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Szentes, 1888. december 24 Kilencedik évfolyam.

TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR és GAZDÁSZATI HETILAP
MEGJELEN MINDEN SZOMBATON.

Elöflz.eíési

Egész évre . . . 
Fél évre . . . . 
Negyed évre .

Szerkesztősig
; I-só tized 226-ik szám

1 ———————

Minden a lap szellemi részére . 
, vonatkozó közlemény, továbbá , 
U előfizetések, hirdetések, felszó- : 
'i támlások ide intézendók.

Szentes, 1888. december 24.
A meg nem vesztegetett történelem az em

beriség cselek vényeinek nemcsak képe, hanem 
tanító mestere is. Az emberi társadalom esemé
nyei között a különbség végtelen.

Ott. látjuk az emberi gyarlóság köznapi bot
lásait. Ott a bűn óriás küzdelmét az örök igaz
ság ellen. De a sötét lapok mellett ott találjuk 
a fényes oldalt, mely tündöklő fényt vet a tévelygő 
emberiség útjára, hogy összetörje Dániel ama 
bálványát, mely aranyfővel s cseréplábakkal tör 
a végzetek álja ellen.

Az emberi események rövidek, változatosak. 
Az égi gondviselés nyilatkozata örök. Az ó szö
vetség nagy látnoka Ezsaiás igy szólt: Gyer
mek születik nekünk, fin adatik nekünk, kinek 
nevét nevezi csodálatosnak, erős hatalmas Isten
nek, békesség fejedelmének.

Íme a látnok szavai 1888. évvel ez előtt 
beteljesültek. Született a Megváltó!

A keresztény társadalom milliói e nagy szü
letés magasztos emlékét iinneplik karácsony al 
kalmából. A Megváltó születése az erkölcsi világ
rendszer teljes átalakulása. Az ó szövetség lát
noki sejtelme megvalósult, a törvény zord tilalma 
helyett feltámadt a halandó emberiség szivében 
az Isten s önmagának igaz ismerete.

Karácsony emlékével megszületik az, hogy 
a bűnös halandó az igazságot ne csak szomjazza, 
hanem megismerje s általa szabad legyen.

Karácsony emléke valósítja meg, hogy a 
törvény zord akarata helyett a szeretet mindent 
átöielő hatalma uralkodjék, mely rövid földi lé
tünket boldoggá teszi.

Áldott, ki jött az Urnák nevében! igy szól 
szent könyvünk. E nagy s örök igazság visz- 
haugzik sok millió ajakán nagy napunk emlék
ünnepe alkalmából. Karácsony nagy fejedelme 
méltán vezérlő csillaga a bölcselkedő emberi 
észnek, hiszen majd két ezred éve már, hogy 
egyedüli fentartója az igaz erkölcsnek s a mun
kás szeretetnek.

E szeretet hassa át karácsony szent ünnepe 
alkalmából sziveinket! Szeressük főként Istent, 
szeressük felebarátunkat! Karácsony nagy Feje
delmének e nagy parancsa kiegyenlíti ellentéte
inket, vezér fényül szolgál társadalmi kérdéseink 
megoldásában; a gyűlölet, harag és visszavonás 
helyett a szeretet ápoló melegét leheli.

Ez lelkesítsen küzdelmeinkben. Karácsony 
Fejedelmének nagy történelme szolgáljon köve
tendő példányul, mert, mint szent könyvünk mond
ja: „Nincsen senkiben másban üdvösség, nem 
is adatott emberek közt, ég alatt más név, mely 
által kellene, sőt lehetne megtartatnunk.*1

D.

Viírmegyi közgyűlés.
Főispán ur ő méltósága f. é. december 19-ilc s 

következő napjaira hirdetett vármegyei rendes közgyü 
tést a megjelentekhez intézett szives üdvözlő szavak 
kíséretében megnyitván, mindenek előtt a pár héttel 
ezelőtt elhunyt Kókay Pál vármegyei árvaszéki I. ülnök 
és helyettes elnök emlékének meleg hangon tartott 
beszédben adózott, ismertetvén az elhunytat mint a 
vármegye szolgálatában különböző hivatali állásokban 
20 éven keresztül törhetetlen szorgalmú, fedhetetlen 
jellemű és lelkes tisztviselőt, kit emez erényei úgy a 
tisztviselői kar, valamint a törvényhat. tagok előtt, nem 
különben a társadalomban szeretett és tisztelt egyénné 
tettek s kinek elhalálozása nemcsak az árvaügyre nagy 
veszteség, hanem a socialis életben is űrt hagy maga 
után. A vármegye közönsége, melynek a megboldogult 
nem közönséges tehstségeit szentelte, magához méltób
ban nem tisztelhetvén meg közbecsülésben álló tiszt
viselőjét, mint ha .jegyzőkönyvében emlőkének helyet 
ad, indítványozza, hogy a megye törvényhatósága jegy
zőkönyvében fejezze ki részvétét, elhalálozása és sajná
latát a felett, hogy áldásos működését nélkülözni kény 
teles; egys/ersmind pedig az elhunytak hozzá tartozói 
előtt hozza tudomásra kegyeletes érzelmeit.

A főispán ur fenti érzésteljes iuditváuya a köz 

gyűlés tagjainak rokonérzelmével találkozván ős kegye
letének jól esvén, egyhangú határozattá emeltetett.

Ezek után főispán >jr ő méltósága a Kókay Pál el 
hunyta folytán előállott szükséghez képest rendelkezé
seit előterjesztvén, a közgyűlésnek tudomására hozza, 
hogy Kókay Pál jielyére 1. ülnökkő, egyszersmind he
lyettes elnökké Ónodi Géza eddigi Il-ik ülnököt, en
nek helyére dr. Lakos Imre eddigi Hl-ik ülnököt, en 
nek helyére dr. Bartha Kálmán eddigi vármegyei I. 
aljegyzőt, ennek helyére Zolnay Kálmán eddigi II od 
aljegyzőt, az ekként megüresedett II od aljegyzői állásra 
pedig dr Cicatricis Lajos államjogtudórt helyettesi tette, 
kik is helyettesített állásaikat az 1889. évi február hó 
második felében tartandó közgyűlésen leendő rendsze
res betöltésig fogják megtartani s kik közül az eddig 
hivatalban lévők az általuk jelenben élvezett fizetés 
mellett teljesitendik a helyettesítéssel járó teendőket., 
mig dr. Cicatricis Lajosnak fizetése és lakbér illetmé
nye, számszerűit 900 írt, az 1889 évi január 1-ső nap
jától kezdve a közpénztárnál folyósittatik. A főispáni 
előterjesztés után a jelenlevő dr. Cicatricis Lajos a 
hivatali esküt a közgyűlés színe előtt nyomban letette 
és hivatalát legottau elfoglalta, (Viselje sokáig egész
séggel s közmegelégedésre. Szerk.)

A Kokai Pál helyére, esetleg a helyettesítés sor
rendjében üresedésbe jutandó hivatali állásokra pályázat 
nyittatott és meghatároztatott, hogy a kérvények 1889. 
évi február hó 15-ik napjáig főispán ur ő méltóságá
hoz lesznek benyújtandók.

A póttárgysorozat 17 ügygyei kihirdettetett.
Az alispáni jelentős 1888. évi okt. hó 1-től 1888. 

évi deceml er 1 só napjáig terjedő időszakról mint fon
tosabb eseményt jelzi, hogy Csongrád város árvapénz
tári számadásai lS87-ik év végéig a számvevőséghez 
beterjesztetvén, ez által átvizsgáltatván, sőt a várme
gyei állandó választmány háztartási szakosztálya által 
is javaslattal már ellátat.ván, mini teljesen felszerelt és 
határozathozatalra előkészített ügyek legközelebb a köz
törvényhatósági bizottság elé fognak terjesztetni; to 
vábbá a szentes szegvár mindszenti müut, műszaki ter
vei és költségvetése a kir. államépitészel.i hivatal ré
széről a közig bizottsághoz beterjesztetett s ennek tag
jai között Bzétosztatott, melyek uláu nevezett bizottság 
azon helyzetbe jutott, hogy érett megfontolással most 
már a tényleges létesítési műveletekhez foghat és ezen 
ügyet., természetesen a tervezett szentes-hmvásárhelyi 
vasút, ügyével párhuzamosan és kapcsolatban a további 
fejlődés télé viheti; mint örvendetes tényt konstatálja 
továbbá a jelentés a kiskunfélegyházi csongrádi szárny
vasút forgalmának fokozaios növekedését ős azon kö
rülményt, hogy ezen gyarapodó forgalom a ksztmárton- 
szentesi vonal jövedelmezőségére csökkeutő hatással 
nincsen.

A szentes-hmvásárhelyi vasút, létesítése ügyében 
legközelebb II.-M.-Vásárhelyen tartott értekezlet lár- 
gyában felemlítő a jelentés, hogy az értekezleten jelén 
volt alispán a tárgyalás lényegét képező vonalirány 
megállapításánál a megyebeli községek érdekeivel azo
nos vármegyei érdek mellett nyilatkozottt; a divergáló 
törekvések közepette megállapodás létre nem jöhetvén, 
ez ügyben a további tárgyalás December 15 ik napjára 
halaszfatott, az értekezlet azonban, nem tudni mi okból, 
meg nem tartatott; kiemeli egyébiránt a jelentés, hogy 
a vonalirány megállapításának kérdésé a vármegyére 
annyira lényeges, hogy a vasút létesítéséhez adandó 
hozzájárulási aránya e kérdések eldöntésétől függ ős 
ettől feltételezett.

A „Jó sziv“ országos bizottságtól nyert segély, 
számszerűit 13,000 forint, a csongrádi és csanyi árvíz
károsultak között felosztatván, előterjeszti a jelentés, 
hogy ezen felosztásnál a bizottság a segélyt kérők szük
ség! állapotára kiterjeszkedó ős körültekintő figyelem
mel járt el s Csongrádon 10,000, Csauyou pedig 3000 
irtot osztott föl ideiglenes segélyül. Egyébiránt a köz
igazgatás rendes menete fennakadást nem szenvedett. A 
lefolyt időszak alatt a közegészségi állapot rendes volt, 
járványos betegség a vármegye területén fel nem lépett 
és a gyermekhalandóság is kisebbnek mutatkozott; a 
népmozgalmi adatok szintén normális mértéket mutat
nak, kivéve az egyetlen öngyilkossági állapotot, mely
nek javitbatlan kórja mind sűrűbben szedi áldozatait. 
A lefoly időszakban született 866, meghalt 514 egyén, 
öngyilkossági eset 8, emberölés 4, véletlen halálozás 8.

A közbiztonsági állapotok — sajnos — határozott 
hanyatlást, sőt veszedelmes elfajulást tüntetnek fel. 
Gyilkosság, lopás, rablás többes számban fordultak elő 
s különösebben a gyilkosságot tekintőleg a veszély an
nál fenyegetőbb, mert a jelekből azt ítélhetni, hogy 
eme bűntetteket a vármegye területére bejött csavar
gó elemek követték el, de melyeknek nyomára jönni 
— dacára a környékbeli csendőrség mozgósított egész 
állományának folytatott üldözésének — mindeddig sem 
sikerült, noha a közbiztonsági közegek ez irányban a 
tőlük telhetőt lelkiismeretesen megtették. A tiszáninue- 
ui járásban a lólopások, a tiszántúli járásban pedig a 
hízott, sertés tolvajlások napi renden vannak, általában 
pedig a közbiztouság annyira veszedelmes jelleget öl
tött, hogy ha a tapasztalt bűntények körül javulás nem 
áll be, a vármegye törvényhatósága kénytelen lesz a 

fenyegető baj megszüntetése iránt rendkívüli eszközök
höz folyamodni.

Az állategészségügy rendesnek jeleztetett.
A gazdasági viszonyokat illetőleg a jelentés Ítéle

tében tartózkodó és a száraz — fagyos időjárásra appel- 
lál, mint a me y miatt a vetések fejlődése példátlanul 
visszamaradt, sőt úgy lehet, tönkre is ment.

A közmunka közlekedési ügyet illetőleg a dorosmai 
müutnak küszöböl) levő befejezése és a forgalomnak 
maholnap leendő átadása figyelemre méltó haladást 
jelent. A közmunka váltsági dijak, mióta az alispáni hi
vatal rendletéből a bevallás a községekben foganatba 
vétetett, kielégítő mérvben folynak be. Az adóügyek a 
tavalyi állapothoz képest javulást mutatnak, nagyobbára 
az állami egyenes adóknál, kevesebbet a hadmentességi 
dijaknál, ugyanez azonban a vármegyei pótadóra nézve 
nem mondható, mert a községek késedelmesen szállítják 
be járulékaikat, úgy hogy az alispán részéről erélyes 
szorgalmazást vont magára.

A katona- és iskolai ügyek ezúttal napi renden 
nem lővén, az alispáni jelentés ezekről nem referált.

