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Előfizetési árak: 
Egy évre . 

Fél évre . 

Negyed évre 

4 forint. 

2 forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap s^i^l'iii * részét illető közlemé-

felőfizetési pénzek is 

y^X- ^jcuidendők. 
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TESTES TARTALMÚ HETI KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van 
beosztva. Egy .hely ára bélyegdij 
nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyi l t tér-bon 

minden egyes sor közlése 30 kr. 
Hérrnentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Meg jelen minden szombaton. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Szentes, 1887. december 6. 
Előttünk fekszik Csongrádvármegye f. hó 

15-én tartandó közgyűlésének tárgysorozata, 

s valóban elszomorodva kell lítni, hogy a 

tárgysorozat Csongrád városából jövő feleb-

bezések egész özönétől fordul elő. 

Tiz év óta vagyunk megfigyelői a cson-

grádi állapotoknak, melyek rózsásak soha sem 

voltak; de oly mértékben neki s/ilajodott irány-

zat soha nem pusztított Csongrád város köz-

szellemén, mint a mostani. — Mert erős, liosz-

szas izgatottság uralkodott Csongrádon, mikor 

ott a Csatár-féle irányzat domináló hatalma 

mellett a rendezett tanács megbuktatásáért 

folyt a küzdelem, s nem csekélyebb volt az 

a küzdelem, mely Csongrádról kiűzte Csatár 

szellemét és harcot kezdett Réthi Ferenc ve-

zetése mellett a rendezett tanács visszaállítá-

sáért. 

A rendezett tanács ugyan ma még nincs 

visszaállítva; de mi ezen címen rokonszen-

veztünk a Réthi-féle akcióval és várjuk is en-

nek keresztülvitelét. 

Szóval, ezek a küzdelmek, ha nem kímél-

ték is meg az utjokban álló személyeket, s 

ezért sok keserűséget támasztottak; de leg-

alább nem nélkülözték az eszmét, a komolyabb 

közéleti célt, s igy jogosan igényelhettek tö-

rekvésükben elismerést. De hát kérdjük, hogy 

vajon miféle eszme és cél az, melyet a mai 

fölebbezgetések áradata maga elé tűzött? 

Semmi egyéb, mint a város vezetésétől 

leszorult elemek regressus keresése, zaklatása 

a közkormányzatnak és ezzel lehetetlenné té-

tele a jó és gyors administrátiónak. 

Minden fontosabb közgyűlési határozat 

állandóan felebbezés alatt van, hogy azokat 

effectuálni ne lehessen. 

Valóban, szomorú látvány. S ebben a 

legmegdöbbentőbb az, hogy ezen, a városra 

nézve átkos helyzetet teremtő harcban, pro 

et contra, benne van majdnem az egész város 

közönsége, s ez a harc az, mely egyes em-

berek szereplésének létalapját képezi. S az a 

nép, mely másképpen józan, munkás és szor-

galmas, nem birja belátni, hogy az ily harcok 

állandósága lehetetlenné teszi a város hala-

dását, fejlődését, egészséges társadalmi és köz-

életét, s tönkre teszi kifelé a város minden 

reputatióját. 

Szomorú dolog ezt még távolról is szem-

lélni, hát még benne élni?! 

S meddig tart ez még igy? Mikor lesz 

már vége? 

Azt hisszük, hogy ott a népet magára 

hagyva, egy egész emberöltő alatt se! S azért 

magának a vármegyének kell komolyan fog-

lalkozni Csongrád város ügyeivel. 

Megyénk élén álló férfiak vannak hivatva 

az ott megrendült állapotokat helyreállítani 

Megyénk főispánja az első hivatott, neki kell 

sűrűn niegforduini Csongrádon, hogy ne ér-

deksugalta informátiók utján, hanem kőzve -

len tapasztalat folytán Ítélhessen a csongrádi 

örökös panasz és kérdések felett. A megyének 

pedig egy város jó administratiója érdekében 

kurtán és erélyesen kell elbánni a felebbezge-

tések által csinált népszerüsködésből élődő 

izgága elemekkel. Mert az mégis nem járja, 

hogy a megyei közgyűlés ügyeinek felét, ha 

nem kétharmadát, állandóan a csongrádi sé-

relmek és panaszok tegyék ki! 

Az adóteher. 

