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TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP
MEGJELEN MINDEN SZOMBATONi

kr. 
kr.

i >
10háromszorinál . .

számitutik.

„NYILTTÉR" 
minden sor 15 kr.

3’jölizeíéHi 

Egész évre . . • 
Kél évre . . • • 
Negyed évre . .

Minden a lap szellemi részére 
vonatkozó közlemény, továbbá 
előfizetések, hirdetések, felszó

lamlások ide intézendők.

Szerkesztőség
I-só tized ‘22ü-ik szám

Hirdetési arak: 
>1 3 hasábos petitsoréit egyszei 
> hirdetésnél . . . . 20 kr.
j kétszerinél .

I 
Bélyegdíj minden egyes beikta- • < 

tásnál 50 kr.
— ' I

Bérmentetlen levelet nem foga- 
duiik el. — Kéziratok nem adat- :> 

nak vissza.

Jó lesz ezt is tudni.
Ismeretes dolog, mily furcsa hír látott nap

világot némely fővárosi lapban a mi artézi ku
niakra vonatkozólag. Halaváts Gyula kir. 
geológus ur. ki az artézi kittünk geológiai felvé
telét eszközölte s melyről egy rövid ismertetés 
lapunkban is megjelent, ezen álhír folytán a kö
vetkező levelet intézte lapunk szerkesztőségéhez: 

Tisztelt Szerkesztő ur!
A fővárosi napilapokban olvasok egy hírt az 

önök artézi keljükről, hogy rosszul viseli magát 
s árvízzel fenyegeti azt a várost, melyet a sok
kal rakoncátlanabb Tisza megkímél. Gondoltam 
mindjárt, hogy itt egy túlhajtott dologról van 
szó; s csakugyan néhány napra rá jött a fel
világosítás, mely az egész esetet sokkal szelidebb 
sziliben tünteti fel. Nem tudom igy sem a valódi 
tényállást, de gyanítom, hogy hol a baj, és ha 
gyanúm igaz, hát ezen igen könnyű segíteni. A 
nyáron, hogy ott töltöttem 1—2 napot az önök 
városában, hallottam azt, hogy az artézi kút vi
zét a város különböző pontjaira akarják vezetni 
s igy a távolabb lakóknak megadni a módot, 
miként e kitűnő, egészséges vízhez könnyebben 
juthassanak, mint eddig. Az igy elvezetett víznek 
töl nem használt feleslege okozhat — gyanitásom 
szerint ■— bajt. Hát ezen nem nehéz dolog segí
teni, nem is kell költséges hosszú elvezető csöve
ket rakni, hanem vezessék be ezt afeles- 
leges vizet a legközelebbi á s o 11 k ú t b a.

Artézi kútnak általában azt a kutat nevez
zük, mely kis átmérő mellett e célra szerkezteit 
eszközökkel mélyesztetett le a szokott kutaknál 
nagyobb mélységre, hogy az ott keringő vizet 
kaphassuk meg. Elméletben az artézi kúthoz 
szükséges a óid mélyében egy vizvezető réteg 
(pl. homok, kavics), mely két vizátliatlan réteg 
(pl. agyag) közt fekszik. Ennek a vizvezető ré
tegnek a felszínre való kibukkanása képezi azt 
a területet, melyen a csapadékvíz beléje‘szivárog, 
megtölti azt, s mely terület e réteg beszivárgási 
területe. 11a ez a beszivárgási terűlet magasab
ban fekszik az artézi kút szájánál, akkor a köz
lekedő csövek elméletéhez képest, (melyen minden 
ugró kút magyarázata alapszik) a rétegben meg
lévő hidrosztatikai nyomás miatta viz a fúrólyuk
ban a felszín felé emelkedik, illetőleg kitolatik, 
s ilyen az önök kutjok is. Az ilyen artézi kutak 
pozitiv artézi kutaknak neveztetnek. — 
11a ellenben a beszivárgási terület egy nívóban, 
vagy alacsonyabban fekszik a fúrólyuk szájánál, 
a vizvezető homokrétegben keringő viz hidrosz
tatikai ereje nem oly nagy, hogy a vizet a fel
szín felé kinyomja, liánéin a viz egy bizonyos 
nívóban a felszín alatt maradt. Ezt aztán nega- 
1 i v kút n a k szokás nevezni. Ilyen negatív ar
tézi kút is van hazánkban s ezekből a vizet szi
vattyúzni kell. De ilyen negatív kút átlag minden 
ásott kút is. Ha aztán ilyen kútba vizet eresztünk 
bele, legyen az bármennyi is, soha meg nem te
lik, mert a kút aljával közlekedő vizvezető ré
tegben eloszlik s a víztükörnek a felszín alatti 
nívója állandóan ugyanaz. Ép ezért a negatív 
artézi kutakat ott, hol ezt a tulajdonságát már 
tudják, mocsarak kiszárítására is felhasználják. 
Hazánkban is van már 1—2 példa erre.

Szentes városa sárga színű, lazább agyagon 
fekszik, mely az artézi kút helyén 4'80 ni. vas
tag. Ez alatt 12-77 m. vastag sárga agyagos finom 
homok van s a város kuljai ebből kapják vizü
ket, mert a beszivárgó csapadék vizet az alatta 
fekvő s 10'13 m. vastag szívós kék agyag to
vább nem ereszti, hanem ezen meggyűlik. Majd 
13-13 m. vastag homok következik, s ez alatt 
ismét jó vastagon (22'36 ni.) agyag. Már maga 
azon körülmény, hogy két felső réteg összes vas
tagsága kb. 17 ni. elég biztosíték arra, hogy ha 
a városnak a megyeházától távolabb eső pontjaira 
csövekben elvezetett fel nem használt, felesleges 
viz a legközelebbi ásott kútba vezettetik be, ez 
ott úgy eloszlik, miszerint a pincéknek semmi 
bajok sem lesz. Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb 

módja annak, hogy a felesleges viz ne alkalmat
lankodjék. Ha azonban ez a mód bármily irány
ban is aggodalomra is adna okot, (mire különben 
nincs ok), hát akkor törjék át az alatta levő 10'13 
m. vastag agyagot s az alatt levő homokrétegbe 
vezessék a vizet. Ez azonban teljesen felesleges, 
mert a két felső réteg is megteszi azt a szolgá
latot. Idővel azonban ezt a kutat majd ki kell 
tisztítani, mert biz az eliszaposodik.

A ki azonban figyelemmel kisérte az artézi 
kút. fúrását, tudja, hogy a fúrólyukban a viz a 
fúrás kezdetétől egész a 209 m.-ig a felszín alatt 
6'5 ni. mélyen állott, s csak azután kezdett emel
kedni, illetőleg működni a hidrosztatikai nyomás. 
Átlag tehát 6 in. az a mélység, melyen felül nem 
emelkedik a viz Szentesen, s nem fog emelkedni 
akkor sem, ha az artézi kút összes felesleges 
vizét e rétegbe vezetik.

Budapest, 1888. november 25-én.
ICa-ícivátj Síjuía.

* *
*

Most már tehát nem kell félni, hogy elúszunk, 
akármennyi vizünk lenne, pedig több is lehetne.

Szentes város 18S9. évi költségelőirányzata.
A) BEVÉTELEK.
a.) Rendes bevételek:

(Az első szitui az ez évi, u második a jövő évi elő
irányzatot jelenti.)

7. Az 1888. évi készpénz-
maradvány — — — 143 frt 63 kr. 74 frt 85 kr.

II. Hátralékokból:
Az 1888. év végéig felme

rült hátralékokból — 13,652 frt 25 kr. 2500 frt
III. Kir. kisibb haszonvét. jogokból'.

1. Nagy vendéglő és 55 bor, pá
linka stb. mérési ráta után 27,527 frt, 27,677 frt.

2. Sürmérési jogért — — — 2006 frt. 2006 frt.
3. Révbérletből a tiszai komp után 430 frt. 700 frt.
4. Tiszai és körösi halászat — — 460 frt. 460 frt.
5. Kurcai halászat — — — — 160 frt. 240 frt.
6. Malom taksa és malom helyek bére 881 frt. 887 frt.

IV. Helypénzek és egyéb dijak.
1. Piaci és vásári helypénzből 8671 frt. 81 kr. 7878 frt.
2. Tiszai rakodó part után szedett

dijakból — — —• —• — 351 frt. 351 frt.
3. Föld és homokbányák után 622 hl. 42 kr. 600 írl.
4. Vásártéri bódék — 159 frl 40 kr. 159 írt. 40 kr.
5. Cserépégelési helyek — — — — — 18 frt. 
6 Vágóhíd utáni dijak — — — 300 frt. 300 frt.
7. Fürdőhöz bérlete — — — 205 frt. 255 frt.
8. Mérték hitelesítésből — — — 30 frt. 90 frt.

V. Ingatlanok jövedelme;
1. Az 1892 évi okt.

1 jóig bérbe adott
földek után — 4152 frt, 90 ki. 4153 frt. 90 kr.

2. Vadttsi és hékédi 1893. évi okt.
1 jóig bérbeadott földek után — 1201 frt. 20 kr.

3. Csoradjárási földek
jövedelméből — — 15,442 frt. 70 kr. 14,400 frt.

4. Alsó és felső sertésjárások haszonbére 665 frt. 480 frt.
5. Apróbb legelő, kaszáló

és nádasok utáu — 758 frt. 70 kr. 1413 frt 80 kr.
6. Fáskertekböl.

a. ) belső kert után — — — 1450 frt. 1150 frt.
b. ) külső „ „ — — — — 460 fit. 450 frt.

VI. Téglászatból: — — — 6600 frt. 6600 frt.
VII. Vasút jövedelme: — — 6800 frt. 13,600 frt.

Vili. Községi adó s ennek járulékai:
1. Községi pőtadó 68,743 frt. 69 kr. 93,052 frt. 98 kr.
2. Községi adó utáni kamatokból 1613 frt. 12 kr. 1690 frt.
3. Adóbehajtási költségekből 1802 frt. 25 kr. 1736 frt.

IX. Értékpapírok szelvényei és kamatok:
1. Kisbirtokosok földhiteliutézeti 1000

frtos részvényének szelvénye után 50 frt. 50 fl't,
2. Haszonbér s egyéb szerződéses követelések

kamatai — — — — — — — — 50 frt.
X Elegyesekből: — — — — 1200 frt. 600 frt. 
A rendes bevételek összege — — 91,771 frt. 15 kr.

b.) Rendkívüli és átfutó bevételek:
I. Ingatlanok ára — 243 frt, 80 kr. 243 frt, 80 kr.
II. Tolonc és rabtartási költségekből 12 frt. J8 frt. 50 kr.
III. Katona állitáni költségekből 254 frt, 54 kr. 100 frt,
IV. Kórházi költségekből — — 410 frt. 360 frt.
V. Méulovak élelmezési dijából 301 frt. 92 kr. 384 frt,
VI. Fogyasztási adokezelésből — 1870 frt. 75 kr
VII. Járdaépítési költségek ‘/» része 2800 frt, 1800 Irt.
VIII. Előre nem Iái hatókból — 1200 frt. 600 frt,
Rendkívüli s átfutó bevételek — — 6377 frt. 05 kr
Rendes bevételek — •— — — 91,771 frt. 15 kr.