A belllgyministerium a vármegyének közigazgatási 
árva -és gyámsági kiadásainak fedezésére az 1889 ik 
évre ogybeállitott költségvetését jóváhagyásával ellátta, 
nemkülönben hozzájárult ama határozatához is, melylyel 
az árvaszéknél kiadói állást rendszeresített, azonban az 
ezen hivatallal járó 750 írt fizetésnek fedezésére a vár
megye által megszavazott 016%-os megyei pótadózás
nak kivetését, az adózó közönség iránti leim életből meg
tagadta és a vármegye közönségét az általa is szüksé
gesnek és telállitandónnk talált kiadói állás javadalma
zásának a vármegye rendelkezése alatt lévő más jövedelmi 
forrásból leendő fedezésére utasította, például a szegvári 
megyei székház eladásából nyerendő és törzsvagyon 
gyanánt gyümölcsöztetendő vételárának kamataiból java
solta előállítani a szükséges pénzt. Az állandó választ
mány, miután a vármegyének ily célra rendelkezésre 
álló vagyona nincs, a szegvári széképületnek pedig ve
vője mindeddig nem akadt, a feltétlenül szükséges java
dalmazás fedezésére a vármegye tulajdonát tevő kór
házalapi 60,000 írt tőkének kamatait rendelte kölcsö
nül fölvenni s felhasználni ideiglenesen, míg az értéke
síteni elhatározott szegvári megyei székőpület eladási 
árából alkotandó alapvagyon jövedelméből a javadal
mazásról önállóan gondoskodni mód és alkalom nyílik, 
mikor is a kölcsöuül vett kamatok is a kórházalapnak 
visszatérittetni fognak. Egyszersmind pedig, tekintettel 
azon már jelenleg is súlyosan érzett kényszerhelyzetre, 
hogy a vármegye törvényhatósága a folyton folyvást 
növekvő közigazgatási teendőket a jelen dotatio kere
tén belől ellátni képtelen, feliratot intézni határozta el 
a belügyministeriumhoz, hogy a vármegye gyarapodó 
háztartási szükségleteinek kielégithetése céljából a me
gyék háztartásáról rendelkező 1883. évi XV, t. c. revi- 
sió alá vételét és a dotációk keretének kibővítését a 
törvényhozás előtt javasolni kegyeskedjék. (Bizony csak 
kü'önös is: valamit akarni és annak a valaminek léte
sítéséhez vezető eszközök felhasználását megtagadni. 
Szerk.)

Kókay Pál helyett a vármegyei központi választ
mányba ifjú Bartha János választatott meg, mig a közig, 
bizottságból kilépő Kiss Zsigmond, Fiié János, Fekete 
Márton, Bányai József és Újhelyi Nándor titkos szava
zás mellett újra megválasztattak.

Dohánybeváltó politikai biztosokul az 1888 évi dec. 
2 án megkezdődött beváltási idényre alispán urCsongrád- 
ra Bába Szabó Rókust, Csanyra Kalpagos Szabó Bálintot, 
Szegedre Burg Dénes biz. tagokat alkalmazta, kiknek 
alkalmazását a törvényhatóság jóváhagyó tudomásul vette

A jövő év tavaszán foganatosítandó ujoncállitási 
eljárásra polgári pótelnökül a netalán akadályozva levő 
alispán mint po'gári elnök helyettesítésére Szentesre Ba
logh János, Mindszeut-, Csongrád- és Dorosmára Soós 
Pál és facultative Ónodi Géza választattak meg, kik 
mellett hivatalból működésre hivatvák Dr. Réti János 
főorvos, ennek akadályoztatása esetén Szentesen Dr. 
Pollák Sándor, Csongrádon Dr. Bojnicer Antal, Mindszeu- 
fen dr. Kajlinger Zsigmond, Dorosmán dr. Beregi József 
és az illető járási főtisztviselők, u. in. a szentesi pol
gármester, esetleg Ónodi Lajos főjegyző s katouai ügy
vezető és a szolgabirák.

A községi zárszámadásoknak magoknál a közsé
geknél megvizsgálására közgyűlési elnökül kiküldettek : 
Csongrádra Sírna Ferenc, Dorosma, Algyő, Sándorfalva 
és Sövényháza községekbe Szlulia Imre, Derekegyház.a, 
Mágocs, Szegvár, Teés, Fábián-Sebestyén községekbe 
Wimmer Károly, Mindszentre Kovács Imre tiszttartó, 
Tápé és Horgos községekben Ivánkovics Imre, Csanyra 
Réti Ferenc.

Özvegy Dózsa Károlyné Práznovszki Róza özvegyi 
ellátása évi 156 írtban, kiskorú fia Dózsa Béla segély
dija évi 48 írtban, özvegy Cibulya Audrásné Bacsa 
Franciskának végkielégítési dija 400 írtban Állapit látott 
meg és tétetett folyóvá, tartozván mindeuik özvegy a 
férjének vissamenőleg eltöltött és általuk a nyugdijél- 
vezetnél beszámíttatni kért évekre fizetendőleg kiszámí
tott még fizetetten járadékoknak afolyóvá tett összegek
ből lendő levonását tűrni, mely is özvegy Dózsa Károlyné- 
néuál hónaponként (15 hónapon keresztül,) özv, Cibulya 
Andrásáénál pedig egyszer s mindenkorra történik.



A. vármegye által hidakon és kompokon való 
közlekedésnek szabályozása tárgyában alkotott szabály
rendelet, ha kormáiiyi jóváhagyással ellátva és a 
vármegyei közgyűlésen kihirdetve lesz, egész lerjedel 
méhen közölni lógjuk.

(Vóge líöv.)

Vasutűgy.
4 Vége.)

Bánffy Gyula-. Azt hiszi, hogy helyi érdekű vasút 
építéséről van szó s igy minden érdekelt község iránt 
figyelemmel kell lenni. Hogy Miudszeut 4 km hosszú 
műutat építsen n vasút kedvéért, mikor tudjuk, hogy 
az alföldön 1 km. müut 20—25 ezer írtba kerül, azt 
kívánni nem lehet. Ha a vonal az eltéréssel hosszabb 
lesz egy-két kilométerrel, az nem ok egy népes község 
mellőzésére. Egyébként ajáulja, hogy gróf Bethlent is 
hívják J.'e az értekezettre.

Ónodi Lajos: Fődolognak azt tartja: képes-e az 
(érdekeltség maga kiépíteni a vasutat? A bizottságot az 
érdekeltség közgyűlése a végből küldte ki, hogy erre 
nézve szerezzen adatokat. Ha szolé az ismert ajánlato
kat. figyelembe veszi, úgy találja, hogy a szentes-vásár
helyi vonalrészre (Szegvár 60,000, Mindszent. 100,000, 
Vásárhely 80,000) 240,000 Irt, a vásáihely makói vonal
részre pedig csak (Vásárhely 80,000, földeák 50,000, 
Makó-30,000 írt) 160,000 frt fedezet mutatkozik a igy 
az egész vonalnál még több mint 700 ezer írtra lenne 
szükség. Szentestől és Csongrádmegyétől még lehet 
várni áldozatot, de Csanádmegyétől aligha s igy 
ezen bizottság mandátumát leteheti, mert mi saját erőnk
ből vasutat nem építhetünk. — Gróf Bethlennel minded- 
gig a legnagyobb bizonytalanságban vagyunk, jó lenne 
tehát vele is tisztába jönni, hogy ő mily módon szándé
kozik tervét keresztül vinni s minő garautiákat képes 
a kivitelre nézve nyújtani?

Sarkadi JVogiy Mihály; Az érdekeltség közgyűlése 
kijelenté, hogy gróf Bethlennel solidaritást nem vállal. 
Ó hiszi,, hogy az érdekeltség maga is kiépítheti a vasu
tat, csak értse meg egymást. A vonal 33 km. mellett, 
úgy is kijelölhető, hogy Szegvárt is érinteni lógja s 
Mindszenttöl sem lesz távolabb másfél kilométernél s 
ezt. Mindszent is elfogadhatja, mert a szentesi állomás 
is mástél kilométerre van a város központjától. Indítvá
nyozza azért, hogy ily vonal elvbeni elfogadása meilett 
küldessék ki egy bizottság, mely meghatározza, minden 
érdekelt község mily összeggel járuljon a vasúihoz. Az 
építési költségre nézve egy kilométerre 17 ezer forintot 
ajánl alapul felvenni. (Közbeszólások: Hátha nem lesz 
elég.) Szóló kijelenti, hogy ő kész annyiért elvállalnia 
kiépítést.

Garzó Imre: Az érdekeltek most is nyilatkozhat
nak, mennyit adhatnak a vasúira; ez nem jár még 
kötelezettséggel. De ha az ajánlatokat nem ismerjük, 
tovább uem haladhatunk. Gróf Bethlen meghallgatását kí
vánatosnak tartja, hogy tudjuk végre, mit akar: azt-e, 
hogy összegyűjti az erőket s csak közvetítő lesz, vagy 
a hiányzó erőket ő akarja kipótolni?

Stammer Sándor: Kijelenti, hogy Csongrádmegye 
közönsége, ha Szegvár és Mindszent érdeke kielégítve 
lesz, 70 — 80 ezer forinttal támogatni fogja a vasutat.. 
Fenntartással teszi e nyilatkozatot, mórt a megye még 
nem határozott, de hiszi, hogy a megye meg fogja ezi 
ajánlani s erre nézve morális támogatását is Ígéri.

Sarkadi Nagy Mihály: Hasonló fenntartással Szen
tes részéről 40 ezer irt támogatást Ígér E szerint a 
szentes-vásárhelyi vonalreszre, Vásáihelyt 120, Mind
szentet. 100, Szegvárt 60, Csongrádmegyét 80 és Szen
test. 40 ezer forinttal számítva, 400 ezer irtot az érdé 
kéltség ad, az államtól remélhető 100 ezer frt, ezen vo
nalrész teh.lt az érdekeltség állal is kiépíthető.

Kovács Ferenc: Az érdekeltség febr. 11-ki köz 
gyűlésén kimondó, hogy a vasutat Szentestől Makóig

kívánja létesíteni s igy őa makói vonalrészt sem akar
ja elejteni. Gróf Bethlen tervét semmi körülmény közt 
el nem fogadja, s arra 80 ezer frtot. sem adna Vá 
sárhely részéről, mert, a vonal a legmélyebb ártéren 
vonul át s egy árvíz katasztrófa esetén a vasútra is 
katasztrófa következnék s igy az érdekeltség tőkéje 
lenne kockáztatva.

Berger Gyula: A vásárhely makói vonalat az érde
keltség erejéből kiépithetőnek nem tartja, mert Földeák 
50 ezer írtnál többet uem áldozhat, azért óhajtja gróf 
Bethlen meghallgatását.

Vimmer Károly Minszent részéről kijelenti, hogy 
ha a község 1 kilóméternél távolabb kap állomást, nem 
járul a vasúthoz, elleneseiben Miudszeut a leguagyobb 
áldozatra kész.

Stammer Sándor megjegyzi, hogy másfél kilométer 
mellett is teljesen kielégítve lesz Miudszeut érdeke.

Kristó Lajos elnök ezek után következőkben mondja 
ki a megállapodást:

Az előkészítő bizottság a szentes-makói vasutvona 
lat Szentestől kiindulva Szegvár érintésével Szegvártól 
Vásárhelyig lehetőleg egyenes irányban óhajtja kiépíteni, 
úgy azonban, hagy Mindszent, lehetőleg megközelittessék, 
de Mártély és Szőllőhnloin teljesen mellőztessenek. A 
szentes vásárhelyi vonalrész hosszasága 33 kilométert 
túlhaladni nem fog. A vonal a vásárhelyi indóházhoz 
a város északkeleti részén vezettessék be. Vásárhelytől 
Makóig a vonni mindenütt az országút, mentén haladjon. 
Az érdekeltek a legközelébb összehívandó érdekeltségi 
közgyűlésre megbízóiktól a hozzájárulás mérve tekinte
tében a nyilatkozatra meghatalmazást szerezzenek, Egy
szersmind a vasutügy érdekében célszerűen mutatkozván 
gr. Bethlen Márk előmunkálati engedélyes meghallga
tása, a bizottság elhatározta, hogy minden kötelezettség 
vállalása nélkül felkéri a grófot, adja elő: minő vonal 
irány s mily módozarok és garanciák mellett szándéko
zik ő a tervezett vonalat, kiépíteni

Gróf Bethlen Márk a bizottság meghívására Paroli 
Ferenc jogtanácsosa kisérelében megjelenvén, utóbbi 
által a következők adattak elő :

A gróf egyáltalán nem érdemli azon bizalmatlan 
ságot, melyet iránta Miudszeut és Földeák községek 
kivitelével az összes érdekeltek tanúsítottak. A grófról 
azt mondták, hogy 6 itt zsebelni akar, tehát tudatja, 
hogy eddig semmi áldozatot zsebre nem dugott, sőt saját 
zsebéből járt, kelt, költött, fáradott, hogy az érdekeltsé
get összehozhassa. Célja: egy kalap alá hozni az érdekelt
séget, hogy részvénytársasággá alakuljon.

