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TÁRSADALMI. KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP.
MEGJELEN MINDÉN SZOMBATON.I

"^“72A tevéit szegények.
A sajtó, ii^miloin egyaránt fejtegetik c thémát 

évek óta. \

nyárit nem hazafi által kívánható eredményekre vezet, 
— ha ugyan lesz valaki, a ki elhiszi. (Élénk helyes
lés jobbfelől.)

A képviselő ur azt is mondta, hogy ezen az olda
lon akarják azokat, a kik az államot, adó,bán megcsal
ták, azért kártérítésben részesíteni, a magánosoknak 
meg akarják adui az illető kárpótlást; ők nem, ők 
csak azt akarják, hogy a városok kapjanak mentői 
többet.

Polonyi Géza: Csak a mi jár!
Tisza Kálmán: Jó, de vagy áll áz, hogy soha 

semmi viszonyok között senkinek sem szabad többet 
adni, mint amennyi bevallott adója alapján megilleti, és 
ha ez áll, akkor áll Budapesttől kezdve minden köz
ségre és minden magánosra, (Úgy van! Úgy van ! a 
jobb oldalon) akkor aztán ne méltóztassanak nagyobb 
meg nagyobb kedvezményeket követelni, ne méltózlas 
sannk a kormányt, mely épen a városok iránti tekin
tetből állott el ezen általa először felállított elv szi
gorú alkalmazásától, azzal vádolni, hogy a városokat 
meg akarja rontani; mert, hiszen Magyarországnak tör
vényhatósági joggal biró 26 városa, ha a bevallott adó 
alapján kárpótoltatik, közel 11 millió irt tőkével fog 
kevesebbet kapui. (Úgy vau! Úgy van! a jobboldalon) 
Engedelmet. kérek, ismét egyfelől azt moudani: szigo
rúan alkalmaztassák az, hogy a ki jövedelmét adó alá 
nem vallotta be, az ne kapjon kártalanítást, másfelől 
azt. akarni, hogy a városok és községek még annál is 
többet kapjanak, mint a mi proponáltatik, úgy, hogy 
elnézetik nekik az adó eltitkolása, ez ismét olyan do
log, a mit együttesen feutartaiii, megvédeni nem lehet. 
(Igaz! Úgy van, a jobboldalon.

Nem szólok a korteskedésről, mert elismerem, 
hogy e tekintetben professotoin lehet, és ha ráérek, táti 
még leckét is veszek tőle. (Élénk derültség.)

Én ma is fenlarlom, hogy ez nem monopólium 
Hogy a képviselő ur bebizonyítsa, hogy ez monopólium, 
kiemeli azt, hogy mikép ne volna monopólium, mikor a 
korcsmának is azon jelvéuynyel kell majd megjelölve 
lenni, a melyet a pénzügyminiszter ur meghatároz. En
nek a monopólium természetével semmi köze sincs, meri 
az először közbiztonsági, másodszo’r pénzügyi ellenőrzé
si szempontból és harmadszor a házi nyugalom bizto
sítására szükséges, hogy mindenki tudja, a ki az ital 
mérési helyre akar menni, hol van az és ne nyisson be 
tévedésből más helyre és ott no zavarja a lakókat. Ez. 
okvetlenül szükséges az italmérésnéi, de nem a mono
pólium kelléke.

Én midőn a törvény javaslatot először elkészítettem, 
tisztán azon álláspontra helyezkedtem, hogy a kárta 
lanitási összeg alapját az rdé képezze. De mi történt 
eiiitán? Magában az enquete-ben felvilágosítottak, hogy 

I Magyarország tői vényhato ági joggal biró városai azért, 
mert jövedelmeiket az adó alól eltagadták, 10—II mil
lió írt tőkeértékkel fognak károsodni, vagyis 500— 
550,000 fit évi jövedelemmel. Ez, megvallom, rám is 
nagy hatást tett, mert én is tudom, hogy a városoknak 
vannak feladataik, s tudom, hogy az állam a városokat 
tönkremenni, a mennyire rajta áll, nem engedheti. Azon 
íeltétel alatt, hogy legalább az elmaradt, időt, megfizes
sék, s hogy azok, n kik abban eljártak, a mennyiben 
még kideríthető, a törvények ér-elinében megfenyi ti es
senek : ráállottam arra, hogy felvegyem a kártalanítás 
alapjául a városoknál — mert ez benne volt, az eredeti 
törvényjavaslat bán — azt, a mi az ő jövedelmük volt, 
nem pedig azt, a mit adó alá bevallottak. Kétségtelen, 
hogy ezzel magán az elven rés volt ülve. Azontúl meg
indult n mozgalom a rendezett tanácsú városok részé
ről, megindult a magánosok részéről és nem volt ellen
zéki színezetű lap, a melyben rablónak ne mondtak 
volna. (Mozgás balfelől)

Megindult a mozgalom s utoljára ezen mozgalom 
visszhangja felhangzott a bizottságban is, és igy jött 
létre a törvényjavaslat úgy a mint vau, eltekintve az 
adóeltitkolástól, meg kelleti kezdeni a törvényhatósági 
joggal biró városok miatt., azontúl tovább kellett menni 
az egyesek miatt, azután a rendezett tanácsú városok 
és más községek miatt. Megvallom — és itt már igazán 
pirulok, de nem magainért — hogy szégyennel tölt el 
az, hogy Magyarországban nz alkotmány visszaállítása 
után annyi évvel, a köztörvényhalóságok egy része és 
más közminőséggel biró községek egy része és viszont 
oly magánosok sem tartották lelkiismerelbe ütközőnek, 
eltagadni jövedelmüket, kik bizonynyal magánosokkal 
szemben talán életük megmentésére sem követnének el 
egy krajcárnyi csalási sem. Ez megszomoriiott, ezt szé
gyenlem nemzetem miatt; de azon hitemnek is kifejezést 
adok, hogy ha majd ez a mozgalom elmúlt, a melyben, 
bocsássanak meg, nagy része vau azoknak, kik utón- 
utfélen hiresztelték, hogy itta kormány erőszakkal akar 
egyesek zsebébe nyúlni, a kik hireszte ik, hogy a váro
sokat tönkre akarjuk tenni; de viszont meg vagyok róla 
győződve, hogy midőn majd ezen izgalom megszűnt, a 
legnagyobb része ama városoknak, községeknek és ma
gánosoknak szégyellő -fogja, hogy ezen lépéseket tette 
és örülnének azon városok, ha petíciójuk elhamvásztnt- 
nék, hogy ne tudjon róla soha senki. Nekem, megval 
lom, nem volt az a bátorságom, ha úgy tetszik, hogy n 
.városokat, habár önkiin' sért, is, ily mérlékbeu megká
rosítsam Az első lápé án pedig igen nehéz vo t meg

Aki a sajtót figyelemmel kiséri, majdnem 
mindéit adandó alkalommal feltűnhet az, hogy az 
ország hol ezen, Ind azon a táján sikkasztások 
követtetnek el, mi a pénzek hűtlen kezelésére 
mutat.

Ez a jelenség annál elszomorítóbb, minél in
kább a mellett szól a tapasztalat, hogy e vissza
éléseket épen azok gyakorolják, a társadalom 
bizalmát épen azok használják a Iliin eszközévé, 
akiket a közönség lendületien bizalmára méltatott.

Minő lélektani talány az, hogy ily a biza
lomra érdemesített egyének, sőt tekintélyes állásit 
emberek, szégyent hoznak barátjaikra, családjokra, 
rokonaikra, s hogy szégyent hoznak még késő 
unokáikra is.

Es vájjon hová lesz az elsikkasztott telein-' 
télyes összeg? Hova lesznek elfecsérelve a száz
ezrek, melyeket az illetők eltüntettek ?

A gondolkozó hamar nyitjára jön c szomorú 
körülménynek.

A proletárságnak sok osztálya van. Ez osz
tályokból pártfogás mellett igen sokan kapnak 
méltatlanul is alkalmazást. Ennek folytán aztán 
oly állomásokat foglalnak el, minőkhez nem sik
kasztásra alkalmas, de felületien becsületességíí, 
kipróbált jellemű egyénekre volna szükség.

Hja, a protegált egyének amilyen könnyen 
jutnak hivatalhoz, oly könnyelműen bánnak aztán 
a körmeik közé került pénzzel. S tán a sikkasz
tásra szánt pénzt holmi apróságok törlesztésére 
fordítják? Dehogy! A bor, a kártya, az éji nyla
pkák, sylfidek azok a tényezők, melyekre a pénzt 
szórják az illetők télé marokkal.

8 ha még azt látná a társadalom, hogy oly 
egyének teszik ezt, kiknek nincs hozzátartozójuk. 
De elszorul a lélek, midőn látjuk, hogy családos 
egyének, kiknek gyermekei a legnagyobb nyo
mornak maradnak hátra és sírnak kenyérfalatért.

