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Előfizetési dr:
Egész évre ... 4 frt. 
Fél érre .... 2 frt. 
Negyed érre . . I frt.

Minden a lap izellami részére 
vonatkozó közlemény, továbbá 
clóhietések, hirdetések, felszó

lamlások ide intézenddk.

Szerkesztőség
I-só tized 226-ik szám

SZENTES és VIDÉ
TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR is GAZDÁSZATI HETILAP.

Hirdetési drak:
j hasábos petitsorért 
hirdetésnél .... 
kétszerinél .... 
Mromszorinál . , .

számittatik.

egyszeri
20 kr., 
IS kr., 
10 kr.

„NYILTTÉR" 
minden sor 15 kr.

Bélyegdij minden egyes beikta- 
fisnál 30 kr.

Bérmentetlen levelet nem foga* 
dunk el. — Kéziratok nem adat* 

nak vissza.

MEGJELEN MINDEM SZOMBATON.
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Választás előtt.
A sors kétfelöl sújtja városunkat. EgyfelíiLJ2-erL az pénzéről

i

i

a kérlelhetlen halál tiszteletben megöszült vete
rán tisztviselőket sírba dönt, azon tisztviselőket.
kik hivatalaikat nem a demagógia csalfa pártfo
gásának, nem a kilincs koptatásának, hanem be
csületességüknek, munkásságuknak és ebből ki
folyólag az elismerésnek köszönhették. Ezek a 
régi, most már feledésbe ment iskolából valók 
voltak, mely iskolának jelszava az volt: a be
csület legtovább tart — mai korban ez 
már csupa plirasis; mert a mai kor jelszava: 
használd fel az alkalmat! S a ki ez új
kori divatos jelszónak nem hódol, azt kinevetik 
s annak a neve: bolond.

Másfelől a napirenden lévő sikkasztások 
gyéritik meg városi hivatalnokaink számát, s e 
téren, fájdalom, városunk nem a legutolsó helyet 
foglalja el. Nem akarunk uj recriminatiókba bo
csátkozni, de azon közmondásból kifolyólag, mely 
szerint „alkalom szüli a tolvajt*1, ki kell jelente
nünk, hogy ez a közmondás nálunk a legekla- 
tansabban s egyúttal legszomorubb módon bizo
nyult be; mert ha kellő ellenőrzés lett volna, 
akkor csakhamar lehetett volna észrevenni a bajt; 
tehát nemcsak a kezelő, hanem az ellenőrző és 
felügyelő tisztviselők is hibásak voltak.

Részint tehát tisztességes hivatalnokaink 
gyászos elhunyta, részint keztyüs gavallérok sik
kasztása városunkat azon helyzetbe juttatja, hogy 
mintegy félév óta majdnem minden városi köz
gyűlésre választás van kitűzve. A mely városi 
tisztviselő Szentes város jólétét, s mi a fő, jó 
hírnevét szivén hordja, eddig is tudta, azután is 
tudni fogja, kire adja szavazatát valamely hiva
tal betöltésénél. De — fájdalom — még min
dig akadnak olyanok, kik azt hiszik, hogy a fo
lyamodó sógorra, komára és akármilyen atyja
fiára okvetlenül kell szavazni, vagy a kik a vá
rosunkban is burjánzó demagógok és szájhősök 
kortesszavára hallgatva sokszor a leggyarlóbb 
folyamodókra adják szavazataikat. Nem örömest 
nyilatkozunk igy, de igy áll a dolog.

Hogy sújtó, de igaz állításunkat igazoljuk, 
felhozzuk Kovács Pál megválasztatását, ki
nek sikkasztási bűnügyét holnapután tárgyalják.

Mig a becsületesség árnyéka környékezte s 
ő lapunk becsmérlése s megbuktatása árán iparko
dott volna ha nem az első, legalább második 
boldogítója lenni városunknak, e lap szerkesztője 
pedig tisztességes fegyverrel szállt az álpróféta 
ellen síkra, azt jelentette ki egy jóakarónk s 
azt hitte sok rövidlátó, hogy irigység szól belő
lünk. A végeredmény a legeklatansabb bizonyí
tékot szolgáltatta kezünkbe — valamint azon ta
pasztalatot, hogy gyakran egy hitvány 
ember nagyobb pártfogásra számít
hat mint egy becsületes ember. Városi 
képviselőtestületünk részint ingadozó, részint ér- 
dekhajhászó része volt az első, mely a viharos 
múltú embert a városi pénzügyeket ellenőrző, te
hát legfontosabb állásra választotta meg, kinek 
egyedüli érdeme az volt, hogy — Szentesen 
született. Ugyanez az ember a városi elöljá
róság, illetve ennek feje részéröl a legmelegebb 
pártfogást élvezte, amennyiben nyomdáját kellő 
munkamegrendeléssel látta el — miért is a ké
sőbben sikkasztónak bizonyult számvevő ur hála 
fejében a városi administratiónál fenforgó hibák
ra szemet hunyt és önérdekét hajhászva más fe
lé irányozta támadásait melyeket annál bátrab
ban intézett egyesek ellen.

A kik tehát ezen embert bármi módon párt
fogolták, valóságos kárt tettek a városnak.

Elismerjük, hogy keserű labdacsokkal szol
gálunk azoknak, kik Kovács Pál „szerény kis 
lapjának** hitelt adtak; de föl kellett ezt a szo
morú emléket elevenítenünk, midőn uj választás 
küszöbén állunk.

Ismét van két állás üresedésben, az egyik 
— a levéltárnoki állás, mely elhalálozás, a má
sik az árvatári ellenőri állás, mely előléptetés 

folytán jött üresedésbe. Kétséget nem szenved, 
hogy az árvatári ellenőri állás a fontosabbik, 

1 van szó; de tekintve 
azt, hogy szerintünk inikdeti hivatalnoki állás 
fontos, mindkét állást egy kategóriába helyezünk 
s ez alkalommal nem is akarunk szoros különb
séget tenni a két állás közt. Azért mint máskor, 
úgy most is azt a három jelszót hangoztatjuk: 
qualificatio, szorgalom és becsületes
ség. Sem mi, sem elvtársaink nem járnak kor
teskedni, mert sokkal tisztességesebb útnak te
kintjük, ha nyílt homlokkal, e lap hasábjain figyel
meztetjük városunk választó polgárait azon er
kölcsi kellékek figyelembe vételére, melyeket 
egy hivatalnoktól meg kell kívánni. S mivel két
séget nem szenved, hogy csakis akkor lesz e 
városnak kifogástalan tiszti kara, ha annak min
den egyes tagja a qualificatio, a szorgalom és a 
becsületesség kellékével bir; hogy csak akkor 
lehet olyan tiszti kart előállítani, ha egyrészt a 
képviselőtestület eltekintve minden rokonsági vagy 
baráti köteléktől a legderekabb folyamodókra ad
ja szavazatát, másrészt a város feje, a polgár
mester, kellő felügyeletet gyakorolván, az igazán 
hű tisztviselőket vagy alantas hivatalnokokat pár
tolja, ellenben a kifogás alá esők, vagy éppen 
hűtlen sáfárok iránt a legszigorúbban jár el, 
a küszöbön lévő választások előtt első sorban 
arra intjük a képviselőtestületet, hogy bármely 
hivatalra, tehát a most üresedésben lévő két hi
vatalra folyamodóknál is vegye fegyelembe a 
qualificatio t, a szolgaim a tésa becsü
letességet — mert e nélkül egészséges köz
igazgatás nem gondolható.

Levelezés.
Csongrád. 1888. december hó 8-án.

A regále megváltásról szóló törvényjavaslat tár
gyalásának fi nyelemmel kisérése és abbéi folyólag kö
zöttünk is kifejlődött vitatkozások majdnem elfelejtet
ték velünk saját bajainkat, pedig ha a corrupt.ió jelle
gével bir azon ténykedés, hogy az adóeltitkolások ese
tei büntetlenül hagyatnak, ez esetben méltó aggodalom 
tölthet el bennünket, hogy mi fog történni a mi cor- 
rumpált viszonyaink megteremtőivel, kik a legutóbbi 
követválasztás óta felütött sátorukból az illetékes ha
tóságok elnézése, sőt. gyakran támogatása mellett sza- 
badou űzik gonosz játékukat. Pedig ha éppen ma, mi
dőn epedve vártuk a lapokat., hogy mily többséggel 
győzött Tisza Kálmán a 10-ik §. szavazásánál, egy 
barátunk nem figyelmeztetett volna, hogy „mit törőd 
tök ti országos dolgokkal és vitatkoztok a fölött, ami 
nek eldöntésére ti hivatottak nem vagytok," meglehet, 
hogy a 10 ik §. sorsának eldöntése után a 11-ik §. fö
lött kezdettük volna meg a vitatkozást. De ezen figyel
meztetés után a Tisza pártján állott főszolgabíró is meg- 
restelvéu a dolgot, és annak kijelentése után, „hogy 
igaz biz az, bízzuk az ügyet a hivatottak és jogosítot
takra," cserben hagyott bennünket, mi pedig saját he
lyi érdekű ügyeinkről beszélgetve eszünkbe jutott, hogy 
még nem is közöltük, hogy miként a f. évi november 
hó 15 én lefolyt megyei bizottsági tag választásnál Mé
száros Károly, városunknak munkában, érdemekben és 
becsületességben megőszült főjegyzője ellen egy a ne 
vét is alig aláírni képes egyén, Szabó Sándor győzött, 
mert 168 választóból álló oly névjegyzék lett összeál
lítva, melybe 11 választó kerületbe tartozók legjelesebb
jei, hogy csak egyet említsek, Szarka Mihály nagybir
tokos és kir. járásbiró, kiről eleve is föltételezni lehe
tett, hogy Szabó Sándorral szemben a főjegyzőre fog 
szavazni, nem lett a névjegyzékbe fölvéve és a szava
zástól elutasittatott, ellenben oly választók neve, kik 
azon kerületbe sohasem tartoztak és abba beosztva so 
haséin voltak, és kik a szavazásra legnagyobb részbeu 
elő is állíttattak, 50 lett a névjegyzékbe becsempészve, 
és ekként az összeseu beérkezett 50 szavazatból 10 sza
vazattöbbséggel Szabó Sándor lett megválasztva. Eszünk 
be jutott még, hogy azt sem közöltük, hogy a f. évi 
november hó 20 án a szegedi törvényszéknél egy fur
fangos módon oda juttatott végtárgyalásunk is volt, a 
hol a panaszos fél a törvényszék elölt a szemébe mond
ta Réti Ferenc ügyvédnők, ki nevében a vádjeleutést 
benyújtotta, miszerint ő sem Réti Ferencet, sem az ál
tala megbízott Ivánkovits ügyvédet nem bizta meg, és 
Réti Ferenchez csak mint a községi párt elnökéhez 
tette panaszos előterjesztését, hogy Forgó Jószef az ő 
rétjéből elhordatott 6 vontató szénát, azt állitván, hogy 
panaszos fél jogtalanul kaszáltatta azt le, mert azon 
rét panaszlott fél tulajdonát képezi. Itt történt azután 
meg Réti Ferenccel, hogy mint a panaszos fél ügyvédje 
benyújtotta a vádföljelentést és tanúként is megidéz
tette magát uzou címen, hogy ,a végtárgyalásra ügy