Érdekes és ránk szentesiekre igen tanul-

ságos vita folyt le f. hó 5-én az országgyűlé-

sen. Tárgyalták ott ugyanis az uj dohány 

törvényjavaslatot, a bélyeg és jogilletéket sza-

bályozó uj törvényjavaslatokat, melyeknek cél-

jok az államkincstár bevételeit fokozni, s mi-

után ez nem jelent egyebet, minthogy az adózó 

polgár itt is, ott is nagyobb terhet viseljen, 

mint eddig viselt, tehát ezen uj törvényeket 

az ellenzéki képviselők nem tekintették egyéb-

nek, mint uj adótörvénynek, s iniut ilyene-

ket, igen éles vita tárgyává tették s felhoz-

ták, hogy az adók fokozása már lehetetlen-

ség ; mert az uj kataszter úgyis fokozta a föld 

terhét az egész országban. 

Érdekes volt e tekintetben Thaly Kálmán 

fölszólalása, ki ugy tünteté föl a kataszteri 

műveleteket, hogy ezek csak ott mutatnak 

adóemelkedést, hol ellenzéki kerületek voltak; 

ott azonban, hol kormánypárti képviselők vol-

tak, az uj kataszterrel lejebb szállt az adó. — 

Thaly Kálmán ugyanis a következőket mondá: 

„ Méltóztassék bárkinek a jelenlegi, az uj ka-

taszter óta fennálló adó-statistikát megtekinteni, 

meg fog győződni, a régihez viszonyítva, ar-

ról, hogy míg Magyarországnak, különösen 

tiszavidéki, tiszántúli, alföldi és dunántuli és 

egynémely dunáninneni részein, Nagyszombat, 

Érsekújvár körül — igaz, hogy termékeny 

földön — nagy mértékben emelkedett az adó 

— általánosságban szólok — addig, szintén 

átlag szólva, nagy könnyitést kapott Erdély, 

a báliát, Magyarország felső része, Trencsén, 

Turócz, Liptó, Árva stb. megyék. (Ugy van! 

a szélsőbaloldalon, mozgás a jobboldalon.) 

Szóval, átlag könnyitést kaptak azon vidékek, 

melyekben a mamelukság fészkei vannak; te-

hát átlag és nagyban véve ezen vidékek ré-

szesültek könnyítésben. És csodálatos, hogy 

épen azon tőzsgyökeres magyar vidékek, me-

lyeknek képviselői itt ülnek, mert a tőzsma-

gyarságot e párt képviseli, épen azon vidékek 

vannak az uj kataszter által leginkább ter-

helve. (Helyeslés a szélső baloldalon.) Akár 

ki vegye kezébe a statisztikát, általában Er-

dély, hibásan úgynevezett temesi bánság, 

Trencsén vidéke, a felsőmagyarországi nem-

zetiség által lakott vidék, s leginkább terhel-

tettek azok, melyek ellenzéki képviselőket 

küldtek." 

Nem ismerjük a kataszteri munkálatok 

eredményét kormánypárti és ellenzéki kerü-

letek szerint, s igy nem mondhatunk Ítéletet 

Thaly Kálmán állítása felett, ezzel szemben 

azonban jól esik azt constatálni, hogy Szen-

tes, bár egyik legtőzsgyökeresebb elllenzéki 

kerület, azért ő nem panaszkodik a katasz-
ter miatt, mig Hód-Mező-Vásárhelynek az idő-
beu kormánypárti képviselője volt és mégis 
igen keservesen jajdul föl, ha a kataszterről 
van szó. 

S mi azt hisszük, hogy a kataszteri kér-

désnél a bökkenő nem is azon fordul meg, 

hogy hol volt, vagy van ellenzéki képviselő, 

s hol nincs, hanem megfordul azon, hogy mely 

közönség fordított kellő gondot a kataszteri 

fölvételnél az ellenőrzésre. — Hiszen itt vau 

p. o. a szomszéd Kun-Szent Márton városa, 

liol 57 ',,-al emelte a kataszter a földadót, 

vagyis átlag minden 100 frt földadó 157 frtra 

emelkedett. — Mi azonban ezt éppen nem 

szeretnénk annak tulajdoníttatni, mert ott el-

lenzéki képviselő volt, hanem annak, hogy 

sem a kataszteri bizottság, sem az egyes föld-

birtokos nem törődött vele, hogy mily osz-

tályba veszik a földjét. — Annak a becslő 

biztosnak pedig, ki minden áron meg akarja 

szolgálni hivatalát, sőt kitüntetésre és elisme-

résre törekszik, érdekében áll minél maga-

sabb kataszteri tiszta jövedelmet kitüntetni. — 

S igy, egy ellenőrizetlen állami hivatalnok 

túlbuzgóságának terhét egy egész emberöltőn 

át viseli a közönség. S ha felvetjük a kér-

dést, hogy méltán-e ? — akkor egy gyenge 

igent el nem mulaszthat az ember; mert 

megérdemli terhét az, ki önmaga nem toro-

dig saját bajával mindenek felett. 