De mit tegyen ezekkel szemben a társadalom? 
Mit tehet ez arról, ha oly egyéneket alkal

maz a pártfogás, akiknek még öltönyük sincs i 
becsületes, s midőn becsnek a hivatalba, olypn-l 
zár költekezést fejtenek ki, minő meghaladjaI 
fizetésük arányát. I

Előkelő ismeretségeket kötnek ; ezekkel az
tán nemcsak lépést tartani, de. versenyezni is 
kell. így jön aztán a kisértés ördöge, s erre a 
sikkasztás, a megcsalt árvák siralma.

Meg Veszedelmesebb a helyzet azoknál, kik 
a hivatalt csupa passzióból vállalták el. Ezek 
aztán mikor belemerülnek a költekezésbe, határt 
nem ismerő kicsapongásokba merülnek annál in
kább, minél inkább rendelkeznek vagyoni állá
suknál fogva a közbizalommal.

Midőn kijelentjük, hogy e tárgy körül még 
folytatni fogjuk nézeteinket, egyúttal már eleve 
megjegyezzük, hogy közállásoknál is ép úgy 
kellene jutalmazni az erényt, mint katonai életben.

R.
' ' ',r~ 'V-r»

Tk -, ..... „ .deigl. pénziigymi-
nister t regálemegváltás ügyében.

Az egész ország nagy figyelőimnél kíséri a kor
mány Altat tervbe vett regálemegváltási Ügyet s annak 
tárgyalását az országgyűlésen; városunk pedig a lég 
közelebb benyújtott kérvényé állal ké'szeresen vau ér
dekelve. Miután a regále megváltási ügyében beterjesz 
tett törvényjavaslat a részletes tárgyalás alapjául már 
elfogadtatott, nem leltet, érdektelen lapunk olvasóira 
nézve, mikép nyilatkozott a miniszterelnök ez ügyben 
az általános vita alkalmából a képviselőházban, miért 
is beszédjét, melyben a javaslat ellen tett ellenvetések
re is felel, egész terjedelmében közöljük.

'lisza Kálmán miniszterelnök és pénzügyminisz
ter: Azt mondani itt nálunk, — hol épen ezen törvény
javaslat tárgvnlása szomorú jele annak, mennyire hát
ra vagyunk az állam iránti kötelességek teljesítésében, 
— azt mondani, hegy az állam erőszakkal, tehát, mint 
rabié nyúl a magánosok zsebeibe, nem csak az igazság
nak nem felel meg, de engedelmet kérek, nem azt mon
dom, hogy nem hazafias indulatból származik, de bízó
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akadályozni a többit, mert utoljára is az adóelt.agadás 
ép úgy szégyenletes az egyikre mint a másikra. (Úgy 
van! Úgy van! a jobb oldalon.) A képviselőház bölcse- 
sége határozhat, de nem hiszem, hogy a mint a dolgok 
ma állanak, most miír jót tenne vele, ha törülné ezeket 
a kedvezményeket, mert igazságosan csak valamennyit 
lehet törülni.

Én a községek általi megváltást soha máskép nem 
képzelhetem, mint úgy, hogy a községek megváltva a 
regálét, az állam jótállása mellett biztosak legyenek — 
legalább nagy többségükben — hogy képesek lesznek a 
kamatot és a törlesztési járadékot fizetni azon 40 vagy 

150 évre, a mennyire a lebonyoiitás ideje kiterjed s 
nem úgy mint magánbirtok, de mint községi birtok a 
regále úgy a mint volt, megmaradjon. Először nem akar
tam ezt azért, mert, m m akartam regálét oly állapotban, 
mint volt, 40—50 évig törvényileg megörökíteni, ez az 
egyik. A másik az, hogy ne nézzük Magyarországnak 
csak nagy vagyonos, népes községeit, nézzük az aprób
bakat is és nézzük azokat, a melyekben esetleg — meit 
még nem jár együtt nagy község és regálejövedelem 
nagysága — a regále értéke aránylag igeu nagy ; tehát 
nekik kellett volna azon aránylag igen nagy összegeket 
a nyakukra venni és meg vagyok győződve, hogy tekin
tettel még arra is, hogy a regále jövedelmezősége vál
tozik a forgalom és más viszonyokhoz képest, az ország 
községeinek igen nagy, talán nagyobb része igen rövid 
idő alatt azon helyzetbe jött volna, hogy nem lettek 
volna képesek a költséget fedezni és miután maguk 
vagyonikig megromlottak, a terhek végre is az állam 
nyakába hárultak volna. (Igaz! Úgy van! a jobboldalon.)

Az eljárási módra nézve konkrét javaslattal csupán 
Szentkirályi Albert, lepett fel. Nem akarok sokat szólni 
e javaslatról, de talán elég lesz az is, a miben bajos 
lesz kételkedni, hogy ezen eljárás mellett igen is van
nak — én azt hiszem — a házunk oly fiatal tagjai, a 
kik ezt megérnék, (Elénk dei üllség jobbról) hogy a tör
vényjavaslat törvénynyé váljék, de — ne vegyek rósz 
néven, a ház többsége már akkor rég nem fogna törődni 
a regáléval, mikor ily módon a megváltás Lefejeztetnék. 
(Élénk tetszés jobbról) Már pedig azt csak mindenki 
tudja, és elismerte, hogy ezen kérdés olyan, melyben 
minden szükségtelen halasztás és elodázás mindenkinek 
csak kárára lenne. (Úgy van! Úgy vau! jobbról.)

Még ha az első egy két éviién, a mitől én félek,
■ megmondom egész őszintén, némi anyagi áldozattal járna
■ is a regále megváltás, meg’ akkor is azt hiszem, helyes, 
I szükséges ezt. megtenni, még pedig szükséges az egye
lnek, szükséges a városok és szükséges az állam érdeké- 
I ben ; mert, azt. hiszem, hogy ha az első évekbe., lesz is 
| hiány, ez minden esetre a jövőben az állam érdekében 
légy nagyon fontos jövedelmi forrást ing képezni. (He

lyeslés a. jobboldalon.) 8 midőn nz állam ezt. teszi s azt 
mondja, hogy én e jogomat, gyakorolhassam, magamra 
vállalok évenkint 11, 12 vagy 13 milliót es magamra 
vállalom a felelősséget azért, hogy az törlesztessek, de 
akkor garanciát, is kívánok az iránt, hogy semmivé: sem 
több, mint a mennyi a megalkotott törvény szerint szük
séges, e célra fordittalni nem fog. E garanciái pedig,
l.-ocsássanak  meg, nem Tisza Kálmánban, de nz államnak 
azon ministerében, t. i. a pénzügyministerbeii kell hogy 
keresnék, ki az államkincstár hajaiért, hiányaiért és 
nehézségeiért, első sorban és niindenekfölött felelős (Élénk 
helyeslés a jobbo'dnlon.)

Tudom, nem vonom kétségbe, a mit a képviselő 
ur őszintén meg is mondott, hogy itt a pénzügymiidsz-j 
tér és a pénzügyminisztérium gyanúsítások, megtáma
dások, ráfogásoknak lesz kitéve; tudom, hogy ez be fog 
következni; de ennek dacára, mert meg vagyok győ
ződve, hogy csak ez a helyes, én ezen résznek módo
sításába beleegyezni nem fogóit. Nem tudok más kor- 
reklivumot és más eszközt, melylyel a kérdést gyors és 
úgy a magánosok, mint az államkincstár érdekeinek 
megfelelő lebonyolítását célhoz vezetni lehelne, mint 
azt: szigorúan gondoskodni arról, hogy a bizonyítási 
eljárás után kiutalás vagy elutasítás mindig úgy iga
zolható legven, hogy nemcsak lelkiismeretem előtt, de 
a képviselőház és bármely fórum előtt eljárásom jogos
ságát kétségtelenné teliessem. (Élénk helyeslés jobbfe
löl) Nem fogok ezen az u‘on barátokat, szerezni, de az 
csak fokozhatja azon szigort, melylyel különben is el
járnék akkor, midőn nz állam érdekeit, kell lulkövete- 
lések ellen védenem Nem fogja tehát növelni barátaim 
számát, de én részemről annak magamat kiteszem ez 
alkalommal is — tettem máskor is. (Tetszés jobbfelől.)

Nagyon kell óvakodnom, lmgy most, midőn a bi
zonyító eljárás megengedtetett, itt, nem szólhatok oly 
esetekről, a hol hatóságilag, korniányzatilag felülvizs
gált számadások vannak — de minden más esetekben 
hol ilyen zárszámadások nincsenek, nagyon kell óva
kodnom — és félek, hogy minden óvakodásom nem lesz 
elégséges annak megakadályozására, hogy ugyanazok, a 
kik az államot az adóval megrövidítették, ne igyekez
zenek minden ufón beszerzett nem h-lyes adatok alap
ján azt még most a kártalanításnál is megrövidíteni. 
(Élénk tetszés jobbfelől.)

Ily viszonyok között, ily szomorú tapasztalatok 
után, melyeket ezen törvényjavaslat beterjesztése óta 
lennem kellett — szeretném, hogy érezzék o szomorú
ságomat e helyen mindannyian, mert akkor reményiem



örvoHolvít lenne ez a baj nemsokára — ily vjszonyok 
közt biztos számítást tenni nem lehet. Épen ez az in
doka annak, hogy a városokat illetőleg is azon enged- 
méayeu túl, hogy a pozitiv jövedelemben részest ttesae- 
i.ek, uem helyeztelek kilátásba további kiszedést még 
abban az esetben is, midőn az államkincstár szüksége 
tietu volna fedezve. (Helyeslés a jobboldalon.)