felének tartott panaszos fél részére dr. Ivánkovits ügy
védet bizta meg" és midőn észrevette, hogy 6 teljesen 
hitelt, érdemlő tanú eskületétele mellett szándékozik 
beigazolni, hogy a Réti Ferenc által megbízás nélkül 
jogosulatlanul eszközölt rétfelosztásuái a legnagyobb 
visszaélések történtek és Réti Ferenc azért nem akar 
betekintést engedni a rétfelosztás tárgyát képező okmá
nyokba, hogy a visszaélések beigazolhatók ne lehesse
nek, kérte magát a tanuzás tétele alól fölmenteni, és 
kérelme hahotával fogadtatott. Itt történt azután meg, 
hogy miután Réti Ferencnek nem volt módjában az ál
tala beidéztetett Máté Imre, Dömötör János és Kuklics 
Györgygyel beszélhetni, azok a megállapodáshoz képest 
letették volna az esküt, ha a fenyitő bíróság elnöke 
keresztkérdésekkel meg nem zavarta volna őket. Kuk
lics György azonban mindannak dacára letette arra az 
esküt, hogy Forgó Józsefnek birtokba kellett venni az 
újonnan kiosztott rétilletményt, inért őtet cserére szó
lította föl, bár Forgó József szemébe mondta, hogy azt 
sem tudja, hogy van-e Kuklics Györgynek rétje ős 
mennyi, és vele beszélni sem szokott. — Itt történt 
azután meg, hogy midőn 6 tanú Máté Imre ős Dömö 
tör János tanúvallomása után arra tanuzott, hogy azon 
iszapos széuának vontatója, melyet Forgó József oihor- 
datott, nem őr többet 3—4 írtnál, Máté Imre II od bí
ró, ki 10 írtra becsülte, azt mondotta, hogy a szénát 
nem látta, Dömötör János pedig, ki a megállapodáshoz 
képest szinte 10 írtra becsülte, mert az illetékességi 
kérdéshez képest azt úgy kellett becsülui, az elnök 
pótló kérdésére azt hazudta hogy ő a vontatóknak párját 
értette.

És itt történt meg Réti Ferenccel, hogy midőn a 
gálád utón a vádlottak padjára hurcolt elsőrendű, becsü
letben megőszült polgárt a törvényszék a vád alól föl
mentette, oda ment a hallgatóság közé a vádlót* fiához 
és védekezett, hogy ő az egész ügynek nem oka, ő 
sajnálja az esetet, haza jövet pedig a vasúti kocsiban 
Kuklics Györgygyel beszélgetvén dicsekedve mondta 
annak, hogy „meg vagyok elégedve, boszumat töltöttem." 
Kuklics György pedig válaszul mondotta „hogy ő egy 
negyed telek földért nem adta volua, látva az öreget a 
vádlottak padján"!!! és még valami! Felolvastatott ott 
egy Szabó Imre kir. közjegyző által kiáilitott tanúsít
vány, melyben az célóztatik igazoltatni, hogy ámbár 638 
birtokos 33 ellen az örökös felosztást határozta el, 
mindazonáltal kimondatott, hogy mindaddig használják 
örökös felosztás címén a rőteket, míg a többség más
ként nem határoz; természetes, hogy a bíróság ezen 
tanúsítvány felolvasása után összeuőzet.t, az ügyvédek 
arcaikat markukba takarták, a hallgatóság pedig mély 
hangú morajban adott megrovásának kifejezést, a köz
jegyző testvér sógora Schmid kir. ügyész pedig az ajtó 
nyílásba visszahúzódott, Apáthy kir. ügyész ur pedig 
felebbezését jelentette be, és Schmid kir. ügyész ur után 
sietett.

Tehát teljesen igaza volt a mi barátunknak, hogy 
lebeszélt bennünket az országos ügyek vitatásától, mert 
mint igazoltatik, van nekünk elég bajunk idehaza, mert 
ez a Réti Ferenc ám most az elöljáróság szellemi veze
tője, ős ennek vezetése alatt fejlődték ügyeink annyira, 
hogy egy nagyszerű tápintőzettő alakult át a városháza 
és annyi a veszedelmes szipoly, hogy nemcsak a vé
rünket mint a természetes szipoly a növényzet virág
jának nedvét, hanem a testűnket is marcangolja már. 
Apró po, Réti Ferenc egy testőre, ki ugyanazon címen, 
hogy őtet senkinek sem szabad bántani, mert ő annak a 
Réti Ferencnek, kivel az országgyűlési képviselő magát 
teljesen azonosította, már sok szolgálatot tett., csak teg
nap egy városi őrt azért akart elcsapni, mert tetten ért 
két urias ruhában öltözött egyént, kik a helyi plébánia 
ablakait fickókkal (golyókkal) beverték, és hogy rögtön 
el nem csapta, csak annak köszönhető, hogy a szegény 
őr azzal védekezett, „hogy a főszolgabíró ur azon pa
rancsolatot adta ki, hogy ha meg nem fogom az ablak 
beveröket, élcsapat., most meg az ur azért akar elcsap
ni, mert megfogtam azokat, hát kérem, kinek tegyek 
igazat?" — Hát. nem corrumpált viszonyoké ezek ős 
nem megdöbbentő jelenségek-e ezek jövőnkre nézve, 
hogy ez a társaság hirdeti azt, hogy csak mégis az lesz 
a főispán, a kit ők akarnák? Válasz után többet; tisz
tázzuk az eszméket!

Dixi.

'V‘a.svLt'ü.g‘37-.
Nem régen röviden közöltük a szentes-vásár- 

ltely-makói helyi érdekű vasút érdekeltségének múlt 
hó 26-án Hód-Mező-Vásárhelyen megtartott érte
kezletének eredményét, melyből azonban nem lehe
tett kivenni, mily hangulat uralkodik az egyes 
érdekelteknél ezen fontos ügy iránt.

Itt előre bocsáthatjuk, hogy Csongrád vármegye, 
Szentes, Mindszent és Szegvár község képviselői ha
tározott nyilatkozatot tettek, s igy nem ezeken 
múlik, ha vasutunk folytatása bármely okból akár 
elhalasztatik, vagy végkép dugába dől.

Csongrád vármegye képviseletében Stammer



Sándor alispán figyelembe véve nemcsak a megye 
admiiiistrationális érdekeit, hanem a folytatandó 
vasút által anyagi tekintetben nagyon is érdekelt 
Szegvár és Mindszent községek respectálandó óha
ját, kijelentette, hogy Csongrád vármegye már egy 
eve egy mííut építését határozta el, mely Mind
szenttől kiindulva Szegvár érintésével Szentesig ter
jedne — azonban e műut építésének kivitele attól 
függ, vájjon létesül-e a Szentes, Szegvár, Mindszent 
es Hód Mező-Vásárhely közt tervezett vasút vagy 
nem. Ha létesül, akkor a műútra szánt összeg föl- 
Létleuöi lesz fordítható rá, de csak úgy, ha Szeg
var és Mindszent községek a vasúti csatlakozástól 
el uem esnek. Valóban jobban nem képviselhette 
volna senki sem úgy Csongrád vármegye mint ne
vezett községek érdekeit mint az alispán, s ha 
vesszük, hogy a két község anyagi erejéhez képest 
szintén tetemes áldozatot hoz, akkor kétséget nem 
szenved, hogy e vonal Csongrád vármegye és e 
községek hozzájárulása nélkül nem jöhet létre. — 
Minthogy azonban ez esetben a vonal nem lehetne 
egyenes, mi a költségeket és a szállítást megdrá
gítja, mi is azon vélemény ben vagyunk, s ebbe az 
érdekéit községek is fognak belenyugodni, hogy ha 
a vasút nem épen azon községek szélén, hanem bi
zonyos mérsékelt távolságban fog mellettük elha
ladni, amint ez sok más községnél, söl nagyobb 
városoknál is látható, melyek azért a vasút jóté
teményeit épp úgy élvezik, mintha a pályaház a 
piacuk közepén volna.

Ezek után a „Vásárhely és Vidéke" szerint 
a következőkben közöljük az értekezlet lefolyását: 

Jelen voltak: Csougrádvárniegye képviseletében: 
Stammer Sándor alispán, Szentes képviseletében: Sar
kad; Nagy Mihály polgármester, Ónody Lajos főjegyző, 
Dcrekegyháza, képviseletében: I'esciiina Ede tiszttartó, 
Mágnes képviseletében: Kovács Imre tiszttartó, Szeg
vár képviseletében: Bécsi Sándor jegyző, Gémes József 
Ottó, Világ Lajos ügyvéd, Stoibl Ferenc, Mindszent kép
viseletében : Papp Ákos jegyző, Vimmcr Károly titka- 
rékpé. ztári igazgató, földeák képviseletében: Berger 
Gyula jegyző, Makó képviseletében: Báiiffy Gyula vá
rosi ügyész, Szentes Vidor kir. közjegyző, A/.-J/--Fusrír- 
hely képviseletében: Kristó Lajos polgármester, Kovács 
Ferenc, Garzó Imre, Deák Mihály főmérnök, Kmetykó 
József főjegyző. — Az értekezlet végen megjelent gróf 
Delhim Máik előmunkálati engedélyes is, joglailácsosa 
Derüli Ferenc budapesti ügyved kíséretében.

kérlstó Lajos elnök a bizottsági ülést megnyitván, 
Deák Mihály főmérnököt felhívja, hogy a tervezett vo
nal irányai és költségeire vonatkozó tájékoztató adató 
kát terjessze elő.

Deák Mihály főmérnök: A vasútvonal irányára 
nézve Szentestől H.-M.-Vásárhelyig elágazók lévén a vé 
lemények, hat vonalat tett kombináció tárgyává s a 
költségekre nézve alapul elfogadván a szentes kunszent
mártoni vasút költségeit, vagyis egy kilométer kiépíté
sét felszerelésekkel együtt 17, 613 fit. 3 kinti számít
ván, az egyes vonalak iránya hossza és költségeire néz
ve következőket adja elő:

1. A szentesiek által iiiditványozott vonal a szen
tes-vásárhelyi utou haladna Ördöugösig, hol megálló 
hely lenne, iuueu a téglásér mellett a hövehalmi föl
dek szélében menne a derekegyházi útig s onnan u 
nyomási földeken keresztül az indőházig. Ezen vonul 
hossza 29.6 kilométer, költségé 521,345 frt GS kr.

2. Az 1881-beu tervezett szajol-vásárhelyi vouitl 
Szegvár megközelítésével, Ludas megállóval, úgy u ta

nya, mint a nyomási földek keresztülmetszésével lenne 
3Ö.3 kilométer, 533,674 írt 81 kr. költséggel.

8. A legrövidebb vonal mindenütt az országúton 
haladva s csuk a rárósi úttól uz indóházig eső nyomá
si földeket keresztül metszve lenne 29.5 kilométer, 
519,584 frt 38 kr. költséggel.