Szentes város határának kataszteri tiszta 

jövedelme, dacára annak, hogy a rétek föl-

törettek, s itt a legjobb minőségű szántóföl-

dek álltak elő, melyek nagyban emelik a szen-

tesi határ kataszteri tiszta jövedelmét az 1854-

diki kataszterrel szemben, mégis 20,000 frttal 

apadt a kataszteri tiszta jövedelem összege. 

Pedig Szentes ezért nem áldozta föl politikai 

elvét. Választott függetlenségi képviselőt és e 

mellett olyan elöljáróságot és kataszteri bi-

zottságot, mely még a kataszteri fölvételek 

tartottak: egy pillanatra sem vette le szemét 

ezen munkálatokról s argusilag igyekezett 

megoltalmazni a közönség érdekét. 

S bizony, ha ugy vesszük, hogy a sze-

rencsésen keresztül vitt kataszterrel mit nyert 

közönségünk, hát ha ezt a földadó, községi 

adó és ánnentesitési költség, megyei, egyházi 

pótadónál egy összegben fejezzük ki, éven-

ként ¿0 ezer frt adókönnyebbséget tesz ki. 

— S ha állna az, amit Thaly mond, hogy 

iz ellenzéki kerületek tulterheltettek: a szen-

tesi kataszteri bizottság érdeme kétszeres ; 

inert ellenzéki kerület létére is meg tudta Szen-

tes földbirtokos osztályának érdekét hatalma-

san oltalmazni. 

Itt azonban nem lehet ellenzéki logalina-

kat zavarni bele a dolog eredményébe. Az állam 

érdeke az volt, hogy a tiszta jövedelem emel-

tessék, a község érdeke pedig az. hogy ne 

emeltessék, sőt apasztassék. — S hol a kö-

zönség érdeke az államéval szemben jól volt 

képviselve, ott nincs panasz. — Mint e te-

kintetben — hál' istennek — nálunk nem 

lehet ! 



399. oldal. 

Csongrádvármegye törvényhatósági bizottságának 

Szentesen, 1887. évi december 15-én s folytatólag 

tartandó rendes közgyűlésén elintézendő ügyek 

tárgysorozata. 
1. Alispáni negyedéves jelentés. 

2. Az igazoló választmánynak 1888. évre meg-

választása. 

3. Alispáni jelentés a törvényhatósági iparta-

nácsba 1888. évre két rendes és két póttagnak és 

egy jegyzőnek megválasztása tárgyában. 

4. A közigazgatási bizottságból kilépő őt tag 

helyett ujaknak megválasztása. 

5. A ninlgu m. kir. belügyniinisterium intéz-

vénye, melylyel a vármegyének az 1888. évre szer-

kesztett költségvetési előirányzatát jóváhagy va leküldi, j 

6. Ugyanannak intézvénye, melylyel Csongrád-

vármegyének a betegség, vagy szellemi fogyátkozás 

folytán munkaképtelenné vált tisztviselő-, segéd- és 

kezelőszemélyzet tagjaival szemben követendő eljárás-

ról alkotott szabályrendetetét jóváhagyta. 

7. Ugyanannak intézvénye a dorosmai árvatár j 

1886. évi mérlegére vonatkozólag. 

8. Ugyanannak intézvénye, melyben a Csongrád-

varmegyei tiszti-, segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet 

nyugdijszabályrendeletét jóváhagyta. 

9. Ugyanannak intézvénye, a vármegyei árva-

székhez kért napdijas írnok ideiglenes alkalmazása 

és egy kiadói állás rendszeresítése tárgyában. 

10. Ugyanannak intézvénye, a kincstár részére 

1887. évben engedély mellett termelt dohány bevál-

tásahoz politikai biztosok kirendelése iránt. 

11. A ninlgu m. kir. belügyministeriuin intéz-

vénye, Kossá László tisztb. aljegyző s közigazgatási 

gyakornok által kérelmezett 100 ftnyi segély tárgyában. 