Azon nyugodt érzéssel terjeszteni a ház bölcses- 
Bégé elé a törvényjavaslatot, hogy régi idő dia nem 
volt e ház előtt, oly javaslat, mely államilag éppen 
úgy, mint, társadalmilag oly fontos (Általános helyeslés) 
es minden támadások dacára, ha elfogadtatni, annyira 
üdvös lenne, mint ez. (Élénk tetszés és helyeslések a 
jobboldalon. Felkiáltások: Szavazzunk!

Szentes város virilis képviselői az 1889. évben.
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Zsoldos Ferenc 154832 ♦Mezei Mór 279.84
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Rúzs HL Sándor 502 24 Sarkadi N. Ferenc 252.1 1
id. Sarkadi N. Antal 480.56 Kiss Ferenc 251 09
♦Itj. Vecseri János 467.82 ♦Sima Ferenc 249 32
♦Kiss Zsigmond 443 56 Jureuák Vilma 246 97
Vajda Sándor 426.53 Sarkadi N. Mihály 245.43
Hallos Sz. Sándor •421 70 Sulc Lajos 244 47
♦Geróc Lajos 414 18 Aradi István 244 13
Mátéfi Ferenc 407 10 Halász Sz. Ferenc 242.44
♦Ilác László 401.56 ifj. Balt ha János 240.97
Csúcs Antal 39-1.33 Nagy Ferenc 239 85
Polgár János 391.81 Tóth Kálmán 239.56
♦Dr. I’oiiák Sándor 371,02 ♦Hoffer Antal 238 12
Kaas Gusztáv 368 -10 Szűcs Dániel 237 39
Bambei ger Lipót 360 97 Rózsa Ferenc 235 35
Vajda István 352 50 ♦Dr Reis Soma 234 82
Busz M Ferenc 346 36 V. Lakos József 221.72
Szűrszabó N. Imre 344.97 özv. Szeder F.-né 231 48
Piti József 342 5'3 Buriáii Lajos 229 88
Lakos Ferenc 342-43 Polgár Sámuel 228 58
Csúcs Já ms 337 88 Filó Jánosné 226 09
Szeder Imre 336 89 id. Papp Istváu 226 03
♦Dósa Béla 333.10 Piti Péter 224 19
özv. Kiss Mihályné 332.85 Mikec Imrédé 221 85
Reform, egyház 326 26 özv Neumann J. né 221.70
Jureuák Berta 325 25 N Kovács Gergely 221 15
Labós Sándor 323.56 Mécs B. Ferenc 220 98
özv. Kőnig Simonné 323 36 Héjjá Lajos 220.. 7
Pintér András 318.82 Horváth István 218.66
Rác Ferenc 31602 Kürtlli Jusztina 218.60
Jureuák Ilona 31J 35 Kanász N. Sára 212 64
Jureuák Béla 310.12 ♦Dr. Haris lános 212.58
Kristó N. Imre 299 96 Rúzs Molnár Máté 210.40
♦Mojzsik Lajos 298.92 1 —

Póttagok :
Debreceni József 209.31 Aradi Gábor 205 79
Vecseri Bálint 207 57 Molnár István 20129 :
ifj. Debreceni J. 207 35 i Győri Gál István 200 15 i
♦Szatlimári Ede 206.14 ' Biró István 198.36
Horváth Ferenc 205 60 Mécs B. Sándor 198.33

Csúcs Lajos 197.72
Piti Imre 197 65
Virágos Kiss Mihály 197.—
Pili Pál 196.71
özv. Török Bálintné 196117

Zsoldos István
I). Varga Sándor 
Székely Sándor
Mécs B. Lajos 
Szabó Zsigmond

A * gal jelzettek adója kétszeresen van

196.49
196 18
195 73
194 67
191.28 

számítva

Világfolyása.
Mtilt héten Lefejeztetvén a regálemegváltási 

törvényjavaslat általános tárgyalása, e héten kéz- 
leletét vette annak részletes tárgyalása. A C ik 
szakasznál Törs Kálmán, városunk orsz. kép
viselője szót emelt városunk speciális természetű 
regáleügye érdekében s beszédjét lapunk szűk teré
hez képest csak kivonatilag közölhetjük.

Szóló fölemlítette, hogy városunk, mely az 
1836-ik évben mintegy' 1.400,000 írtért váltotta' 
meg magát, sem 1848 bán, sem 1868-ban nem 
i’észesfllt úrbéri kárpótlásban, sőt a földtehermen- 
tesitési járulék fizetésére épp úgy köteleztetett, 
mint azok, kik a váltsághoz ingyen jutottak, tehát 
úgy szólva kétszeresen váltotta meg magát a nél
kül, hogy azért bárminemű kárpótlásban részesült 
volna. Most, hogy a regálemegváltási ügyről van 
szó, kötelességének ismeri a Szentes városon ej
tett fenti sérelmet felhozni, mert most kínálkozik 
az utolsó alkalom, a történt sérelemnek legalább 
némiképi orvoslására. Tekintve azt, hogy Szentes 
város évek óta kénytelen nagy áldozatok árán vé
dekezni a Tisza és Körös árvízveszélyei ellen; 
tekintve azt, hogy ezen védekezési áldozatok mel
lett is úgy az anyagi mint szellemi előlialadásra 
újból tetemes áldozatokkal járul, mert önerejéből, 
az állam hozzájárulása nélkül épített vasutat, állí
tott távírdát, emelt uj gymnáziumi épületet, futa
tott artézi kutat, ez által azon polgári osztály 
megteremtésén fáradozik, melyre különösen a magyar 
alföldön az országnak oly nagy szüksége vau. 
Ezért kéri a kormányt, hogy nyújtson lehetőséget 
ezen előre törekvő város sérelmének orvoslására, 
s ha ez nem lehetséges is teljes mértékben, de 
némi jó akarattal lehet kiiinni, hogy a drágán 
szerzett jogaiból még értékesíthető italmérési jog 
állami megváltásánál több előnyben részesüljön, 
mint a mennyit a törvényjavaslat tervez. Azért 
oly értelmű uj szakaszt ajánl elfogadásra, hogy az 
oly rendezett tanácsú városuknál, melyek magukat 
48 előtt, de 1833 után földes uraiktól megváltot
ták, de kártalanításban nem részesültek, az ital
mérési jog megváltásának az 1887- évi zárszám
adásban kimutatott összes jövedelem, minden kezelési 
költség levonása nélkül, szolgáljon a megváltás 
alapjául s joga legyen az italmérési jognak azt 
az értéket is a megváltási alaphoz számítani, melyet 
a humánus és művelődési egyesületeknek (kaszinó, 
polg. kör és 48-as népkör) ingyen engedett ital
mérési jog képvisel.

Horváth Gyula teljes készséggel tesz 
maga is tanúságot mind a mellett, a mit Törs 
Szentes városára vonatkozólag felhozott. Meg van 
győződve, hogy úgy a törvényhozás, mint a kor-■ 
mány annak idejében és annak módja szerint Szén

fes városának valódi sérelmét igyekezni fog répa- 
válni, de jelenleg ezt a kérdést nem tartja a most 
szőnyegen levő nagy kérdéssel connexióba hozliató- 
nak. (Helyeslés jobbfelől.)

Láng Lajos előadó ellenzi a Törs módosit- 
ványát.

Törs Kálmán: Abban a reményben, hogy 
talán a t. kormány osztozik Horváth Gyula fel
fogásában, s az esetre, ha ez a kérdés külön indít
vány képen a ház elé kerül, ebben a reményben és 
feltevésben most inditványo.nat. visszavonom.

Tisza Kálmán miniszterelnök és pénzügy- 
minister: Ne méltóztassék a t. képviselő ur módo- 
sitványát visszavonni azért, mert, hogy egy törvény- 
hozásilag nemcsak alakilag de egyenesen kifejezett 
szavak szerint befejezett kérdést itt a képviselő 
ur bármily ékesszólása folytán is olyannak nyil
vánítsak, melyet hajlandó vagyok újra tárgyalni, 
ezt tőlem nem kívánhatja senki. (Helyeslés a jobb
oldalon.)

A többség elveti úgy Irányi, mint Törs K. 
módosításait.