Ami a vasút építési költségeit illeti, arra nézve 
még nem nyilatkozhatik, de ez teljesen irreleváns a 
községek hozzájárulására nézve. Ilin Vásárhely és Szén 
tes azért nem nyilatkoztak a gróf felhívására, mert 
nem mutatta be a vonalat. Ez pedig a hozzájárulásra 
nézve közömbös; mert, ha bejön az építési tőke, úgy 
nem lesz elsőbbségi kötvényre szükség, vagy ha nem 
is jön be egészen, de kevés fog hiányozni, úgy nagyobb 
lesz az elsőbbségi kötvények értéke s nem 80“/., hanem 
95“/o lesz az áruk, mert nagyobb lesz ti garancia a 
törzsrészvényekben.

A vonul iránya ériül i az összes életre való köz 
ségeket, mert a vasút helyi érdekű lesz s a minisztéri
umnál is úgy akarják, hogy helyi érdekű legyem Egyéb
ként a gróf főmérnöke már dolgozik a traszirozáson s 
a tervek egy hó alatt meglesznek A tervek Szentes 
és Vásárhely közötti legrövidebb irányra is ki fognak 
terjesztetni s az érdekeltség a tervek közül választhat. 
Dönteni természetesen a minister fog, s az ő határozata 
lesz irányadó; az érdekelt, községeket azonban előre 
megnyugtathatja, hogy Szegvárt és Mindszentet a miniszter 
uem fogja elejteni.

Gráf a vállalat Jinancirozására nézve Münchenben, 
Frankfurtban, Párisimé, sőt. Londonban is tett már lépé 
seket s miut.áu a statisztikai adatok a vidék termelé- 

i sere és forgalmára nézve mindenki által hozzáférhetők, 

a vállalatot a pénzügyi körök a legjöved, m.ezoobnek 
találták, mert a hasonló korösvölgyi vasul jövedelmező
sége előttük nagyon ismeretes, s akár a körösvölgyi 
vasút, akár a magyar államvasutak vegyék át ezen 
vasút üzemét, ennek jövedelmezősége nencsak az előbb- 
ségi, de a törzsrészvények kamatait is bizsositja. Az 
érdekeltség részéről nem kívántatik, hogy egyszerre 
fizesse be a törzsrészvényeknek hozzájárulását; elég, 
ha 10 vagy 15 év alatt befizetni kötelezi. Az elsőbbségi 
részvények értéke azonban a törzsrészvényektől függ, 
mert föltéve, hogy 1 millió forint lesz az építési tőke, 
ha ennek csak két ötödé lesz biztosítva törzsrészvények
kel, világos, hogy pár százalékkal drágábban kap az 
érdekeltség az előbbségi részvényekre pénzt, mintha törzs
részvények által a öd rész fedezve lesz, mert a törzs
részvények képezik|a finaucirozőknak a garanciát. Meg
jegyzi egyébkéut, hogyannak idején a gróf a financiro- 
zásra nézve több ajánlatot fog az érdekeltségnek be
mutatni s azok közül az érdekeltség választhat, eset
leg mással is kérésziül viheti a pénzügyi operációt. 
Parall Ferenc, gróf Bethlen jogtanácsosa megjegyzi 
még, hogy a tervezet a vonalról jövő hó 20 ára meg
lesz s azt az öszszes érdekelt községnek a gróf meg
küldeni fogja s ha az építési összeg két ötödé törzsrész
vények által biztosítva lesz, márciusban már az építkezés 
is megkezdhető lesz.

A bizottság ezután Stammer indítványára felkérte 
gróf Bethlent, hogy a bizottság által megjelölt vonal
irányban is készítesse el a terveket, mit a gróf kész
séggel meg is Ígért, s annak kijelentésével, hogy ez 
által az érdekeltség semmi kötelezettséget a gróf irányá
ban nem vállal, elnök meghizatott, hogy a gróf által 
jelzett munkálat befejezése urán hívja össze az érdekelt
ségi közgyűlést. Ezzel a bizottság befejezte hosszú 
tanácskozását.

HÍREK.
— Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk lapunk t. 

olvasóinak.
— Lapunk legközelebbi, ez évben utolsó száma a 

közbeeső karácsonyi kettős ünnep — no meg a sok 
István es János miatt — jövő héten kedden fog meg
jelenni. Hadd legyen a szerkesztőnek s a nyomdaszemély
zetnek is egyszer szabad ideje.

— Közbejött akadályok miatt, — amennyiben, a 
kézirat kellő időben nem érkezett be hozzánk — a 
Kovács Pál ügyében e hó 17 én Szabadkán megtartott 
törvényszéki tárgyalást csak jövő számunkban közöl
hetjük.

— Horváth Gyula orsz. képviselőt s volt kormány
biztost a képviselőház. alelnökévé válaszolta meg, mely 
alkalommal több felől üdvözlő táviratot, egyebek közt 
megyénk főispánjától is kapott. E kitüntetést főkép azzal 
vívta ki, még az ellenzéki képviselők részéről is, hogy 
kormánypárti meggyőződése dacára nem egy Ízben a 
kormány hibáit is leplezetlenül ostorozza felszólalá
saiban.

— Kinevezések. Amennyiben Kókay Pál elhunyta 
folytán a vármegyei árvaszék első ülnöki állása meg
üresedett, ez állásnak választás utján leendő betölté
séig főispán ideiglenesen első ülnöknek Ónodi Géza 
II od ülnököt, ennek helyére dr. Lakos Imre IlI-ad 
ülnököt, ennek helyére dr. Bartha Kálmán I. aljegy
zőt, ennek helyére, Zolnay Kálmán 11. aljegyzőt, II. 
aljegyzőnek pedig dr. Cicatricis Lajost nevezte ki, ki 
kiváló szorgalmáért egyetemi polgár korában a Kárász
féle megyei alapítványt élvezte. Az uj derék aljegyző 
kineveztetése városunkban a közönség meleg rokon- 
szenvével találkozott s azt hisszük, hogy a megyei biz. 
tagok állandósítani fogják ez állásban.

— Gyászhir. Zolnay Károly gymn. igazgató urat
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(Folytatás.)

Öntudatlanul nézte kabátját és a leszakított posz- 
tódaiabot. Az ülnök gonosz arcából világosan olvashat
ta, hogy közlése szigorú igazságon alapszik. De hogyan 
kerülhetett az a posztódarab a gyilkosság színhelyére? 
Nem érlelte. Feje keringeni kezdett s többször simítot
ta végig homlokát, mintha meg akart volna győződni, 
vájjon álmodik-e, vagy igaz-e az egész dolog.

„Nem tudna nekem arról felvilágosiást adni, hogyan 
vándorolhatott ez a posztódarab az ön kabátjáról egé
szen a meggyilkolt leány holt tnstéig ?“ folytatá az ül
nök kis szünet után, midőn Gusztáv a corpus delictit 
szótlanul bámulta.

Gusztáv fejét rázta. Bátorsága hirtelen eltűnt, va
lami gonosz szellemektől érezte magát környezve, kik 
kegyelem nélaül vesztét keresik. Az ellen nem volt me
nekülés ...........Minek még tovább küzdeni, mikor lát
juk, hogy a közeledő hullám erősebb nálunk s az ör
vénybe sodor?

Gusztáv a szerencsétől elkényeztetett azon embe
rek közé tartozott, kik rendkívül vakmerőknek és el- 
bizakodottakuak mutatják magukat, mig vitorláikat ked
vező szél hajija, s kiknek kezei kétségbeesetten ölük
be hanyatlónak, ha erős vihar van készülőben.

A különben oly életvidám férfiú egészen megvál
tozott — sejiette, hogy a rá nézve talányszerű, megfog
hatatlan esemény meg fogja semmisíteni s ügyét már 
előre e vesztettnek gondolta.

Rádi elégülten dörzsölte kezeit, hogy hadi csele 
neki sikerült. „Ilyen fickókat meg kell csak lepni,” 
gondola örömében, „azután mindjárt megpuhulnak.” — 
„Mégis uehéznek látszik önnek, valami kifogást kitalál
ni," monda gúnyosan, „és ha képzelődése cserben talál
ja hagyni, nem volna e jobb, az igazat megmondani ?“

Gusztávnak uem volt ereje a támadást viszonozni, 
teljes kábultságábau leült a padra, fáradt fejőt kezére 
támasztotta s zavartan uézett maga elé.

„Hajlandó é most már nyílt vallomást tenni", foly
tatá az ülnök metsző hangon, „vagy tud e nekem ezen 
elszakított posztódarabmik csodálatos vándorlásáról vala
mi felvilágosítást adni ? Nagyon kiváncsi vagyok rá.“

Gusztáv végié felemelte fejét. „Máskép nem tu
dom magamnak a dolgo t. megmagyarázni, mint hogy a 
tegnapi támadásnál valaki kabátomról ezt a darabot 
levágta, hogy veszedelembe döntsön."

„Óuj ogász s igy maga is beláthatja, mily különös 
és tarthatatlan ön feltevése. Ugyan azon este, a hol önt 
megtámadták, ön rokonát is meggyilkolták, s a bűntett 
helyén, mely három mérföldnél messzebb van innen, 
egy ön kabátjáról leszakított posztódarabot lelnek. 
Lehetséges e kézzelfoghatóbb bizonyíték ön bűnösségére 
nézve ?“

„Igaza van," viszonzá tompa hangon Gusztáv.
Az ülnök nem tudta, hogy értse ezt a választ; a 

hang Gusztávnak régi gúnyos mondására vallott s még 
is ezzel a levert, szomorú arc a legélesebb ellentétben 
állott. „Akkor remélem, nyílt, becsületes vallomással 
véget fog vetni ezen öuhez méltatlan játéknak," sür 
geté Itádi.

„Ön lehetetlenséget kíván," viszonzá a vádlott kis 
szünet után. „Latom ugyan, hogy ezen gyanúsító okokat 
nem háríthatom el magamtól de utolsó leheletemig is 
fogom állítani, hogy mégis ártatlan vagyok.” Felemelke
dett 3 bágyadt szeme kissé fényesebb lett, a régi fiatal 
ember alakját vette föl.

Minél jobban fejtette ki az ülnök összes tehetségeit, 
hogy a vádlottat zavarba hozza és végre vallomásra 
bírja, annál inkább ébredt fel ennek makacssága s ren
dületlenül a mellett volt, hogy mindennek dacára oly 
gyalázatos vétekre nem is gondolt, annál kevésbbé 
követte el.

Rádi kénytelen volt a tárgyalást sikertelenül be
fejezni.

Gusztáv mennyasszonya meg volt már idézve s 
alig vezették el a vádlottat, Malildot hívták be a hi 
vatalos szobába.

Még az okmányok közt összeaszott ülnöknek szür
ke szeme is elevenebb lett, midőn a szép, derék leányt 
belépni látta. Az ülnök egy közönséges varró leáuyt 
várt, most pedig egy elegáns világi hölgy állott előtte,! 

kinek egész megjelenése előkelőségre mu'atolt. Rádi 
önkéntelenül udvarias bánásmódra volt, utalva, midőn 
Gusztáv meniiyasszonya iránt érdeklődött s örömére 
tapasztalta, mennyire tér el Maliid nyilatkozata a 
vádlottétól

Erősen tagadta, hogy vele Gusztáv az örökségről 
valamit közölt volna, épp oly határozottan utasította 
vissza azon állítását, h gy a városligetbe légyottra hívta 
volna s azután nem jött volna el.

„Az az utolsó hely volna, a melyet fölkeresnék," 
folytatá élénken Matild ; „mindezen állítások egykori 
jegyesemnek igen csúnya kitalálásai.”

„Egykori jegyesének?" ismétlő csodálkozva az ülnök.
„Igen, már néhány napja, hogy szakítottam vele,” 

viszonzá Matild. „Berger Gusztáv múlt héten részeg 
állapotban jött hozzám s ügy viselkedett irántam, hogy 
akkor határozottan jelentettem ki neki, hogy lemondok 
azon szerencséről, hogy nejévé legyek. Visszaadtam neki 
gyűrűjét s azóta nem láttam. Egy nyilvános korhelyre 
nem bízom sorsomat."

A tanú fellépése oly biztos, oly határozott volt, 
beszédje annyi miveltséget árult el, hogy egész maga
tartása az ülnökre a legjobb benyomást, tette. Adatai
nak igazságáról teljesen meg volt győződve s nem vonako
dott vallomására tőle az esküt követelni.

A táblabirő 'utalt ugyan arra, hogy a vádlott 
mennyasszzottyának keze aligha nem működött közre, 
de maga Gusztáv sem merte egykori szeretőjét gyanú
sítania s azért a legkissebb ok sem forgott fenn, őt a 
vizsgálatba belevonni. De könnyebben érthető is, hogy 
a gyilkos Óvakodott- Matildot bűnrészesének nyilvánítani; 
Ő előbb vak szenvedélyében el akarta távolítani az 
általános örökösnőt, hogy ezután vagyonát ázó lábai elé 
tegye. Talán a mennyaszonyával való niegliasonlás 
ingerelte föl a gonosz tettre; lm mint egy félmillió 
örököse ismét előtte megjelen, akkor leghamarabb re
mélhet bocsánatot és meghallgatást.