12. Ugyanannak intézvénye. Tóth József doros- j 

inai lakosnak, Dorosma város képviselőtestületének 

88—100. sz. a. hozott liaturozatai ellen beadott fe-

lebbezésére vonatkozólag, s ezzel kapesolatbau Kiss 

István dorosmai plébánosnak kérelme a pap-tanyai 

épületek kijavitása iránt Dorosraa város képviselőtes-

tülete által hozott határozat érdemleges elbírálása 

tárgyában. 

13. Ugyanannak Forgó lí. Imre csongrádi la-

kosnak, Csongrád város képviselőtestületének 73. sz. 

határozata ellen beadott felebbezési ügyében kelt 

intézvénye. 

14. A ninlgu in. kir. honvédelmi ministerium 

rendelete, az 1888. évi ujoncáliitás keresztülvitele tar-

gyában. 
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15. Ugyanannak rendelete, a lóavató bizottság 

megalakítása tárgyában. 

16. Az országos nőiparegyesület felhívása az 

egyesületbe való belépés iránt. 

17. Pest-Pilis-íSolt-Kiskun vármegye közönségé-

nek az éves cselédek felmondási és szegődési idejé-

nek megállapítására alkotott szabályrendelete. 

18. Beregvármegye közönségének a törvényha-

tóságok tisztviselői nyugdij alapja javára jövedelme-

zendő állami sorsjáték rendezése tárgyában a belügy-

in inisteriumhoz intézett felirata. 

19. Ugoesavármegyének hasonló irányú felirata. 

¿0. tíékésvármegye közönségének kisdedóvók 

kötelező felállítására vonatkozó törvényjavaslatnak 

benyújtása iránt a belügyininisteriumhoz intézett 

felirata. 

21. Szentes városának módosított szervezeti sza-

bályrendelete. 

22. Mágocs községnek a települők iránt alkotott 

szabályrendelete, és erre vonatkozó ügyészi vélemény.. 

23. Szentes városának az 18b8. évre szerkesz-

tett költségvetési előirányzata. 

34. Csongrád városának az 1888. évre szerkesz-

tett költségvetési előirányzata. 

25. Sövényháza községnek az 1888. évre szer-

kesztett költségvetési előirányzata. 

26. Dorosma városnak az 1888. évre szerkesz-

tett költségvetési előirányzata. 

27. Mágocs községnek az 1888. évre előirány-

zott költségvetése. 

28. Sándorfalva községnek 1888. évre előirány-

zott költségvetése. 

29. fczentes város közönségének határozata a 

rendőri létszám szaporítása tárgyában. 

30. Alispáni jelentés a szegvári meg)ei szék-

épület alsó helyiségeinek haszonbérde adása tárgyában. 

31. Ügyészi vélemény, Forgó G. Imrének Cson-

grád város képviselőtestülete által 170. sz. a. hozott 

határozat ellen beadott telebbezése tárgyában. 

32. Ügyészí vélemény, Forgó G. Imrének 102., 

103. és 166. számok alatt hozott határozatok ellen 

beadott telebbezése tárgyában. 

33. Ügyészi vélemény, Piroska István csongrádi 

lakosnak, Csongrád város képviselőtestületének 100. 
1 sz. a. hozott határozata ellen beadott telebbezése 

' tárgyában. 

34. Ügyészi vélemény, Sólya Antal csongrádi 

lakosnak, Csongrád város képviselőtestületenek 150. 

sz. a. hozott határozata ellen beadott felebbezése 

tárgyában. 

T Á R C A . 

48. szám. 

35. Ügyészi vélemény, idősb Greskovics Pálnak 

Csongrád város képviselőtestülete által hozott 177. 

és 178. sz. határozatok ellen beadott felebbezése tár-

gyában. 

36. Lévai Antal és társainak Csongrád város 

ellen 2400 írt s járulékai iránt folytatott keresete. 

Ezzel kapcsolatban megyei ügyészi vélemény. 

37. Szentes városának 1886. évi gyámpénztári 

számadása s Szentes város közönségének e szám-

adásra hozott határozata ellen Győri Ferenc pénz-

tárnok és Horváth Jenő ellenőr által beadott feleb-

bezés. 
38. A községektől beérkezett számadások elbí-

rálása. 
39. A számonkérőszék jegyzőkönyve. 
Szentes, 1887. december 2. 

Stammer Sándor, 
alispán. 

A magyar zarándokok 
Rómában. 

A földgömbnek minden országai és vidékéről 

Hóniában időző zarándokai kőzött — írja nov. 30-ról 

az „Egyetértés* tudósítója, — a közfigyelmet legin-

kább a magyar zarándokcsapat vonja magára. 