A részletes tárgjalás folytattatik.
Milán királyt a saját palotájában a tanácsko-' 

zásra odahívott vezérlő államférfiak — leszavazták. 
Az előzmények után ez éppen nem meglepő ered
ménye a szerb alkotmány újításnak, melyet maga 
a király vetett szőni egre ismeretes manifesztu- 
mában. A király ugyanis a radikálisok űzőiméi 
miatt érkező panaszok okainak megszüntetése és 
a választások szabadságának biztosítása végett, he
venyében a mostani választásra kivételes törvényt 
óhajtott volna életbe léptettetni, a mely szerint 
sorshúzás utján határoztatott volna el, hogy min
den kerület melyik községében gyűljenek vasárnap 
a választó férfiak össze a képviselő megválasztá
sára; hogy továbbá a választást vezető bizottság 
egy kerületi bírósági ülnökből, a választás szín
helyéül szolgáló község elöljárójából s a három 
országos párt egy egy bizalmi férfiéból álljon, ki
ket a kerületi bizottság küld ki. A radikális urak 
azonban visszautasít,ották a király javaslatát, mert 
nekik éppenséggel nincs érdekükben a választási 
terrorizmus megszüntetése. Mint hírlik-, az alap
választásokon máris nagy többségre tettek szert 
s végkép biztosítani akarják magoknak a szkup- 
stinában is a többséget. A király leszavazása hí
rével egyidejűleg annak is Ilire terjedt Belgrádban, 
hogy a Krisztics-kabinet leköszönt és Risztics 
Jován hivatott meg miniszterelnöknek. Eddigelé 
ez a hir egyáltalában nincs megerősítve s nem is 
igen valószínű.

Az alkotmány bizottság választmánya elkészült 
munkálatával. Teljes megegyezés jött létre a kö
vetkező pontokra nézve: A király kiváltságai, a 
népképviselet alakítása és a nép szabad választásán 
való alapulása, a törvényhozó testület befolyásolása 
ellen való boztositékok, hogy elliamarkodásoknak 
és igaztalanságoknak eleje vétessék, a szkupstina 
költség szavazó és ellenőrző jogosulisága, a poli
tikai és polgári jogok biztosítékainak erősítése, a 
szerb polgárok személyes szabadsága, személy- és

.SZENTES és VIDÉKE"JTÁRCÁJA.

Jóslat.
Rózsapiritan úszott a nap, 
Midőn lánykánilnl a patak 
Montén, hol sok nefelejts van, 
4 jövőt kérdtem víduran. 
És szőreimé szent hevében 
Ihlettoóggcl monda- nékem : 

hein lesz boldog soha!

Mosolyogtam jóslatára, 
Hisz enyém ó nemsokára! 
De midón a szülő, világ 
Elrabló, kit szivem imád. 
Feldúlt éltem bús éjjelén ; 
Olyau rémesen zúg felém : 

Nem lesz boldog soha!

És azóta sok év elmúlt, 
Mezó, virág sokszor virult.
8 az örökös változatban 
Csak sorsom lett változatlan, 
Mert mint eliútt levél fáját, 
Szivem vesztett boldogságát 

Nem leli föl soha!
Udvardy József.

1TTILT SZEM.
BESZÉLI (28.)

(Folytatás.)
A táblabiró hazaiértekor nem találta otthon Gusz 

távot. Eltávozott, anélkül, hogy az irodában megmond
ta volua, hogy hová megy, s egész nap nem mulatta 
magát.

Szobájának egyik sarkában volt ama piszkos sö 
tétzöld kabát, mely tegnap rajta volt, vállhajtókájáról 
lo volt szakítva egy darab s a zsandártól megtalált 
posztódarab pontosan illett, a hiányzó részhez.

Semmi kétség — a táblabiró gyanakodása nagyon 
is alapos volt. Senki más nem volt a gyilkos mint Bér 
ger Gusztáv.

Ez, kemény, megsemmisítő csapás volt a nagybá
tyára ! O csakugyan nagyon szerette a fiatal embert., de 

most mindennek vége volt.. Egy nyomorult., durva gyil 
kos iránt, nem táp'á halott, többé rokonszenvet, de még 
a legkisebb szánalmat, sem. Minden nemes érzelme a 
semmirekellő gazember iránt ki volt olíva, sőt ha ha
talmában lett volna is uiiokaöcscsét megmenteni, a táb
labiró irgalom nélkül kiszolgáltatta volna az illetékes 
bírónak — mert az örök igazság oly utálatos bűntény
ért a legborzasztóbb megtorlást követelte.

„Oh azok az ostomtk, mindenre engedik magukat, 
felhasználni!“ panaszkodik a táblabiró, kiben mindin
kább azon meggyőződés vert gyökeret, hogy a divat- 
árusnő biztatta fel és vette rá a gyilkosságra. „Nem 
bibéiéin, hogy magától vállalkozott volna oiy iszonyú 
durvaságra, de sejthettem volna a bajt, mert az az ár- 
mátiykodó leány igen nagy befolyást gyakorolt, rá s igy 
vad, szenvedélyes elvaknltságában inkább a vétek ösvé
nyére lépett, mintsem hogy magának békés utón fényes, 
teljes szerencsét szeiezzen Igazam van,“ folytaié a 
táblabiró fájdalmas magánbeszédében: „Ostobaság már 
magában véve bűn! — Ha az ostobát okossá tehetnők, 
nem volna gonosztevő. Már az erkölcstan és vallás sza
bályai szerint, sem szabad vétket elkövetnünk; nincs 
ennél bizonytalanabb, végzetesebb ut.“

Amint u mkaöcscsének bűnössége fölött gondolko
zott, hirtelen más gondolatok támadtak benne s egész 
bensőjében dúltak. Igyekezett ugjan az önkéntelenül 
támadó szemrehányást elűzni, de ‘nem tudott tőle sza
badulni, mindig visszatért s újból kezdte nyugtalaníta
ni és kinozni.

Nem ő okozta e az egészet? Ha a dolognak sza
bad folyást enged, akkor Gusztáv nem lett volua gyil
kossá. Miért titkolta el a végrendelet, tartalmát, s csak 
öcscsével közölte? Az az ő bűne volt s most, borzasz 
tó módon boszulta meg magát. Ő a végrendelet előze
tes titoktartásában semmi rosszat sem sejtett, az égé 
szét, csekélységnek nézte s most ez a kis hiba u lég 
súlyosabb, legborzasztóbb vétek csirájává vált. Első 
ízben tűnt fel a táblabiró előtt teljes megsemmisítő vi
lágosságában, hogy az igazság ösvényéről való legki 
sebb eltéiés is a legmélyebb örvénybe vezethet.

Későn! A sötét sors ezen vékony, alig látható 
szálakat végzetes csomóvá változtatta...........

Azouual kerestette Gusztávot s végre egy gyárié 

lep korcsmájában akadlak rá. Teljesen részeg volt 8 
elfogatását s a börtönbe való elszállítását, rendkívül kö
zönyösen vette. Még más nap sem látszó11 kihevei ni 
boros állapotát, midőn a kihallgatáshoz vezették. So
káig nem tudta felfogni, mit akarnak vele tulajdonképen, 
mert, eleinte azt. hitte, hogy tegnap részeg állapotában 
talán összekoccanása volt valamely éjjeli őrrel s azért 
kell magát, igazolnia.

Midőn a vizsgálóbíró ismételten értesítette, mily 
súlyos gyanú forog fönn ellene, végig simította redős 
homlokát s végre momlá: „Kedves kollega, éli vágyók é 
még részeg, vagy ön?“

Az előzetes vizsgálat egy fiatal bíróra volt, bízva, 
kivel Gusztáv soha sem állott, lábon És csakugyan éles, 
kiengesztelhetlen ellentétekét képeztek.

Rádi bíró hosszú, szikár ember volt.; sárga, so
vány arcán már minden emberi érzés kihaltnak látszott; 
az irományok pora nemcsak testét, hanem lelkét, is ki
szárította. Társadalmi érintkezésben mindig mogorva 
és roszkedvü volt s tulajdonképen csak akkor élt, mi
kor hivatalos irományok közt ült.

Nem volt buzgóbb, de egyszersmind szigorúbb bü
rokrata ő nála, azért ' [gyakran fűzőit össze,
lia ez valami beadványnyál iw/Je . A bíró
előtt pedig az irományok a világ i -J’ abb és legér
tékesebb dolgai voltak s szorgosan őrködött fölöttük, 
hogy az alsórendű hivatalnokok kis remekműveknek 
tekintsék, melyeknek rendezése a legnagyobb gondot 
igényli. Már pedig borzasztó sors érte ezen irományo
kat, lm csak egyszer Gusztáv kíméletlen kezébe ke- 
í ültek.

Rádi bíró megbocsátotta volna collegájának ot
romba föllépését, könnyelmű élei módját, mint nevezni 
szokta, de az értékes okmányokkal való durva bánás
mód oly vétek volt előtte, melyet semmikép sem lehe
tett igazolni s midőn most az előzetes vizsgálatot ezen 
buzgó hivatalitokra bízták, Rádi már előre meg volt 
győződve, hogy Gusztáv követte el a gyilkosságot, mert 
oly emberről, ki a hivatalos irományokkal oly kímélet
lenül szokott bánni, szerinte mindent lehetett föltéte
lezni, az btzonjosau nem irtózik a legnagyobb gonosz
ságtól.

(Folyt, köv.)



vngyonbiztonság, sajtó, egyesületi és gyülekezési 
szabadság, miniszteri felelőség, hivatalnoki önkény 
ellen való biztosítás, a bírói kar őnnállósága, a 
rendőri Ítéleteknek a rendes bírósághoz utalása és 
tág községi autonómia biztosítása.