Összes bevételek 98,148 frt 20 kr.

B.) K I A D A S 0 K.
a.) Rendes kiadások:

I. Kö -.igazgatásiak.
a.) Személyi illetmények:

1. Tisztviselők, segéd és
kezelő személyzetnek 28,056 frt. 66 kr. 26,550 frt. 

2 Nnpdijasokmik — — — — 3230 frt. 4015 frt.
3. Rendőröknek — — 10,110 fl't, 8054 frt. 50 kr.
4. Szegödínényesek, szolgák és kézbesítőknek 3733 Irt. 
5- Adó végrehajtók és becsüsöknek 2528 írt, 3054 irt.
6. Kegydijak, pótjavadalmak és vegyesek •— 840 frt.

b Dologi kiadások:
7. Nyomtatványok,hirdetési dijak,

irodai szerek és könyvkötői
munkák — — — — — 2500 frt. 3400 írt.

8. Hivatalos helyiségek világítása
és fűtése — -- — — — 1050 frt. 1515 Irt.

9. Kiküldetésekre — — — — 500 frt.
10. Hivatalos helyiségek beltisztitá:ja

és bérlete •— — — — —- 650 frt. 1000 frt.
11. Nyomozási költségekre — — 204 frt. 201 frt.
12. Adó nyilvántartási, összeirási és

behajt, költségek — — — 810 frt, 1100 frt.
13. Rendőr-, közegészség- és köz-
tisztasági ügy — — — - • 1320 fit. 1350 Irt.
14. Vegyesekre — — — — — — 500 írt.

II. Tanügyiek :
1. Gymnasium fentertása 8810 frt, 10.342 frt. 20 kr.
2. Polgári leány iskola és G tanyai

iskola — — — — — 5966 1Irt, 5611 frt.
3 Alsó ipariskola — — — -- 320 nt, 500 írt.
4 Kisdedóvodának — — — -- 300 frt, 300 frl.
5. Tanítói nyugdíjalapra -- — 144 frt. 1U8 írt.
6. Iskolai épületek javítása 

és tűzkár elleni biztosítása 1385 frt. 20 kr. 850 Irt.
7 Tankötelesek összeírása, (anyai iskolák ké-

luóiiyeinek sepretése és vegyesek re — — 536 frt.
III. Szegényügyi és jótékonysági kiadások:

I Szegények segélyezése — — 4267 frt. 4267 frt.
2. Vármegyei betegápol., köz-

miv. és jóték. alapoknak 1350 frt. 1422 frt 50 kr.
3. Ilonvédmenliáznak — — — — 50 frt. 50 irt.
4. Erdélyi közmiv. egyesületnek •— 100 frt. 100 frt.
5. Képzőművészetekre — — — — — 100 frt.
6. Vegyesekre — — — — — — — 100 frt.

IV. Közbiztonsági és közlekedési ügyek:
1. Utcai lámpák felállítása és vió *

lágitása — — — — — 6464 frl. 6750 frt.
2. Belterületi összes

kémények sepretése 3690 frt. 80 kr. 3690 ti t. 80 kr.
3. Előlogatozásra — — — — 3600 frt. 3600 Irt.
4. Utászok fizetése — — — 3710 frt, 3710 frt.
5. Homok és föld hordásra 979 Irt, 1087 frt. 50 kr.

V. Gazdászatiak:

6 Járda épilésre — — — 1238 frt. 1360 fit.
7. Hidak, átereszek építésé és fen-

tartása — — — — — 995 frt. 1495 frt.
8. Vegyesükre — — — — — — _ 500 frt.

1. Csordajárási költségek — — 1820 frt. 2380 frt.
2. Téglászat — 9886 frt 81 kr. 10,186 friSO kr.
3 Kertészet — — — — 2164 irt. 2548 frt.
4 Épületek javítása és tűzkár

elleni biztosítása— — 2733 irt. 78 kr. 3450 frt.
5 Utazási költs, és napdijak — — 460 frt. 600 frt.
6. Vegyesek — — — — — — — 400 írt.

VI. Adók és vizszabályozásl kirovás.
1. Állami egyenes adók 6125 frt. 19 kr. 6432 frt. 79 k.t. 
2 Illeték egyenérték 715 tri. 91 kr. 381 frt, 24 kr.
3. Bélyegilleték és vegyesekre — — — 150 frt,
4. Vármegyei pótadóra 6575 frt. — 6500 frt. 84 kr.
5. Körös tisza-marosi

vizszabályozásl tár
sulatnak — — 1339 írt. 91 kr. 1384 lr'. 88 kr.

VII. Adósság-törlesztés és kamat.
1. Tiszaszabályozási 

bankkölcsön 30
évi részlete — 5063 frl. 70 kr. 5063 frt, 70 kr.

2. Vasútépítési bankkölcsön Ill ik
részlete — — — — — 18,700 frt. 18,700 frt.

3. Adóságok egyesilésére felvett
bankkölcsön lí ik részlete — 8250 Irt. 8250 frt.

4. Vegyesekre — — — — ■— 120 frt. 200 frt.
b ) Rendkívüli és átfutó kiadások.

I. Katonaállitási költség — — — 240 írt. 250 frt.
II. Kóiházi „ — -- 2000 frt. 2200 Irt,
III. Beruházásokra — — —• 3500 frt. 7000 fit,
IV. Tolonc és rabtarlási költség — 70 frl. 60 frt,
V Ménlovak élelmezésére — 424 frt. 47 kr. 430 frt.
VI. Fogyasztási adókezelés— — — 1870 frl 75 kr.
VII. Egyeseknél épilett járdaköltségre 986 frt. 1000 frt.
VIII. Élőlegekre és megtérítendő összegekre — 3000 frt 
IX Előre nem láthatókra s

egyebekre — — — 5500 frt, 6036 f,.t 67 |(r 
Rendes kiadás — — — — 169,353 frt 76 kr.
Rendkívüli kiadás— — — — 21,847 frl 42 kr

Összes kiadás 191,201 frt 18 kr.



r.enonoa a bevételeket 98,148 frt 20 lu'.
Fennmarad kiadási többiét 93,052 frt 98 kr.

Ezflii 93,952 frt 98 kr. pótadó címén lesz kiróva, 
még pedig az összes Állami adókra esik 62%, a föld
adóra 2*/«, a földadó kivételével a többi egyeues állami 
adóra 14%.

Nem régen Szentes várost érte a gyász egyik 
leghűségesebb, legszorgalmasabb és legtisztább jel
lemű tisztviselőjének aggkoróban történt elhunyta 
miatt. A múlt hét végén, éppen ma egy hete, a 
megyeházról lengő gyászlobogó Csotigrádvármegye 
gyászát adta tudtára a megye közönségének s e 
gyászt egy még férfikora legjavában lévő megyei 
tisztviselőnek, Kókay Pál megyei árvaszéki helyet
tes elnök és első ülnök hirtelen elhunyta okozta. 
Csak kötelességet teljesítünk az elhunyt emléke 
iránt, midőn róla mint szorgalmas, hűséges és tisz
ta jellemű tisztviselőtől szólunk, a kit ezen a mai 
korban oly ritka szép jellemvonásai miatt tisztvi 
selőtársai nemcsak tisztellek, hanem szerettek is. 
C) azok közé tartozott, ki önerejéből s ernye- 
det.len szxtrgalom kifejtése mellett küzdötte fel ma
gát az általa elfoglalt szép állásra — megkezd
vén hivataloskodását mint, megyei Írnok, s azután 
lí-od, később I. aljegyző, végül árvaszéki ülnök s 
helyettes elnök lett, mely állásra őt nem egyedül 
a választók bizalma, hanem legfőképen szorgalom
mal szerzett képzel tsége is tette érdemessé.

Testvéri szeretető mintaszerű volt; tanúbi
zonysága ennek az, hogy legfiatalabb öcsét a szü
lők korai elhunyta következtében ugyszólva ő ta
níttatta ki s róla anyagilag gondoskodott, vagyis 
ő tette neki lehetővé a jogi tanulmányokat a Ká
rász-féle alapítvány elnyeréséig.

A derék tisztviselő temetése múlt vasárnap 
d u »/24 órakor nagy részvét mellett ment vég
be a r. katb. egyház szertáriása szerint. A sírnál 
Tóth János, vármegyénk ékes szavú főjegyzője a 
következő szép beszédet mondta az elhunyt fölött:

„Mélyen tisztelt gyászoló gyülekezeti 
Eltávozó szeretett, kedves tiszttársunk !
Mély megilletődéssel és igazi benső fájdalom

mal állunk meg sírodnál, tisztelt barátunk, abban 
a megdöbben'ő és válságos pillanatban, midőn a 
kéiielhetlen halál és a sötét sirgödör örökre el
választ és elzár tőlünk tégedet. Fajdalommal je 
lenijük ki e szomorú helyen, hogy nem látjuk töb
bé szelíd arcod jóságát, nem halljuk édes barátsá
gos szavadat, nem érezzük és nem tapasztaljuk 
többé nemes szivednek es szeretednek melegét; 
örökre elszakadt közöttünk azon baráti és tiszt
társi viszony és kötelék, mely bennünket veled 
oly szorosan egy befűzött.

1868 tál 1888 ig hosszú busz éven át mint 
hivatalnok sokszor tevékeny részt vettél azon moz
galmakban és küzdelmekben, melyek vármegyénk 
közéletében lefolytak és törhetlen munkásságoddal 

vármegyénk jóléte és a társadalmi állapot javára1 
igyekeztél szolgálatot tenni.

Tiszteletünk és becsülésünk tárgya voltál hi
vatalos működésedben és azonkívül is; hű és szór 
galmas munkásságod, becsületes és :edhetleu hiva
taloskodásod sziveinkbe van vésve, és pótlandó tes 
ted elköltözésekor, a válás e nehéz pillanatában is 
érezzük, hogy örök kegyeletként fog fentmaradni 
közöttünk emléked.

Talán a testi és szellemi megerőltetéssel foly
tatott szellemi munka és gond, vagy a testi be
tegség gyötrelmei és a kevésbbé igénybe vett szó 
rakozás és pihenés voltak azon káros tényezők, 
melyek férfi korod delén halálba ragadtak és meg
fosztottak a földi élet, örömeitől.