Most a vádlott összes adatai nyomorult hazugsá
goknak bizonyultak be s most még sűrűbben húzódtak 
össze a szálak, melyek bűnössége felöl a legkisebb 
kétséget sem hagyták fen.

(Folyt, köv.) 



s testvéreit strlyos gyász érte édes atyjának Zolnay 
Dánielnek, rittbergi nyugdíjazott, lelkésznek 86 éves 
kólában történt elhunyta által. Enyhítse a gyászolók 
fáidalinát nz igazi'barátok meleg részvéte!

— Dr. Lendvay (Lövi) Mór, a helybeli polgári fiú
iskola szorgalmas egykori növendéke, jelenleg Zentán 
jryakorió orvos, a zentai képviselőtestülettől városi or
vosnak választatott meg. Őszintén gratulálunk városunk 
szü lőttjének n megérdemelt álláshoz.

- Adománygyűjtés orgonára. A helybeli r. katb.- 
Pgyháztanács ez év tavaszán uj orgona készíttetését 
s "e célra adományok gyűjtését határozta el saját 
hívei között, amennyiben a templomtető megújítása 
nagyon megviselte az egyház pénztárát. Az orgona 
mintegy 3000 írtba kerül s amennyiben a befolyó 
adományok előreláthatólag nem fogják fedezhetni az 
orgona teljes árát, a hiányzó összeg az egyházi pénz 
tárból fog fedeztetni. A hívek buzdítására az egyház 
világi elnöke legközelebb nyilvános kérelmet ,fog in
tézni a helybeli r. kath. hívekhez, addig is ez ügyet 
az érdeklődő hívek figyelmébe ajánljuk. .

— Szilveszter estély. A szentesi dal- és zeneegy- 
]et — azon sikertől buzdittatva, mely a múlt évben 
rendezett Szilveszter estélyt követte, ez évben is meg
tartja Szilveszter estélyét, mely családias jellegű — 
s természetesen tánccal egybe kapcsolva leend. Alá
írási ivek az egyleti tagoknál — s a nagy vendéglőben 
vannak. Egy teríték 70 kr. — A kik a múlt évben 
rendezett estélyen jelen voltak, bizonyára igen jól 
mulattak, s kik ez évben is méltatni fogják az egy
letnek a közönség szórakoztatása- és mulattatására 
irányuló törekvését, — valószínűleg szívesen fognak 
arra mindig visszagondolni. — Az estély kezdete 7 
órakor.

— Asztal társaság — Szentesen. Tehát ilyen is 
van? Van bizony, még pedig Gibba László csendes 
hajlékában van a székhelye, honnan igen szép élet
jelt. adott magáról. Nevezetesen annak egy igen de 
rék tagja dr. Bartha Kálmán multhétou az asztaltár
saság megbízásából gymnasiumunk igazgatóságánál 
megjelenvén kijelentette, hogy az asztaltársaság kará
csonyra egy a gymn. tanári kar által ajánlatba hozan
dó szegénysorsu jó magaviseletű és szorgalmas I. II. 
vagy 111. oszt, tanuló részére egy egész öltözetet haj
landó csináltatni. A szerencse Péntek takácsnak II. 
osztályba járó fiát érte. A nemes gondolkozásu tár
saság tette önmagát dicséri.

— Utánzásra méltó! Haza vitték a deákok a négy 
havi tanulásról szóló időszaki értesítőt s a mely szü
lök némi gondot fordítanak, s ha kell, szigort alkal
maznak fiaikra, ott meg is van az eredmény, mert 
egy fitt jó előhaladásában része van a gondos szülő 
felügyeletének is. Azonban nemcsak a gymuásium, ha
nem a helybeli izr. elemi iskola növendékei is kapnak 
karácsonyra oly értesítőt szülőik számára, mi által 
ezeknek is módjukban áll, fiaik négy havi előmenete
léi öl tudomást szerezni s esetleg a hanyagokat na 
gyobb szorgalomra serkenteni. Bizony nem ártana, ha 
a többi felekezet iskoláiban is honosulna meg ez a 
célszerű intézkedés, melynek a fiukra igen nagy ha 
tása van.

— Hallatlan! Kovács Pál volt helyettes számvevő 
a f. hó 17 én megtűr ott törvényszéki tárgyaláson a 
hivataios sikkasztás vádja alól fölmentetett, azonkívül 
szabadlábra helyeztetett s az ingóságaira elrendelt zár
lat feloldatott. Valóban hihetetlennek látszott e hír 
mindenki előtt, mert ebből azt a következtetést lehet 
vonni, hogy e szerint jövőre szabad bárkinek a rábízott 
pénzt elkezelni s nem kell félni az igazság büntető 
kezétől. Azonban úgy a kir. ügyész, mint a Szentes várost 
képviselő polgármester és tiszti ügyész máskép lógták 
fel a dolgot s a törvényszék Ítélete ellen feielibezest 
jelentettek be. Ugyaucsak Kovács Pál — mint értesülünk
— egy nyilatkozatot tel t közé, az elfogatásakor kibocsá
totthoz hasonlót, melyben azon hízelgő bókot mondja 
önmagának, hogy mily jelentékeny pozitiót foglalt ő el 
a vármegye köz- és társadalmi életében, s ezen erősen 
kiküzdött pozitióját vissza akarja, vissza fogja fog
lalni!?! Éppen a mai korba illő hang! Lom, milyen 
jót akartunk mind a városnak, mind Kovács Pálnak, 
midőn ezelőtt egy évvel erősen hangsúlyoztuk, hogy 
éppen nem a számvevő kezébe való a helypénz; de sem 
a városnak sem Kovács Pálnak nem tetszett az indítvány
— most miiidakettő issza a levét. Majd meglátjuk, mi 
lesz a bonyodalmas ügy vége.

— Rablógyílkosságí kísérlet. Lévi Léni pálinka
mérésébe a Gibba-féle házban több Ízben jelent meg 
egy közép termetű, barna, körülbelül 35 éves férfi s 
késő éjszakáig maradt ott a többi fogyasztókkal 
együtt. Azonban e hó 17-én kitűnt, mi célból jároga- 
tott oda s miért szokott volt legkésőbb maradni az 
üzletben. Ugyanis fenti napon, miután időtöltésből 
több fekete kávét fogyasztott volt, hogy a többi ven
dégek eltávozását bevárja, végül egyedül maradván 
a szobában fizetni akart s kérdezte Lévinétől, tud e 
ötvenest váltani. Ennek igenlő válaszára, melyből 
megtudta az idegen, hogy lehet itt vásárt csinálni
— azt mondta, hogy hiszen van neki apró pénze is 
s apró pénz helyett, mely után belső kabátjába nyúl
ni látszott, egy rövid nyelű baltát rántott ki s azzal 
két Ízben mért csapást Léviné fejére, de az karjavai 
mindannyiszor védekezett s igy a baltaütések nem 
okozhatták a gazembertől várt halált. Az asszony 
kiáltására az ember be akarta tömni száját, de az 
asszony a közben megharapta két ujját, mire az em
ber is részint védekezni, részint a kiszemelt áldozat
tal gyorsan végezni igyekezett. Végre az asszonynak 
sikerült az üzletből kiszökni s Gibbát, kinél még né
hány vendég a belső szobában időzött, a veszélyről 
értesíteni. Gibba ki is jött s látta a veszedelmes ven
déget, de ennek fenyegető föllépésére nem mert ve 
le szembeszállni. így az illetőnek sikerült megugra 
ni, dacára annak, hogy a közellévő Weisz féle korcs 
mában ugyanakkor két rendőr időzött s az esetre fi
gyelmessé lett. A rendőrök űzőbe vették az embert, 
de mikor történt, hogy a mi rendőreink valami gaz 
tettes nyomába akadtak volna? Olyan nincs! lehat 
ez alkalommal is bottal ütötték a nyomát. Az hírlik, 

hogy az illető egy kszentmártoni gazdának a vásott! 
fia, ki már egy éve hogy búcsút vett az atyai kapu | 
félfátói s valószínűleg rablásból él. Meglehet, hogy a 
tanyai gyilkosságot is ő követte el. Az állami és vá
rosi rendőrség most már minden csavargót és vándor
legényt nyakon csip s vallatásra fog, de eddig si
kertelen volt a kutatás. Lévi Léni sebei nem életve 
szélyesek s hogy nagyobb baj nem érte, első sorban 
lélekjelenlétének köszönheti

— Malom consortíum. Úgy hírlik, hogy az alsopárti 
Schweiger féle malmot, egy öttagú cousortium vetle 
meg, állítólag 49 ezer írtért, s ugyanezen cousortium 
nagyobb részvénytársaság megalakítását tervezi.

— Táncvigalmat tart a helybeli 48 as népkör 
karácsonyünnep második napján saját körhelyiségében 
60 kr. beléptidij mellett.

— Uj gyilkosság Ilire terjedt el e héten váró 
suukban, mintha egy mesterlegényt megkéseltek vol
na. Azonban a dolog nem bizonyult be valónak, s 
abból áll, hogy néhány jól bekáfolt mesterlegény jó 
kedvvel ballagott a felső párt egyik utcájában s egy 
közülük egy velők szemben jövő polgártárs azon kér 
désére, hol járnak, azt válaszolta: mi köze hozzá. A 
polgártárs erre az illetlenül válaszolót kézzelfogható- 
lag megkapacitálta, talán bicskát is rántott valame 
lyik, de egy kis nyaklevesnél egyéb baj nem történt. 
Váljék egészségükre!

— Lehet válogatni a sok karácsonyi és újévi 
ajándékokban. Hegedűs bácsi, jeles fényképészünk jól 
sikerült arcképeket, Wellisch Vilmos és Ilofmann Ja
kab a sok csecsebecsét, a „Szentes Vidéki Taka
rékpénztár" nagy nyereményekkel kecsegtető szerb 
sorsjegyeket ajánl ajándéktárgyul. Bizony mind szép 
és jó, csak legyen rá való.

— Rendőrségünk figyelmébe. A helybeli inas urak 
szokásba vették, hogy esténkint — mikor vízért men
nek — éktelen visítást és orditozást visznek végbe az 
utcán, a mi a leghiggadtabb véralkatu embert is bo- 
szantja. Éppen tegnap találkozott e sorok Írója egy 
egész csapattal, mely éppen polgármesterünk lakása 
előtt mint valami parancsszóra fülszaggató fütyülést 
és sivitást vitt végbe, melyhez képest egy insceniro- 
zott macskazene valóságos serenád lett volna. Ha már 
a rablógyilkosokat nem képes a rendőrség megcsípni, 
zabolázza meg legalább az utcai csendzavarókat; csak 
egy párt kell vagy három napra hűvösre tenni és 
böjtölésre szorítani, majd meghunyászkodik a többi 
had is.

— Szerencsétlen esés. Csonki Sándornő szentlász- 
lói tanyáján kútba eselt borját ki akarván huzni, egyen
súlyt vesztett és íu-iga is beleesett a kútba. A szeren
csétlenséget. akkor vették csak észre, midőn a szegény 
asszony inár halva volt.

Az egészség ápolása — legfőbb törekvése minden 
gondolkodó embernek; arra kell tehát irányítani min
den család gondozójának figyelmét, hogy mindig kész
letben tartassanak oly kézi szerek, melyek úgy az 
egészség ápolására, mint a keletkezett bajok megszüli 
tetősére alkalmasok. — A leggyakrabban előforduló 
bajok, a csuzos szakgatás, fog- és fejfájás, 
in i g r a i n, s z e m g y e n g e s é g, fogyás, bénulás 
és számtalan szenvedés enyhítésére és megszün
tetésére legjobb hatásúnak bizonyult háziszer Brázay 
Kálmán sósbor szesze, miért is annak nem vol
na szabad hiányozni egy háznál sem, aunál is inkább, 
amennyiben az egyszersmind fogtisztitó szerül, valamint, 
fejmosásra a hajidegek erősítésére s a fejkorpa eitávo 
litására biztos hatású.