Németország keleti politikáját fejtegeti leg
újabban egy beavatottnak látszó berlini cikkben 
a Kölnische Zeitung egy polémia alakjában, mely- 
lyel a Grasdanin oroszlap ellen fordul. Az ismert 
nevű orosz lap ugyanis rossz néven vette Német
országtól, hogy a Balkán félszigeten támogatja 
Ausztria-Magyarországot, mely folyvást sérti a 
berlini szerződést, sőt veszélyezteti a politikai 
egyensúlyt is. A Köln. Ztg. erre a következőket 
mondja: „A Grasdanin által tárgyalt eszmét, hogy 
Oroszul szagnak és Ausztria-Magyarországnak meg 
kellene osztozniuk balkánfélszigeti befolyásukon, nem 
csupán egyszer nyilvánította Bismarck gróf több 
főállású személyiség előtt, kenem ez az eszme 
év<-l< óta és még ma is hivatalos programmja aí 
német politikának, már t. i. a mennyire ez utóbbi 
a Balkán felszigettel törődik. Az orosz lap csak 
tulbeszéli e törődés 
még mindig csak 
balkáni viszonyok 
kérdeznék, akkor

töró'dik.
mértékét Bulgária nekünk 

„Ilekubn.“ Ha Németországot a 
méltányos megoldása iránt meg- 
bizonyosan olyan

ajánlana, hogy hagyassák 
magyar, Bulgária pedig 
Ezt a tanácsot már adta is egy 
metország az orosz és az osztrák kormánynak, de 
egyiknél sem talált vele tetszésre. A döntő poli
tikusok előtt ez a megoldás még ma is észszerűnek 
tetszik, de az, hogy ráerőltessék a két fel egyikére, 
távol esik a német politika gondolatától. Német
ország szívesen látná, ha Oroszország és Ausztria 
Magyarország megegyeznének egymással; de nyu
godtan nézheti azt is, ha ez nem történik meg.

Magliani olasz pénzügyminiszter e héten tér-: 
jesztette be a képviselőházban az 1887 —1888 iki 
lezárt és az 1888—1889 iki helyesbített költség-: 
vetést, továbbá az 1888—1890 iki előirányzatot,! 
és egyidejűleg részletesen ismertette a pénzügyi: 
rendszabályokat és a rendkívüli katonai kiadásokat.! 
E rendszabályok a földadó után kivetett két tized 
hadipótlék ideiglenes visszaállítását és a só árá 
nak kilónkint 53 centesimire való felemelését fog
lalják magukkan. A pénzügyminiszter a hadsereg 
és a tengerészet rendkívüli költségeinek fedezésére 
120 — 130 milliót kér. E hitelnél részint a parin 
ment által már megszavazott hitelekre adott elő
legekről, részint rendkívüli egyszeri kiadásokról 
van szó, milyenek például a szárazföldi sereg fegy
verkészletének szaporítását célzó kiadások.

megegyezést
meg Szerbia az osztrák- 

az orosz befolyás alatt, 
évtized óla Né-

HÍREK.
— Mi igaz a dologban? A budapesti lapok né 

melyike s ezek után a helybeli lapok azon hirt kö
zölték, hogy Zonibori Rónay Lajos, vármegyénk köz
szeretet- és tiszteletben álló főispánja, állásától meg
válva rövid időn nyugalomba vonul. Ezzel szemben 
a kormány félhivatalos lapjában a „Nemzetiben meg
jelent (lementi és azonkívül a legbiztosabb forrásból 
szerzett értesülés alapján kijelenthetjük, hogy vár 
megyénk főispánja a nyugalomba vonulást koránál 
fogva régebben elhatározta ugyan, azonban a kormány 
rendületlen bizalma s a főispán jelenlegi egészségi 
állapota folytán e nyugalomba vonulás egyeiőre és 
pedig legalább is a legközelebbi vármegyei tisztuji 
tás megejtéséig nem fog bekövetkezni.

— Esküvő. Zolmiy Béla társulati mérnök Békésen 
mű t hő 29 én az az csütörtökön örök hűséget esküdött 
Hajra! Nina kisasszonynak, Hajnal István orvos művelt 
lelkit s csinos leányának. A menyasszony néhai Hajnal 
Ábel, volt békésbánáti esperes unokája. Boldogság ki 
sérje

s csinos leányának. A menyasszony néhai Hajnal

a fiatal párt uj életpályáján.
— Tors Kálmán, városunk országgyűl, képvise

lője, mint, értesülünk, az ez évi karácsonyi ünnepek
re városunkba szándékozik lerándulni kedves család 
jával együtt. Mondanunk sem kell, hogy szívesen lá
tott vendég lesz.

— Megyei gyűlések. E hó 17 én Csongrád vár
megye állandó választmánya, 18 án közigazgatási bi
zottsága, 19 én a törvényhat. bizottság tartja közgyű
lését, mely' utóbbira a megyei képviselőket előre 
figyelmeztetjük.

— Uj vasúti közlekedésre van kilátás, amennyi
ben az osztrák magyar államvasuttársaság készülete 
két tesz a csongrádi szárnyvonalnak a böldi révig 
való kiépítésére s erre nézve az előmunkálatokat nem
sokára foganatba veszi. Jöjjön hozzá még a vásárhe
lyi csatlakozás, akkor három felé kényelmesen lehet 
utazni.

— Szép eredménynyel ment végbe a helybeli 
iparos ifjúsági egylet által múlt szombaton rendezett 
táncvigalom, melyen az első négyest 62 pár táncol
ta. A megjelentek közül — amennyiben tudósítónk a 
nevekre emlékszik — említhetjük a következő leá 
liyokat: Bese Tinike, Bertók nővérek, Balogh Julis
ka, Batik nővérek, Bartlia Esztike, Balogh Mariska, 
Csák Mariska, Égető Erzsiké, Dinnyés Terka, Jelenti 
Terka Farkas Klári, Kálmán Mariska, Kiss Mariska, 
Krecsmári Róza, K. Nagy' Erzsi, Zsoldos Juliska, 
Szabó Mariska, Nyíri Eszti, Tóth Etel, Varga Jul
csi, Varga Eszti, Szénássy Rozi, Szrenkányi Karoli
na, Vecseri Klári, Táncos Ilka, Szabó Terka, Szath- 

mán Terka, Soós Juliska Varga Mariska, Sarkadi N. 
Eszti. Danies Muri, Kiss J.uszti, Balogh Emma, Kot- 
vie.s Juci, s az.onkivűi több menyecske. A tiszta jö
vedelem mintegy 50 írtra rúg.

~ Köszönetnyilvánítás, a szentesi iparos ifjak 
képző és segélyzö egylete által múlt hó 24-én rende
zett táncvigalom alkalmával következő felülfizetések 
történtek: V. S. és Balázsovits Norbert urak 2—2 
irtot, Bajcer Lajos, Váradi Lajos, Csillag Ármin, 
urak, öz.v. Kátai Ágostonná asszony 1—1 irtot, Tóth 
László, Török Lajos urak 50 — 50 krt, N. N. ur 20 
krt, összesen 9 frt 20 krt. Fogadják nevozett t. fe- 
iülfizetők az egylet nevében őszinte köszöiietünket. 
Rendezői ég.

— Uj pályázók. Ismét, újabb jelöltekről értesilhet- 
jük olvasóinkat, még pedig a múlt számunkban közlői
teken kívül a városi levéltáruoki állásra Tóth Gyula, 
Dumiháti Mészáros Ferenc ifjú, Pokoiuándy Ferenc, 
Schleier István és ifjú Gombos József; nz árvatári el
lenőri állásra pedig Sági Pál József, Sréfer Ferenc, 
Schleier István, Gulyás János, Lendvay Vilmos és ifju 
Gombos József. Vau tehát, nagy választék, fődolog pedig 
képzettség, becsületesség és szorgalom — akkor lieill ne
héz a választás.

— Városunk regále ügye, mint, „Viágfolyása" cí
mű rovatunkban olvasható, dacára Tors Kálmán orsz. 
képviselő és Horváth Gy. volt kormánybiztos felszólalásá
nak, nem volt képes Tisza Kálmán elvi álláspontját 
megváltoztatni, azonban remélhető, hogy a midőn a 
kormány részéről megindul a liquidationális tárgyalás 
az egyes városokkal, Szentes helyzetét figyelembe fog
ják venni, hogy mennyire, azt az eredmény fogja meg
mutatni,

-- Vége a kávépörkölőnek. A vasúti hivatalnokok
nak azon jelentése folytán, hogy a fenyő ksztmártou- 
szentesi vasútvonalon a kis gázgépek nem képesek na
gyobb terhet odábbitani, múlt hó 20-án egy szakbizott
ság próbát tartott, melynél a hivatalnokok jelentése 
igazmik bizonyult. Most már van kilátás arra, hogy 
erősebb gőzgépeket fognak e vonalon alkalmazni.