Bármiként történt is körünkből e szomorú el
távozásod, fá jó érzelmet kelt rokonaid, barátaid és 
tiszttársaid kebelében, és ha ez élet örömei és ba
jai között jól és pontosan teljesített munka és kö
telesség mellett is megérdemlctt jutalmad koszorú
ját e földön el nem nyerted is, mi itt tőled bú
csúzó tiszttársaid a hű munkás, fáradhatlan tiszt
viselő, szerető rokon és kedves barát jutalmául 
adjuk számodra, munkásságodért — végti-ztesség- 
tetelednél — az igazi babérkoszorút, az elisme
rést, és midőn életed delén váratlan halál által 
ragadtattál el körünkből, nyugodj békében és csen
desen az anyaföld puha kebelében, emlékezeted visz- 
szamarad kebleinkben és sziveinkben — nyugodj 
és pihenj a feltámadás nagy napjáig! Isten veled 1“

* *
A megyei tisztikar és a rokonság e halálesetet 

a következő gyászjelentéssel tudatták a közönséggel: 
Csongrád vármegye tisztikara mély fájdalommal 

jelenti tiszltársáuiik KÚKAY TÁL, árvaszéki ülnöknek, 
Szentesen, 1888. évi december hó I-jón, életének 43 ik 
évében történt gyászos elhunytat.. A boldogult tiszttárs 
hült tetemei folyó évi december hó 2 án délután %4 
órakor jognak a rém katb. egyház szertőllása szerint, 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent, mise 
á'dozat. pedig 1888. évi december hó 4 én délelőtt %9 
órakor lóg az egek Urának bem utat lat ni. Béke poraira! 
Szentes, 1888. december 1-én. Csongrád vármegye tisz
tikara."

"Kókay Imre nejével, született. Sarki Molnár Ró 
zával, Kókay Mária és István mély fájdalommal jelen 
tik felejt helel len testvérük, illetve sógora KÓKAI PÁL, 
vármegyei árvaszéki ülnöknek, Szentesen, 1888 ik évi 
december hó első napjára viradóra éleiének 43-ik évé
ben szlvszélhűdésben történt gyászos elhunytat. A hol 
dugultunk búit tetemei 1888-ik évi december hó 2 án 
délután %4 órakor fognak a róni, katb egyház szertar
tása szerint örök nyugalomra helyeztetni, az engesztelő 
szent mise áldozat pedig 1888. évi december hó 4 én 
délelőtt %9 órakor fog a Mindenhatónak bemutaltatui. 
Béke lebegjen porai felett!“

Tárgysorozata
Csongrádvíu megye törvény hatósági bizottságának 
f. 1888. évi december 19-én és folytatva tartandó 

rendes közgyűlésének.
1. Alispáni negy edéves jelentés.
2. A vármegye területén árvíz által sújtottak 

részére gyűjtött könyöradományok kiosztására vonat 
kozó alispáni jelentés.

3 A nméltóságu in. kir. belügyministeriumnak
71 604 1111 b. 888. sz. rendelete a vármegyei 1889. 
évi költség előirányzat felülvizsgálata tárgyában s 
ezzel kapcsolatban a vármegyei árvaszéki kiadói állás 
költségeinek mikénti fedezése tárgyában beterjesztett 
jelentése.

4. A nméltóságu in. kir. belügyministeriumnak 
75,753.|IX. 888. sz. rendelete az 1888. évi vármegyei 
gy’ámpénztári számadás megvizsgálása és felterjesztése 
tárgyában.

5. A nméltóságu m. kir. belügyministeriumnak 
76,269.|IX. 888. sz. rendelete Szentes város 1888. évi 
gyámpénztári számadásának elkészítése, felül vizs
gálata és telterjesztése iránti intézkedések végrehaj
tása tárgyában.

6. A vármegyei igazoló választmánynak jelen
tése a csongrádi 11. útválasztó kerületben 213.|888. 
sz. határozattal megejtett bizottsági tag választásá
ról és az 1888|9 évre kiegészített névjegyzék beter
jesztéséről.

7. A vármegyei központi választmányba Kókay 
Pál elhalt tag helyett uj rendes tagnak az 1889- évi 
dec. végéig terjedő időre megválasztása.

8. A vármegyei közig, bizottságból f. év végén 
kilépő öt tagnak helyére 1889 és 1890 évekre szin
tén öt biz. tagnak megválasztása.

9. Belügyininisteri rendelet a vármegyében f. 
évi dec. 3 ától kezdődött dohánybeváltásóknál politi
kai biztosuk kirendelése tárgyában, ezzel kapcsolat
ban alispánnak előzőleg tett intézkedésekről való

i jelentése.
10. A m. kir. honvéd, ministeriumnak 46,250| VIII.

I 888. sz. rendelete az 1889. évi ujoncállitás keresztül
vitele tárgyában s ezzel kapcsolatban a sorozó bizott
ság megválasztása.

11. A községi számadások megvizsgálására az 
1886. évi XXII. t. c. 142. §-a értelmében elnökök vá
lasztása.

12. A közm. és köziek, ministerium 44,546. |888. 
sz. rendelete a f. évi közmunkakimutatás jóváhagyása 
tárgyában.

13. A vallás és kőzokf. magy. kir. ministeriuin 
47,322.|888. sz. rendelete a horgosi Kárász Anna féle 
ösztöndíj-alapítvány 1887. évi számadásának törvény- 
hatóságilag megvizsgálása alapján húzóit 141.|888. sz. 
határozat, jóváhagyása tárgyában.

14. A vármegyei nyugdijválasztmánynak Dózsa 
Károlyné nyngdijkérvénye tárgyában 6.1888. sz. vé- 
leményes javaslata.

15. Ugyanannak Cibulya ,Andrásné végkielégí
tési kérvényére vonatkozó 7.|888. sz. véleményes ja
vaslata.

16. Községi és körjegyzők nyugdíj szabályzatá
nak 1889. évi jan. Íjén életbeléptetése tárgyában 
tett intézkedésekről a nyugdijválasztmány jelentése.

17. Vármegyei szabályrendelet a hidakon és 
kompokon való közlekedésnek közbiztonsági érdekből 
szabályozása tárgyában.

18. Vármegyei szabályrendelet Dorosma, Szeg
vár, Csany és Mágocs községekre nézve heti vásáro
kon a nem helyben lakó iparosoknak saját készítmé
nyeikkel való megjelenlietése tárgyában.

19. A szegedi kir. törvényszéknek 7740.|rk. 888. 
sz. végzése Sándorfalva község részére ingallani tulaj
donjog átíratása tárgyában.

20. Gömör és Kishont vármegye megkeresése a 
klenóci vizkárosultak segélyezése tárgyában.

21. Dorosnta város képviselőtestületének 182.|-8. 
sz. határozata Kiss István dorosmai plébános ügyében 
tett alispáni intézkedés ellen.

22. Dorosma város községi szervezeti szabály
rendelete jóváhagyás iránt.

23. Ugyanannak ulrendezési, járdakészitési és 
faültetési szabályrendelete jóváhagyás iránt.

SZENTES és VIDÉKE” TÁRCÁJA.

I) a 1 o k.
i.

Kapud előtt ha elmegyek . . .
Reám ne ve d bűvös szemed.
Szivem ismét lángra gyúlna, 
Jobb, lia nyugszik összeduha!

Örülj, vigadj, csalfa lányka!
Feledj is el nemsokára. 
Majd búsulok én helyetted, 
Soha, soha nem feledlek.

II.

Elbujdostam idegenbe . . .
Mély keservvel tört szivembe.
Megnyugodni, megpihenni,
Szeretőre soh’ se lelni.
Hejh! De őt nem felejthetem;
C ak haza hí a szerelem.

Jelenti Ede.

ZtST'E'Hu’T’ SZEM.
B E S Z É L Y. (29.)

(Folytatás.)

Hódi nem csekély mértékben háborodott fel Gusz
táv szemtelensége miatt, ki most még durva tréfát űz
ni és oly bizalmas hangon szélűi merészelt; alaposan 
kellett tehát. a ttellő korlátok közé szorítani.

„Kikérem magamnak tréfáit, éppen nem tartoznak 
ide, de mindenek fölött megtiltom a collegei megszólí
tást — és mint vizsgálóbíró állok ön előtt; nem isme
rek oly collegét, kit oly borzasztó bűntettel vádolnak."

Éppen ezen hang fölötte kijózanitólag hatott Gusz
távra; a bor vagy sör szellemei éppen ez által távoz
tak agyából, gúnyosan meghajtó magát s nevetve vi- 
szouzá; „Nagyon örülök! Ön collegialitásával úgy se 
törődtem sokat. Őn előttem mindig kiállhatatiau ok- 
máuyiiioly volt."

Az ülnök sárgaszürke arca most, csodálatos szili
ben fényiéit, megigazította arany szemüvegét, mely íz 

gafotfságában le akart esni orráról s dühében néhány 
pillanatig szól Imiül meresztette ki szemét a vakmerő 
fickóra, s midőn ez a haragos tekintettől nem hagyta 
magát, megfélemlíteni, rikácsoló hangon kiáltó: „Ne me
részeljen többé oly szemléletiül hozzám szólni, mert ak
kor más Írnokát kell pengetnem. Ön gynlózalos vétek
kel van vádolva s ón íöl nem tudom fogni, hogyan jut
hat eszébe vizsgálóbírójával oly szemtelenül szembe
szállni."

„Annak felfedezéséhez valóban nem sok ész kell. 
Hajlit.liiit.lan nyugalmam ártatlanságomtól ered. Alig ér
tem, mit hadar ön valami gyilkosságról, vagy éppen, 
hogy éti követtem volmi el."

„Es most, tudom, kivel van dolgom," viszouzá Rá- 
di gonosz mosolylyal. „Eddig legalább nyílt, becsületes 
jellemnek tartottam, de most —“

„S jól teszi, ha semmiféle körülmények közt nem 
kételkedik bennem," szakító leibe az előadó

Az ülnök megvetőleg vont, vállal, s Gusztáv vála
szát figyelembe sem vevén, rövid, világos szavakba fog
lalta össze a gyanúsító okokat, melyek a vádlott ellen 
már fenforogtak.

Gusztáv többször rázta fejét s oly csodálkozó arcot 
mutatott, mintha Rádi neki valamit mesélne. „Az csak
ugyan nagyon szép történet; ugyan ki sózhatta azt rám?" 

„Még azt is kérdezheti? Nem lénne-e sokkal jobb, 
ha éltávolitaná az álarcot, s tisztésséges vallomással leg
alább még azt az egyet méntéllé meg, az igazmondást?" 

„Hogy annál nagyobb hazug legyek?" viszouzá 
nyugodtan Gusztáv. Akár hogy boros állapota még nem 
múlt el, akár hogy helyzetét, az elleue fennfor ó súlyos 
gyanuokok dacára sem tartotta aggasztónak, oly közö 
uyösséget. tanúsított Gusztáv, mely az ülnököt igazán 
elkeserítette.