4. A szentes-szegvári utón, Szegvár érintésével s 
u rárósi utt.ól a nyomási földek metszésével a vonal 
hossza 33 2 kilométer, költsége 584,752 fit 60 kr.

5. Szegvar és Miudszeut érintésével u mindszenti 
ut mellett haladva, a miudszeuti úttól a szentesi útig 
eső diirvitsi földeket, s a rárósi úttól a nyomási földeket 
metszve a vonal hossza 36.5 kilométer, költsége 642,875 
fit 60 kr.

6. Gróf Bethlen által torvezett. vonal, mely min
denütt. a földeken keresztül vonul, Szegvár, Mindszent, 
Mártély msllett halad s az állumvasuthoz a csatlako
zás a tón keresztül a szőllóhalomnál történnék, 33.2 
kilométer 584,752 fit 60 kr. költséggel.

Hódmezéi- Vásárhelytől Makóig mindenütt a makói 
ut mentén haladva a vonal hossza 32.8 kilométer, 
költsége 577, 707 frt 38 kr.

ötcmwier Sándor alispán: Első sorban az iránt 
kell tisztába jönni, melyik utiráuy fogadtatik el. ő 
Csongrádmegye közönsége nevében a miudtszeut-szeg- 
vilri vonulat ajánlja elfogadni, mert a két község Szén 
lessel, a megye központjával műuttal összekötve nincs 
s hu a vasút kiépül, a műútra szánt költséget a megye 
a vasútra áldozhatja. Ilit a két község érintve nem esz, 
ő uem hiszi, hogy a megye it költségekhez hozzájáruljon.

Virág Lajos Szegvár részéről, Vimmer Károly 
Miudszeut részéről hasonló nyilatkozatot tesznek s ki
jelentik, hagy ha Szegvár és Miudszeut nem lesz a vo
nul által érintve, községeik kilépnek az érdekeltségből.

Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester: Az 
irány meghatározását szintén első kérdésnek tartja, Szen
tes azonban mindenik iránynál érdekelt s kész az áldo
zatra. Ha a kérdéses vasul tisztán helyi érdekek kielé
gítését célozná, úgy előtte szólók álláspontját osztaná, 
de ezen vasútnak más célja is vall, s ez az, hogy Hm.- 
Vásárliely és Budapest közt az eddiginél rövidebb össze 
köttetési létesítsen. Most Vásárhely és Budapest közt 
a vasúti vonal hossza Csaba felé 262 kilom, Szeged 
leié az osztrák pályát tekintve 215 kilométer. Ha már 
most a szentesi irányt vesszük s Szentes Budapest 178 
Kilométerhez hozzáadjuk a szentes vásárhelyi leghosszabb 
vonalat 36 és lél kilométert, ez lesz 214 és fél kilo
méter s így Vásárhely csak fél kilométert nyer, illet
ve ha Szegeden a magyar állam és osztrák állam pálya
udvara közötti distautia is figyelembe vétetik a külöm- 
bözet 4 kilométer. A legrövidebb vonalat sem óhajtja, mert 
Szegvár és Miudszeut hozzá járulásA nélkül nem tart
ja a vasutat kivihetőnek, de kéri ezen községek képvi
selőit is, hogy álljanak el azon merev álláspontjuktól, 
hogy a vonal közvetlenül érintse községüket s eléged
jenek meg oiy vonallal, mely lehetőségig ki fogja elé
gíteni az ö érdekeiket is, Vásárhelyét is.

Garzó Imre: Meddőnek tartja a vonal iránya fe
letti vitát, lm a várható ajánlatok minden egyes irilny 
ra nem vételnek számításba; mert, az az irány lesz jó, 
amelyre a szükséges összeget az érdekeltségtől előterem
teni lehet. Ismerteti Vásárhely érdekeit a vasutügybeu 
s azon nézetének ad kifejezést, hogy ha a vonal oly 
tört irányú lesz, hogy a Budapest és Vásárhely közöt
ti távolságra csak 4 kilométer a nyereség a jelenlegi 
szegedi összeköttetéssel szemben, úgy Vásárhelytől ál
dozatkészséget várni nem lehet. Ha tehát Miudszeut 
azt mondja, hogy semmit sem áldoz, ha a legrövidebb 
vonal fogadtatik el, úgy Vásárhely ugyan azt mond 
hatja, ha a leghosszabb vonalat fogadják el irányul.

Sarkadi Nagy Mihály; A legrövidebb vonal lenne 
legolcsóbb s Szentes tervét a vonal rövidsége mellett 
az is ajánlja, mert e szerint csak két műtárgyra lenne 
szükség, a Tégláson és Kórogyou. E mellett a vonul 

Szegvárt is érinti s Minduzeiilet 4 ki lóméterre megkö
zelíti s igy mindkét község érdeke méltányosan lesz kielé
gítve, mert Miudszeut készíthet kövezett ultit uz állo
máshoz. Bethlen terve szóba sem jöhet, meri az. az ár
tér legnagyobb mélyedésein vezet keresztül. 0 azt hi
szi, hogy a hozzájárulási összegekre nézve utólagos jó
váhagyás mellett az érdekeltek képviselői már must 
nyilatkozhatnának

(Végű köv.)

Világfolyása
Gyászjelentéssel kell megkezdenünk ezen ro

vatot ez alkalommal, mert azon öt férfin közül, 
kik elsír sorban édes hazánknak előrehaladásán fá
radoztak s most már az anyaföld kebeleben nyíl- 
gosznak, három tudományos férfiú szaktudományuk
kal nemcsak hazájának, hanem az egész tudomá
nyos világnak is tett hasznos szolgálatokat. Az 
első halott dr. Lenhossék József, a fővárosi 
tudományegyetem orvosi facnltásának kitűnő tagja 
e hó 3-án, d r. H e n s z I in a n n I m re és d r. H u n- 
falvy János, ugyanazon egyetem bölcsészeti fa- 
cultásának tanárai folyó hó 6-án haltak meg; 
előbbi mint régész s műtörténész, utóbbi mint, föld
rajzi irodalmunk jeles mívelője az egész külföld 
előtt ismeretesek voltak. A negyedik hal tt egészen 
hazánké volt, t. i. H e n n e b e r g Káról y altábor
nagy, a in. kir. honvédségi lovasság felügyelője, e 
hó 7-én szélhűdés következtében a lóvonatu vasúton 
roskadt össze. Ez utóbbi azért is érdemes minden 
magjai' hazafi részvétére, mert habár nem magyar, 
hanem német születésű volt, mégis hazánk honvéd
hadseregénél szolgált s annak kikepeztetésén eruye- 
detlenül fáradozott. Az ötödik halott Angelics 
Germán, a karlócai görög keleti szerb patriarcha, 
ki szerb létére alföldünk szerb vidékén a kormány 
politikának s a mi fő, a magyar jellegű politikának 
egyik erős oszlopa volt. Ó lehat nemcsak egyhá
zának, hanem a magyarságnak is jó szolgálatot tett 
s minden igazi hazafi részvétére érdemes. Tehát se 
a névre, se anyanyelvére, se születési hely ere no 
legyen senki büszke, hanem arra, mily' szolgálatot 
tesz valaki hazájának. Hazánk e drága halottjai 
nyugodjanak békében!

Utolsó közleményünk óta a képviselőház az 
inde inni ty-javasla tót tárgyalta, melylyel a 
kormány felhatalmazást kért a jövő évre szóló ki
adások fedezésére, mig t i. a költségvetési előirány
zat tárgyalva lesz s jogerőre emelkedik. Habár a 
mérsékelt ellenzék részéről Királyi Pál, a szélső 
baloldal részéről Tors Kálmán a kormány iránt való 
bizalmatlanságuknak adtak kifejezést, a képviselő
ház megszavazta azindemnityt. Azután folytatták s 
el is fogadták nz italmérési jövedékről szóló tör
vényjavaslat hátralevő részét s csuk a 70 ik § uál 
történt némi módosítás.

Folyó hó 10 én a képviselőház rövid ülést 
tartott, melyben Fabinyi Teoíil igazságügymi- 
nister benyújtotta a magyar bűnvádi eljárásról szóló 
törvényjavaslatot, mit a ház elénk éljenzéssel fo
gadott. Baross Gábor köziek, minister beterjesz
tette a uiinisteriumnak 1887. évre szóló évi jelen-

„SZENTES és VIDÉKE" TÁRCÁJA.
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(Folytatás.)

„Megvan-e még a cédula?"
„Bizony nincs meg!
Az ülnök- gondolkodva és kételkedve rázta fejét 

t> folytatta kérdéseit.
„Hogyan tudhatta uz ön menyasszonya, hogy ön 

azon órában meg fogja látogatni s már is küldöucöt 
küldött elébe?"

„Megígértem neki, hogy azou a délutánon még 
egyszer meglátogatom."

„Megjeleut-e meuiiyasszoiiya ígérete szeriut a ki
jelölt kávéházban ?“

„Dehogy ! Mint egy bolondot várakoztatott, végre 
midőn már egészen besötétedett, vége szakadt türel
memnek, elkolródtirm és természetesen nem voltam vala
mi rózsás hangulatban. Útközben gondolkozva a fölött, 
hogy végre is bolonddá tett, lassan ballagtam a ligeten 
.keresztül, uiutóu egyszerre előbb egy, azuláti ismét egy 
ütést kaptam fejemre s akkor eszméletemet elvesztet
tem. Minthogy kissé nehéz volt a fejem, uem sok ütés 
re volt szükség, hogy eszméletlen állapotba essem. 
Muidazállal aemsoká.a lő lébredtem kábultságomból, mert 
koponyám jó anyagból való — alsó rendű — s lassan 
haza felé iial tag tani."

„Meg fogja engedni, hogy ezen elbeszélésben sok 
íiouiá'jejwág vau," jegyzé lueg az ülnök.

„Nincs ellenvetésem, hu a homályos helyeket meg
világítja," volt a vádlott száraz válasza.

„Amint öu uagyltátyju, a táblabirő ur, nyilatkozott, 
« egy végrendeletet közölt önnel, mely öi> rokonát, 
CöJesztúr* kisasszonyt tetemes vagyonnak általános örö
kösévé teszi, mely vagyon az ő elhalálozása esetén ön 
re szállana."

„ügy vau.*—
„Nem emlitetle-e ön ezt valaki előtt?*

„Nem."
Mégis azon a piipirszeleten, melyet a meggyilkolt 

leá..y holt leste mellett találtak s mely a szerencsét
len áldozatot tőibe csalta, hivatkozás történik ezen 
nagy örökségre. Ön nagybátyja pedig már megesküdött, 
hogy előbb csakis önnel közölte e titkot. E szerint fö
lötte kü.öuös, hogy ez a levélke említést tesz ró'a."

Gusztáv néhány pillanatig gondolkodott, azután 
homlokára ütött s hirtelen viszonzá: „Megvan már; 
egészen elfeledtem, hogy ezen örökséget Matilddal kö
zöltem.

„Az imént azt mondta, hogy senkinek sem szólt 
e dologtól."