— Vasuti értekezlet volt — mint előre jelezi L — 
múlt hó 26-án d. e. II. M.-Vásárhelyeu a létesítendő 
szentes hmvásárhely-makói helyi érdekű vasút ügyében 

! Kristó Lajos hmvásárhelyi polgármester elnöklete alatt, 
i Ott volt gróf Bethlen jogtanácsosa is s igy meglehe
tősen lehetett tisztázni az eszméket — de sajnos, — 
csak eszméknél történt a megállapodás. Az egész ügy 
sokkal fontosabb, mintsem hogy arról egy rövid hir 
keretében lehetne szólni, azért jövő számunkban kime
rítő értesítést nyújtunk az egész ügyről, most csak 
annyit registrálunk, hogy a bizottság Stammer Sándor 
alispán indítványára fölkérte gróf Bethlent, hogy a bi 
zottság által megjelölt vonnlirányban is készíttessen 
terveket s ezek elkészítése után az érdekéitség elnöke 
hívja újból össze az érdekeltséget.

— Szentes város háztartási szakosztálya tegnap 
d. e. 10 órakor ülést tartott, melynek tárgyát, Szén 
tes város 1889. évi költségvetéstervezetéiiek átvizsgálá
sa és véleményes javaslattétele képezte. E szerint 
Szentes város 1889. évi költségvetési előirányzata: 
98148 frt 20 kr. bevétellel, 191201 frt. 18 kr. kiadás
sal. s igy 93052 frt 98 kr. kiadási többlettel állapit 
látott meg. A kiadási többlet fedezésére a föld adó 
után 64% i, a földadó kivételével a többi egyenes 
állami adókra 76% i pótadó esik s ezen kirovási 
kulcsosai remélt, községi pótadó összege 93760 frtot 
tesz, mely összeget a fentebb jelzett bevételekhez 
adva az összes bevétel 191908 trt 20 kr. és igy' a 
kiadásokkal szemben a fölösleg 707 frt 02 kr. lesz.

-— 34 ezernél többre rúg a tételek száma a szen
tesi hitelszövetkezetnél, mi a legélénkebb pénzforga 
lomról tanúskodik. E körülményről örömmel értesít
jük az érdekelt részvényeseket.

— Panasz a lámpagyujtogatók ellen. A kisérben 
lévő utcai lámpák általában csak úgy pislognak, ké
sőn gyujtatnak meg s azonnal éjfélután már el is ol 
tatnak. Midőn a lámpagyujtogató Vince Rétemét kér
dőre vontuk, azt válaszolta, hogy neki azt párán 
csolta gazdája, mert, a kisérben úgy is jó, ha pislog 
a lámpa. De azon nem csodálkozunk, mert midőn a 
főkapitányi hivatal a bérlőt 100 frt birságra Ítélte, 
a tanács e bírságot 30 írtra szállította le, -ezt pedig 
a hiányos világításnál megtakarított petróleum ára 
bőven fedezi- Azon reményben, hogy felszólalásunk 
célhoz fog vezetni, ennek szives közlését kérjük. Több 
kiséri lakos.

— Csizmadia szakosztály van alakulóban a hely
beli ipartestületnél s erre nézve maga a csizmadia 
ipartársulat választmánya dolgozta ki az alapszabályt. 
Ez ügy rendezése céljából ma délután 4 órakor érte
kezletet tart az ipartestületi elöljáróságtól e célra 
kiküldött bizottság. Bizony itt az ideje, hogy szakosz
tályok létesüljenek az ipartestület kebelében, mert 
csak is akkor lehet az egyes iparágak érdekeit kel
lőkép támogatni.

— Előfizetőink figyelmébe. Uj regény mellékletünk 
a múlt számban tévedésből hibásan volt összeállítva 
s a könyvkötőnek sok bajt okozott volna; miért is 
abLól a mellékletből csak a már bevégzett. regény 
tartalomjegyzékét kell megtartani, az uj regényből 
pedig a mai számhoz csatolt mellékletet. Egyúttal 
figyelmeztetjük t. előfizetőinket a regénymellékletek 
kellő megőrzésére, mert csak kevés felesleges példányt 
nyomatunk.

— Nagy látogatottságnak örvend a tulakurcai 
fürdő, mióta az artézi viz van oda levezetve, s ez 
nem csak a fürdőbérlö előnyére, hanem főkép a für- 
dövendégek egészségi állapotára szolgál. Az ártézi 
viz levezetése múlt hó 27-én eszközölte'ett.

— Érdekes régiséget, egy az 1664-ik évben meg
jelent magyar bibliát ajándékozott Molnár János ki
rálysági községi tanító gyinnasiumunk tanári könyv 
tárának. A biblia a vallásháborúk idejében sok vi
szontagságon ment keresztül, volt tulajdonosa, egy 
tanyai lakos, mint valami ereklyét őrizgette, mig 
végre egy uj bibliáért volt hajlandó nevezett tanitó- 

nak átadni, ki azt gymnasiuinttuknalr volt szives aján
dékozni.

— Uj piaci bérlője van városi piacunknak, még 
pedig Steiner Farkas berettyó ujfalnsi bérlő szemé
lyében, ki a bérletet Borbély Jánostól átvette ugyan
azon összegért.

— Gyilkosság és öngyilkossági kísérlet. Balogh 
Gyula, Mócz Kálmán üvegkereskedőnél alkalmazott 16 

-éves segéd Forgács Julianna 15 éves szolgálót, mivel 
szerelmét nem viszonozta, múlt vasárnap este 9 óra 
tájban Mócz Kálmán házánál az udvarról az üvegajtón 
keresztül a konyhában a falhoz támaszkodott leányt 
hatlövetű forgópisztolylyal agyonlőtte. Ezután maga el
len fordította a gyilkos fegyvert, de a golyó az arc
csontban megakadt, mire eszméletlenül rogyott össze a 
műhelyben. Rögtön orvosi segélyben részesült s kigyó
gyulása bizonyos. Balogh Gyula maga bevallotta, hogy 
előre megfontolt szándékból lőtte agyon Forgács Ju.ian- 
nií.t, édes anyjának vasárnap délután azt, el is mondla, 
hogy agyonlövi előbb leányát, azután önönmagát. Azt 
is mondta, hogy Farkas Gedeont, ki szintén Mócnál van 
alkalmazva, hasonlóképen agyonlőtte volna, ha el nem 
fut előle.

— Rablógyilkosság. Múlt kedden vagyis múlt hó 
27-éu kora reggel Vince Rókus szentem lakos pí'mköc- 
háti lakásáról két. fiával együtt a Tóth íslváu-fele leési 
majorba ment munkába, neje pedig egyedül maradt a 
tanyán. Midőn este haza mentek, az ajtót, zárva talál
ták. Miután az ajtó zörgetósére neje életjelt nem adott 
magáról, roszut sejtvén a szomszéd tanyából hivott egy 
embert s annak jelenlétében az. ajtót befeszít élték, s 
midőn bementek, a nejét agyonverve, találták. A tettes 
elvitt 25 frtot, egy pár csizmát, egy nadrágot és felöl
tőt, mi a fiáé volt, még szalonnát is vágott, azután az 
ajtót bezárta s nyomtalanul elmenekült. Az nap majd 
délig sürü köd borította a földet, a gyilkos akkor kö
vethette el a gyilkosságot. A rendőri vizsgálat, erélyesen 
folyik, de még eddig a gyilkos nyomára nem akadtaa , 
azonban remény van, hogy a gyilkos kézre fog kerülni.

— Öngyilkos aggastyán. Krausz Vendel 65 éves 
ember Temesváron a lakásán felakasztotta magát. 
Virágzó üzlete volt s anyagilag teljesesen rendezett 
viszonyok közt élt, igy az öngyilkosság okát csak annál 
kevésbé sejlik.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. nov. 30.

A mull heti időjárás enyhébbre fordult, do azért 
száraz és éjjelenként zordon ködös idő jár. A nedvesség 
akár hó, akár eső alakban jönne elő, igen szükséges 
volna a buzavetésekre, mert az egerek és más pusztító 
rovarok oly nagy mennyiségben jelentkeznek az őszi 
vetéseken, hogy méltán aggodalom fogja el a gazdát 
vetései pusztulása miatt

Heti vásárunk a tartós jó ut. miatt folyton nagy 
forgalomnak öivend, melynek főbehozalali cikke folyvást 
a vidékiek által behozott morzsolt és csöves kukorica, 
nem különben a zöldség és káposzta.

Búza és árpa a tartósan lanyha árak miatt mi 
sem bozatik a piacra

Következő árakat jegyezhetjük:
Búza mm 6 frt 9Ó kr., 7 Irt, 7 frt. 10 kr.
Árpa (köböllel) 4 frt 30 kr ; mm. 5 Irt. 60 kr. 
Kukorica (köböllel) 4 frt 30 kr.; mm. 4 fi t 60 kr. 
Zab (köböllel) 3 frt. 80 kr.
Köles mm 4 frt 50 kr.
Köléskása mm 9 Irt 60 krt., 10 frt.
Heréimig mm. 50—52 fit; ennek áia jelentékenyen 

visszaesett.