„Azt hiszem, hogy jogász létére annyit tudhatna, 
hogy egy általános tagadás ily esetben a legroszabb a 
világon," jegyző meg erélyesen Rádi ülnök.

„Soha életemben nem tagadtam s szivemből soha 
sem csináltam gyilkos gödröt," viszouzá Gusztáv szokott 
nyugodtságával. „Mit. kíván tehát? Vájjon az ön kedvé
ért oly vétket valljak-o be, melyet nem követtem el? 
Ou tudja, mi soha sem voltunk oly jő barátok, hogy 
én öunek ilyen szolgálatot tehessek." |

„Eil nem kívánok öntől semmiféle szolgálatot, Csak 
nyugodt, okos feleletet,“ volt az ülnök válasza.

„Tessék csak kérdezni, szívesen elégítem ki kí
váncsiságát."

„Hol töltötte a tognapelőtti napot?"
„Tizennégy napra el akar am hagyni a fővárost; 

magam sem tudom, miért lem jutottam ki n városból; 
de mielőtt, a pályaházhoz ériem volmi, borzasztó szom
júság lepett meg; betértem tehát, ti legközelebbi korcs
mába s igy kirándulásomból egyszeiü bérutazás leli."

„Meg tudja e jelölni azon helyeket, melyekben 
megfordult?"

„Hát meg tudja, e a felhő mondani, mely hegyek
nél pihent? En soha sem nézem a korcsma cégérét, itz 
mindig csal. Hiszen ön tudja — egy jó ember szorult 
helyzetében mindig megtalálja a helyes utat egy jó, 
erősítő italhoz."

Az ülnök szánakozva vonta vállát. Gusztáv beszéd
je fölötte együgyüou hangzott.

„Pedig rendkívüli használ a lenne, ha annyi öntu
data maradt volna, hogy nekem a helyes utat megjelöl
né," jegyző meg gúnyosan az ülnök.

„Sajnálom, hogy ezen földrajzi adutokkal nem 
szolgálhatok," viszouzá kedélyesen Gusztáv. „Több he
lyen rosznak találtam a sört s azután gyorsan leráz
tam cipőmről a port — de a hol az ital élvezhető 
volt, hosszabb ideig maradtam, de éppen nem kérde
zősködtem, hogy hol vagyok E napon úgy is rósz ked
vem volt, mintsem hogy olyan külsőséggel törődtem 
volna. Szivein háborgott, szórakoznom kellett, vigaszta
lásra volt szükségem és senkim sem volt a világon, a 
ki előtt- nyilatkozhattam volmi. Ekkor nem maradt uű- 
kein egyéb menekülésem az utazásnál."

„És ön egészen estig utazott?"
„Majdnem egy kis félbeszakítással."
„Hogyan és hol?"
„Meg akartam menyasszonyomat látogatni; de amint 

egy sarokháznál megfordultam, egy ember egy cédulát 
kézbesített nekem Maliidtól ; ez arról értesített, hogy 
egy előkelő hölgyhez hivatták s engem a városligethez 
közel levő kávéházba utasított estére, a hol majd ta
lálkozunk, hogy még egyszer beszélhessek vele."

(Folyt, köv.)



24. Somod! János és társainak Csany község 
képviselőtestülete állal hozott 61.|888. sz. határozat 
ellen benyújtott feiebbezése.

25. l)r, Beregi Gyula kisteleki orvosnak kérel
me orvosi oklevelének kihirdetése iránt.

26. Kossá László tb. aljegyző 200 frt segély 
iránti kérelme.

27. Józsa István vármegyei hajdu kérelme segé
lyezés iránt.

28. Mágocs község 1889 évi költségelőirányzata.
29. Aígyő község 1889 évi költségelőirányzata.
30. Miudszent község 1889 évi költségeid 

irányzata.
31. Kistelek község 1889 évi költségelőirányzata.
32. Csongrád város 1880-tól 18815-ig terjedő 

gyámpénztári számadásainak felülvizsgálata.
33. Szegvar község 1884 évi községi közpénz

fari számadása.
34. Ugyanannak 1886 évi közpénztári szám

adása.
35- Ugyanannak 1885 évi párbérpénztári szá

madása.
36. Mindszent községnek 1885 évi 'közpénztári 

számadása.
37. Számvevői előterjesztés Csongrád város

1879, 1880, 1881 évi árvizvéedelmi számadásokra
keletkezett törvényhatósági határozatok végiehaitá 
sa tárgyában.

38. Sövényháza község 1883. évi közpénztári 
számadása.

39. Ugyannannak 1883 évi leltári számadása.
40. Sövényháza község 1884. évi közpénztári 

számadása.
41. Ugyanannak 1884. évi leltári számadása.
42. Sövényháza község 1885. évi közpénztári 

számadása,
43. Ugyanannak 1885. évi leltári számadása.
44. Szükségleti bizottság jelentése 80 mmázsa 

petrozséni kőszénnek 128 frt árban Szénássy Ferenc 
töl vásárlása és kifizetése tárgyában.

45. Számonkérőszék jegyzőkönyve.
Kelt Szentesen, 1888. Dec. 6.

Slammer Sándor, 
alispán.

V ilágf oly ása.
A regále kártalanításról szóló törvényjavaslat 

lényegesebb elvi tartalmú pontjai már megszavaz
va lévén, a hátralevő szakaszok iránt oly csekély 
érdeklődés nyilvánult, hogy a képviselőház e hó 
5-én tartott illését határozat-képtelenség miatt 
nem lehetett a rendes időben megkezdeni. Tisza 
ministerelnök föltétlenül rendelkezik a képviselő
ház többségével s ha valamely ajánlott módosítást 
ellenez, azt a többség sem fogadja el.

Annak idejében nagy port vert fel a véderőről 
szóló s az egyéves önkéntesek érdekébe vágó tör 
vényjavaslat azon intézkedése, mely szerint az egy 
éves önkéntes az első év végén tartozik német 
nyelven a tiszti vizsgát letenni s ha megbuknék, 
akkor még egy évig tartozik szolgálni. Ez ellen 
az önkéntes szolgálatra utalt egyetemi s akadémiai 
ifjúság Budapesten, Kolosvárott és Győrött nyilvános 
értekezletein erősen protestált, a mennyiben ezen 
intézkedésben egyrészt a nemzeti nyelv háttérbe 
szói itását és mintegy lealázását, másrészt jövőjének 
veszélyeztetését látja, midőn az önkéutesi évben 
nem szabad tanulmányait folytatni. A honvédelmi 
minister kieszközölte tehát a közös hadügyi kor
mánynál, hogy a tiszti vizsga elméleti részét sza
bad magyar nyelven is letenni, de egyébre nézve 
nincs engedmény; vagyis a vizsga gyakorlati ré
szét uémet nyelven kell letenni, ha pedig a vizs
gán a jelölt elbukik, tartozik még egy évig ön
kéntesként szolgálni

Általános helyeslésre talál XIII. Leó pápa 
föllépése a rabszolgakereskedés, teljes elfojtására. 
Ámbár elvben a civilizált államok régen törtek 
pálcát a rabszolgakereskedés fölött s főkép Anglia 
es az Egyesült-Államok hatáskörükben a legeré
lyesebben léptek föl, uiindazáltal a mohamedán 
államokban még mindig hasznavehető áru a fekete
bőrű ember és arab kereskedők katonai szervezet
tel űzik a négerhajszát, mely Afrika keleti part
jain még teljesen virágzik Bismark erélyes kezde
ményezéséi e Anglia a zanzibári kikötők együttesen 
elrendelt ostromlása egyszerre bevágta a rabszolga
kereskedés minden útját Ázsia felé. Ez a rend
szabály azonban nem elengedő a rabszolgakereskedés 
teljes elfojtására. E végből XIII. Leó pápa vette 
kezébe az ügyet és a hatalmak közös congressu- 
sát hozta indítványba. Az angol kormány nyilat
kozata szerint a hatalmak kedvezően fogadták a 
pápa eszméjét s a katholikus egyház feje való
ban nem is választhatott volna méltóságának s hi
vatásának megfelelőbb tárgyat. Azonban az a mód, 
mely nehezen hozzáférhető vidéken sok katonai 
erőfeszítést tesz szükségessé, alig ha lesz kivihető, 
de az is újabb lépés lesz a baj elhárítására, ha 
az összes hatalmak egyetértőleg fognak eljárni ez 
Ügyben.

Oroszország hadikészülődéseiről és ezek kap
csán az európai helyzetről és a béke-kilátásokról 
szól a Köluische Zeitung legújabb számának egy 
berlini keletű vezércikke, mely sokkal több érde
kes és figyelemreméltó részletet tartalmaz, semhogy 
egyes részleteket ne közölnénk belőle:

„Teljesen igaza van az európai sajtó ama ré
szének, mely Oroszország hadi készülődései által 
nem látja az európai békét pillanatnyilag fenyege- 
tettnek. Még a legharciasabb pánszlávok sem ki 
vánfiak még a legközelebb belátható időben háborút 
előidézni. Legkevésbé gondol pedig ilyenre III. Sán
dor cár, mert ő jellemére és hajlamára békeszerető 
Mindazonáltal kétségtelen mindenki előtt, a ki a 
viszonyokkal némileg ismerős, hogy az orosz leg
felsőbb hadvezetésnek összes tevékenysége a bár 
lassú, de legnagyobb szabású mozgósítás, mely oly 
nagyszerű háborúnak a lehetőségére van számítva, 
a melyhez foghatót Oroszország még sohasem ví
vott. A tábori csapatoknak évről évre való lassú 
összevonása a nyugati területre, hol most az európai 
orosz hadseregnek mintegy kétharmada van együtt 
s nagyobbára oly szállásokban, melyeket csak ide
igleneseknek mondhatni; a lövészcsapatok szaporí
tása, sőt, mint hifiik, megnégyszeresitése a nyugati 
területen; végre a tartalék-keretzászlóaljaknak el
határozott megkétszerezése és sok más hasonló 
rendszabály általánosan ismeretes és arra utal, 
hogy az mind a végből történik, hogy az orosz 
hadsereg az alkalmas pillanatban a kívánt helyen 
harcra készen álljon.