„Már hozzá vagyok szokva, Matilddal mindent 
közölni s így azt gondolom, hogy ha csak vele közlök 
valamit, mintha nénidnek sem szóltam volna."

„Ön nagybátyja azt javasolta önnek, hogy vegye 
nőül a gazdag örökösitől. Eleinte nagyon berzenkedett, 
az ellen, végre beleegyezett s utoljára ismét megváltoz
tatta véleményét"

„Tisztelt, uram, tette e már egyszer önmagán azt 
az érdekes fölfedezést, hogy a negyedik és ötödik borda 
közt van valami, a mi csodálatos módon igazgatja az 
embert, a közönséges életben szívnek nevezik. Nem csa
lódom, hogy ez az izom ön előtt, terra incognita (isme
retlen föld,) azért tűnik föl ön előtt oly furcsának ma- 
gamviselete."

„Ugyan tegye valaha félre fölötte nem illő beszéd 
modorát s feleljen kérdéseimre egyenesen és egyszerűen, 
amint illik."

„Mily bölcs oktatás! Bárcsak szívemet is félre 
tettem volna."

A vizsgáló ülnök türelmetlenségében rendre akarta 
már utasitaui, de Gusztáv nyugodtan folytató; „Ameny- 
nyíre lehet, meg akarom magamat értetni. Az általános 
lin-zai jog helvett hatalmas szenvedély van szívemben. 
Menyasszonyomat szívem bljes hevével szerettem; nagy
bátyám sürgetett, hogy mondjak le róla, s magam előtt 
is hazugnak tűnném tel, lm ez borzaszló küzdelmembe 
nem került volna. Titkomat Matilddal közöltem s ő rá 
akartam bizui az eldöntést."

„És micsoda tervet készítettek ?“ kérdé az ülnök, 
ki a táblabirő sejtelmét osztotta, hogy Gusztáv meny

asszonya legalább is erős befolyást gyakorolt a gonosz
tevőre.

„Soha sem voltam határozatlarabb, mint ezen 
napokban," viszonzá a vádlott. „Maliid kétségbe esett* 
soha sem hittem volna, hogy oly szenvedélyesen szeret; 
eleinte semmit sem akart hallani a lemundásrol, de 
minden pillanatban váhozialta elhatározását s én mint 
a háborgó tengeren ide s oda ingadoztam Tegnapelőtt 
dőlt volna el a dolog, de meunyusszonyoni nem jelent 
meg a kitűzött helyen, a helyeit egy pár ütézi kapi-ni 
fejemre. Az végre eszméletre hozod; őrjöugésev... 
get kiűzött, szivem azóta nem nyugodott, veget !<«•-• 
vetnem a dolognak, mert ha az tovább is 'így un-.■>, 
vak kétségbeesésemben folytonosan a légiméi óbb veszé
lyeknek teszem ki magamat; azért másnap reggel 
kijelentettem nagybátyám előtt, hogy óhajtását teljesí
tem. Megelégszik-e szivemnek ezen elhatározásával ?“ kér
dé Gusztáv gúnyos mosolygással az ülnököt.

„Teljesen,* viBzouzá Rádi ugyanazon hangon. „És 
ugvebár, a szerelem és észnek ezen borzasztó küzdel
mében ez a posztódarab n meggyilkolt leány lábaihoz 
vándorolt?" s gonosz mosolylyal a posz.tódarabra muta
tott. Az ülnök ezt a meglepetést utoljára tartotta feun 
s szürke szeme a szemüvegen keresztül figyelmesen 
szemlélte a vádlott arcát.

Ez fölötte csodálkodó arcot mutatóit, ismét uj 
kételye támadt, vájjon ő vagy coliegája részeg-e. Nem
sokára megszabadult kételyétől.

„Ezt a posztódarabot a holt test mellett találták 
s mint meggyőződhet róla, arról a sötétzöld kabátról 
van leszakítva, melyet tegnapelőtt viselt." Az ülnök 
ekihoztaaz eddig rejtve tartott kabátot s a posztódara
bot a kabáthoz tartotta; kétséget nem szenvedett, hogy 
egymáshoz tartoznak, s Rádi halaváuy arca, látván Gusz
táv megilletődésót, csak úgy ragyogott a kárörömtől.

Eddig Gusztáv az egész dolgot igen könnyen vette; 
hiszen ártatlanságának, az okmánymoly törekvései da
cára, nemsokára tisztába kellett jönnie; — most egy
szerre világos lőtt előtte, hogy egészen más nehéz zi
vatar készül feje iölött, a melyet nem lehet tréfával 
elűzni.

(Folyt, köv.) 



test, a vág-jobbparti érdekeltségnek ármentesitő tár
sulattá történt alakításáról szóló jelentését s vég
re az aldunai zubatagoknál levő hajózási akadá
lyoknak elhárítására szükséges költségek fedezésé
ről szóló törvényjavaslatot.

Folyó hó 11-én a képviselőház gyorsan le
tárgyalta a Svájccal kötött kereskedelmi szerző
dést s megállapította a legközelebbi munkarendet. 
E szerint, a képviselőház e héten minden esetre be
fejezi érdemleges üléseit s a véderő-törvényjavas
latot csak újév után veszi tárgyalás alá. A kará
csonyi szünet e hó 15-től január 8-áig fog tartani.

A honvédség uj felszerelése következtében je
lentékeny összegekkel fognak emelkedni a legkö 
zelebbi évek során a honvédelmi tárca átmeneti 
kiadásai. E kiadások nagy részé inár a jövő évi 
költségvetési előirányzatban helyet foglal; a többi 
következőleg fog niegosztatm az 1890 —1894 évek 
terhére Az uj felszerelés s a békekeret szaporítá
sa folytán a honvédelmi tárca 1890-iki költség 
vetésébe fel fog vétetni 4,233,760 frt (ebben fog
laltatnak uj lőszerkocsik, töltények az uj fegyverek
hez, hadszervonatok átalakítása s újak beszerzése, 
ismétlő fegyverekre, stb.) Az 1891-iki költségve
tésbe felvétetik 5,‘268,270 frt. ugyanazon célokra 
mint az előző évben. Az 1892-iki évre fel fog 
vétetni 2, 776,270 frt. többnyire ismétlő puskák
ra. Az 1893 évre már csak a töltények beszel' 
zésere fordítandó 562,000 frt marad a felszere
lési kiadások közt, a mely összeg változatlanul 
terhelni fogja az 1894 évi költségvetést is. No 
ha már annyit költ az ország honvédségünkre, ta
lán csak nem fogunk oly nagyon megijedni sem 
a muszkától, sem más ellenségtől. De azért jobb 
lesz, ha békességben leszünk összes szomszéda
inkkal.

A külföldi politikában — a szerb alkotmány 
módosítását célzó kísérleteken kívül — jelenléke- 
nyelib mozzanat nem fordult elő.

hírek.
— Lapunk legközelebbi száma e hó 24-én vagyis 

hétfőn fog megjelenni. A későbbi megjelenésért kárpó
tolni igyekszünk lapunk t. olvasóit.

— A „Jó sziv“ köszöneté. Az országos „Jó sziv“ 
egyesület elnökétől következő levél érkezett Kiss 
Zsigiuondué úrnőhöz, mint a szentesi jótékony nőügy
iét elnökéhez: „Nagyságos asszony! Köszönettel vet
tem a szentesi jótékony nőegvlet által a „Jó sziv" 
egyesület javára f. évi november 7 én rendezett hang 
verseny külön nyugtatott kétszáz í’rtuyi tiszta jöve
delmének beküldését, — és el nem mulaszthatom úgy 
nagyságodnak, mint a szentesi jótékony nöegylet 
buzgó s áldozatkész tagjainak, a „Jó sziv“ egyesület 
igazgató választmányának elismerését nyilvánítani. 
Budapest, 1888. december 12. Kitűnő tisztelettel: 7t- 
sza Kálmánná m. k. a „Jó jziv egyesület elnöke."

— Dr. Kardos Albert, városi gymnásiumunk derék 
tanára, kellő sikerrel tette le az állami tanárvizsgát 
a történelemből a budapesti egyetem tanárvizsgáló 
bizottsága előtt. Dr. Kardos Albert tanár tanári ok
levél alapján választatott meg ugyan a helybeli gym- 
násiumhoz, azonban mivel elsősorban a történeti szakra 
lett megválasztva, a mire képesítve nem volt, a gymn. 
bizottság a képesítés megszerzésétől tette függővé 
állatidosifását, mely föltételnek e viszgatételiel tel
jesen eleget tett. Őszintén gratulálunk!

— Uj jogtudorok. Néhai Cicatricis Pálnak, váro
sunk sok éven át volt derék főjegyzőjének fia, Cicatricis 
Lajos, továbbá ntiszt. Filó János helybeli ref. lelkész
nek fia Kiló Tihamér kellő sikerrel tevén,le az utolsó 
szigorlatot, jogtudoroknak avattattak fel. Értesülésünk 
szerint előbbi a közigazgatás, utóbbi az ügyvédkedés 
terén szándékozik tudományát érvényesíteni, mihez 
mindkettőnek a legszebb sikert kívánjuk.

— Megyei gyűlések. F. hó 17-én vagyis hétfőn 
Csongrád vármegye állandó választmánya, 18-án azaz 
kedden a közigazg. bizottság, 19 én azaz szerdán a 
köztörvényhat. bizottság rendes közgyűlést tartanak.

— Gyászhír. Mezey János kunszentmártoni róm. 
katb. kántor, a helybeli róm. kath. kántor bátyja, e 
hó 8 án 56 éves korában meghalt. — E hírt helybeli 
testvérével távirati utón éppen akkor tudatták, mikor 
ez múlt vasárnap a nyolc órai misénél orgonáit s ez 
oly leveröleg hatott rá, hogy nem volt képes tovább 
functióját folytatni s a kántorsegéd folytatta az orgo
náidat és éneklést. Az elhunyt kitűnő kántor hírében 
állott, sok egyházi éneket, szerzett s a máriacelli bú- 
csujárásoknak nagy előmozdítója volt. — Nyugodjék 
békében.

— Az elhunyt k-szt-mártoni kántornak tulajdonit 
ják azon búcsúztatót, mely szerint „Ritka ember, a 
ki a halált elkerüli." Ez azonban téves, mert annak 
szerzője az illosvai supleus volt, ki is más alkalom
mal a könyezö gyászolót hoz állásának magas tuda 
iában ilyképen szólt: „Ne sírjatok ! mindnyájan meg 
halunk, még talán — én is!" Az, hogy fölmentetett-e 
a múlandóság törvénye alól, nincs följegyezve.

— Mezey Mór helybeli rom. kath. kántort két 
tős gyász érte. Ugyanis e hó 8 án — mint a fenti 
gyászhirből olvasható — az alfőldön előnyösen ismert 
bátyja, 10 én öcscsének, a makói kántornak neje 
halt meg. Fogadja őszinte részvétünket!

— Évi 38,000 frt bérösszegért engedte át a m. 
kir. pénzügyminister városunknak a fogyasztási adó
bérletet a következő három évié, miért is a fogya-z- 
'tási adó kezelésében semmi változás nem fog történni.