Egy jó sorsolási lap feltétlen tulajdonsága, hogy hiteles, 
pontos és megbízható legyen. Ezeknek a tulajdonságoknak az 
összes magyarországi sorsolási lapok közül csakis a ,Magyar 
Mercur" felel meg, mely újévkor tisenkettedik évi folyamába 
lép és nélkülözhetetlen mindazoknak, kiknek érték papírjuk, fő
leg sorsjegyük vau. A Magyar Mercur rendesen közvetlenül 
minden húzás után, tollát havonkint 3—4-szer jelenik meg; közli 
a magyar, osztrák és külföldi sorsjegyek húzásait, úgyszintén a 
záloglevelek, kötvények, elsőbbségek és szelvények sorsolásait, 
mindankor a hátralékosok vagyis a korábban kisorsolt, de még 
kifizetés végett be nem mutatott darabok kimutatásával együtt. 
Tájékoztató és felvilágosító cikkei és közleményei a tőzsde, 
pénzügy, közlekedés és biztosítás köréből megóvják olvasóit 
mindennemű károsodástól. Szerkesztői üzeneteiben nyíltsággal, 
minden érdek nélkül szakavatott és alapos felvilágosítást ad a 
legkülönfélébb kérdésekről. Díjmentesen vállalja el előfizetői 
sorsjegyeinek re izióját. A „Magyar Mercur" fölényét az összes 
e nemű lépők közt leginkább bizonyítja az ő páratlan elterjedése, 
mely szükségessé teszi azt, hogy újévtől kezdve a lapot rotációs 
gépen nyomassák, mely gép óránként 5—6000 példányt készít 
el teljesen. Ez által lehetővé van téve az, hogy a „Magyar 
Mercur" 2- 3 nappal korábban jelenjék meg, mint a többi sor
solási lapok. Mindez óriási előnyei dacára a „Magyar Mercur" 
a legolcsóbb lap is, mert ámbár minden száma 16 —18 oldalra 
terjed, előfizetési ára egy egész évre postán elküldve mégis csak 
2 frt. Ne mulassza el senki sem, hogy a „Magyar Mercur".ból 
mutatványszámot kérjen, a mit egy levelezőlapon való megkere
sésre készségesen küld mindenkinek a kiadóhivatal: Budapest, 
hatvani-utca 17. sz. * **

A Festi Hírlap, mely immár tízéves múltra tekinthet 
vissza, ez idő alatt oly mélyremenő gyökereket vert a magyar 
újságolvasó közönség minden rétegében,. hogy ajánlásra bizony 
már nem szorul. Ha mégis ezt teszszük, arra az a gazdag prog
ramra indít minket, melyhez hasonlót egyetlen más lap sem hir
det ma olvasóinknak a jövő évre.

A Pesti Hírlap politikai iránya marad a régi: magyar nem
zeti politika, független szabadelvű irány. Ez irányban Írják 
vezércikkeit a legelsőrendű publicisták, mint: Pulszky Ferenc, 
Sehvarc Gyula, Eötvös Károly, Tors Kálmán, stb.

A szépirodalmi részre a Pesti Ilirlap jövőre az eddiginél 
is több gondot fordít annyiban, hogy nem fog többé hosszabb 
regényt közölni, csak 2 3 hétig tartót s annál többször fog 
eredeti novellákat hozni, nem k isebb Íróktól, mit Jókai Mór és 
Mikszáth Kálmán, tehát napjaink két legelső és legnépszerűbb 
Írójától. Mikszáth Kálmán, ki immár nyolc év óta tartózik a Pesti 
Hírlap belső munkatársai közé, folytatni fogja a t. Házból való 
karcolatok és napi tárcák Írását is.

A Pesti Hirlap rendes tárcaírói sorába fognak újévtől 
kezdve tartozni: Ágai Adolf, Ambrus Zoltán, Bartók Lajos, Beöthy 
Zsolt, Borostyánl Nándor, Eötvös Károly, Gozsdu Elek, Justh 
Zsigmoud, Kenedi G za, Kürthy Emil, Marcali Henrik, Mikszáth 
Kálmán, Radó Antal, Revicky Gyula, Sebők Zsigm-md, Szabó 
Endre, Szűcsi Ferenc, Tolnai Lajos, Tors Kálmán, stb. Valóban 
oly gárda, melylyel nem minden lap dicsekedhetik.

A Pesti Hirlap színházi napi hír és távirat-rovatai ezentúl 
is, mint eddig, leggazdagabbak lesznek minden lap között. A 
lap úgy bel-, mint külföldi hírei nagy részét saját tudósítóktól 
táviratilag kapja.

A Pesti Hirlap eddigi rendkívüli kedvezményét, melyet elő
fizetőinek nyújtott: az ingyenes heti zenemellékletet újévtől l^ezdve 
havonként kétszer megjelenő sorsolási lappal fogja tetézni, mely 

az összes nevezetesebb sorsjegyek liuzási eredményeit közölni 
fogja s az előfizetőknek ingyen küldetik meg.

Ismét egy oly újítás melylyel a Pesti Hírlap egyedül fog 
állani a napi lapok közt.

A Pesti Hírlap most megindult uj regénye: Ki a gyilkos? 
érdekfeszitő francia regény.

Ily lapért, mely ennyit nyújt előfizetőinek, valóban csekély 
árnak mondható a havi i frt 20 kr. s negyedévi 3 frt 50 kr. 
előfizetési összeg, mely a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest 
Nádor-utca 7. sz.) küldendő, hóimét kívánatra egy hétig mutat
ványszámokat is küldenek ingyen és bérmentve.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. december 21.

Mai nap van a naptári tél kezdete, melyre az 
idő egészen meggyengült. Igen óhajtandó volna, hogy 
hó vagy eső lenne, mert ha igy tart a szárazság, 
gazdáinkat kétségbe hozza a jövő termés iránt. Az 
egész évforgásra rá lehet mondani, hogy tavasza és 
nyara száraz és forró meleg, — ősze bedig száraz 
hideg volt, mely idő alatt nem ritkaság volt a 17—18 
fokos hideg.

Piaci forgalmunk élénk, kivételt tesz a búza, 
melyből a piacon igen keveset kínálnak.

Az árak a következők:
Búza mm. 7 frt.
Árpa (köböllel) 4 frt 30 kr., mm. 5 frt 40 kr 
Kukorica (köböllel) 4 frt, 4 frt ‘20 kr., mm 5 frt. 
Zab (köböllel) 4 frt, mm. 6 frt 20 kr. 
Heremag mm. 50 frt.
Hizott serlés élő súlyban átadva 42—43 kr. ki

lója, levonva darabjánál 22'/» kilót és 4“/o tóli apailót.
Szalonna uj 48—50 frt.

ZtST y ilttér.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. b7isG5fl 
per Meter (ca. 7000 verschiedene Farben und Dessins) verseu- 
det roben- und stückveise zollfr- i das Fabrik-Depot G. Henie- 
berg (k. k. Hoflieferant), Zürich. Mustéi- umgeheud. Briefe 10 
kr. Porto. (3.)
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Csongrádvármegye hajdúi és tiszti legényei ré
szére a jövő 1889 ik évre a következő ruhaneinüek 
szereztetnek be: 12 darab galléros köpönyeg fehér 
posztóból; 12 darab huszár attila, 24 darab magyar 
nadrág és 12 darab sapka, mindannyi világos kék 
posztóból, továbbá 12 darab kabát, 12 darab magyar 
nadrág vitorla vászonból; végre 12 pár uj és 12 pár 
fejelés csizma.

A nevezett tárgyak zárt ajánlati verseny utján 
lévén beszerzendők, — felhivatnak a pályázni kívá
nók, hogy lepecsételt borítékba zárandó ajánlataikat 
a jövő évi január hó 15 ik napjáig alólirotthoz (vár
megyeház I sö emelet déli oldal) pontosan mutassák be.

Megjegyeztetik, hogy:
a) a zárt ajánlatokhoz a vállalati összeg 10%- 

tólija melléklendő;
b. a ruhaneműekhez szükséges posztó és egyéb 

anyagok lehetőleg valamelyik hazai gyárból szerzen- 
dők be s úgy a szövetek, valamint a zsinórzat min
tái az ajánlattal együttesen bemutatandó!;;

c) a zárt, ajánlatok jövő évi január hó 16-án dél
előtt 10 órakor Szentesen, alulírott fentmegnevezett 
hivatalos helyiségében fognak felbontatni.

Kelt Szenteseu, 1888. december hó 21-én.
Tóth .János,

vármegyei főjegyző.

Fölhívás!
A „Gazdák és Iparosok át. Hitelszövetkezete," 

melynek idáig alájegyzett 100,000 részjegye után 2 
millió alaptőkéje s körülbelül 200 fióktelepe van az 
ország különböző vidékein, hogy alapszalályszerü ne
mes intencióinak, nagy céljainak megvalósítását siet
tesse, a tovább terjeszkedést már beszüntette s jövőre 
csakis az eddig felállított fióktelepek alapjának meg
szilárdítására fordítja erejét. Mely törekvésénél fogva 
a fióktelepek még mindig elfogadnak uj részvényes 
tagokat.; de mert előre láthatólag a beiratkozhatási idő 
hosszúra már nem fog terjedni, figyelmeztetnek mind
azok, kik részjegyeket aláírni kívánnak, hogy a még 
kínálkozó kedvező alkalmat felhasználni iparkodjanak. 
Részjegyekre aláiratkozhatni a fióktelep helyiségében, 
Szőke István fióktelepi elnöknél.

Kezelő bizottság.
1806.| Ej. 1888

Hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. honvédelmi miniszter 

úr ez évi sz. a. kibocsájtott rendeletével, — az
1889 ik évre a lovak és szekerek összeírását elren
delte.

Értesittetnek tehát a város bel- és külterületén 
lakó ló- és szekér tulajdonosok, hogy lovaik és sze
kereik beiratása végett a megye háznál levő városi 
aljegyzői hivatalban, mindenkor a hivatalos órák 
alatt — ez évi december hó 20-ik napjától fogva az 
1889. évi január hó 27-ik napjáig bezárólag szemé
lyesen vagy igazolt inegbizott által jelentkezzenek s 
lovaik és szekereik számát a valóságnak megfelelőleg 
bejelentsék, mert úgy a határidőt elmulasztók, mint 
a lovak és szekerek létszámát eltagadó tulajdonosok 
— 5 írttól 50 frt.ig terjedő pénzbírsággal s be nem 
hajtahtás esetén annak megfelelő napi elzárással fognak 
büntette tni.

Szentes, 1888, december hó 14.
Polgármesteri megbízásból

Szakái Mihály,
városi aljegyző.



Harátmyi is ujévi ajándékul legszebb omlék egy szép fénykép!
V Vau szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint 

fényképészeti műtermemben, 
mely' a legkitűnőbb gépekkel van berendezve, a legfinomabb kidolgozású, visittől életnagy
ságig fényképek készülnek.

fiégi fényképeket megújítok, továbbá kis képekről akármilyen nagyobb fényké
pet vagy olajfestményeket is készítek. S miután dr. Kovács J enő, orzságunk kitűnő ve
gyészének lemezeit használom, azon kittinő helyzetben vagyok, hogy bármilyen ködös 
időben néhány pillanat alatt a legsikerültebb felvételt eszközölhetem.

gyy* M ű termem reggeli 9 órától délután 3 óráig kitünően fütve van.
Amerikai fényképek darabja 10 kr.

A n. é. közönség látogatását kérve, maradtam alázatos szolgája
Hegedűs Vilmos, 

fényképész. 
Üzlethelyiség: özv. Seresné-féle saját házamban, dr. Reisz ur lakásával szemben.

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

hozni, hogy Nyíri Gerzson ur III t. 137. sz. a. házában 
jól berendezett hentes üzletet nyitottam, melyben napon
ta saját készitményü friss és ízletes virsli, párizsi, disznó
sajt és minden e szakmába vágó füstölt hús, sonka, 
kolbá8Z jutányos ár s pontos kiszolgálás mellett kapható.

Füstölni való húst elfogadok ahhoz berendezett 
füstölőmbe.

Az árak következők : 
közönséges virsli párja — 
nagyobb fajta „ —
szalvaládi drbja 
párizsi 
disznósajt 
kolbász 
disznóhus csontos 
karmanádli 
szalonna 
marhahús

5
7
5

80
80 
B2
40 
o2
61
36

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr.

1 kilogr. —
ff

ff

M "
V

A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve,
maradok tisztelettel

ZLST e xxi szédelgés! X

,AXAXAXJ^IAXAXAXAXAX<AVvXAX*\XAXAXAX<AXAXAXAXAXjr
Earácsoxxiyi és újévi a.jáxxd.élxu.1 sjánluxilc 

szerb állami sorsjegyeket 
Főnyeremények: 1OO.OOO, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000 frank.

Első búzás már 1889. január 14-én.
ÁKA : 7 FOKI.XT,

Szentes-Vidéki Takarékpénztár.

Bééh Márton, 
mészár ős.

Ugyanott egy szép bolthelyiség haszonbérbe kiadó.

^iiiok a»»!rCTirCT7HinnnsEH
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Felhívás részvények jegyzésére
Szentes város és vidékének közönsége értesittetik, hogy a

„Szentesi Kölcsönös Segélyzö Szövetkezet ében, 
mely már 3 év óta áll fenn, a jövő évre újból lehet, részvényt váltani. Egy-Cgy részvény 
után a beíratási 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 betáblázásra s kölcsönét annyi
val olcsóbbak, hogy a kötelezvény bélyegmentes.

Aláírási ívek rendelkezésre állanak a szentesi polgári iparos és gazd. körben (Máhr 
Kázmércukrásznál), az ipartestület helyiségében (csizmadiaipartársulat házában), minden 
vasárnap délután a szövetkezet helyiségében (Pollák örökösök házában az udvarban), azonkí
vül a következő igazgatósági tagoknál: Nagy Imre aligazgatónál, dr. Csató Zsigmond 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.