Ha elérkeznék valamikor az a pillanat, 
midőn Oroszország „erősen és fennhangon fog 
szólni41, akkor a háta mögött körülbelül két mil
lió harcra kész katona fog állni, hogy szavának 
nyomatékot adjon. Ne liigyje senki, hogy III. 
Sándor cár, bármilyen békés hajlamú is, habozni 
fogna azzal, hogy ily hangon szóljon. Ha rákerül 
a sor a bolgár válságra, akkor a viszonyok nyil
ván erősebbek lesznek a cárnál, ki aztán egész 
jelleménél fogva nagy erővel fog ragaszkodni 
ahhoz a követeléséhez, hogy az orosz befolyás 
Bulgáriában helyreállittassék. Minden újságírónak, 
politikusnak és államférfiunak, a ki becsületesen 
akarja a békét, akarnia kell, ha nem fantaszta 
vagy bolond, a béke eszközeit is, és erősen 
szemmel kell tartania és ideges nyugtalanság és 
háborútól való félelem nélkül hideg vérrel kell 
szemlélnie azokat a dolgokat, melyek keleten 
lassan és ólálkodva, de már világosan fölismer
hető körvonalakban készülnek. “

HÍRE k.
— Eljegyzés. Kun Miksa II. M.-Vdsórhelyről e> 

jegyezte ímigáiink Soimeiifeid Gizella kisasszonyt, Solt- 
nenfeld Sámuel hely beli gőzmalom! ulujdouos kedves 
leányát.

— Koszorús bál. A régi jó világban csak koszo 
tus bálát ismertek iparosaink, most nagy ritkán rendez- 
tetik ilyen bál. Legközelebb a helybeli szabó ifjúság 
rendez, még pedig jövő évi január 12-én koszorús bálái, 
melyhez a koszorút Dömsödi József iparos kedves leánya 
Teruska fogja adni. E mulatság tiszta jövedelme a 
helybeli iparos ilj. egylet könyvtára javára van szánva 
s tekintve a szabó iparosok nagy számát biztosra ve
hető, hogy a bál szépen fog sikerülni, mit magunk 
részéről is őszintén óhajtunk.

— Felebbezés. Dr. Csaté Kálmán, dr. Mátéffi Fe
renc és dr. Schlesinger Károly városi képviselők a vá
rosi közgyűlés által Juhász János városi birtoknyilván- 
t.-irtő ügyében hozott határozat ellen felebbezéssel éltek.

— Erttyedeflen buzgalmat fejt ki azon bizottság, 
mely hivatva van a városi birtoknyilvántartó érdekében 
a statútumnak oly módosítását elkészíteni, mely sze
rint a nyilvántartó az ugyanazon bizottság által kidol
gozandó tariffa szerint fel legyen jogosítva szerződé
sek és egyéb beadványok készítésére. Azonban a bi 
zottság eltért a közgyűlési határozattól; mert ez 
egyenesen a nyilvántartót akarja arra feljogosítani; 
ellenben a bizottság, érezvén a határozat tarthatatlan
ságát, a városi ügyész firmája és aegise alatt akarja 
a szerződéseket a nyilvántartó részére biztosítani, 
pedig a városi statútum azt is mondja, hogy a városi 
ügyész magánügyeket nem vállalhat. Hiszen a köz
gyűlés többsége azért hozta azt a határozatot, mert 
a szóvivők arról győzték meg, hogy csak bele kell 
tenni a statútumba s akkor a nyilvántartó bátran 
csinálhatja a szerződéseket — most pedig a bizottság 
a közgyűlési határozattól eltérőleg a városi ügyészt 
tolja előtérbe? Csak tessék a határozathoz ragaszkodni, 
majd megmondja a felső hatóság, helyes e a határozat 
vagy se!

— Gyászhír. Wellesz Ede volt szentesi, jelenleg 
budapesti lakos neje, szül Glttser Kunigunda múlt szom 
haton Budapesten meghalt.

— Elhamarkodott hír. Lám milyen jó, hogy la
punk hetenkiut csak egyszer jelenik meg, mert nem va 
gyünk kénytelenek bármely világnak eresztett hírt azon
nal közzétenni s azt később valótlannak nyilvánítani. 
A hét elején ugyanis tele volt a város azon hírrel, 
hogy Sarkadi N. Mihály csendbiztos Szegeden a börtön
ben felakasztotta magát s hátrahagyott levelében val
lomást tett volna valami rejtélyes gyilkossági esetre. 
Ez a hir azonban légből kapott volt s kitűnt, hogy 
bizony e rémhírből egy szó sem igaz — mert azóta 
Szentes város hatóságát ez esetről hivatalosan értesí
tették volna. így adjon hitelt az ember a hirtelen tá
madt híreknek.

— Sok panasz van a helypénzszedési uj bériőre a 
közönség részéről, moly erősen zúgolódik a bérlő el 
járása ellen. Nem ismerjük az egyes felmerült eseteket, 
de annvit hallottunk, hogy az illető bérlő a Khon Gá
bor házában és a ref. egyház központi iskola épületének 
bolthelyiségében elhelyezett almit után is helypénzt kö

vetel. Akkor jó lesz a piac körül lévő összes bolfhelyi- 
ségektől is helypénzt. követelni — miért éppen csak 
két helyiségtől ? Nem ismerjük a helypónaszedésre al
kotott tarifát, de hogy egyes boltokban elhelyezett 
bármily áru után szabad volna helypénzt szedni, azt 
teljes lehetetlenségnek tartjuk, mert ez már oly túl
kapás, mely ellen méltán lehet felháborodni s nincs az 
a fórum, mely a boltok után szedhedő helypénzt jóvá
hagyná.

— Vasutunk pótkavicsozási ügye végre el van 
döntve, még pedig kedvező módon. Lapunk mindjárt a 
vasút megnyitása után, a mikor föl lehetett volna tenni, 
hogy a pályatest kellőkép van mindennel ellátva, ki
jelentette, hogy a kavicsozás nagyon silány, mert inkább 
pormik mint kavicsnak volt nevezhető a felső réteg; 
s csakugyan a felülvizsgálatból kitűnt, hogy a lciivi- 
csozás hiányos s újból pótlandó. E munkálatért az állam 
vasút igazgatósága 19,140 frt 30 krt követelt, de Baross 
minister elrendelte, hogy az államvasut annyiért tar
tozik Szentesnek a kavicsot szál Ili tani, amennyiben az 
államnak vau s igy csak 9123 frt 80 krt kell érte 
fizetni.

— Megtébolyodott. Boskovitz Lipót felsőpárti ke
reskedő elmebetegségbe esvén, a lipótmezei tébolydába 
szállíttatott e héten.

— Arlejtési eredmény. Az utcai lámpák világítá
sát ismét Vince Péter eddigi bérlő vette ki s ezentúl 
1 — 1 lámpa világítását évi 19 frt 30 krou vette ki; de, 
mint halljuk, olcsóbb utóajánlat tétetett — ha ugyan 
figyelembe lóg vétetni.

— Tűz volt e hó 6-án délelőtt, Dudás István 
kiséri házánál, hol ismeretien okból egy szalmakiizal 
kigyuladt. Ámbár a sűrű köd miatt nem jelezhették ii 
tüzet, de nappal lévén, a gyorsan oda érkezett fecs
kendők segélyével sikerűit a tüzet eloltani.

— Gáspár János fővárosi fogorvos, ki évenkiut 
városunkban is szokott működni, a fővárosi lapok 
szerint csődbe jutott.

— Tömeges sertéslopás történt a mágocsi és de- 
rekegyházi uradalmi pusztákon, még pedig Ördöngősrö! 4, 
Lajos-szállásról szintén 4, Mágnesről 2 drb hízott ser
tést loptak el, de eddig nem sikerült a tetteseket kide
ríteni.

— Triesztben e héten Feru-zzi kereskedő hirtelen 
meghalt s Jurlió üzlettársa ezt. annyira a szivére vet
te, hogy egy óra múlva bánatában utána halt, társának.

— Baselben a rendőrség elfogott egy Fromm ne
vű berlini asszonyt, a kinél több mint 75,000 frank 
értékű lopott értékpapírt taláitak.

A budapesti értéktőzsdéről-
(A „Magyar Mercur" heti tudósítása.)

A Bandin ünnep december ‘2-án minden zavargás nélkül 
nyugodtan fdyt le Parisban, tehát a pénzvilág aggodalmai e te
kintetben nem teljesültek. Az ultimo is elmúlt, a nélkül, hogy 
Berlinben valami legyőzhetetlen nehézségek merültek volna fel, 
azonban a tőzsde iránya még sem javult, mert még két vesze
delmes szirtet kell elkerülni. December 10-én lesz az aláírás az 
uj orosz kölcsönre, és ha ez, a mint hiszik, nem fog sikerülni, 
akkor rosszul fog e tőzsdei év befejeződni, annál is inkább, mert 
Franciaországot más részről is komoly válság fenyegeti. A Panama 
társaság válsága a második szírt; ennek harca december 12-én 
dől el. E jelenségek következtében egyelőre tartózkodó az ű ér
kedés, az üzlet pang és az árfolyamom alig változnak

Járadékok és befektetési értékek aránylag szilárdak és ha 
a politikai es pénzügyi helyzet csak kissé tisztulna, itt nagyobb 
lendület keletkeznék. De ez egyelőre alig tételezhető fel.

Bankrészvényekben általános a tartózkodás és csakis az 
osztrák liitelrészvény csökkent nagyobb mértékben.

Közlekedési vállalatok értékei szilárdak, különösen a magyar 
g.irantirozott vasutak részvényeit kedvelik.

Iparvállalati értékekben csendes az üzlet, malomrészvhiyek 
ismét szilárdabbak.

A nevezetesebb értékpapírok e heti változásait a következő 
kis táblázat mutatja.

Sorsjegyek majdnem változatlanok. Valuták valamivel drá
gultak. ellenben ércváltók kissé olcsóbbodtak.

Nov. 25. Dec. .3.
Magyar aranyjáradék . . . 100-90 100 70

„ papirj áradók . . . 92- 0 9?1G
„ hitelrészvény . . . 501-50 301-50

Osztrák „ ... 300 - 303'50
Alföldi fiumei vasút . . . 193-50 192-50
Pannónia malom....................... 865 — 67
Pesti hazai takarékpénztár . 7875-— 7850-—
20 frankos arany .... 9-03 9-61
Váltó Londonba....................... 121-90 121-75

♦
A „Magyar Mercur“ előfizetési ára félévre csak 1 frt.

Szerkesztői üzenetek.
P. J. urnák helyben. A költeményeket köszönettel 

vettük & alkalmilag felhasználjuk.
Dixi-nek - Csongrádon. A beküldött kézirat — Szentes 

város költségelőirányzatának és Csongrád vármegye legközelebb 
tartandó közgyűlésének tárgysorozata miatt a mai számból ki
szorult.

Z>7 yilttér.

Rothseidene Bastkleider 11.10 80 per 
Böbe und basaere Qual. versendet zollfrei das Fabrik-De- 
pot G Henneberg (k. k. Iloflieferant), Zürich. Muster unigeliend. 
Briefe 10 kr. Porto. (0)

1858./t. 1888. sz.
Hirdetmény.