E kiváló figyelemnek különféle okai vannak. 

Eltekintve ama mélyen gyökerező rokonszenvtől, mely 

az olasz nemzetet a magyarokkal összeköti és a kö-

i telékektől, melylyel Magyarország az apostoli székhez 

i és a római egyházhoz mindig fűzve volt, már az a 

mód is, melyen a magyarok zarándokolása introdu-

káltatott, nagyon is alkalmas volt, hogy nemcsak a 

magasabb egyházi és politikai körök, hanem a köz-

nép alantabb rétegeinek érdeklődését is fokozottabb 
! mérvben keltse fel. 

Talán felesleges elmondani, hogy nagyon is kü-

| lömbőző hatást gyakorolt e körökre a budapesti 

katholikus gyűlésnek a pápához intézett fölírata, mely 
1 annak szükségét hangsúlyozza, hogy a szentszék vi-

lági uralma állíttassék vissza. 

A Vatikánban, mint a magyarok kitűntető fo-

gadtatása is bizonyította, természetesen nagyon szí-

vesen vették e politikai ízű tüntetést, mely össze-

vág a pápa buzgó hívei által annyis or hallható a 

katholikus egyház és a papság elnyomásáért kesergő 

panaszaival, az olasz kormánykörök ellenben nem 

nagyon örvendenek a magyar zarándokok emez eljá-

rásának, az alantasabb ellentüntetésekre mindig kesz 

néprétegek pedig, oly nagy érdeklődéssel viseltettek 

a Magyarországról jövő zarándokok iránt, hogy a 

MEGNOSULOK. 
BESZÉLY, 

írta: Egy nös ember. 
(1) 

Ebéd után fekete kávémat szürcsölgettem és 
határtalan kéjjel eresztgettem a gondűző füstfelleget, 
az isteni illatú gálocsival megtömött pipámból, s e 
pillanatban a dohány kéj ugy elfogta idegeimet, 
hogy még a felett sem tudtam elkeseredni, hogy 
Tisza Kálmán jövőre már attól is megfoszt bennün-
ket, szegény alkotmányos magyarokat, hogy a do-
hányt szűzen, amint azt az isten megteremtette, li-
nánc kéz érintése nélkül szívhassuk. 

Mit törődik a magyar ember a dohánymono-
poliuin megszorításával, ha a pipája gálocsival van 
megtömve s eresztgeti ennek illatterhes, kék bodor 
füstjét a levegőbe, hol azok gyűrűkké alakulva, ker-
getik egymást, mint valami tündérek, hogy a földi 
halandó szemét, lelkét kápráztassák. Nem is gondol-
koztam felette, csak éreztem, hogy isten majd ki-
szolgáltatja nekem a szűz gálocsi dohányt ezentulra 
is. — S ez az érzés csak fokozta kéjemet és bol-
dogságomat. 

Valóban kellemes, kéjjel szép álom egy dél-
utáni jó pipadohány füstjében fürdetni az ember-
nek lelkét és elfeledkezni az egész világról. 

Ezen álomból vert engem föl Kovászosy Árpád 
barátom, ki sziliéből kikelve, rontott szobámba, be-
vágva egy sarokba botját, levetve egy székre kalap-
ját s letépve inkább, mint vetve, felső kabátját. 

— No, most már belátom, hogy te vagy a leg-
józanabb és legbölcsebb ember a világon! — kezdé 
s azzal, mintha már köszönt és kezet szorított volna, 

belevágta magát egy székbe. De csak egy pillanatig 
hagyta ott az indulat, mert már a következő perc-
ben fölugrott és járt, jobban mondva futkosott fel 
s alá a szobában, mint egy őrült. 

S én néztem nyugodtan, pipálva tovább és 
szürcsölgetve a fekete kávét, s ínég azt sem kér-
deztem meg barátomtól, hogy nem parancsol-e egy 
csészével? S nem akar-e rágyújtani egy pipa isteni 
gálocsi dohányra? 

Barátom egyszer, mikor már jól kifújta, kifut-
kosta magát, elém állott. 

— Tudod-e, — szólt, — hogy miért tartalak 
én téged véghetlen okos embernek? 

— Nem. 
Azért, mert azt sem kérded, hogy mi a 

bajom, hegy mi lelt? Mért vagyok ilyen veszekedett 
hangulatban ? 