Első leg'Olcsó’b'b forrást

:)p~srrirnT!T»TTrr~WTrt iitiitimrc

Ha a ló döglik, 

a gazda pusztul.

is 7Rgil)H)i8ji8)lajwi<i7mni~n'eTniín<im"nrinnnnrn<i-iTti>T«áínn.-!l

TICHO BERN A TÍ 

kereskedelmi üzletében
B r ü n n, Krautmarkt 18. saját házában, I 

utánvét mellett kapható : |
cairiiMKtCTKtittitiiiLMtLtMSEairEniriimg laEE® L 

Hölgykendő P]Egy jute garnitúra! 
egész gyapjú, minden uj • • o , , , , . . r
divat szinben,kétszeresen 1 asztalterítő,^

széles, 10 mét. 8 frt. ‘ ’• rojttal 3 frt 50 kr.

Niggerloden, X Jute-fiiggöny £ 
a legújabb őszi és téli ru-; ; török minta, ‘ t 
hának, kétszeresen széles,". : egy teljes függöny 2 frt L 

10 mét. 5 frt 50 kr. 30 kr. £

Egy ripsz-garnitura | 
divwkelme kétszeresen széles, kos- á|] 2 ágy- és egv BSZtal- • 
tumruhanak, minden sima színben," • . . ,.b?. ,
valamint csíkos és karrirozott 10 mét. • • teiltÖÜOl, SölyöllirOJ ttlll ■< 

9 frt. V 4 frt. E

I Sí

K,

Fekete terno Hollandi futcszónyeg 
maradékok

10—12 mét hossza. Egy 
maradék 3 frt 60 kr.

AJÖ szász gyártmány, kétsze- J 
résén széles, 10 mét. 4 frt ;

Kg 50 kr. :

: Házi vászon legjobb minőség, 60 ctm.
széles, 10 méter 2 forint ' vég 30 rof */< 4 frt 50 kr.

80 kr. ; jlvégSOrőfV. 5frt50kr.

‘Ka Gyapjú ripsz King-szövet,
Jyf-1 minden sziliben, 60 ctm. 7 ,Jlű széles, 10 méter 3 forint: ;J°bb a vászonnál, 1 vég 

80 kr- ”/•szóles’ 30 röf 6 frt-
ÁÍH--------------------------: \--------------------------yjy Karrirozott és csíkos : ; __ _ .

hálóruha kelmék X dxxxxoxx 
60 ctm. széles, legújabb ? - * vógGOrőfl.r. 5 frt 50 kr. 
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. p-jj legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flanell z•
legújabb minták, 60 ctm. •

széles, 10 mét. 4 frt-

Meleg takaró bizto
sítja a ló egészségét 

és munkaerejét.

Feltűnést keltő értesítés
az összes t. lótulajdonosok részére!

A Romániával, Oroszországgal és Németországgal folytatott vám- és kereskedelmi 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-készletemtől minden áron szabadulni.

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécei takarógyárban készült, 'pompásan kidolgozott, nehéz, sürü 
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, 
legkielégitobb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

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

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

3W csalx 1 frt 50 taon. "WE
TlivntfiQ Qpfn t Q IzQ V'ólz’Q f sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csikókkal, körülbelül 2 méter 
J-/1 V CLuuíj öü UUi uúblxClií Uixdb hosszukat és 1 */> méter széleseket, kitűnő elsőrendúeket, darabját 

jyy csa-lx 2 írtért- “^0®
Elegáns kénsárga urasági bérkocsitakarót vagy kék-piros csikókkal, mintegy 
2 méter hosszút és l1/, méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

csa.lr (2 frt 50 Irroxx.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót akar beszerezni, használja fel azonnal ezen kedvező 

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

Rendelésnél pontosan kérem a teljes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát 8 az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedéB ae forduljon elő. twjöha1

ZELINKA K. Béos. (Wien) HL
(Hetzgasse) 33. sz.

Omford.
• mosó, jó minőség 

X i vég 30 róf 4 frt 50 kr.

Ruha-barchet v, 14"’***, , .. 1 vogiiOroflila 4 frt 80 kr.
legdivatosabb dessin 10 ; ’. 1 vég30r. piros 5frt20kr. 

mét. 3 frt. : : CÉRNA-KANNAVÁSZ
. i vég pi róf lila és piros 6 frt.

Fgy lőtalisu-A 
-ü** gAiXXXj. vLIa « • legjobb gyártmány, 190 ctm. hosszú, 

legjobb minőség, GO cmt. X Efly'

széles, 10 mát. 2 frt 70 kr.. '. 190 etm. hosszú, 150 ctm. széles 
*. / 2 frt 50 kr.

Téli nagy kendő Női ingek
tiszta gyapjú, 8/, hosszú, erős vászonból, csipkés

I drb 2 frt. ’yywe'ylyel^M-b 3 frt

Oouble-velourkendö V XKs
tisztagyapju,’/4nagyságu, l’Vl Illává

1 drb 3 frt 50 kr. • • cliiffouból és vászonból fi- 
F e j r e v a I ó k 1 nd í V uom hímzéssel 3 drb 2 frt 
% nagyságú, drbja 80 kr. »* ; 50 kr.

Hölgy-Jersey derék V Férfi ingek 
selyemgombbal és véggel, ; \ saját készítmény, — fehér 
minden sziliben, teljes, ; ; vagy szinos 1 drb I. minős.

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. ni. I frt 20 kr.

Munkás ingek : Normál ing
»'<■««>• A‘"'"K’.l 

teljes, nagy 3 drb 2 frt. teljes, nagy 1 drb I f 50 k.
ttXLaiLEEggiLLLai£ffinrxc!>i<»i( »!C9n~!rrr»TrByBT<-8TrgT;T>rrffTr>TrBTryrr 

Posztó-áruk gyári raktára.
ilKiE.^llolKaiLiiLinLm.iiXsicanMu »uf?rin»i<»i<»i<>n »kíi<

Bt unni posztókelme- |í Téli kabát kelme 
." egy maradék, 210 méter 
-. teljes téli kabátnak, feke- 
; te, barna és kék színben 
.• 5 f. t 50 kr.

maradékok 
téli öltözetnek, egy mara- 
radék 3*10 mét. egy teljes 

férfi öltözetnek 5 frt.

Alkalmi veiéi i ; ; pe|ső kabátkelmék p(£ 
Briinni posztómaradékok *•* legfinomabb minőség, egy =jr» 
3.10 mét. egy teljes férfit t teljes felsőkabátnak, hiJA 

öltözetnek 3 frt 75 kr. 7 frt.
thjuSElKiKiRimnriiTriuatoiTimnt E2EEE3EEESEEIIE 
Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem gp* 
felelő áruk fennakadás nélkül visszavétetnek. |ív

^KtlllKMiaaE!IEE2XEimSKÍTCEEIÍÜJiIl.lI£lI£EaEaniJIfnCIEw)r
___________________________

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.



Melléklet a „Szentes és Vidéke44 1888. évi 51-ik számához
CS.A.Bl'TOK:.

Egy éjszaka az életből.
A Louvro órája éjfél után egy órát ütött.. Páris 

zaja elnémult. A Szajna partján egy élő lélek sincs. A 
márciusi esőzéstől megdagadt folyóban zavaros, sárszinti 
víz hömpölyög. Olyan a víz, mintha várná azokat, me
lyekkel a nagy város neki adózik.

A Concorde hídon egy ember ballag keresztül. 
Kabátjának gallérja fel v in gyűrve. Fejét lecsüggeszl.i. 
Járásán meglátszik, hogy szivére nagy teher nehezedik. 
A Ilid közepén megáll, a korláthoz támaszkodik s nézi 
a folyót, Aztán ismét tovább megy, még lassabban, mint 
előbb. Úgy látszik, nincs sietős dolga. A mint a partra 
ér, tétováz, hogy merre menjen. Végre leül a partra.

A felhők közül éppen kibúvó hold megvilágítja. 
Fiatal ember, alig húsz éves lehet, alakja finom, de 
bágyadt., ajkai körül keserű mosoly látható. Kezei felié 
rek, körmei gondosan ápoltak. Leveszi kalapját és le 
törli homlokáról a hideg verítéket.

E pillanatban a fiatal ember lelke előtt elvouul 
egész élettörténete. Megítéli ezt, megítéli önmagát a 
halni készülők éles tekintetével.

Szerencsétlensége már a bölcsőnél kezdődött. Any 
ja, midőn neki életet adott, a magáét vesztette el. Aty 
ja újra megházasodott és őt a mostoha anya gondjaira 
bízta, ki öt gyűlölte, mert férjének mindig anyját, jut
tatta eszébe. A kis gyermek sohasem érezte az édesanya 
gyengéd szereletét. Pajtásaitól elzárták s e miatt a 
gyermek még zsenge korában magába zárkózottá lett. 
Atyja szerette ugyan, de ezt nem merte mutatni, mert, 
nejétől telt. A gyermek végre csak a tanulásban talált 
szórakozást és vigaszt. Midőn 16 éves lett, alyja kivet
te az iskolából és üzletébe fogúi. Az iskola igazgatója 
kérte az atyát, hogy a fiút tovább is járassa az iskolába. 
Nagy jövő iárakozik reá. Híres tanár, tudós lehet be 
föle. Az ősz igazgató rábeszélésének talán lett volna 
eredménye, 111 a jó, de gyenge atya mögött nem állt 
volna a kegyetlen mostoha anya.

Lajost — az volt a fiatal ember neve — befog
ták egy rövidáru üzletbe, a melyben két kínos észtén 
dót töltött. Tanulmányainak folytatásáról nem tudott 
lemondani, az éjnek nagy részét erre fordította.

Egyszer aztán eltűnt. Atyjának levelet hagyott, 
hátra, melyben kijelentéi te, hogy miért nem maradhat, 
tovább az atyai házban. Lajos egy magán-tanintézetben 
nyert állást mint tanító. Szerencsétlenségére az intézet 
igazgatójának egy csinos 18 éves leánya volt, kinek a 
tanár urak udvaroltuk, a leánynak tetszését Lajos 
nyerte meg, s midőn egy ártatlan légyotton meglelték 
őket, a fiatal leányt atyja megbüntette, Lajost pedig 
— állásából elbocsájtotta.

Hova menjen ? Párisim vágyódott. Elutazott a nagy 
városba. E őször két tudóst látogatott meg és titkárul 
ajánlkozott nekik. Ez állások be voltak töltve ti fiatal 
embernek szülő-városálmn azon iskola igazgatójánál, 
melybe járt. Az. igazgató ajánló levelet küldött neki 
egy könyvtárnokhoz. A könyvtárnok ig n barátságosan 
fogadta és ajánlotta egy lapszerkesztőnek. A lapszer
kesztő ajánló levelet adott neki egy tolmácshoz A tol
mácsnál kapott annyi munkát, hogy egy hónapig meg
élhetett belőle. Janii iriusban beköszöntött a nyomor. 
Két. ut állt elölte: az alamizsna vagy az. öngyilkosság 
Midőn szállását is felmondták, elhatározta, hogy végze
tének szomorú könyvét lezárja.

Ez elhatározással bolyongott egész nap Páris ut
cáin. Az éhség deliriumos állapotba hajtotta. Meddig 
bolyongott, az utcákon, maga sem tudta volna megmon
dani. Azt sem vette volna észre, ha Páris utcáiról mind 
az, ember egyszerre eltűnt volna. Öntudatlanul érkezeit, 
arra a helyre, a hol találtuk: a Szajna parijára.

Az óra léikéitől ütött. Az. ifjú felkeltés a vízhez, 
közeledett. A parthoz sok hajó volt kikötve. A hajó fái 
val volt terhelve. A hajó hátsó részén kis kabinet volt. 
A hajót egy deszka kölöt'e össze a parttal. Az. ifjú a 
deszkára lepet t, bement a kabiné ha ős leült. El kez.cei.t 
álmodozni. Anyjára gondolt, kit sohasem ismert, de mé
gis szeretett.. Halk hangon szólt, hozzá: meg fogja e bo 
csájtani utolsó lépését? Es Isten megbocsájija e Le
térdelt, mint gyermekkorában szokta, elmondta az inni , 
melylyel gyermekkorában Istenhez fohászkodott, mielőtt 
elaludt. Ne aludjon-e most is el örökre?

Midőn imáját bevégezte, felkelt, hogy helyét el 
hagyja Ekkor a hajón sötét árnyat vett észre. Égy nő 
volt, ki karjaiban csecsemőt taitott. A nő a deszkán 
áthaladt., a vízre szegezte tekintetét, a csecsemőt ma
gához szorította, csókokkal borította, ajkai imát lebeg
tek ; semmi kétség, e nő gyermekével együtt a hullá
mokba akarta magát dobni.