A budapesti értéktőzsdéről.
(A „Magyar Mercui“ heti tudósítása)

Az a békés szellem, mely 11. Vilmos német császár beszé
dét átlengte, általában igen meginugtat.ó hatással volt az érték
tőzsdékre, bár ez a hatás nem nyilvánulhatott teljes mértékben, 
mert a nemzetközi pénzpiac még mindig oly súlyos viszonyok 
között van, hogy ellensúlyoz minden egyéb hatást. A német 
császár erősen hagsulyozta ugyan, hogy <*gyelőr<i nem kell hábo
rútól félni, de Franciaország belső viszonyai igen zavarosak, a 
mi szintén hozzájárult ahhoz, hogy a helyzet ne javulhasson 
eléggé. Az utóbbi napokban Newyorkból már kezdtek aranyat 
szállítani Európába és igy remélhető, hogy a pénzpiac is javulni 
fog, a mely esetben már a küszöbön lévő nagy pénzműveletek 
következtében is élénk üzletre számíthatunk.

járadék és befektetési értékek meglehetősen tartották ma
gukat, sőt a két magyar járadéx javult is némi csekélységgel.

Bankrészvények aránylag keveset javultak a trónbeszéd 
hatása alatt, de ezt a javulást még most is tartják, bár csak 
gyengén.

Közlekedési vállalatok értékei közül a magyar garantirozott 
vasutak részvényei folytonosan emelkednek.

Iparvállalati értékekben igen gyenge forgalom mellett gyenge 
az irány.

Sorsjegyek meglehetősen tartják magukat.
Valuták és ércváltók valamivel olcsóbbodtak.

változásaiA nevezetesebb értékpapírok 
táblázat mutatja.

Magyar aranyjáradék . . . .
„ papirjáradék . . . .
„ hitelrészvóny . . . .

Osztrák „ . . . .
Magy. északkeleti vasút . . . 
Pesti hazai első takarékpénztár 
Magyar nyeremény kölcsön . .
20 frankos arany.......................

Nov. 19.
10070
91’65

299-25
301-80
163’50

7900 —
130 50 

b-G5

a következő kis

Nov. 26.
100 90

92-10 
301-50 
306- — 
170-

7875’ —
131-50

9'63
* *

A „Magyar Mercur“ előfizetési ára félévre csak 1 frt. — 
Mutatványszámokat készséggel küld a kiadóhivatal -, Budapest, 
Ilatvani-utca 17. sz.

Szerkesztői üzenetek.
Ámornak -- K.-Szt.-Miklóson. A küldeményt köszönet

tel vettük s alkalmilag felhasználjuk.
P. M. urnák — helyben. Replikáját a „Szentesi Lap„- 

bau közölt hírre megkaptuk, de nem tartjuk célra veze'őnek 
annak közlését, mert ismeretes dolog, hogy a „Szentesi Lap“ 
mint eddig, úgy azután is örömét leli abban, ha a katlio). pap
ságon nagyot üthet. Hagyjuk meg tehát ezen örömét, az értelmes 
és felvilágosodott, olvasó úgy is undorral fordul el az olyan köz
leménytől, az egyttgyttek pedig hadd gyönyörködjenek benne.



nSTyilttér.
~Verfálsciite schwarze Seide.

fos, tón dem mán katifen wiil, und die e’waige Ver alschung 
tr tt tx’f' rt zu Tagé Eubte, rrin gefiírbte. Seide kiflivel' sofort. 
zus-ammen, verlöscht hald und húiterlisst wenig Asche von ganz 
hellbifttuilicher Farbe. - Verílilschte Seide (die leicht speckig 
wird und briclit) brennt langsam fórt, namentlich gl mmen die 
„Schns’.föden" weiter (wenn schr mit Farbsh ff eruchwert), und 
hinteriásst eme d^nkelbraune Asche, die sirh im Gegensa z 
zűr echieii Seide niclit kiáuselt, sondern krümmt Zerdrüukt 
inán db* Asche d<*r echten Seide, scfzcrs^ubt siti, die dér 
veiiíilschíen niclit. Das Seidenfabrik-Depót von fi. rl nneberg 
(k. k. Hoflief), Zürich, versotidet gern Muster von seinen tK’hten 
Seidcnstotfen au Jedermaun. mid liefert einzelne Rohen múl 
gaaz»* Sfflcke z-oláfrui ÉPs ílaus. (L) J

Legjobb kézi harmonikák,
1. 2 éw 3 sor bilJciiíyüvei.

IfangverHeny-linrHioiiika saját, ta
lálmányt! a-céllmngokkal és bőriuvóvul, va
lamint mindenféle zenemkih ök. he
gedűk, .citerák, flóták, klarinéttek, trombi
ták, zenélő szelencék, szájharmonikák., ok
kal -inuk, verklik, arisztonok, nmdánerklik, 
zenélő albumok, sörös és boros poharak stb. 

kaphatók

TR1MEL N. JÁNOS 
harmonika gyárában, Bécs Vll. Kaiser- 

strasse 74.

Árjegyzékek harmonikákról vagy egyéb zene-eszközökről 
' ingyen és bérmentve kaphatók.

G50. v. 1888. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó nz 1881. évi LX. t.-c. 

102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy » szen
tesi kir. jbiróság 5369 |888. szrtmu végzése által Varga 
József 6 több hitelezők javára Módin János és neje szen
tesi lakosok ellen 1520 irt 4 kr tőke, ezeknek a vég 
zésekben jelölt, napoktól számítandó 6“/o kamatai és eddig 
összesen megállapított perköltség követelés erejéig el
rendelt. biztosítási és kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag le és felül joglalt és 323 frt 50 krra becsült, 
házi bútorok, kész férfi és női cipők, egy Singer-varrő 
gépből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek az 5370 [ 18fc8. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyszínén, vagyis Szentesen, végre
hajtást. szenvedettek lakásán leendő eszközlésére 1388-ik 
év december hó 3 ik napjának délelőtti 9 órája határ
időül kitüzetik és abhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingó
ságok ezen árverésen az 1881. 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok 
LX t. c.
lesz kifizelendő.

Kelt Szentesen, 1888 évi november hó 18. napján
Végit Sándor,

kir. bir. végrehajtó.

évi IX t. c. 107 
becsálon alul is

vételára az 1881.
108. §-ában megái lapított feltételek szerint

évi
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öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt. ^Á.4-
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BtICHOBERNÁT
^3 kereskedelmi üzletében

Brünn, Krautmarkt 18. saját házában,
utánvét melleit kapható:

nU Hölgykendő $$Egy jute garnitúra
VÍU egész gyapjti, minden uj t • 2 A ,v. ésl asztalterítő, I 

L divat színben, kétszeresen ~ ,
<jd széles, 10 mét. 8 frt. ’ • rojttal 3 ír. 50 kr.

| Niggerloilen, X Jule-függöny
J a legújabb őszi és téli ru-*. 1 törlik minta,
4 báliak, kétszeresen széles, *. • egy teljes l'iiggüiiy 2 frt
1 10 inét. 5 frt 50 kr. 30 kr.

íj divatl.elme, kétszeresen széles, l.os- 
Z; ttiinnihánnk, minden sima színben, 

•sós l.arihozott lomér.
9 frt.

unni uhunak,
valamint esik

jjü —
legjobb Iiiiitu.srg, VI, ( <m. 
széle*-, 10 méier 2 forint 

__________80 kr.

Gyapjú ripsz v Ki!lfr.szi;vct 
AJf: minden színben, o() cím.; • . ,, 
{JPlszéles, 10 méter 3 forint: ;Jol,b a v«s^»«ial, 1 vég 

80 kr. *•* r7* széles, 30 rőf 6 frt.

Karrirozott és csíkos • • __ _ . rr
hálót uha kelmék ?! Cxxiíxcn

60 ctm. széles, legújabb * ve£ rM Er. 5 frt 50 kr.
- ip dessiu .0 mét. 2 frt 50 kr. legjobb minőségGfrtöOkr.

i

Fekete terno 
szász gyártmány, kétsze
resen széles, 10 inét. 4 frt 

50 kr.

Hollandi fut’szőnyeg 
maradékok 

10-12 mér bosszú. Egy 
maradék 3 frt 60 kr.

Z2>reicLra.lrt
> minőség, GO ctm.

80 kr.

linzi vúmzoii
1 vég 30 rőf «/< 4 frt 50 kr.
1 vég o rőf »;* 5 frt 50 kr.