Elmosolyodtam és nem szóltam barátomnak 
semmit, hogy oka legyen még a véghetlennél is 
okosabb embernek tartani. Hiszen ezen hitében 
neki nincs semmi kára, nekem nincs éppen semmi 
hasznom, hát legyünk mi ketten a mellett. 

— Ugy-e, te mondtad nekem valamikor, — 
folytaiá barátom, — hogy az emberek legnagyobb 
részben azért vannak teremtve, hogy legyen, aki kí-
nozza, bántsa az embert? - És én akkor azt mond-
tam neked, hogy „barátom, ha neked egyszer négy 
leányod lesz, akkor majd türelmesebb leszesz a fér-
fiúi emberek iránt." — Hiába, a lányos apának a 
legostobább fiatal embert is tűrni kell, hogy leá-
nyai szerencséjét el ne rontsa. — S te azt mond-
tad nekem, hogy a te szemedben, ha négy leányod 
volna, az emberek még gyűlöletesebbek volnának. 
— Én mosolyogtam. Különös vagy, — gondolám. 
— Boldog vagy, mert van jó házas életed s itt oly 
világot birsz, melyet csak zavarhatnak, de boldo-
gabbá nem tehetnek az emberek, s innen az ide-
genkedés. — Nem értelek meg; pedig igazad van. 

— Pfuj ! — Én némán néztem és hallgattam bará-
tomat. Tudtam, hogy vagyonos ember, tehát anyagi 
baja nincs, jó családi életet él, házi békétlenség 
nem bántja. Nem akar lenni se országos képviselő, 
se alispán, tehát népszerűsködési betegség nem há-
borgathatja. — Mi lehet hát a baja? Bizonyosan 
valtókat irt alá és fizetnie kell valamelyik nagy tisz-
telőjéért, vagy kitűnő barátjáért! igy van. Más nem 
bánthatja az én barátomat. No, csak nagy ne legyen 
az az obligatió, 5—6 ezer frt még meg se kottyan 
nála. Kiadja az idei termés, gondolkoztam, barátom 
pedig elfordult tőlem és újból futkosni kezdett. 

— Feleséged nincs itthon? — kérdé kis szü-
net múlva. 

— De igen. Kint van az éléskamrában. Alig 
ette meg az utolsó falatot, oda ment rendezkedni. 

— Vajon hívd be, kérlek. Előtte szeretném 
magam kidühöngeni. 

— De mi kit ? 
— No tudod, soha nem hittem volna, hogy 

ily sülyedt, hitvány korszakot érjek meg! 

— Talán kezes vagy és fizetned kell? 
— Ah, hiszen azért csak nem megyek a más 

házára haragomat, felháborodásomat hűteni? — 
Kérője van Piroska leányomnak. 

- No, hiszen ez nem oly nagy baj. Hiszen a 
leány sorsa az, hogy férjhez menjen. Vagy nem 
szereted a kérőjét? De ha a leány szereti? 

— De hogy nem szeretem, — tört most ki 
egész indulatja Árpad barátomnak. — Annyira sze-
retem, hogy szeretném a botomat megtáncoltatni 
a hátán, összetörni annak a hitvány embernek min-
den csontját. 

— De hát ki az az ember? 
— Az az uj procátor, az a bikfic, az a suta, 

tehetetlen, gyámoltalan barom. 
— De hát kicsoda? 
— Az a hitvány Bogdán gyerek. 
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rend- és vendégszerető kormány csupán óvatosság-

ból kényszerítve volt az érdekes magyar vendégeket 

a rendőrség gyöngéd figyelme alá helyezni, nehogy 

valami bántódásuk legyen. 

De a magyarok, minden buzgó vallásosságuk 

mellett, nem hiába állnak a politikai tapintat hírében. 

Ügyesen és megnyerően sikerült nekik a pápá-

hoz intézett feliratuk által felkeltett kedvetlenséget 

eloszlatni. 

Az a kegyelet és vonzalom ugyanis, melyet a 

magyar zarándokok a modern olasz állam iránt az 

által tanúsítottak, hogy a mult kedden a pantheon-

hoz vonulva, az ottani Viktor Emánuel érdemeinek 

megörökítésére fekvő emlékkönyvbe jegyezték nevei-

ket, oly nagy megelégedéssel fogadtatott, még azok 

részéről is, kik érzületükben a pápához intézett föl-

írat által sértve érezték magokat, hogy e felirat előbb 

jelzett hatása teljesen elenyészett. 