Az. ifjú megragadja a nő karját. A nő azt hiszi, 
hogy gyermekraldóval van dolga. Kétségbeesetten ri- 
mánkodik :

- Oh 
rencsétlenek 
rosszat.

Az ifjú

uram, ne bántsa gyermekemet. Mi oly sze- 
vagy uuk. Ne tegyen gyermekemmel semmi

Az ifjú megvigasztalja a nőt. Megmagyarázza ne 
ki hogy miért van.ez órában e különös helyen, a nél 
kü'l hogy szomorú szándékáról említést tenne. Elmond 
ja egész életének történetét. A nő nem fél tovább, sőt 
bizalmas lesz. Elmondja az ifjúnak saját történetét. Ez 
nagyon rövid és nem uj.

se 
el-

Egy könyvkereskedő leánya. Atyjának egyik 
gőilje elcsábította. A segéd egyszerre nyomtalanul 
tűnt, áldott állapotban hagyva az alig 17 éves leányt 
A leány kénytelen volt atyjának mindent bevallani. A 
szitfotű atya elűzte leányát., megtiltotta neki, hogy va
laha szeme elé jöjjön A leány nem léit a munkáiéi. 
Megélt volna gyeimekével együtt belőle, de atyjának 
keoyetleusége kiuozla őt. Levelekkel ostromolta atyját, 
de°neui kapott feleletet. Kétszer elment hozza, Az atya 
mindkétszer megvetoleg elutasította. Ezt nem tudta el 
viselni, elhatározta, hogy gyermekével együtt az ön 
gyilkosságban keres nyugalmat.

Ennyi szonvedes hiillíitáni elpirult nz ifjú stijól. 
kishitűségén. A nő és ifjú megmagyarázhatlan roknszen 
vet éreztek egymás iráut. A szenvedés egyesíti a lel.

keket. A csecsemő meleg kendőbe takarva aludt az 
anya térdein, a déli szél a levegőt enyhévé telte, a 
hold fényesebben ragyogott, a víz nem háborgott. Az 
elegia idyllé változott.

Mi volt, a teendő? Reggelig nem maradhattak e 
helyen. Az első teendő az volt, hogy azon levelet — 
melyet a szerencsétlen nő atyjának irt, melyben öngyil
kossági szándékát tudatta, az atya ne kapja meg. Az 
ifjú azt ajánlotta, hogy menjenek az ő lakására, hol 
a nőt nem ismerik. Reggel majd ő felkeresi az atyái 
és bocsánatot, kér gyermeke számára.

Mindketten elmentek az ifjú szerény szállására. A 
ágy szélére 
reggel elin- 
csak nyolc 
ur után lu-

nt cábau
az. 

lili

Ott 
ke

ize

gyerineket az ágyba fektették, az anya az. 
ült s igy várta be a reggelt. Az ifjú kora 
dilit a könyvkereskedő boltjába. A boltot 
érakor nyitották ki. Az ifjú bement és az 
dakoződott. Egy fiatal inas válaszolt neki.

— Az ur elment, de mindjárt visszajön. Csak ide 
ment a Saint Dominique utcába.

Az flju tudta, hogy a SaintDominique 
volt védence lakása. A levél tehát már elju ott 
atyjához. A Saint Dominique utcába akart menni, 
dón az inas visszahívta!

— Ne menjen el uram, gazdám már itt jön. 
van la! De miért siet oly nagyon? Egy levél van 
zébeu.

A könyvkereskedő halvány volt és minden 
reszketett. Midőn a bolt elé ért,

— Gyorsan kocsit ide! Oh 
áuyom!

Lajos közeledett hozzá.
— Leánya él, — mondá.
— El ? Hogy tudja ön, hol
— El! 11a akarja, hozzá vezetem. A könyvkeres 

kedő zokogva ölelte meg az ifjút.
Mindketten rögtön kocsira szálltak. Az utón Lajos 

mindent elbeszélt az aljyának azt is, hogy miként vált 
ő leányának megmentőjévé.

Az atyában felébredt régi szeretető leánya iránt. 
Lajos nejévé lett és később hírneves tudós vált belőle, 
de legnagyobb kincse neje, ki őt szereti és imádja.

felkiáltott.:
én szerencsétlen 1 Le

Hasznos tudnivaló.
A vereshagyma gyógyereje.

A közönséges vereshagymának igen sok fajtája 
termeltetik, de ezek az embereknek nemcsak tápszerül 
és fűszerül, hanem gyógyszerül is szolgálnak, amint 
szt több eset bizonyítja.

A vereshagyma a régi egyiptomiaknak és zsidók
nak nemzeti éteíllk volt. Az utóbbiak állítólag még most 
is igen kedvelik és az egyiptomiak is nagy mértékben 
termelik most. is. A régi görögök és rómaiaknál külön 
e célra berendezett kertekben (cepinae) növellek a ve
reshagymát.

Á vereshngyma erős izét és szagát azon aethericus, 
erős olajnak köszönheti, melyet, nedve egy kevés cukor 
mellett tartalmaz. Ezen olaj könnyezésre ingerli a sze
met, és a bőrt, ha hosszabb ideig hat reá, megveresiti. 
Azon egyénnek, ki sok vereshagymái, eszik, kellemetlen 
a lehellete. A vereshngyma mindazonáltal igen tápláló 
eledel, mert sok légenyt tartalmaz. 11a a vereshagymii 
megfőzetik vagy megsüthetik, az illő olajok elszállnak 
belőle és ez által erős csípős izét és szagát is elveszti.

Mint gyógyszert, a vereshagymát, igen különféle 
bajok ellen és különféle módon alkalmazzák. Használják 
mint külső izgató szert fogfájásoknál és ideg bajoknál; 
összezúzva vagy meleg vízben megfőzve meleg borogató 
sokban daganatok genyedéséuek előmozdítására; orrvér
zés csillapítására a nyak köré téve; kisajtolt nedve 
használlatik vízkör és mellhurut, ellen; a laJp bedör 
zsölve burutos köhögés ellen; vattára csepegtetve s ti 
fülbe dugva; használlatik továbbá bogár vagy méhesi- 
pések bedörzsölésére és íredig úgy az embereknél mint 
az állatoknál, nemkülömben kopaszodó helyek bekenő- 
sőre is, és végre mindennemű szemölcsök és lyuksze
mek eltávolitasárn.

Ha valamely daganat. íelfakadását akarjuk siet
tetni, tegyünk rá egy szél vágott és forró hamuban fé
lig megsütött vereshagymát. Ez már gyakran oly ese
tekben is segített, midőn más szernek nem volt, hatá
sa. A megfagyott lábak kikurálasára is jó sikerrel hasz
nálják a veieshagymaievet. E célra vagdaljunk össze 
finomra néhány vereshagymát, hintsünk reá egy innék 
sót és hagyjuk néhány óráig valamely porcellán edény 
ben állni, hogy a lé kiváljék. A megfagyott részeket 
o nedvvel kenjük be jól a lefekvés előtt, és szárítsuk 
meg a kályha mellett. A kit a vereshagymnszag nem 
nagyon zseniroz, jól teszi, ha ily vereshagyma nedvvel 
bekent vászonflostromot is tesz éjszakára a megfagyott 
helyekre Ha ezen szert néhány egymásután következő 
este alkalmazzuk, a javulás okvetelleuül be fog követ-

Ilurutos köhögés ellen n következő módon készít
sük el a vereshagymát: Főzzünk 500 gramm megliá 
mozott és megvagdalt egész vereslmgymát. egy liter 
vízben 70 gramm mézzel és 400 géiunm szörpcukoi ral
3—4 óra hosszáig, aztán hagyjuk e keveréket lehűlni, 
szüljük át finom szitán és töltsük üvegekbe, melyeket, 
be kel) dugnszolni. Ezen folyadékból vegyen be a pa-ne Ken iiuguszoiiii. imoh «.
tieus naponkint 4—6 evőkanállal langyosan.

Hogy a vereshngyma ideg fájdul inukat (neuralgie) 
is meggyógyít, azt a következő nevezetes eset is mu
tatja, melyet egy orvosi szaklap beszél el: Egy ampu- 
táltnál, kinél a seb begyógyulása genyedés nélkül gyor
san haladt előre, egy ideig neuralgia állott lm, me
lyen semmiféle szerrel sem lehetett segíteni, úgy hogy 
a patiens helyzete kétségbeejtő volt. Az operatió ulán 
körülbelül három hónappal a beteg véletlenül egy uj 
Ságban azt olvasta, hogy egy neuralgia-eset nyers ve- 
reshagyma evése által meggyógyult. Még az nap este 
megevett a lefekvés előtt egy egész nyers veresliagy- 
mát. A következmény az volt, hogy egész éjszakán át. 
nyugodtan aludt, a nélkül, hogy fájdalmat érzett volna. 
Erre az orvos is rendelt neki veresluigyniiitinclurát, 
és miután a beteg éhből két napon át néhány tíz csep 
pes adagot bevett, teljesen meg volt gyógyulva-

A kopaszodás ellen úgy használjuk a vereshagy
mát, hogy vágjuk két. felé és n metszési felülettel jól 
dörzsöljük be naponként egyszer a kopaszodó helyeket. 
Minden nap fris veresbngvmát kell hatzilálni.

A tyúkszemek eltávolítására tegyünk egy veres
hagymát JÓ ecetbe és hagyjuk benne 24 óráig. Azután 
vágjuk két felé és vegyük szét az egyes rétegeket Egy 
ily réteget kössünk jó erősen a tyúkszemre és ujitsuk 
meg naponként háiomszor. Két nap múlva már őszié 
vehető, hogy a tyúkszem kifelé emelkedik. Egy kés 
segélyével ekkor könnyen egészen eltávolítható.

Irodalom.
Posner Károly Lajos és fia budapesti cég kiadásában rnisg- 

je-'ent a magyar gazdaközönsúgtíd annyira iiiegszi-retett
Migl könyvviteli 1U89. re szóló Xlll. évfolyama,
s uh örikiHKt atijii íj a naptárnak a következődben részletes is
mertetését, mert kiváló szakértelemmel szerkesztett berendeze.se 
meggyőződés (in >c szerint mezei gazdáink részére e naptárt igen 
becses, kitünően használható, egyetemes évi napló könyvvé teszi.

Az igen kimerítő naptár részt, mely 15 oldalon adja a katho- 
liktts, protestáns, görög-keleti és zsidó naptárakat, a

„Gazda! teendők* cimű fejezet követi, mely a gazda 
egész évi dolgait rendkívüli szakértelemmel tárgyalja, havonként 
csoportokba osztván a ház és udvar körül: az istálló an, a mé
hek körül, a mezőn, a réten , a gyümölcsös — a konyha -- és 
díszkénben, a szőllőben, a pincében, az erdőben stb. stb. köve
tendő eljárást. E fejezet hosszú tapasztalattól szenteltette gya
korlati utasításaival, - melyek a látszólag legjeíentéktelenebb 
körülményeket sem hagyják figyelmen kívül — migegy felől az 
értelmes,, képzett gazd it -ee doire emlékezteti, a k v sbé jártas 
gazdának munkájába összhangot, helyes felosztást hozni van 
hivatva.

Ezután a könyvviteli rész következik, mely all: az év 
összes napjai:a egy-egy emlékeztető rovatból', pénztári naplóból 
a vagyonálíás kimutatására szolgáló táblázatból, hitel és leszá
molási — gép és eszközleltári, marhaállományig trágyázásig ve« 
tési, aratási és csépelesi stb. stb. stb jegyzékből, pénztári,- lel
tári-mériegezési kimutatásból, szegödmenyi naplóból stb.

A táblázatok igen célszerűen vannak beosztva ; az adatok 
elkönyvelése melyhez a naptár külön utasításokat is ad • 
igen csekély fáradsággal jár, s_a gazda mégis vagyoni állásáról 
minden pillanatban áttekinthető képpel bír.

Mérték átszámolási táblázatot', az uj bélyeg !letek foko
zatai, és a keiesked. ministcrium által szerkesztett országos vá
sárok jegyzéke egészítik ki a naptárt, mely szabatos, csinos ki
állításban és jó kötésben a mezei gazdáknak valóban kitűnő 
szolgálatot tesz.

Bolti árát igen jutányo an 1 frt 50 krban állapította meg 
a kiadó Posner Károly Lajos és fia cég, s igy u napiul* beszer
zését annyival inkább ajánlhatjuk t. oivasoiimiiak.

5f"
MikHz.ii.lli Káliuiln összes müvei füzetekben.