— Angellcs Germán ur, a szerbek patriachája ha 
ládáról Írnak a lapok, Abbun a helyzetben vagyunk, 
hogy egy adatcal mi is hozzá járulhatunk a nagy 
férfiú életéhez. Mint a karlócai gymnasium VI. osz
tályú tanulójának egykor Davidovics István, ugyan 
ott papnövendék volt instructora, a ki Ang>eZícsnek a 
magyar nyelvből órákat adott, tehát nem más, mint 
a szentesi gör. keleti egyháznak ez időszerűit érde
mes lelkésze.

— A bánfaival ág. hitv. ev. egyház uj templo 
mát holnap advent III. vasárnapján fogja dr. Szebe- 
rényi Gusztáv bányakerületi püspök megbízásából 
Achim Adám esperes felszentelni.

— Szegény tanulók felruháztatása. A helybeli 
róm. kath. egyháznál létező alapítványok kamataiból 
a bekövetkezett téli időre a következő elemi tanulók 
láttatnak el ruházattal: Csuppai Márton tanító isko
lájában: Faragó István kap nadrágot, Kovács Alá 
jós kabátot, Bozó István csizmát. Bugyi A. tauitó iskolá
jában : Göbölyös Imre kabátot, nadrágot és csizmát. Be
szédei I. tanító iskolájában : Gyarmati Imre kabátot, Lé
vai Imre csizmát, és nadrágot, Mezei Antal csizmát, Tóth 
Imre nadrágot, Bartuc Ferenc csizmát. Bóna József ta 
nitó iskolájában; Boros István kabátot, nadrágot és 
csizmát, Berezvai István kabátot és nadrágot, Piti 
Péter nadrágot, Piti Imre kabátot. Péntek Gergely 
csizmát, Kovács József kabátot. Marschall Endre ta
nító és Marschall Endréné tanítónő iskolájában: Be 
rezvai Mari kabátot és cipőt, Nándori Franci cipőt, 
Bubori Magdolna cipőt, Dancsó Erzsébet kabátot és 
cipőt, Janó Rózái cipőt, Pataki Anna cipőt. Csuppai 
Mari tanítónő iskolájában : Gáli Rózái kabátot és ci
pőt, Gáli Julianna kabátot és cipőt, Marton Piros 
cipőt, Bartuc Anua cipőt. Losonci tauitó iskolájában : 
Göbölyös Mihály kabátot, nadrágot és csizmát, Ka- 
cur Péter nadrágot és csizmát, M. Farkas Lás'zló ka
bátot és nadrágot, M. Farkas János kabátot és csíz 
mát, Szegedi István kabátot, Szegedi Sándor nadrá
got és csizmát, Gulyás József kabátot, Sípos Imre 
kabátot, Kocsis Imre kabátot és osizmát. Bóna Bán- 
dór tanító iskolájában: Sebestyén Pál kabátot, nad
rágot és csizmát, Fehér Borbála cipőt és harisnyát. 
Rameszdorfer tanító iskolájában : Farkas Etel cipőt, 
Gábor Mari cipőt és harisnyát, Farkas Vencel kabá
tot és nadrágot, Kosa József kabátot és csizmát, Fe 
hér Róza cipőt, Horváth Julcsa kabátot, Fehér Vera 
cipőt és harisnyát, Négyesi Mari cipőt, Margoes Ró
zái cipőt. Összesen tehát 44 gyermek részesül ezen 
alapítványok jótéteményében, kik mindannyian álda
ni fogják a részint már elhunyt, részint még élő jó
szívű alapítókat.

— Beküldetett. Az üj helypénzszedők kapzsi nye
reség vágyaiknak a csütörtöki piac alkalmával egy újabb 
jelét adták, amidén is egy vidéki embertől — kinek 
kocsiján 18 zsák burgonya volt eladó — két kocsi ulán 
járó helypénzt csikartak ki, miután szériátok csak 12 
zsák számítható egy kocsi teherre. Csodálatos, hogy a 
szénáskocsikat, mivel azok legalább is három akkora 
helyet foglalnak el, mint egy burgonyás kocsi nem há
romszorosan fizettetik. Ajánlatos volna, hogy az elöl
járóság a helypénzszedők ilyetén zsarolásainak elejét 
venné.

— Ferdinánd fejedelem és a góthai almanaon. 
Megírtuk annak idején, hogy a Nordd. Alig, élesen ki 
kelt az ellen, hogy Ferdinánd fejedelem, mint „királyi 
fenség" volt felvéve a góthai almauachba. Az almanach 
legújabb számában a fejedelem megint csak úgy van 
felemlítve, de c.->ak azon megjegyzéssel, hogy „Bulgária 
jelenlegi politikai helyzete, eddig (1888, nov. 19-íkéig) 
nem nyerte meg a hatalmak elismerését". Ez a meg
jegyzés talán ki fogja engesztelni a kancellár lapjának 
megsértett politikai önérzetét

— Végzetes pokrócozás. Régi rossz szokás a ka
tonaságnál az úgy nevezett pokrócozás, mely abból áll, 
hogy a katonák ellenszenves, vagy bármi tekintetben 
kifogásolható táránkat pokrócba takarva kegyetlenül el
verik. A napokban ennek rossz következmenye volt 
Szolnokon. A Rodich gyalog ezrednek ott állomásozó 
legénysége ugyanis IColovics Antal jászladányi fiút úgy 
megpokrócozta, hogy a szerencsétlen meghalt. Az ezred 
Budapesten állomásozó parancsnoksága a vizsgálatra 
hadbírót küldött, le Szolnokra.

— Öngyilkosságok a vidéken. Szegeden Lehotai 
Anna szép fiatal leány felakasztotta magát, mert az 
édes anyja egy erkölcsi botlását nem akarta neki meg 
bocsátani. — Szabadkán Vlaovics Sáudor nyolcvan éves 
ember mind a két. szemére megvakult 3 e miatt annyira 
elkeseredett, hogy felakasztotta magát.

— Két gyermekgyilkosság. A főváros bünkrónikái 
régóta adtak Iliit gyermekgyilkosságról. Most egyszerre 
kőt, gyermek holttestet találtak s a külső jelek után 
ítélve, mindkettő gyilkosságnak esett áldozatul. Az egyik
re a székesfehérvári-ut mellett levő árokban bukkantak. 
A csecsemő mintegy 3—4 hetes fiúgyermek volt. Feje 
a földbe volt temetve és befagyva. — A másikat a 
Wesselényi-utca 16 sz. a. levő ház pincéjében a hordók 
közt, találták. A holttest úgy került Schrödel János 
korcsmáres boros pincéjébe, hogy azt valaki a nyár-ut
cára néző ablakon az utcáról ledobta. A holttest egy 
köténybe volt burkolva, de az onnan kiesett és a kö 
tény egv a falban levő szegben felakadt. A meggyilkolt 
csecsemők holttesteit bevitték a Rókus kórház boncter
mébe. hogy a halál okát kétségtelenül földerítsék, a 
gyermekgyilkos anyákat pedig a rerdőcség nyomozza.

A budapesti értéktőzsdéről.
A „Pénzügyi Útmutató" jelentőse.

Az osztrák hitelrószvény tegnap a 300-as árfolyam alá 
szállott. Ez képezi a közelebb múlt töz deliét legnevezetesebb 
eseményét, ha el akarunk tekinteni ama másik, íőltlnk talán tá
volabb fekvő eseménytói, hogy az orosz kölcsönt közel ötszörösen 
túljegyezték. Pedig a kettő között félre i-merhetlen az okozati 
összefüggés. Az orosz kölcsön aláírásának sikerében senki sem 
kételkedett, de az a kö'ülmény, hogy magában Parisban közel 
háromszor jegyezték az 500 millió franknyi kölcsönt, arra mutat, 
hogy Franciaországban hazafias cselekedetnek tartották támogatni 
az orosz kormány pénzügyi vállalkozását főleg azért, mert a né
met hivatalos sajtó egyenesen folhivta a német tőkepénzeseket, 
hogy ne adják oda pénzüket az orosz államnak. És a politikai 
ellentéteknek más téren való ilynemű nyilatkozásai csakugyan 
alkalmasak arra, hogy gondolkodásba ejtsék a tőzsdei köröket.

Másrészről a kedveaőtlku pónaviszonyuk szintén nyomasz* 
tólag hatnak az értéküzleti forgalomra és ha ily körülmények 
között az árfolyamok hanyatlása mégis csak mérsékelt, i)gy ezt 
annak tulajdoníthatjuk, hogy a speculatió nem vesztette el bizo
dalmát és törhetetlenüí reméli, hogy a jelenlegi áUgpoit csuk 
múlandó és hogy nemsokára jobb napok viradnak a tőzsdére, 

Hogy a tőzsdei körök ezen bizodalma nem éppen alapta. 
lan, azt a járadékpapirok mozgalma mutatja. Úgy az nraiiyjara- 
dek, miut a papirjáradék szilárdul tartja árfolyamát s állampa. 
pírjainkat általában kevéssé érintette a legutóbbi napok b<jrso. 
áramlata.

Bankrészvények általában gyengültek.
Biztositó társaságok közül „első magyar általános" isnjét 

emelkedett 60 írttal-
Malomrjszvények nagyobbá™ emelkedtek.
Vasúti részvények közül alföld-fiumei olcsóbbodott, ellenben 

északkeleti kevéssel emelkedett.
Takarékpénztárak nem változtak.
Iparvállalatok közül egyesek jobb keresletnek örvendtek, 
Sorsjegyek legnagyobbrészt emelkedtek.
A valuta kevéssel drágult.
A fontosabb értékpapírok árváltozása kitetszik a következő 

összeállításból:

2ST y-iittér.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.

Dec. 4. Dec. 11.
Magyar aranyjáradék . . . 100-50 100 20

„ papirjáradék . . 9195 91 *85
Osztrák hitelrószvény . . 803*40 29.1-70
Magy. leszámító bank . . . 97’25 96 90
Első magyar biztosító . . 3070-— 3130- -
Alföldi vasút . . . . . . 19.1- - 191-jO
Bazilika sorsjegy . . . . «• —• 815
Budai sorsjegyek . . . 6 • — 63--
Olasz vöröskereszt . . . 13-25 13--
Cs. kir. arany . . . . . . 5'75 5-77

Nyilatkozat.
A „Szentesi Lap" f. évi 88-ik számában megje

lent reám vonatkozó csipkedéseire nézve annyit bá
torkodom megjegyezni, miszerint talán egy kissé el
hamarkodott dolog — s az általános elvvel, mely sze
rint mindenkiről jót kell foltételezin, mig az ellenke
zőről meg nem győződtünk, — ellenkezik egy olyan, 
emberről tehetetlenséget kürtölni, a kit egyáltalán 
nem ismerünk.

Midőn megválasztatásoin esetére félévi ingyen 
szolgálatot ajánlottam fel városomnak -- az lebegett 
szemeim elölt, hogy egy pár bepártfogolt „tehetsé
ges" hivatalnok a saját, szerény fizetését szegény vá
rosoméból gyarapítván, már úgy is elég kárt okozott 
neki, tehát az én félévi fizetésem is ennek a kárnak 
némi helyrepótlására szolgálhatna.