Igy tehát ezen epizód is kölcsönös megelége-

désre lőn befejezve. A vallásos magyarok megadták 

azt, ami, véleményük szerint, a vallást illeti: a val-

lásnak, és azt, ami az államot illeti: az államnak. 

Az olasz állam pedig a maga részéről bebizo-

nyította, hogy az ellene felhozott vádak, melyek a 

katholikus egyház elnyomásáról, a pápa fogságárót 

stb. szólanak, semmiképpen sem igazoltak. A pápa 

tiszteletére érkezett vendégek, ezek között a magya-

rok is, minden akadály nélkül szabadon mozoghat-

tak az olaszok fővárosában. 
« 

* * 

XIII. Leo pápa nov. 30-án fogadta a magyar 

zarándokokat, kikhez a következő, teljes szövegű be-

szédet intézte: 

„Áldozári működésűnk ötven éves fordulójának 

szerencsés ünnepéhez, melyet Isten óvó kegyelméből 

nemsokára megérünk, nem kis mértékben járul, sze-

retett fiaim, a ti mai megjelenésiek, mely hallgatagon 

megerősíti azt, a mit a ti bíbornok-primástok az 

imént oly ünnepélyesen és ékesszólóan kifejezésre 

juttatott. Csodálatos az, hogy a bánat oly számos 

okainak közepette, mily nagy vigaszt nyújt nekünk 

szívetek eme kiváló és nemes nyilatkozása, melyben 

mi, a multatokra gondolva, nyomait látjuk őseitek 

dicső erényeinek, amaz erényeknek, melyeket Magyar-

ország jó és balszerencse közt mindenkor megőrzött, 

s melyek a dicsőség bélyegét nyomták Magyarország 

első megalkotóira. Mert már abban az időben, midőn 

Szent István, a ti nagy apostolotok, az állam és biro-

dalom első alapját megvetette, nem akart erre inas-

ként, mint az apostoli szék auspicziumai alatt vállal-

kozni. Épen azért, az apostoli székhez való hű ragasz-
kodástok és hódolatotok az, melyért melegen üdvöz-
lünk benneteket. Számíthattok reá, szeretett fiaim, 
hogy ép ugy, mint a lefolyt századévek alatt, midőn 
az üdv bősége áradt onnan felétek, a jövőben is 
mindig a jótétemények hasonló bősége fog onnan 
reátok áradni. Hiszen a római papaságban tényleg 
meg van az isteni erő, mely már lényegénél fogva is 
üdvöt áraszt mindenekre és sohasem fog az megtör-
ténni — a mint az emberi dolgoknál történni szo-
kott, — hogy ez az isteni erő valaha megszűnjék, 
vagy megváltozzék. 

Az egyház ellenségei tagadják ezt, mert elvon-

ják a lelkeket a katholikus vallástól, mert elidegení-

tik azokat az egyház fejétől, Jézus Krisztus helytar-

tójától, mert mindinkább terjeszteni akarjak a harcot, 

melynek legádazabb támadásait nekünk kell elszen-

vedni. De a tények azt bizonyítják, hogy céljaik nem 

valósulnak meg minden részeikben. Valóban, hala 

legyen az istennek, létezik meg a vallas élő szeretete, 

letezik még határtalan tisztelet az apostoli szek iránt, 

s különösen ez utóbbi mély gyökereket vert a nép 

túlnyomó részének lelkében. Bizonyíték erre az a nagy 

lelkesedés, melylyel aldozari működésűnk évfordulója 

alkalmaból minden leié talalkozunk s nem kevésbbé 

az a bámulatos öszhang, a szeretet nagy számú és 

fényes bizonyítékai, melyek a föld minden pontjáról 

mintegy nemes vetelykedéssel érkeznek a romai pa-

pához. 

De a mi a körlevelet illeti, melyről az imént 

a prímás beszédében említés tétetett, nem tisztünk 

által reánk rótt kötelesség volt, mely bennünket an-

nak püspökeitekhez való szétküldésére birt, hanem 

nemzetetek iránt érzett különös jóindulatunk, melyet 

elődeinknél nem kisebb mértékben táplálunk iránta-

| tok. Elénk óhajtása volt szivünknek, niü és hasznos 

tanácsokkal látni el benneteket, s ez okbol utaltunk 

ama veszélyek némelyikére, melyek keresztényi tiszta 

erényteket fenyegetik. Egyúttal rendszabályokat nyuj-

! tottunk az erkölcsök illendő voltaiul, a keresztenyi 

tást merítsetek ugyanabból a forrásból, melyből ne-

mes és bölts nemzetetek már kezdetben az evangé-

lium fényét s atyáitok sokszerü kételyeihez a segít-

séget merítették. 