Szentes város 1889. évi költségelőirányzati 
tervezete f. évi dec. 1-től 15 éig a városi szám
vevői hivatalban közszemlére van kitéve. Erről az 
érdekelt felek azzal értesittetnek, hogy e költség
vetést a jelzett idő alatt megtekinthetik, netáni 
észrevételeiket és felszólamlásaikat f. évi dec. 
15-ig bezárólag a polgármesteri hivatalnál be
nyújthatják.

Szentes, 1888. dec. 1.
Nagy Imre,

tanácsnok.



a

ojttal 3 frt 50 kr.

Egy ripsz-gai nitura 
iUI 2 Agy- és egy asztal- 
■térítőből, se Ivem rojttal 

4 frt.

3
3

•i i'q .Á.Í2IÍJlííjlDüD.1.3.

Alkalmi véld! : : Felső kabátkelmék 
Briinni posztómaratlékok V legfinomabb minőség, egy 

3.10 mét. egy teljes férfi* • teljes felsőkabátnak, 
öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt.

Kaguza 
divatl címe, Itétszerese-n széles, kos- 
tiimruhának, minden sima sziliben, 
v.'i'umint.csilios és kari irozutiao inét.

9 frt.

Fekete temo • ; Hollandi futészőnyeg 
szász gyártmány, kútsze- X maradíll.'Ok
résén széles, lU mét. 4 frt .* ’. IO —12 inét hosszú. Egy 

50 kr. • • maradék 3 frt 60 kr.

JDreid.ra.lat : • Házi vászon 
higjnhb minőség, 60 ctm. ( ,jQ -)f 4/ 4 f f 5Q 
szeles, 10 méter 2 forint - • n

30 • • 1 vég 30 rőf&/* 5 frt 50 kr.

Valeria-flanell X O3xford. 
legújabb minták, 60 ctm. • • mosó, jó minőség 

széles, 10 mét. 4 frt ’•* 1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

G.v;ipj(i ripsz v King-szövel, 
minden szinbiin, '■« etm ; •. b| váazollnlll , vé 
szeles, 10 meter 3 forint . • J ’

89 V f7< széles, 30 rőf 6 írt.

SÍM

Meleg Iakaró bizto-
<mrmra és munkaerejét.

Szentesen, nyomatott
■'•.íV'-.é?

a kiadó tulaj donos: Baláasovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

iviviüy laumu wu.i" 
| sitja a ló egészségét
-1 és munkaerejét. 
I

Üd kereskedelmi üzletében 
B r ii n n, Krautmarkt 18. saját házában,

"K0 utánvét, mellett kapható :

Karrirozott és csíkos ; ; z—<-t_ s ^=zr—
hálóruha kelmék X,

60 ctm. szőlős, l<.!íujabb-,:lv<!S-l0rofl-r-5frt5Okr- 
dósain 10 illőt. 2 frt 50 kr. ® legjobb minőség 6 frt 50 kr.

« .. ,’r. ’< •£ */i *ff i’/inc ’fiVt í, í,.ti ítúít íiTi 31 )I6 CUíiblt VIi

ÖT IC IIO BERN A T||t
Viu - -- I---

ÚL

•xaÁfa 
t jEaKnuxsjDXiiT'íi; e jlk ^sirssiaxiHarE: cte ramuL

Hölgykendő föÍEgy jute garnitúra
minő™ uj . • 2 -8 ! aszta|tól.itfl

divat színijén, kétszeresen A
fj’í széles, W mét. 8 frt. * • rí 

________ :--------------------------: :__________________________
XÖ Niggerimlen, X Jule-fiiguöny
c/H a legújabb őszi és -téli ni- 2 ' török minta,

búnak, kétszeresen széles, • egy teljes függöny 2 frt 
10 inét. 5 frt 50 kr. A 30 kr.

w

^1.

"Kp

■Kr

<"Kg

1
-Xí

-xH.
"X.

"Ki

"Kí̂

-K3
*1

Rfihp.harrhef •. ? a 11 11 41 v :i s x líuna oaicnei A Ivég:?0rőflila4frt80kr.
legdivatosabb dessin 10 ; t 1 végBOr. piros 5 frt 20 kr. 

mét. 3 frt. \ ,• CÉRNA-KANNAVÁSZ
______________________________ i vég 30 rőf lila és piros 0 frt.

.. -,-,-1— : • Dgy lótakaró
SLJ-JLjCI. kJL xS. * • legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú,

. ... ... p,. . V 130 ctm. széles, 1 frt 50 kr.
legjobb minőség, 60 cmt. .. Eoy ,,él.h„cgi.(llhi|rA 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr. • • «9° hosszú, 130 ctm.

* • 2 frt 50 kr.

Téli nagy kendő : Női ingek
tiszta gyapjú, »/i bosszú, V erős vászonból csipkéi

7 L , . . . szegoljlyel 6 drb 3 frt
1 drb 2 frt. ; ; 25 kr.

Double-velourkcndö V NK5
tisztagvapju,"/4nagyságú, •

1 drb 3 frt 50 kr. • • chiffonból és vászonból íi- 
F e j r e v a I ó kendő V 1101,1 hímzéssel 3 drb 2 frt 
'7< nagyságú, drbja 80 kr. f *• 50 kr.

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek 
selyemgombbal és véggel, • » saját készítmény, — fehér 
minden színben, teljes, ; ; vagy színes 1 drb I. minős.

nagy i drb I frt 5Ő kr. V I frt 80, II. m. I frt 20 kr.

Munkás ingek • • Normál ing
b • teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.

rumburgi oxfordtól, .". Norlna| nadrag 
teljes, nagy 3 drb 2 frt. eljes, nagy 1 drb I f 50 k.

Posztó-áruk gyári raktára.
itttt flinnnin>Tn re s i c dtc » ib i ' i~á i~íTE»n>nr&ic & f 3 ír grcgF & 1 oj ic

Brünni posztókelme- LJ Téli kabát kelme 
maradékok *./egy maradék, 210 méter 

• téli öltözetnek, egy rnara- teljes téli kabátnak, felce- 
. radék 3*10 mét. egy teljes • • te, barna és kék színben 

férfi öltözetnek 5 frt. *•.' 5 f> t 50 kr.

Víd Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.

A?LÍ______ __ ______ ____ _

gy zenélő Óra, mely nyolc darabot játszik, 
kitűnő ismétlő szerkezettel, egyszersmind Író
asztallal, tükörrel és rejtett fiókokkal ellátva, 

magassága 150 centiméter, szélessége 60 cinéter; 
úgy szintén liét szép ágy alulírottnál jutányos 
áron eladók. Csillag Ármin, arany míves.

Legjobb kézi harmonikák,
1, 2 és 3 sor billentyűvel.

ISaiigverseiiy-lmriiionika saját ta- 
lálmányu acélhangokkal és bőrfuvóval, va- 
lamint mindenféle zenees'zközök, he
gedűk, citerák, flóták, klarinettek, trombi
ták, zenélő szelencék, szájharmonikák, ok- 
karinak, verklik, arisztonok, madárverklik, 
zenélő albumok, sörös és boros poharak stb. 

kaphatók

TRIMMEL N. JÁNOS 
harmonika gyárában, Bécs VII. Iíaiser- 

strasse 74.
Árjegyzékek harmonikákról vagy egyéb zene-eszközökről 

ingyen és bérmentve kaphatók.

Felhívás részvények jegyzesere
Szentes város és vidékének közönsége értesittetik, hogy a

Szentesi Kölcsönös Segélyzö Szövetkezet”-ben 
mely már 3 év óta áll fenn, a jövő évre újból lehet részvényt váltani. Egy-egy részvény 
illán a bi'íratúsi díj 40 kr., a heti betét pedig 20 kr. A kötelezettség 3 évre szól.

Ezen szövetkezet épp úgy ad kölcsönöket, mint bármely más pénzintézet, még pedig 
kezesség mellett, értékpapírokra, ékszerekre és betáblázásrn s kölcsönei annyi
val olcsóbbak, hogy a kötelezvény bélyegmentes.

Aláírási ívek rendelkezésre állanak a szentesi polgári iparos és gazd. körben (Málír 
Kázmér cukrásznál), az ipartestület helyiségében (csizmadia ipartársulat házában), minden 
vasárnap délután a szövetkezet helyiségében (Pollák örökösök házában az udvarban), azonkí
vül a következő igazgatósági tagoknál: Nagy Imre aligazgatónál, dr. CsatóZsigmond titkár
nál, Mócz Kálmán, Kolpaszky János, Lakos Károly, Beiceli Dániel, Kölber Mihály, Szőke 
István, Dósai Molnár János (órás), Kanász Nagy Antal (szabó), dr. Csató Kálmán, Sarkadi 
Nagy Lajos, Bajcer Lajos igazg. tagoknál és alulírottnál. Aláírni lehet ez év végéig.

Szentes, 1888. december hó.
Az igazgatótanács megbízásából: BALÁZSOVITS NORBERT, igazgató.

TUDÓ
Gáz-kilelielós

gyógyít tüdőbajokat, (tüdővészt, sorvadást),

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt elé* kö
tetlennek látszott eszmény, tüdőbajok gyó
gy ít,hatása, most már teljesen el van érve. 
Világliíiü tanárok és orvosok bizonyítványai, 
megyógyúit egyének száz meg száz levele, me
lyeknek valódi másolatait megcáfolhat hm meg
győződés szerző e végett kívánatra bérmentesen bárki 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a leg
nagyobb kórházakban való alkalmazás a legfényesebb 
bizonyítványt nyújtják a rectal-injectorral való kilehe- 
lési gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett eredmé
nyéről. Példakép ezt jelentik Dr. Bergeon és Dr. Morei 
tanárok : „Köhögés, nyálkásság, láz, vérhányás három 
nap alatt enyhülnek , azután teljesen elmúlnak alvás 
és étvágy visszatérnek. A test sulyszaporodása hetenkint 
’/s egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu-

ILZTed.. ZDr. ^\.ltxxxa.xaxi, Becs
. Bőhm. Krumau 1588. mart. 3.

Collega ur I Egy igen súlyos esetben egy tüdőbajosnál ön kilehelési készülékével valóban kitűnő sikert értem el. 
Tisztelettel MED. DR. FAUTE GYULA.

Kecskemét, 188S. szept. 11.
Tisztelt orvos ur I Ön gázkilehelósi készülékét 1887. évi őszkor oly kittinő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle

tesen helyre álltam s ezen állapot azóta folytonosan tart úgy, hogy teljesen egészséges vagvolc. Fogadja őszinte hálámat 1 
SZABÓ JÚLIA.

Lótakarók kiviteli üzlete
Első leg'olcsc'b'b forrás!

Ha a ló döglik, 

a gazda pusztul.

Feltűnést keltő értesítés 
az összes t. lótulajdonosok részére!