Különben legyen meggyőződve a „Szentesi Lap", 
hogy ezen állás betöltésére érzek magamban annyi 
képzettséget, mint némely lapgyártó emberben van 
a>; újságírásra s van berniem annyi lelkiismeretesség, 
hogy ha megválasztásom esetén elégtelennek talál
nám magamat ezen állás betöltésére, első kötelessé
gemnek ismerném, attól tisztességesen válni meg.

Szentes, 1885. december 14.
ifj. Gombos György.

Schwarze Seidenstoffe von 80 kr. bís ti. 
11.40 por Meter (ca 1.50 Qual.) versendet roben- und stilclc- 
weise zollfrei das Fabrik-Depot G. Henneborg (k. k. Hot'lief). 
Zürich. Mustár umgeheud. Briefo 10 kr. Porto. (1.)

tartalmazó 

bolti ára
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1
G0 kr. 
80 kr.
70 kr.
80 kr.

IKaráosonra!
2 forint beküldése iitún bórmeutve küldjük a fölso
rolt 10 kitűnő zeneujdouságot

Duna mentén, keringő, 
Szabadkai csárdás 
Nefelejts csárdás 
Jour fixe, polka franc.
Klökner, 2 műdül
Vas, 5 magyar népdal
Télizöld, lengyelke
Ibolya ébredése, mazur
Egy Strausz-féle keringő
Egy fűzet legújabb magyar népdal

gyűjteményt: 

frt.

v 
»
» 
n
w 
n 

w„ . .. n
Egyenkiut bolti árban

frt.1
60 kr.
72 kr.

1 frt.

8 frt

helyett csak 2 forintért 

KLÖKNER és SCHLOSS 
zeneműkereskedése Budapest, váci-utca 12.

—~ Legnagyobb zenemüraktár. ~ 
— Legelőnyösebb kiszolgálás. ~

50 kr.
62 kr.

Legolcsóbb bevásárlási forrás | 
ünnepi és alkalmi cikkekben. |

n Van szerencsém a n. é. helybeli és vidéki
S közönségnek dúsan felszerelt és igényeinek min- 
S den tekintetben megfelelő raktáramat 

« karácsonyi k újévi ajátbkta 
Í becses figyelmükbe ajánlaui.

Játékszerek nagy választékban.

Í Mindezeken kívül ajánlom nagy választékú
és legjobb gyártmányú férfi-, női- és gyermek
cipőimet, férfi és gyermek kalap- és sapka raktá- 
ramat, nemkülönben kész raktárt tartok minden

£ nemű férfi és női
divat és pipere cilzls.elc'beri. 

ü Valamennyi cikk bámulatosan olcsó áron 
£< kapható.
m Eddigi becses bizalmukat továbbra is kérve 
E vagyok kiváló tisztelettel
ö WELLISCH VILMOS,
y férfi és női divat és pipere raktára Szentesen, 
ö A „Szentesi Takarékpénztár* épületében.

i hl
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Hentesüzlet-megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy Nyíri Garason ur III. 1.137. sz. a. hazában 
jól berendezett hentes üzletet nyitottam, melyben napon
ta Baját készitményíi friss és ízletes virsli, párizsi, disznó
sajt és minden e szakmába vágó füstölt hús, sonka, 
kolbász jutányos ár s pontos kiszolgáld s mellett kapható.

Füstölni való húst elfogadok ahhoz berendezett 
füstölőmbe.

Eladó ház és föld.
Farkas Sándor gyógyszerésznek IV. t. 83. számú Szegi Lukács féle újonnan átalakított háza, alsóréti 
9. és 10-ik dtlllőben levő földje lucerna heréssel ölök áron kedvező fizetési feltételek mellett lioldan- 

kint is eladó. — Értekezni lehet a tulajdonossal Farkas Gedeon házánál.

Az drak kővetkezők: 
közönséges virsli párja — 5 kr.
nagyobb fajta . — 7 kr.

--■* ■- ’-1-- — g kr.
— 80 kr.
— 80 kr.
— 62 kr.
— 40 kr.
— 52 kr.
— 64 kr.
— 36 kr.

azal valódi dibja 
parizai 
■disznósajt 
kolbász 
disznóimé csontos 
kartnanádli 
szalonna 
marhahús

1 kilogr.

9

n

9

9

9
A nagyérdeműkojMMiség becie.s pártfogását kérve,

maradok tisztelettel
llééh Márton,

mészároa.

Ugyanott egy szép hol theíyiség haszonbérbe kiadó.

3354./a. ü. 888.
Hirdetmény.

Felhívatnak mindazon háztulajdonosok, kik a 
folyó évben építkeztek, épületeiket lakható állapotba 
helyezték vagy még előbb bérbe-adva nem volt la
kásokat újabban bérbe adtak és ennek alapján ház- 
bérjövedelmükre nézve vallomásaikat f. évi november 
hó végéig be nem nyújtották, ezen vallomásaikat 
f. évi december hó 16 tói 23-ig terjedő 8 napi záros 
határidő alatt annyival inkább megtegyék, mert 
az 1883. évi 44. t.-c. 15. §. 3-ik pontja figyelembe 
vételével adójuk hivatalból fog megállapittatni.

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888.- december 13 án.

Tóth Kálmán,
a. ü. tnok.

i

Legjobb kézi harmonikák, |
1, S és 3 sor billentyűvel. &

IlaiigverKcny-liarnionika sajáttá-

tlálmányu acélhangokkal és bőrluvőval, va

lamint mindenféle zeneeHzközök. he
gedűk, citerák, flóták, klarinettek, trombi
ták, zenélő szelencék, szájharmonikák, ok- 
karinák, verklik, arisztonok, madárverklik, 
zenélő albumok, sörös és boros poharak stb.

kaphatók

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

strasse 74.
Árjegyzékok harmonikákról vagy egyéb zene-eBzközökről 

Ingyen és bérmentve kaphatók.

ItICHO BERNÁTg»§
I'” kereskedelmi üzletében ||

Brilnn, Krautmarkt 18. saját házában, |r| 
utánvét mellett kapható: gfT

*1
18Dl(íBL. PICIKPTiPli,Sx.CfllL ŰBiciK ÚKÍJKEU2TL3IÁJlL.I

Hölgykendő ®r " ‘
egész gyapjú, minden uj • • , 
divat színben, kétszeresen A 

széles, 10 mét. 8 frt. •

Niggerloden, ?• Jute-fiiggöiiy
a legújabb őszi és téli rit-; ; török minta,
hának, kétszeresen széles,’..’egy teljes függöny 2 frt Bfj 

10 mét. 5 frt 50 kr. 30 kr.

Egy jute garnitúra bjl
2 ágy- és 1 asztalterítő. 

rojttal 3 frt 53 ár.

Alul írottnál, ki egyenes összeköttetésben van a 
porosz szénbányákkal, kapható: 
legfinomabb porosz kőszén, m.-mázsája 1 frt 80 kr., 
legfinomabb porosz koaksz „

ifj. ZSOLDOS FERENCZ
2 frt 20 kr

^ui>!<>!<>!<Mi»»»rrTF>:!»i<KT3nTrrnt-mnT4Tnrff«TTtuii>!«>i<)!VTTtg|

Fénykápíszii mini hhjmieM 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét fel- > 

hívni újonnan felállított és nagyvárosi mintára legjobb mű- p 
szerekkel berendezett "

fcDíj hcpéoí-efi in üteműmre, ■ 

melyben niiittlonfeie nairyaitgii én nlakn fény- ü 
képeket, kis gyermekeket, mit. nagy előszeretettel ° 
eszközlök, magiln vagy csoport képeket, úgy ki- ” 
vánatra lllizakat, tájképeket a lehető legszebb ki
állításban és legrövidebb idő alatt a legújabb szerkezetű 
pillanatzárő készülékkel Lumiére és Gustáv Nys és társa- 
fúle szab, lapokon eszközlök.

Ugyanez alkalommal felhívom b. figyelmét a legújabb 
és legjobb műszerekkel berendezett amerikai gyors
fény képéMzetemre, melylyel 3 pero alatt egészen 
kész képet kézhez adok , továbbá legújabb Ruhmkorpf- 
féle vilianyrtram bevezető gépemre, melylyel 
orvosi rendeletre betegeket vagy kivánságra bárkit is vil- 
lanyozhatok.

Végre felhívom a n. é. közönséget, méltőztassék mű
termemet akár minden megr. ndelés nélkül is bármikor meg
tekinteni, szívesen szolgálok minden fentebb jelzett gép és 
berendezésemről a kellő felvilágosítással.

Kívánatra próbaképeket Is készítek és csak sikerült 
képeket tessék elvállalni.

Műtermem és felvételi 
házában van.

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.

Egy rípsz-gainitura
áll 2 ágy- és egy asztal-j^S}
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ZKag'Vtzza 
divatkelme, kétszeresen széles, kos. 
tiiniruhának, minden sima színben, * ■ . < w* ,valamint csikós és karrirozott lomét. • .* tentőbül, selyömrojttal 

__________ 9 frt.__________ V___________4 frt.__________

Fekete terno • f HoLantli íütGszőnyeg- 
szúsz gyártmány, kétsze- /’ maradékok
résén széles, 10 mét. 4 frt.’ ’. 10—12 mét hosszai. Egy

50 kr. ! í maradók 3 frt 60 kr.

TDreica.ralxt: ’; názi vászon
legjobb minőség, 60 ctm. . on .... . . . _n .
széles, 10 méter 2 farlnt -’. 1 íé« 30 rof */« 4 frt 50 kr.

80 kr. •’ • 1 'ég 30 rőf >/. 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz V King-szövet,
minden színben. 60 ctm.; ’. .. , ,
széles, 10 méter 3 forint’. .’J01’1’ ft ’ászn"»ál. 1

80 kr. széles, 30 lőf 6 frt.

|l

Karrlrozott és osikos • • a rr
hálóruha kelmék £

60 ctm. Bzéles, legújabb LJ ' 5 frt 50 kr. ;
dossin 10 mét. 2 frt 50 kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr. "

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

széles, 10 mét. 4 frt. V i ,óg 30 r,5f 4 frt 50 kr.

■

SÍ
ijS Riiha-harrhof • 14 » •• 11 «t v rt h znuna-Daicnet ... lvég Oröfli|a4frt80kr.
Ájg legdivatosabb dessin 10 : ; t vég 30 r. piros 5 frt 20 kr.TÍS mét. 3 frt. •, • cérna-kannavász

1 1° r<5f Ül* és piros 6 frt.