SS

y

TŰD
Gáz-kilehelés r—íj|

gyógyít tüdőbajokat, (tüdővészt, sorvadást.), I

Karrirozott és csíkos

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt éléi he- 1
tétlennek látszott, eszmény, tüdőhajok gyó- 
gyíthatása, most már teljesen el van érve. 
Világhírű tanárok és orvosok bizonyítványai, 
megy ágyúit egyének száz meg száz levele, me
lyeknek valódi másolatait megcáfolhat lan meg- vjuui 
győződés szerzése végett, kívánatra bérnientesen bárki | 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a lég- I 
nagyobb kórházakban való alkalmazása legfénves. bb 
bizonyítványt nyújtják a rectal-injeetorral való kilehc- 
iési gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett erodnié- 
nyérőí. Példakép ezt jelentik Dr. Bergoon és Lr. Morei 
tanárok: „Köhögés, nyálkásság, láz, vérhányás három 
nap alatt enyhülnek , azután teljesen elmúll ak alvás 
és étvágy visszatérnek. A test snlyszaporodása hetenkint 
'/, egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu-

81-.
tea
4’/

BAJOK
(ilectal-hijectio)
asthmát, időszaki bronchialbajt., tüdókatarrhust.

tán folytatni." Cornil és Verneuil tanárok 
így nyilatkoznak: „Az asthmánál a lélekzet- 
hiány azonnali elmúlása. — Teljes gyógyulás 
gyakran * nap alatt.4’ — Dujardin Beaumctz 
tanár: „Időszaki bronchialkalarrh teljesen gyó
gy itta tóit. “ — Frantzl és dr. Statz tanárok: 

éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak — borzasztó 
g áll be suíyszaporodás egészen 5 kilóig." 

gümókoros 
- Hasonlót

■ ■ *■ 
ITTká/j
□ éhség áll be suíyszaporodás ege 

- Dr. hVLi.ughlin: 0 maga*, fokú tüdő 
közűi valamennyi alaposan felgyógyult." - 
jelentenek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
nem zavaró s utóimj nélküli.) — A cs. kir. kizár, szab, 
gázkilehelési készüléket (rectal - injectort) használati 
uta.dtással orvosok számai a és magánhasználatra s a 
gázfejlesztéshez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
postautánvéttel N írtért, gázmérővel 10 írtért küld 

ÍxzEec±. ÍDr. A lt3axa.rj.z1. Becs (Wiem, Vll., Mariahilfer-strasse N° 70.
Bőhm. Krumitu 1888. mart.. 3.

Collega ur ! Egy igeu súlyos esetbeu egy tüdőbajosnál ön kilehelési készülékével valóban kitűnő sikert értem el. 
Tisztelettel MED. DR. FAUTE GYULA.

Kecskemét, 1888. szept. 11.
Tisztelt orvos ur! Ön gázkilehelési készülékét 1887. évi őszkor oly kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle

tesen helyre álltam s ezen állapot azóta folytonosan (art úgy, hogy teljesen egészséges vagvok. Fogadja őszinte hálámat I 
SZABÓ JÚLIA.

Lotakarok kiviteli üzlete
leg’olcsc'b’b forrás!

Meleg takaró bizto
sítja a ló egészségét 

és munkaerejét.

Feltűnést keltő értesítés
az összes t. lótulajdonosok részére!

A Romáméval, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- és kereskede'mi háború folytán, mely az üz
leti forgalom teljes beszüntetéséi és az árukivitel megcsonkítását maga után vonta, valamint a mostani harcias hely
zet és rósz üzleti viszonyok következtében több száz tucat lótakaró van üzletemben felhalmozva, melyek a fenti 
országok számára készültek, miért is kénytelen vagyok lótakaró-kész'etcmtöl mi den áron szabadulni.

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, sűrű 
árucikk, mely a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tulajdonosok részére szállittatik 
8 szépsége, ritka jósaga és felülmulhatlun olcsósága által a legmelegebb elimerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielégitöbb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

Az összes lótulajdonos uraknak egész Ausztria-Magyarországou és Olaszországban utánvéttől vagy az ár elő- 
leges beküldése mellett küldök

elsőrendű lótakarókat
190 cm. hosszukat és 130 cm. széleseket, legjobb, elpusztíthatían minőségben, sötét alappal és élénk csíkokkal, sűrű
ket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

csalr ± frt 50 Isron.
UivatrtQ Qptfl f a Ira v'Álza t sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter
•UIVŰjUUÍj öCLUUdxkCl.i vn.Clb hosszukat és 1'/, méter széleseket, kitűnő elsörendüeket, darabját

csak 2 írtért,

Elegáns kénsárga urasági bérkocsitakarót
2 méter hosszút és l'/j méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi disze, darabját

csak 2 írt 50 1-rrora.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen kedvező 

alkalmat, mely bajosan fog viszatérni s rendelje meg azonnal ezen igazán jó takarókat. Tegyen kísérletet bárki s 
nemcsak hogy meg lesz elégedve, hanem ismerőseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálával fogok tartozni.

Rendelésnél pontosan kérem a te'jes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő.

Tisztelettel

ZELINKA. K. Bécs, (Wien III.)
(Hetzgasse) 33. sz.

g-: Valeria-flaiiell Oszfoxcl
SzÜ minták, GO ctm. • • mosó, jő minőség

széles, 10 mét. 4 frt V 1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Ruha-barcliet v , 14, 1 vég . (Hot Ida 4 frt 80 kr.
legdivatosabb dessin 10 ; ; ( végSOr. piros 5 frt20 kr.

mét. 3 frt. '• ,• ckas’A.KAMNAvÁsz
________________________________■ vt< ■ Ha is ,;■■■. G f ■
-pj-: «'KJ nóisiíuu-ö

—L k—, • legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, 
legjobb minőség, ÜO cmt. X Efly bérhoXi-t akarö 

széles, iO mét. 2 frt 70 kr. • I 190 etm. hosszú, 150 ctm. széles 
___________-■f" ___________

Téli nagy kendő Női ingek
Alá tiszta gvapjn, ’/, hosszú, el'ós vászonból, csipkés 
TTH , , „ ' .. szegelvliel i> drb 3 frt

1 drb 2 frt. ; 25 kr.

Double-velourkendö V x .
tiszta gyapjú. 9/< nagyságú. IMII liláik

1 drb 3 frt 50 kr. • ’ chiffonból és vászonból fi- 
« Fojrevaló kendő ’v noin hímzéssel 3 drb 2 frt 
p Yí nagyságú, (Irkja 80 kr. • \ 50 kr.

Jersey derék V Térti ingek 
ombbal és véggel, • *» saját, készítmény, — fehér 

sziliben, teljes, ; ; vagy szines 1 drb I. minős.
nngy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, 11. m. I frt 20 kr.

Munkás ingek
•’g rumburgi oxfordb

I : : Normát ing
m x. • ...... A teljes, nagyi drb If. 50 k.■g rumburgi oxfordbol, .”. Nornial na{)rá(J
S teljes, nagy 3 drb 2 frt. teljes, nagy l drb I f 50 k.n teljes, nagy 3 drb 2 
gELEZELEkEQEEnEEa 

I Posztó-áruk gyári raktára.
□EraEE'iil rimirraCT:. >>b )>p DTTlT-ilTinr 

g Biiinni posztókelme- S’j Téli kabát kelme 
rj maradékok •.y egy maradók, 2 .0 méter I
f? té'i öltözetnek, egy mara- tel jes téli kabátnak, foké-1 

rád ék 3-10 mét. egy teljes; ; te, barna és kék színben ! 
férfi öltözetlek 5 frt. \ .• 5 f t 50 kr.

AiknUui vétel i : ; Fe’ső kabátkelmék
Brünni posztómaradékok V legfinomabb minőség, egy 
3.10 mét. egy teljes férfi teljes felsőkabátnak, 

(iHÜ7ufttn1r Q f»-t 7Irt*

Ö1L3IÍ. ElEL EiEi ElEi ElEZ EZEZ ..... _.«_
h Minták ingyen és bénnentve. — Meg nem 

felelő áruk fennakadás nélkül visszavételnek.
P*’EIEIEZ5EEZ^JL PITEZ >) K »ICETETE EZEÍ ö L ’) IC EZEl E ■” EÜE7E [

Így zenélő éra, mely nyolc darabot játszik, 
kitűnő ismétlő szerkezettel, egyszersmind író
asztallal, tükörrel és rejtett fiókokkal ellátva, 

magassága 150 centiméter, szélessége 60 cméter; 
úgy szintén két SZÓp ágy alulírottnál jutányos 
áron eladók. Csillag Ármin, aranymíves.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülnmlhatatlan étvágvhiány, gyomorgyftnger.Ag, róni 
lllatn lctekzet, felfúvódás. savanyú felböitene-t, kolika, gyo- 
morhurnt, gyomorégés, homok- ős daraképzödós, túlságos 
nynlkaképzödés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak étetekkel és italukkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 

és aranyeres bántalmak eseteiben. — Eay üvegcse ára 
használatiutaxltásaaloayutt 10 ki*.. kettősualac/k70kr.

Központi szétküldés Brátly Károly gyógy'sacréez által 
Krcmsierbcn (Morvaország).

Kapható niitxloti gyógyszcrtárbaiL
■ ' Óvás! A valódi nririapzoUi gyomoregőppoket sokat 
hamisítják és utánozzák. A vnlodteág jrte-li minden 
üvegnek piros, a fonti védjegygyei ellátott bofilékba kell 
göngyölve lennie és a minden* üveghez mellékelt haszná
lati íita.sitásmn meg kell jegyezve tenni, hogy az Krem- 
Hiorben Gusuk Henrik könyvnyomaájában nyomatott wü 

Valódi minőRégben kaphatók: Szentesen Podhrpdszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Boreck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és Rarfcs Emil 
gyógyszertáraiban: Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.