A Romániával, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- és kereskede’mi háború folytán, mely az üz
leti forgalom teljes beszüntetését 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-készietemtöl 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 
s szépsége, ritka jósága és felülmulhatlan olcsósága által a legmelegebb elimerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielégitöbb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

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

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

csak ± frt 50 Irron.
ThvatnC! QíSfa Íz a rólzQ t sötótsárga alappal ás hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter 
UlVCluuö öt)Let LdxlCL.i. Uli-Ct L hosszukat és 1 ■/, méter széleseket, kitűnő elsórendúeket, darabját 

csak 2 írtért.
Elegáns kénsárga urasági bérkocsitakarót
2 méter hosszút és l>/8 méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

MT csak 2 frt 50 Jcrorr.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen 

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

vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő.

fekete-sárga
mintegy

kedvező 
bárki s 
tartozni. 

Rendelésnél pontosan kérem a teljes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország no- 
nmr n <■ „Ai 1, ítl U A.... A1 ~ ...1.. 1 • .is ’ > J > T ö

Tisztelettel

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

BAJOK
(IJccliil-lnjectio)
astlimát, időszaki bronchialbajt, tüdőkatarrhust.

tán folytatni.“ Cornil és Verncuil tanárok 
így nyilatkoznak: „Az asthmánál a lélekzet- 
liiány azonnali elmúlása. —Teljes gjógyúlás 
gyakran 8 nap alatt/ — Rujardin Beaumetz 
tanár: „Időszaki bronchialkatarrh teljesen gyó- 
gyíttatott/ — Frantzl és dr. Statz tanárok : 

„Láz, éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak — borzasztó 
éhség áll be sulyszaporodás egészen 5 kilóig/ 

2 — Dr. M’Laughlin: »0 magas fokú tüdő gümókóros 
közül valamennyi alaposan felgyógyult/ — Hasonlót 
jelentenek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
nem zavaró s utóbaj nélküli.) — A cs. kir. kizár, szab, 
gázkiíehclésl készüléket (rectal - injectort) használati 
utasítással orvosok számát a és magánhasználatra s a 
gázfejlesztéshez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
postautánvéttel 8 írtért, gázmérővel 1<> írtért küld 

(Wieni, VII., Mariahilfer-strasse N° 70.



Melléklet a „Szentes és Vidéke0 1888. évi 49-ik számához.
Vegyes Ixirels:.

— Halál a jég alatt. Szomorú eset történt Gírált 
községben. Néhány fiú játszott a folyó mellett, melyet, 
miír vékony jégkéreg borított. Egyszerre megpillantot
tak a túlsó parton egy llauzim János nevű iiyo'c éves 
fiát s rákiáltottak, hogy volna e bátorsága hozzájuk át
jönni. A kis fiú hamarosan ráállt, s megindult a vé
kony jégkérgeu, mely azonban egyszerre beszakadt 
alatta s a szerencsétlen gyermek nyomtalanul eltűnt. 
Holttestét csak késó este találták meg s nagy részvét, 
mellett eltemették.

— Hagymáz járvány Halason. Halason a hagymáz 
oly mértékben dühöng, hogy az iskolákat a hatóság 
mind bezáratta. Az elöljáróság már megtette a szükséges 
intézkedéseket a baj megszüntetésére.

— Liszt Ferenc a saját temetéséről. Weimarban 
érdekes adatnak jöttek nyomára arra nézve, hogy miké
pen rendelkezett. Liszt Ferenc a saját temetéséről. A 
mester még 1869 ben irt egy levelet, a melyben meg
tette volt intézkedéseit. 1869. év november 12-én halt, 
meg ugyanis Overbec , a ki rá bírta Lisztet, hogy a 
szóban forgó rendelkézést megírja. A temetésre vonat
kozó végrendelet-féle igy hangzik: „Semmiféle fényűzés, 
zene, diszkiséret. vagy fölösleges kivilágítás, még ke 
vésbbé beszéd a temetésen ne legyen. Holttestemet ne 
tegyék valami templomba, hanem valamelyik temetőbe, 
attól pedig épen őrizkedjenek, hogy ,ha már egyik te 
metőbe elhelyezték, onnan később egy másik temetőbe 
vigyék át. Nem akarok holttestemnek más nyugvóhelyet, 
mint a temetőt, sem másféle egyházi szertartást, mint 
csöndes misét, (ének és requiemet nem) a plébánia 
templomban." E levél szerint, a mester nem akarta, hogy 
holtteste nyugalmát valaha megbolygassák, a mi alkal
masint döntő befolyással lesz azok szándékára, kik a 
holttestet Weimárböl haza akarják hozni Budapestre.

Hajós legény.
(Ballada)

A sápadt hold enyelgő arca 
Csillog, ragyog a tengeren.
Hajós legény sajkában ülve
Dalol, dalol szerelmesen :

„Eljött a hold bíbor felhők közül, 
Setétlö szárnyon már leszállt az est, 
Én nem tudom, szivem miként örül, 
Nincs szó, amely híven kimondja ezt!*

Merengve ül kis csolnakábau . . .
De lelke jár, ki tudja hol'?
Epedve kedvesére gondol,
Es vidáman tovább dalol:

„Ej a szeme, korall az ajaka,
Égő csókja a földi üdv maga, 
Dalában, ah! milyen biibáj lakik, 
Szivem csak róla, róla álmodik 1“

Eltűnik a hold bús orcája,J
Vad szél süvölt, a .légen át.,
Hajós legény múltjára gondol . . , .
És igy folytatja vig dalát.: 

„Midőn líazám bujdosva elhagyóm , 
Nehéz átok emésztő keblemet; 
Azóta nem volt egy nyugodt tanyám, 
De most boldog, nagyon boldog leszek !“

lm a vizböl véres ruhában
Egy sápadt ősz alak lebeg,
Körötte rémes suttogással
Kélnek berzalmas szellemek :

„Hűs volt az éj, zúgott a rengeteg, 
Véres gyilkot szorongatott kezed. 
Hogy kit. talált, tudod te biztosan; 
Feledted tán ? Nézd, itt szivembe van !“

Titokzatos van a beszédben,
Megrémül a hajós legény,
De sajkáját örvény ragadja,
Vadul morog a tenger babja, 
lioncsot ringat zugó vizén ....

Jelenít Ede.

Budapest 160 év előtt.
Egy régi hírlap a 160. év előtti Pestet követ

kezőképen írja le:
Az egész akkori város nem állt egyébből mint a 

belvárosból Faluk és bástyákkal övezve csak három 
kapuja volt: a váci kapu a váci utca mai végén, a 
színháztér szegleténél; a hatvani kapu a mai hatvani 
utca végén, s a kecskeméti kapu a mai kecskeméti s 
akkor „uri“ utca végpontján, hol a mai kálviniét- kez
dődik. A múlt század második felében még három uj 
kaput nyitottak. Egyet a mai sülő utcában a Deáktér- 
nél, a másikat a cukor-utca, a harmadikat a Lipót utca 
végén, a hol a régi lövölde állott.

Azon időben a Piaristák épülete volt legdíszesebb 
s legnagyobb háza Pestnek; a többi számos kolostor 
alig volt figyelemreméltó. A mai megyeháznak semmi 
nyoma s a nagy Károly-kaszárnya helyén üres tér volt. 
A mai plébániatemplom a „Kathedrále" büszke nevét 
viselte. A régi városház ugyanazon a helyen állott, a 
hol a mai régi városház áll.

Legszebb utca volt akkor az urak utcája, mely a 
mai Deák-utcától a kecskeméti kapuig terjedt.

A mily szerény kiterjedésű volt a város, oly 
szerények voltak jövedelmei is. 1722-ben a város összes 

jövedelme csak 13,430 rh. írt s 79’/. dénár volt. Ugyan
ekkor a kiadás 13,656 frt 1 */* dénár, E szerint a város 
már akkor deficitben volt.

De mily különbség az akkori s mostani bevételek 
és kiadásuk között. Az ember alig tudja elhinni, hogy 
ugyanazon városról van szó. A házjövedelem akkoriban 
igen csekély volt. 1722-ben a város az általa birt házak 
és telkek bérletdijában csak 517 forintot kapott, nőim, 
tö b háza s telke volt, mint. most. Akkor a városi tiszt
viselők és szolgák egész évi fizetése volt 3090 rh. forint ; 
ma ugyanez közel jár a fél millióhoz.

A tanács első személye a városbíró volt. 150 frt. 
fizetéssel. A városi haduagynak havonkint 12 frt 30 
dénár fizetése volt. A lörvényszolgák egész esztendőre 
kaplak 72 irtot; a városi káplár havonkint 12 frt. 30 
dénárt, az iskolamester 4 frt. 10 dénárt, három muzsikus 
mindegyike 7 frt. 5 dénárt; olyan is volt köztük, aki 
csak 1 frt. 40 dénárt kapott. A város csinosításáni 
1722 ben 916 frt 91 és fél dénárt fordítottak, ma csak 
az utcaseprés majdnem 100,000 írtba kerül.

A városi plébános évi illetéke 300 forint volt A 
faranciskanus atyák is az általuk tarlóit magyar predi- 
katiókért évenkint 100 frlot kaplak. Ezenkívül a városi 
lelkész némely ünnepnapokon külön összegeket is ka
pott. A 1-egens chorinak kántornak a discaulista fiuk 
élelmezési dijában évenkint 30 irtot adtak.

A számadásokban számos ajándék van bejegyezve, 
melyet a város pártfogóinak és barátainak adtak. így 
például ily tételek fordu llak elő: „49 akó vörös borért, 
melylyel a város az ő patronusait tiszteié meg — 196 
frt.“. „Kávé és cukorért, melyet, a város egyik palronu- 
sának küldött. — fizettünk 49 frt 30 dénárt.“ Még zsir 
és abrak is fordul elő, 30 frt.nyi, a város egy barátja 
számára. A város egy magas pártfogójának Bécsbe is 
többször küldtek bort városi diabelit által. 1733. junius 
8-ikán pedig tokaji aszubort (75 frt) Nesselroth tábor
noknak

Olcsó világ volt ez, auuyi bizonyos, de ki mouduuá 
rá, hogy arany kor!