ZKZeblxxm-lz 

7legjobb minőség, 60 cmt. 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.
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IKI eilrnia Íz • i<gy iéinkai'é
; legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú,
• 130 ctm. széles, 1 frt 50 kr.
’. Egy bérkoCHi-tnkaré
* 190 etm. hosszú, i|O ctm. széles 
/____________2 fit 30 kr.____________

Téli nagy kendő f: Női ingek 
tiszta grapju, «/, hosszú, V

ídrbZ frt ’A’Welylyel^drb 3 frt

Double-vetourkendö » ... {„,-.,1.
tiszta gyapjú,’/< nagyságú, 1’01 lilgi.K

1 drb 3 frt 50 kr. • • chiffonból és vászonból fi- 
F e j r e v a I ó kendő*.’’ uonl hímzéssel 3 drb 2 frt 
*/, nagyságú, drlija 80 kr. ; 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 50 kr. V I frt 80, II. ni. I frt 20 kr. B

Munkás ingek • 
rumbvtrgi oxfordiból, .’ 

teljes, nagy S drb 2 frt. i
TKBinídmucnnrrrr

: ; Normál ing
’•* teljes, nagy 1 drb I f. 50 k. 

.* ’. Normál nadrág
'eljes, nagy 1 drb I f. 50 k.

*

r

Nagy Imre,
tanáosnok.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású srer a gyomor minden betegségeiben.

Fölülmulhatatlan étvágyhlány, gyoinorgyöngeíég, r<*M 
Védjegy. illatú lélekxet, felfúvódás, savanyu relböffenee, kollka, ^yo» 

inorhurut, gyomorégés, íioniok- én dai aképgftdés, tulsAgo* 
nyálkaképzodés, sárgaság, undor és hányáé, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, azékssorulás, a gyomor
nak ételekkel és Italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- és aranyeres bántalmak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati utasitássnl ejryiittAOkr., kettős palaczk 70 kr.

Központi szétküldés lírády Károly gyógyszerész által 
Kreinsíerhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban?

helyiség: Feiler Márton ur

Teljes tisztelettel

KELLNER MÓR,
fényképész.

j Óvás! A valódi máriaczelli gvomorcsóppoket sokat 
hamisítják és utánozzák. A valódiság jolrii minden 
üvegnek piros, a fenti védjegygyol ellátott borítékba kell 
fgöngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt hnazná- 
ati utasításon meg kell Jegyezve lonni, hogy ai Krem- 

nierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott. Ml 
Valódi minőségben kaphatók : Szentesen Podhradszky Ferenc és
Várady Lajos gyógy szertáraiban ; Hód-Mező-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.

T Ű D Ó
Gáz-kilehelés

gyógyít tüdőhajokat, (tüdóvészt, sorvadást),

líiip HF'd iTDHnrrynj^rr^Ti it) * c hcvahc vt

BAJOK.
(llcctftl-hijectio)
astlimát, időszaki hronchialbajt, tüdőkatarrliust.

| Posztó-áruk gyári raktára.
Brünní posztókelnie- i| Téli kabát kelme 

maradékok egy maradék, 2-10 méter
téü öltözetnek, egy mara- •*’• teljes téli kabátnak, feke- 
radék 3-10 saét. egy teljes t ; te, barna és kék színben 

férfi öltözetnek 5 frt. VJ 5 frt 50 kr.

Alkalmi vétel i : j pei8Q kabátkelmék
Brünni posztómaradékok legfinomabb minőség, egy 
3.10 mét. egy teljes férfi í. teljes felsőkabátnak, 

öltózetuek 3 frt 75 kr. 7 frt.
naitEiiKtEQEXEiiiiiKiiLiSKiiHEiiiiimníinKEKiEnnni 
Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek.

*

I*
FT’’!

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt éléi he- “'1 gj 
tétlennek látszott tömény, tüdólmjok gy- w
gvíthatása, most már teljesen el van érve. 
Világhírű tanárok és orvosok bizonyítványai, 
megyógyúlt egyének száz meg száz levele, me- a
lyeknek valódi másolatait megcáfolhatlan meg- 'omhi Zí 
győződés szerzése végett kívánatra bérmentesen bárki I s 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a lég- I ne 
nagyobb kórházakban való alkalmazás a legfényesebb wi< 
bizonyítványt nyújtják a rectal-injectorraí való kilehe- 
lési gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett eredmé- « 
nyéléi. 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 súly szaporodása hetenkint 
’/, egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu-

Meö. Di. xx. Becs

tán folytatni." - Cornil és Verneuil tanárok 
így nyilatkoznak : „Az a thniánál a lélekzet- 

_ hiány' azonnali elmúlása. — Teljes gyógyulás 
I gyakran H nap alatt." — Dujardln Beaumetz 
I tanár: „Időszaki bronchialkatarrh teljesen gyó- 

■mJ gyíttatott." — Frántzl és dr. Statz tanárok: 
| „Láz, éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak — borzasztó 
I éhség áll be sulyszaporodás egészen 5 kilóig." 
J - Dr. M’Laughlin: .0 magas fokú tüdő gümókóros 
közűi valamennyi alaposan felgy gyűlt." — Hasonlót 
jelentenek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
nem zavaró s utóbaj nélküli.) — A cs. kir. kizár, szab, 
gázkilehelési készüléket (rectal - injectort) használati 
utasítással orvosok számát a és magánhasználatra s a 
gázfejlesztéshez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
postautánvéttel S írtért, gázmérővel 1O írtért küid 

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

ÍM

Bőhm. Krumau 1988. mart. 3.
Collega ur ! Egy igeu súlyos esetben egy tüdőbajosnál ön kileheléai készülékével valóban kitűnő sikert értem el. 

Tisztelettel MED. DR. FAUTE GYULA.

Kecskemét, 1888. szept. 11. ;
Tiszteli orvos url Ön gázkilehelési készülékét 1887. évi őszkor oly kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle- s 

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

Szentesen, nyomaton a kiadótulajdonos; Baiázaovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 50-ik számához.
-x7'eg';y<3£s liirelz.

— Jótékonyság. Pasztán ifj. Almtlsy Kálmáuné a 
hideg idő beálllával ölvén árvát, és más szegény gyer
meket. látott el meleg ruházattal s hogy a kicsinyek 
öröme teljes legyen, ráadásul még egy-egy mákos ka
lácsot is kaptak a ruhával együtt.

— Ajándék a trónörökösnének. Otocsac polgár
sága karácsonyra érdekes ajándékkal szándékozik meg
lepni Stefánia trónörökösnét. Egy díszes kiállítású al
bum ez, a melyben mind ama tájak és tárgyak képei 
benne lesznek, melyeket a tronörőkö.iué olt tartózkodása 
alkalmával megtekintett

— Kossuth bankók Pécsben. A múlt, hónap lG-án 
egy bécsi korcsmában elfogták Kakovics Iván keres- 
kedösegédet, mert kél Kossuth bankót láttak nála. A 
vizsgálat során azt mondta Kakovics, hogy apja Ma 
gyarországban végig küzdöl.'e a szabadságharcot s két 
Kossuth bankót eltett emlékül s őrizte ereklye gyanánt. 
Az ügyész a megtartóit végtárgyaláson elejtette az 
eredeti vádat, mert a Ko.sstt!h pénz nem olyan bankó, 
melynek megőrzését miniszteri rendelet, tiltja, hanem 
vádat, emelt Kakovics ellen csalás miatt, azt állítva, 
hogy a vádlott öt forintos helyeit akarta a Kossuth- 
liankót kiadni. A vádlott, tanukkal bizonyította, hogy 
a bankót egy korcsmái vendég megvette tőle öt ío 
lintért, s igy nem követett el csalást. A biró a vádlottat 
felmentette.

— Az asszonyok eldorádója. Az amerikai Mary- 
Jand államban nagyon gondoskodnak a házi békéről 
és a férjes nők személyes biztonságáról — még férje
ikkel szemben is. Az állam kormányzója egy úgyneve
zett „asszonyvetési törvényt." irt aia. E törvényben 
körül van írva, hogy a ki a jövőben nejét, megbántja s 
vele brutálisitn bánik avagy megveri. az bűntényt, kö
vet el — tehát nem vétséget. — és az illető bíróság 
elé álliltatik, mely nem kevesebb, mint, egy évi börtön 
le és — negyven bottliésre ítéli a brutális iérjet. A 
bot ütés módját is körülírja a törvény, midőn azt. ren
deli, hogy a botülés a börtön udvarán zárt ajtók mel
lett történjék a sheriff állal a panaszos nő kívánságá
hoz képest.

— Özvegyek sorsa a hinduknál. A „Mngdeburg. 
Ztg" a következő érdekes közleményt hozza egy Indi
ában időző sportsman tollából: „Indiában sok érdekes 
dolgot, láttam Kalkuttában ti többek közölt több gént, 
leman társaságában meglátogattam az úgynevezett öz
vegyi szállást. Az indus özvegynek tudvalevőleg nem 
szabad másodszor Irigyre lépni; az özvegyasszony fér
jének halála után a város egy bizonyos részébe kül 
delik, hol az özvegyek élnek s azok társaságában — 
és mégis egyédül — kell tölteni hátralevő napiait. Mi
dőn meglátogattam őket, egészen el voltam ragadtatva 
egynéhánynak szépsége és fiatalsága állni s hajlandó 
voltam a legszebbiket házamba szöktetni. Jelen voltam 

egy hindu nő hullájának elégetésénél, de ez a látvány 
már nem volt, lélekemelő. — A férfi hullákat először 
egy templom lornyáta akasztják s csak akkor égetik el, 
miután a sasok és késeijük minden husi felfaltak rólak 
s csupán a csontok maradtak meg. Sokáig nem maiad 
Imi e szertartásnál az ember, mert a körű' repkedő ke
selyül. nagyon alkalmat lan torvendégek, megölni pedig 
i.em szabad, minthogy az ő rendeltetésük a hullákat 
széldaraholni.

— Szép alapítvány. Az öreg Jordán Ferencet, is
meri Szatmármegyébeii mindenki; teljes negyven év óla 
tanít mír rajzolni a megye székhelyén Nagy Károlyban. 
Feladatának folytonos kitartó szorgalommal felelt, meg 
a. derék rajztanár a kinek, a munkásságánál csak a 
szerénysége nagyobb. Egész sereg kiváló magyar iparos 
l.eiü t. ki az ő keze alól, ő képezte ki az ipari rajz te
rén Ősz Györgyöt is, a ki a budapesti némzeli kaszinó 
díszes kapuját csinálta. Ezenkívül éveken át. díj nélkül 
lauiiotta. rajzolni az iparos tanulókat az esti órákban, 
csupa amhicióbó.1, hogy; ügyes.- munkásokkal gyarapítsa 
a magyar ipart. Ennek ja , tiszteletreméltó hosszú mun
kásságnak az emlékére az öreg lír fiai, Jordán Károly 
szaniszlai lóm. kalh. plébános és dr. Jordán Ferenc fő
városi orvos most ezer forintos alapítványt lettek a 
nagykárolyi fi ipariskola javára, hogy a kik az alapít
vány kamatait élvezni fogják, mindig íneremlékezzeuek 
az öreg úrról, a kit Nagy Károlybun ez idő szerint már 
mindenki bácsimik tisztei.

Hasznos tudnivaló.
Az uj borok első fejtése.