Mikszáth Kálmán novét alcásesak Jókaiét, szélei e hazában min
denki ismeri, mindenki tudja, hogy a humornak nem akadt meg 
nálunk hivatottabh tóim ácsol ója, mint e gyorsan hírnévre emel
kedett iró, kit mindenütt szívesen, lelkesedéssel togadtak be, 
még ott is, hol a legszigoróbb kritika szonett térvény szakét illni. 
Klötiüiik egy remek kiállítású, tüzet fekszik, a legfinomabb veim 
papíron nyomva, kitűnő illusztráci kkal díszítve es az egésznek 
ára csak 35 kr. Valóban nem lilájuk, e csekély árra' mi vau 
megfizetve, mert ha a szellemi élvezetet néni is számit.,nk, es 
ezt jóformán imm is számíthatjuk, mert Mikszáth mű.cinek olva
sása megbecsülhetetlen gyönyör — maga a könyv olyan Kiállítású, 
milyennel ilyen ár mellett semmiféle külföldi könyvpiac nem 
dicsekedhetik. — Amit Mikszáth eddigelé megirt, az ó gyönyüiil 
beszélykéi, regényei, rajzai, miket néhány sorban csuk ö tud 
megírni, — karcolatul, melyeknek tárgyai az életből yaimax el
lesve, mindezek mo-t egyforma kiállítás bán, sütü egymásutánban, 
35 kros tűz tokben fognak megjelenni. Ismételt alkalommal meg. 
emlékeztünk már. hogy jeles müveknek füzetes kiadása által az 
annyagi előnyöket messzire tiilhaladó erkölcsi érték az, .mit k'.- 
eme’lnitiik, hangsúlyoznunk és méltányolnunk keli. És a midőn 
olyan iró müvei jelennek meg. liizetekben, mint Mikszáth Kád
mén, kit a szegényebb emberek, de a kik ép oly lelkes tisztelői, 
eddigelé csak azért nem szerezhettek meg, mert a köt-tes kiadás 
titlságosan drága, - nem lesz nöuyvkedvelő, ki e vállalatot meg
szerezni nem sietne. Nemes és szép olvasmányok egész, tálháza 
gyűlik össze a füzetekből, egész könyvtara a humor és derült 
kedélyek nvilvánulásának sorakozik egymás mellé, néhány hó
nap alatt befejezett kötetek gyűlnek sorra és alig sziimbavehetö 
áldozatok árán Mikszáth Kálmán müvei a nemzet közminesévé 
lesznek. Magát a vállalatot nrélt nyolva, llévai testvérekről is 
csak dicsóröleg emlékez.ietiink meg, hiszen ők azok, kik a leg
újabb időkben ép a könyvek olcsósitása által több hívet és tisz- 
lelőt szereztek a magyar irodalomnak, mint a mennyi ezelőtt 
évtizedek a att támadt. Mikszáth müveinek füzetes kiadása állí
tásunk mellett bizonyít. Előfizetés iránt legeilszerúbb egyenesen 
Révai Testvérekhez fordulni (.IV. Váci-utca I ). Elő lehet fizetni 
lű füzetre 3 .rt 50 krral, - 20 füzetre 7 írttal.

Cseké ty ségek. Férj: Az akkor volt, kedvesem, 
mikor te a lámpást a fejemhez vágtad.

Nő: Akkor hát szerdán volt.
Férj: Nem édesem, szerdán a virág,cserepet, vág- 

a fejemhez
Nő: Igaz., de hát ki is emlékezne az ilyen csekély

ségekre.

lad

*
A goromba doktor. Egy öreg doktornak egy 

rut öreg kisasszony volt, a put.ien.se. Elmondta, nure kel! 
vigyáznia, ha azt akarja, hogy egeszseges legyen.. — 
Mondja csak édes orvos ur, iuiaiia-e uz egészségemnek, 
hu bálba mennék ? — kérőé szemérmes mosolygással a 
leány. — Mindenesetre! — válaszolt, az orvos — ön
nek sok mozgásra van szüksége, a bálban pedig mindig 
csak — üiue. * V*

Megszokott, életmód — Hát már megint 
idekerült ? pinyugatja, a rendőrkapitány a hurokra került 
Csirkefogót. Mit gondol az ég szerelmére? Egy hónapig 
sem lehet szabadon, anélkül hogy ne lopjon ?

_  Kérem kapitány űr, feleié a csirkefogó, azt 
hogy ebben tv korelás világban nem szabad 

eltérni,, mert, ez veszélyes az

t *•*
Felmegy az alföldi paraszt fiáival 

napkor Budapestre. A mint kisaatlmik a

haltol lom, 
ív megszokott elelmodlól 
egészségre. Csupán azért is tettem, a mivet vádéinak !*

H y p e í b o 1 a. í
Szent.- Is’ vilii 
fővárosban a hajóból, a fiú, ki még ivein volt. Buda
pesten, tágra meresztett szemekkel bámul, mi kézben 
azt mondja:

— Auiiye, apám, de magas házak.
Mire odnvág nz öreg:.
— Hisz ez semmi, majd inul átok én neked olyan 

magasul, hogy ha a kéménye íttstöl, az angyaloknak 
könyezik a szeme.

Felelős izeikesztö ée laptulijdouoí. UuliizsovUa A’orbert.

berendeze.se
put.ien.se


Ahilirottnál, ki egyenes összeköiíeiésbeti van a 
porosz szénbányákkal, kapható: 
legfinomabb porosz kőszén, m.-mázsája 1 frt 80 kr.. 
legfinomabb porosz koaksz „ „ 2 frt 20 kr.9?

iíj. ZSOLDOS FERENCZ.

! K a r á o s o ii r a! $
•» forint bekiiidóKe uilin bérmentve küld,ifik a felső- M 
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Eladó ház és föld.

Farkas Sándor 'gyógyszerésznek ív. t. 83. száma Szegi Lukács féle uionnan átalakított háza, alsóréti
9. és JO-ik düllóben levő földje lucerna kéréssel ölök árun kedvező fizetési feltételek mellett holdtin- 

kiiit is eladó. — .Értekezni lehet, a tulajdonossal Farkas Gedeon házánál.

roll 10 kitűnő zeneujdouságot tartalmazó gyűjteményt: ;■ 

Duna mentén, keringő, b
Szabadkai csárdás 
Nefelejts csárdás 
Jour nxe, polka franc.
Klökner, 2 múdal
Vas. b magyar népdal
Télizöld, lengyelke 
Ibolya éliroilése, niaznr 
Egy Strausz féle keringő
Egy fűzet legújabb magyar népdal

Egyenkiiit bolti árban

helyett csuk 2 Tori n tért

KLÖKNER és SCHLOSS
zenemúkereskedése Budapest, váci-utca 12.

— Legnagyobb zenem üroktá r. zz 
ZZ Legelőnyösebb kiszolgálás, zz

» 
v 
» 
»

1 fit.
60 kr.
80 kr.
70 kr.
80 kr.

1 frt.
60 kr.
7 - kr.

1 frt.
50 kr.

8 frt 62 kr.

n- >»

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
ünnepi és alkalmi cikkekben

Uáz-ldlehelés
gyógyít tildőbajokat, (tíidóvészt, sorvnd.tst),

(Hcctal-lnjcclio)
ast.hmát, időszaki broncliialbajt, tüdők atarrhust.

( tán folytatni.“ Cornil és Verneuil tanárok
L ' | így nyilatkoznak : „Az aihmánál a lólekzet-
sA I hiány azonnali elmúlása. — Teljes gyógyulás

■ H | gyakran h nap alatt.4' — Dujardin Beaumetz
/ I tanár: „Időszaki bronchialkatarrh teljesen gyó-

\ ffimJ gyíttatott. “ -- Frantzl és űr Statz tanárok: 
M „Láz, éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak — borzasztó 

L H éhség áll be sulyszaporodás egészen 5 kilóig.“ 
;'^»a Dr. M’Lr.tiglilin: .0 magas fokú tüdő gümókóros 
f;y közűi vh lamennx i alaposan felgygyuit..44 — Hasonlót 
I jelen •ettek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
L nem zavaró s utóbaj nélküli.) — A cs. kir. kizár, szab.

(lázkileliclési készüléket (rectai - injectort) használati 
utadióssal orvosok száuiá a és magánhasználatra s a 
gázfejlesztóshez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
postautánvéttel S írtért, gázmérővel 10 írtért küld 

IxzCccL ÍDx. xi Becs (Wien-, Víl., Kariahilíer-strasse 70.

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt eléihe- 
tetlennek látszott czmény, tűclőbnjok gy- 
gvíthatása, most már teljesen el van érve. 
Világhírű tanárok «< orvosok bizonyítványai, 
megyógvúlt egyének száz meg száz levele, me
lyeknek valódi másolatait megcáf’olhatlan meg-
győxődés szerzése végett, kívánatra bérmentesen bárki I 
kaphatja, orvosi szakrajtok kedvező jelentései, .a lég- | 
nagyobb kórházak bán való alkalmazása legfényesJtb ’w 
bizonyítványt. gyújtják 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 visszatérlek. A test súly szaporodása betelik int 
i/.j egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet, azu-

Bőhm. Krimi au 158«. mart. 3. 
Uollega ur! Egy igen súlyos esetben egy tüdőbajosnál ön kilehelési készülékével valóban kitűnő sikert értem el. 

Tisztelettel MED. DR. FAÜTE GYULA.

Kecskemét, 188^. szept. 11.
Tisztelt orvos ur! Ön gázkileheiési készülékét 1887. évi észkor oly kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle

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

Máriae.zelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatás u szer a gyomor minden betegségeiben.

Fölüliniilhatatlun ttvágyhiány, gyomorgyöngeség, rósz 
illatn Ieickzet, feltnvódás. savanyú fe.Ibötleiií-s, kolika, gyo- 
nitii lmruf, gyomorégés, noiuok- és dsraképzödés, túlságos 
ny:iikaképzödé«, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a’ t y<in;orlo| cn-tl), gyorniorgörcs, székszorulás, a gyomor- 
t. i'< ételekkel és italokkal váló túlterhelése, giliszták, lép-, 
:<i jj-.t-s aranyervs báwtaiuiak eseteiben. -- Egy üvegcse ára 
ha-/nálaii tíisisitással (‘gyűlt löki., kettős ,>alac/.k70 kr.

K »;ii<mti szétküldés Urá.-ly Károly gyógyszerész által 
liivtn.sierhcn (Morvaország).

Kapható minden gyógyszert:'!rhain
<lvás! A valódi máriaczelli gyomnresöppeket soka 

kninisitjáíc és utánozzák. A valódiság jelé u minden 
üvegnek pír-)', s. fenti v<‘<r.h*gyt<yvl elléíotl. Im-m ttokba kel- 
gongvwlvé lennie é.s r. minden üveghez mellékelt haszuá-. 
lati íitasitáson meg kell jegyezve lenni, hogy az Krem- 
sieriien •Gusek Henrik könyvnyomuájáhan nyomatott voc

Valódi minősénben kaphatók; Szentesen Podhrndszky Ferenc és 
Váradv Lajos <zvócryszert-'ráiban ; Hód-Mezc-Vásárhelyen Aigner 
(Ívnia, Bőrnek rátér. Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
vvonys/jH-táraii'an : S? rvnsnn Medvr-dcv József és Rnrtc.s Emil 
gvójryszertáraiban : Szegetlen Ambrózy Á., Barcsay Károly. Bauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szí.-And

ráson Pollatsek Vilmosnál.

34701868. a. ti.

IlirdetinéHy.
Az. 1881). évi megye köz,munka-kivetés: 

lajstrom oly felhívással tétetik ki alólirt hivatal
nál f. hó 21 -28-ig- 8 napi közszemlére, hogy
<-z.en idő alatt a lajstrom bárki által megtekint
hető s netaláni felszólamlásaikat, ug-y a saját, mint 
a mások kiro\ása ellen Sz-entes város polgármes
teri hivatalához benynjlhatják.

A határidő lejártával felszólamlások figye
lembe nem vétetnek.

Városi adóhivatal.
Szentes, 1888. december 19.

Tóth Kálmán,
a. ti. tnok

Legjobb kézi harmonikák,
.(9.

2 3 s«r bilier.i<yíiircl.

-Ba«T8si<>tíi8<iö saját ta
lálmánya acéiihingokkal és bőriuvóvai, va
lamint mindenféle zeiweNzlubök. he
gedűk, citeráfc, flóták, klarinet.fek, trombi
ták, zenélő szelencék, szájharmonikák, ok- 
karinák, verklik, arisztonok, madárvcrlUik, 
zenélő albumok, sörös és taros poharak stb. 

kaphatók

TRIMSflEL N. JÁNOS 
harmonika gyárában, B ó c u VII. Kaiser- 

strasse 74.
Árjegyzékek Iiarmouikáki-ól vagy egyéb zene-eszközökről 

ingyen és bérmentvo kaphatók.

(i4

Van szerencsém a 11. é. helybeli és vidéki 
közönségnek dúsan felszerelt és igényeinek min
den tekintetben megfelelő raktáramat 

..........1 ’ " 'Min
'1

becses figyelmükbe ajánlani.
Játékszere k nagy választékban.

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

és pipere cilrlielíloen.
Valamennyi cikk bámulatosan olcsó „áron 

kapható.
Eddigi becses bizalmukat továbbra is kérve 

vagyok kiváló tisztelettel
WELLISCH VILMOS,

férfi és női divat és pipere raktára Szentesen. 
A „Szentest Takarékpénztár" épületében.

F i-'l-ií'I-d. i-I-L, h