Irodalom.
A „irrtz.i Közlöny" -nek 22 füzetes száma beküldetvén, 

kővetkezőkben mutatjuk be ezen minden háztartásban és házi 
gazdálkodásban valóban eléggé nem ajánlható practicus lap jelen 
számának tartalmát:

Társadalmi ügy: Nőink érdekében. — Egészségügy : A 
conservekról. — Gazdálkodás: Baromfi hizlalásról. Az aranyhalak 
ápolása. A rózsatövek betakarása. Cserepes növényeink télen. — 
Ismertető közlemények: Aprófa-hasogató készülék (képpel) — 
Tapaszt, és találni: Nehány takarmányfajta vegyelmezóse. Aszalt 
burgonya A petróleum mint gyógyszer. — Hasznos tudnivalók : 
a) Az egészségügy köréből: A hashajtó labdacsok és keserűvizek. 
A szegény ember legcélszerűbb tápláléka. Lábizzadás ellen, b) A 
háztartás köréből : A káposztának besavanyitása. Valódi svéd 
puncs. A méz valódi vagy hamisított volta, c) A gazdálkodás kö
réből : A burgonya'vermek hőmérséke. A tehenek tej visszatartása, 
d) A házi ipar köréből : Fekete fapácoló anjag. — Közgazdaság : 



Az oiszágo« iparegyesület. Dohánytermelők figyelmébe. A szesz
nél: denatarAlta. Áz osztrigák legveszedelmesebb ellensége. — 
líüzlr.eiezés : X. Tbeaiváe tárgyában. II. beinfényesitö por tár
gyában. — Egyveleg : A divatról. — Intő tábla. A levelezőlapok 
érvénytelensége. Visszásságok a sorsjegy eladásoknál. — Iroda
lom. Miklós országából. A gazdák zsebnaptára. Szeri 'sztöi köz
lemények.

A „Házi Közlöny1--nek eddig megjelent összes számai egész 
halmazát hozzák mindazon ismereteknek és tapasztalatoknak, 
melyeknek mindenki a társadalmi és családi nevelés, az egészség, 
táplálkozás, háztartás, gazdálkodás, a practieus háztartási cikkek 
ismertetése o számos egyéb közhasznú tudnivalók körül nagyon 
jó hasznát veheti. E kitűnő lapot jó lélekkel ajánlhatjuk.

A „Házi Közlöny" megjelenik Aradon minden hó 5-ikén és 
20-ikán Zá:ay Ödön szerkesztése alatt s előfizetési ára egy évre 
3 írt, félévre 1 frt 50 kr.

Egy mutatványszám e lapból elégséges, hogy ennek köz
hasznú irányáról bárki is meggyőződhessék. Ily mutatványszám
mal szívesen szolgál a lapkiadóság.

llrtzi Tittnyvlfir cim alatt Révai testvérok kiadóhiva
tala és könyvkereskedése a magyar irodalom jelesebb mii veinek 
jegyzékét küldötte meg nekünk, mely jegyzék magában véve is 
egész könyvet képez. Eltekintve attól, hogy a magyar nyelven 
megjelent és az irodalom minden ágát felölelő munkák 27, egy
mástól szorosan elkülönített csoportba vannak felosztva, az egyes 
csoportok összeállítása oly gondosságot tanúsít, mit. akár a szor
galom, akár a szakértelem elismeréseké]) szívesen igazolunk. /I 
midőn mindinkább fejlődő hazai iroda Imiin kinin a napról napra 
szaporodó munkák egész halmazzá növik ki magukat, bizony még 
a könyvkereskedőnek is meggyűlik a l>aja, ha nincs segédeszköze, 
valóságos iránytűje, mely-ót a choasbói kisegíti. Hát még a laikus, 
a dilettáns köiryvkedvclő, ki a hallott vagya kirakatokban elol
vasott .címeket nem tarthatja eszében és aztán, ha könyvet akar 
venni, azt som tudja, hol keresse. Mert a szakok szoros elkülö
nítése igen fontos ám, nemcsak azért, mert oly rokon csoportok 
lehetnek, melyek akár egy kalap alatt is megférhetnének, hanem 
főleg azért, hogy teljes éa tiszta tájékozást nyújtsanak annak, ki 
a könyvjegyzék nélkül csak ügy nem lehet el, mint az aranymű
ves a próbakő nélkül. És e szempontból fogva fel a dolgot, Ré
vai testvérek könyvjegyzéke valóban hézagot pótló, de még a 
mellett egy nagyon örvendetes jelenség is Hézagot pótló, mert 
ily teljes jegyzéket magyar nyelven nem láttunk, tehát nem is 
volt, örvendetes pedig azért, mert a mellett tanúskodik, hogy 
nekünk h van már mivel büszkélkednünk és nem nézünk irigy 
szemmel egy Brockhaus-féle „Katalog“-ra. A tudós, az író, a ke
reskedő, a művész, a jogász és az egyház embere egyaránt meg
találja a jegyzékben azt, amit keres, megtalálja a legrégibb mun
kát ép úgy. mint a legujabbat és meggyőződésből mondhatjuk, 
hogy az utolsó évtizedek irodalmának éj) ngy, mint a legutolsó 
hónap irodalmának nincs egyetlen fontosabb irodalmi jelensége 
sem, melyet e jegyzékben felvéve nem találnánk; jele ez annak, 
hogy Révai testvérek nemc ak buzgó kiadók, de gondos, lelkiis
meretes kereskedők is, kikhez bármiféle könyvért fordulunk, azt. 
biztosan megkaphatjuk. — Akik e jegyzéket bírni óhajtják — és 
nagyon ajánljuk mindenkinek — forduljanak egyenesen Révai 
testvérekhez /Budapesten, IV. váci-utca 1.), kik azt szívesen in
gyen és bérmentve megküldik.

Apróság'.
Valódi t é 11 y A 1 IAs. Kiró: Miórfjneni vigyózhil 

jobban a lovaidra te cigány, hogy ne menjenek a más 
zabjába, most, ezért 5 frt.oí. fizetsz. — Cigány: Kérem 
alásan biró Urániát., hát. áz.sir fizsessek, ámir á lovám 
á zsálibá menti Ilisen nem igázs ázs, a kocsis házsudik; 
inért, a zsák ment ázs én Juvámbá ; ezs ázs igazs.

* **

A fűsze’res boltban. Vevő: Kérek egy kiló 
tőrt cukrot,:

Boltos: No akkor mindjárt a frissből adok.
Boltos kis fia: De papa, hisz abba uiég nem tettél 

lisztet !
* ♦*

A bíróságnál. Biró: Ön tehát, eddig nem volt 
lopás miatt büntetve; nem szégyeuli magát, öreg nap
jaira lopni ?

Naplopó: Eddig csak meg nem csíplek, de ki 
mondja azl, hogy nem is loptam ?

* **
Akkor ő sem fizet. 1851-ben oda ment, egv 

suszter inas a lánchidhoz és kérdi, mit kell fizetni? 
Azt felelik, hogy egy krajcárt.

— llát egy kutyáért mit kell fizetni?
— Semmit!
— No akkor éu sem fizelek, mert én Kossuth- 

kutya vagyok!
És azzal ál futott a hídon.

* ■ ♦*
Dió gén es egyszeregy gonosz asszonyt látott 

egy fán függni. „Vajha .műiden fa ily gyümölcsöt te
remne0, így mondó e látványra.

* *♦
Salamoni ítélet. Jogtanát': Egy jogi esetet 

akarok önnek megfejtésre adni. Anya és leánya egy 
szobában alusznak két kis csecsemővel. Minthogy a 
gyermekek ruhája egyforma volt, a dajkák elcserélték 
a csecsemőket és senki sem ludla, melyik gyermek az 
anyáé, melyik a leányáé. Miként bírálná most már el a 
gyermekek örökségi jogát ?

Vizsgázó jogász: Tanár úr bizonyosan tudja, hogy 
a gyermekek ki leltek cserélve?

Jogtanéi". No igen, hisz már mondtam!
Jogász: Jó, akkor egyszerűen vissza kell cserélni 

ismét a gyermekei!
* **

Mi a túr nür? Erről az érdekes tón lett Ciliről 
köveztkező meghalérozásokat. mondtak egy vidám férfilár 
snságbaii. A jogban: A tényleges állapot túlzása. A 
gyógylanban: Az elmezavar szimpiomáje. A theologiá 
bán: Az emberi test bűnös elcsúíitása. A bölcsészeiben: 
A negatív lét. a pozitív lélen. A nyelvészetben: Idegen 
rag a honi törzsön A történetben: A 19. század ináso 
dik telének kinövése. A fizikában: Természetellenes 
elmozdítása a súlypontnak. Az építészetben. Egy hely 
leien ponton alkalmazói t dekoráció. Az aeslhetikában : 
a szép iránti érzet tévelygésének jele. A kereskedésben: 
A közönség félrevezetése. Általánosságban: Borzasztó 
badarság.

Falelrts szerkesztő és laptulajilonos: BiiIiIzhovII h Norbert.
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Árverési és árlejtési hirdetmény.
Csongrííd vármegyébe kebelezett Csany község 

képviselő testületének folyó évi július hó 7-én 39. 
sz. alatt hozott határozata, értelmében közhírré 
tétetik, miszerint Csany község tulajdonát képező 
bor, sör, pálinka, liqner, rosoli inéihetési jog az 
ujonan épített, nagy vendéglői épülettel 1889. év 
január 1-ső napjától 6 egymásután következő év
re vagyis 1894. évi december hó 31 -ik napjáig;

továbbá ugyancsak a község tulajdonát ké 
pező piachelypénzszedési jog egy évre vagyis 1889. 
január első napjától 1889. évi december 31-ik 
napjáig nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek egyenkint haszonbérbe fog kiadatni.

Az árverés és árlejtés 1888-ík évi december 
hó 16-ik napján délelőtt 9 órakor Csany község 
közházának tanácstermében fog megtartatni.

Az árverési feltételek Csany község jegyzői 
hivatalában a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
ugyanott az elősoroltakra vonatkozólag bármily 
irányú folvilágositás készségesen adatik.

Kelt Csanyon, 1888. évi november hó 23-án.
Pap Ödön, Somodi János,

jegyző. bíró.

Máriaczelli gyomorcsöppek,
Védjegy.

Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.
Föhilmulhatatlan étvágyhiány, gyomorgyöngosóg, tori 

Illatú lélekzet, felfúvódás. savanyú felböfteues, kolika, gvo- 
inorhurut, gyomorégés, homok- és daraképzödés, túlságos 
nyálkakepzodés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a" gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulás, a gyomor
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyerei bántalmakeseteiben. — Eay üvegese ára 
használati utasítással cgyíitt-lOkr., kettős pnlaezk 70 kr.

Központi szétküldés ítráily károly gyógyszerész által 
Kremsierheu (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertlírbaib
• > Óvás! A valódi máriaczelli gyomorcsöppeket sokat 
hamisítják és utánozzák. A valódiság jelfái minden 
üvegnek piros, a fenti védjegygyei ellátott boritokba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellekeit haszná
lati iítasitáson meg kell jegyezve lenni, hogy az Krem- 
siorben (tusok Henrik könyvuyomaájábau nyomatott, wjtf

Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várad y Lajos gyógy szertáraiban ; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason Medvecky József és Bartcs Emil 
gyógyszertáraiban : Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And

ráson Pollatsek Vilmosnál.