Az uj borok első fejtése e hó vége felé, legkésőbb 
azonban január elején elvégzendő. A fejtésre mindig 
tiszta, száraz időjárást kell választanunk, mert i'.z esős, 
lmvas időben fejtett bor soha sem tisztul meg oly jót, 
mint, a száraz, fagyos időben fejteit. Erős északi szél 
s egyátalában magas légnyomás igen alkalmas idő a 
fejtés megkezdésére. Magot tanár egy és ugyanazon évi 
és fajú, de három hórdóban levő bort úgy fejtett le, 
hogy az elsőnél szép tiszta száraz időben, a másodiknál 
borult, de különben még száraz időben, végre a har
madiknál nedves időben végezte a fejtést. A lefejtett. 
Imrok vastagságát, extracttarlalmát meghatározván, ki 
tűnt, hogy az legnagyobb lett a harmadik hordónál, s 
legkisebb az olsőnél. És ennek követ kéziében csaku 
gyan az első hordó bor hamarább is tisztult, fejlődött, 
mint, a másodiké, s ezé ismét hamarább, nini, a har
madiké.

Az első fejtésnél nem baj, ha a bor nem egészen 
tiszta, mert az’ első fejtés célja nem egyéb, mint, a 
kierjedt bornak a durvább üledéktől való megszabadi- 
fása; de arra ismét vigyáznunk kell, hogy olyan bor 
fejtéséhez íie fogjunk, inely még erjedésben van, mert 

itt. teljesen haszontalan munkát végeznénk, a mennyi
ben az erjecésbnn levő bornak salakja, seprűje a bor
ban lévén szétoszolva, nagyobbrészt, attól fejtés által ezen 
időbeli nem is szaliadithiló meg.

Az első borfejlést mindig célszerűbb nyíltan fej • 
leni, itt. tellát a fejlőgép és a szivornva alkalmazása 
nem igen előnyös. Az ily bornak a levegő élenyével kell 
érintkezésbe jönnie, hogy beim némely fehérnyenemü 
anyagok élenyülvén, azok oldhatatlanokká tétessenek 
s a második fejtésig a borból kiváljanak, leülepedjetek, 
másrészt az uj bor annyi szénsavval van szaturálva, hogy 
attól nem képes fejiödni. Szükséges tehát, hogy nyílt 
fejtés állal alkalom adassák a bornak, hogy széusavl.ar- 
Ialmának egy részén túladhasson.

A fehér bort, .mindig hamarább lehet fejteni, mint, 
a vöröset, az utóbb,i fejtését tehát január közepéig is 
halasz,Illatjuk. Ez, .főleg, azon okból célszerű, mert, a vö
rös bor lassabban rakja le finom fesl anyaggal kevert 
üledékét, mint a fehér bor, s igv neki a lerakodására 
löld) időt, is kell engednünk. Fehér boroknál, iia azok 
már nem édeskések s ulóerjedésüllre nem lehet kilátás, 
célszerű azon hordót, melybe a bort átfejtjük, gyengén 
kikénezui. Ha uj borunk rotlindtas szőlőből nyeretett 
s betegségektől félthetjük, ez esetben az üres hordó 
okvetlenül rendes kénezést kapjon. Vörös boroknál a 
hordói; nem szokás Aéneziti, hanem e helyeit a hordót 
szeszszel égetik ki és pedig sokan valamely aromatikus 
szeszszel.

A fejtést addig folytatjuk egy bordóból, mig a 
folyadék egyenlő vékony; a mint, az alján vastagodni 
kezd, hagyjuk abba az ill -tő hordó fejtését s a vasta
gabb aljbort gyűjtsük össze egy külön hordóba. A fös
vénység, mely ut.ólsó cseppig lefejtené a bort a seprűig, 
ttját, magát büntetné meg, mert az igy lefejtett bort 

az alja átjárná felülről, s fejlődése, tisztulása erősen 
hátramarad na, sőt az is megesett már többször, hogy az 
ily élesztőben gazdag aljbor felülre fejtve az egész 
hordó bort erjedésbe hozta.

Irodalom.
Kinek sertlüM gyermekei vaunak sazoknak igazi ne

mes örömöt akar szerezni, annak nem adhatunk jobb tanácsot., 
minthogy karácsonyra lepje meg azzal, hogy megrendeli vészükre 
a legszebb magyar ifjúsági folyóiratot, dr. R, adó Antal „Magyar 
lfjuság-“át. E lap valóban csak a legjobbat nyújtja fiatal olvasói
nak, minden száma valóságos kincses bányája az ép oly becses, 
mint érdekes közleményeknek. Kéthetenként egyszer, vasárnap 
köszönt be az előfizetőkhöz, nagy alakú, díszes füzetben, melyet 
-i. legszebb képek tarkítanak. Van benne két gyönyörű ifjúsági 
elbeszélés, vers, cikkek a természettudományok, a történelem 
'-s földrajz köréből, utasítás kézi ügyességek elsajátítására, ter- 
niészettndományi kísérletezésre, talány, számtani feladvány stb., 
sőt a szerkesztőség a gyermekek munkakedrének élesztősére még 
nagy pályadijakat is szokott kitűzni A „Magyar Ifjúság" egy 
évfolyamának ára G írt, egy évharmadé (4 hó) 2 fit. A pénzek, 
legcélszerűbben a kiadóhivatalba (Budapest, VII. Károlykörut 15.) 
küldendők.



„Ts-őíjís sMivnSnuínyok rj ü (ícménye" a címe 
annak az igazán díszeim kiállított könyvnvk, tr.ely a'z Orbok 
Mór állni szerkesztett lla-znos mulatságok" V-ik füzetét képezi. 
E könyv egyik célja — miként a szerző az előszóban mondja — 
az hógy a magyar költészet legremoltebli humoros kö teméniöit 
e«yi eg.viljtre adja a. víg szavalmányok után kiitatójfjak-s mind
azok kezébe, a kik a magyar nemzet kiváló költőinek huinoiá- 
Iliin gvölivörködiii akarnak. Szerző az egyes költeménycsoportok 
előtt áz illető költők jól sikerült arcképeit és rövid életrajzait 
is közli A díszes füzetet kiállítása, olcsó ára (5'1 kr.) és alkal
mas volta miatt melegen ajánljuk karácsonyi ajándékul való 
megvételre. A füzet Orbók Mór tanárnál rendelhető meg Pozsony- 
hnn s iigja.n.csak nála kapható a „Tréfás számtani_ feladványok 
gv iljteméni er* díszes kialírtásbán 25 kr.; s a „ Jirefás mértani 
leladváiivni: gyűjtemények 1'7 .képpel 50'kr. A ki az itt jelzett 
összeget előre beküldi, a könyvekét bérmentesen kapja. Elöfizot- 
netni is lehet 4 füzetre 1 irt. GO kr -ral.

-Apróság'.
Ő nz ur a 1iáznál. A. Azt hallom, hogy sokul 

veszekszik veled a feleséged?
li. Az igaz; de mindig az enyim az ulolöó előt

ti szó.
* **

A jó szívd öc R-Nagybácsi: Kedves öcsém, öreg 
vagyok, az egészségem- oda vair; iieth- -bibim már Ügye
imet. vezetni. Inkább már'rrmSt; rertd tuliáwim-ai vágyó 
nomat. és le azután egy Itis évi jáyadekoi -adsz nekem.

Öcs (nagy örömmel): Szívesen, kedves nagyiul 
tyáni, a milyen kicsit, csali akar!

* **
A m ű c s a r n o k b a n. Aranyhegyiné <5 nagysága 

a mütár atmi megáll egy híres festő képe előtt, mely a 
hálom Curiatiust ábrázolja.

— Mi az ára ennek a képnek?—kérdi a műtár- 
iiokttíl.

— Nem drága . . . háromezer forint.
— Nem kaphatnék csak két Curiatiust,?

* ♦*
Iskolában. Tanító: Milyen állatnak köszönhet

jük a sonkákat.
Tanuló: A hentesnek.

* **
A kedves f é r j e m ! X. asszony nak csinos szoba

lánya volt., nagyon meg volt, vele elégedve, csak az 
nem tetszett neki, hogy a szobalány mosolygásában és 
kacsintásaiban nagyon sok kacérságot vett, észre, meg 
hogy a szobaleánymik mindig került, valahonnan tel
jesen uj és szép ruhája. — Te, Náni — szólítja meg 
őt egy nap X asszony — már megint uj ruhád van! 
Nem hiszem, hogy becsületes utón jutottál volna hozzá ! 
— I)e hiszen a nagyságos asszonynak is uj ruhája 
van — nyelvelt vissza a Náni. — Az más, nekem a 
kedves férjem velte! — De hiszen én is úgy jutottam 
hozzá, nekem is a nagyságos ur vette! — felelt önér
zet esen a Náni.

l"-lwlős szerkesztő és laptiilajdonos' IlallVz.KoviÍH Norbert.

.........HircLetrrxénj^.
Az 1888 ik étre mcgy/ilasztott iparliatósági 

j iiiéo-bizottak működési határideje ez évi december 
lió 31 ik napján- lejár, s igy az. 1889-ik évre vá
lasztandó 20 i’párltáfósági , megbízott választása 
szükségessé vált I’’elbi\'at iiak.'ennélfogva a válasz 
fásra jogosított. i.par.u'ok--és kereskedők, — miként

a f. évi december hó 23 ik napján d. e. 9 órakor 
az'ipartest illet hivatalos helyiségeben tartandó vá
lasztáson, — jogaik gyakotolbatása tekintetéből

! is, — minél számosabban jelenjenek meg.
Szentes, 1888. évi december hó 10-én.

] Farkas Benedek,
tanácsnok.

r

mintegy

^t

Ha a ló ilöglfk, ' ”

a gazda 'puiszf itl

Meleg la karó bizto
sit ja a ló egészségét 

és munkaerejét.

^'Feltűnést keltő értesítés 
az összes t. lótulajiionosok részére!

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

Ezen inkiirók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, sűrű 
árucikk, moly a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tu ajdonosok részére szállitlatlk 
s szépsége, ritka jósága és felíllniiilfmllnn olcsósága által a legmelegebb elimerésro talált, mit a naponkint érkező, 
legkielég.tf.bb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

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

elsőrendű lótakarókat
!9O cm. hosszukat és 1?O cm. széleseket, legjobb, elpusztíthatta!) minőségben, sötét alappal és élénk csikókkal, sörü
ket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

W csak ± frt 50 Irrorr.
TllVQtAQ QíÓf Q t Q ÍzQ vÁlz Q f sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter 
JJlVClLUb öv Lót LCvilCb 1 Uh (1 hosszukat és 1’/, méter széleseket, kitűnő elsőrendűeket, darabját

csak 2 írtért-
Elegáns kénsárga urasági bérkoositakarót 

méter hosszút és 1’/s méter széleset, fölülte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját 
5’®®' csak 2 frt 50 kron.

Ila tehát valaki lo’vai számára jó, szAp, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen 
alkalmat, mely hajósán fog" viszalérni 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

kedvező 
bárki s 
taitozni. 

Kendelésml pontosan kérem a tejes címet: a rendeld nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő. ,p. | j

ZELINKA. K. Becs. (Wien) III. 
(Hetzgfisse) 33. nz.