Legyetek hát rajta, szeretett fiaim, hogy Róma 

városából, a katholícizmus fővárosából, szent Péter 

és szent Pál apostolok dicső sírjai mellől, elődeitekhez 

méltó érzelmeket vigyetek magatokkal. Legyen az 

egyház iránt érzett szeretet mindig forróbb nálatok: 

erősbödjék tiszteletetek a szentszék iránt s akaratotok 

a keresztényi erények gyakorlásában I Ez lesz római 

zarándokutatok legszebb gyümölcse, s nem csupán 

a ti számotokra, hanem különösen a közboldogság 

hasznára, mert ismeretes dolog, hogy az államok 

boldogsága nem annyira a fegyverektől és gazdag-

ságtól, mint polgárainak vallásosságától és erényei-

től függ. 

Ti pedig, Simor bíbornok prímás és püspökeid, 

ne szűnjetek meg gondosan őrködni népetek üdve 

felett, hogy Magyarország működéstek és fáradozá-

saitok által napról-napra felvirágozzék azon díszben, 

mely méltó a keresztényi dicséretre. 

Mi azonban a mennyei kegyelem zálogául és 

jóindulatunk jeléül teljes szívből apostoli áldásunkat 

adjuk a felséges uralkodóra, a magyar nemzet apos-

toli királyára, felséges családjára, reátok, tisztelendő 

testvéreim és reátok, szeretett fiaim, a kik itt jelen 

vagytok, nem kevésbbé családjaitokra és az egész 

magyar birodalomra. • 

Levelezés. 

Dorozstna, 1887. december 7. 

Tekintetes szerkesztő ur! 

Ilogy a hírlapok egy idő óta nem foglalkoznak 

ügyeinkkel, az örvendetes bizonyítéka annak, misze-

rint csendesség uralg nálunk. 

A kedélyek nem voltak oly nyugodtak tíz év 

óta, mint most, a követválasztás óta. 

Nem szándékozom ezt a rég óhajtott, jól eső 

bátor vallastetel szükségességéről, a házasság szent- nyugalmat háborgatni ezen tudósításommal, félvén 

ségéről, az ifjúság keresztény szellemben való neve- attól, hogy a vihar nem sokára kitör. — A viszály 

léséről s még egyebekről, melyek a mostani viszo- anyaga meg van, a kanóc ég, a robbanás előidézé-

nyok közt szükségeseknek látszottak. — Nem kétel- sére vannak elvakult vállalkozók; akik nem gondol-

kedünk, hogy a rendszabályokat hiven, gondosan és nak azzal, hogy magukat első sorban teszik ki a ve-

az egyházi fönhatóság iránti engedelmességgel követni szélynek s a közerdeket áldozzák fel. 

fogja közületek mindenki a saját körében. De tekin- A túlhajtott személyes ambíció éppen oly rossz 

tettel a kor súlyos viszonyaira; s mert a csábítások tanácsadó, mint a bosszú. Ezt jó lesz megszívlelni 

oly mindennapiak, a bűnre vezető alkalom oly gya- azoknak, akik a f. hó 27-ikére kitűzött közbirtokos-

kori, óhajtva óhajtjuk, hogy a jóhoz allandu buzdi- választásra nagyon köszörülik a kardot, akik a 

— De hiszen az jeles fiatal ember, azt mond-
ják, hogy jó prókátor. Még egy pert sem vesztett el. 

— No elvesztette azt, a melyet ellenem indí-
tott. Kiszidtam azt az embert a házamtól ugy, hogy 
majd elsülyedt a nyomorult. Kotródott is előlem, ( 
mint egy futó tolvaj. 

— De hát miért? Azért, hogy leányod meg-
kérte ? 

— Nem, hanem ez az ember azt mondta, 
hogy „Uram, én nősülni akarok. Elveszem a leg-
idősebb leányát. — Mit ad vele ?" — Én erre fel-
keltem az asztaltól és a sarokból elővettem a boto-
mat és azt mondtam neki, hogy kitakarodjék a há-
zamból; mert röktön megtáncoltatom a botom a 
hátán. Nyomorult ember, még azt meri tőlem kér-
dezni, hogy mit adok a leányommal ? ! 

(Folyt, köv.) 

A d r á g a p é n z 
— B E S Z É L Y . — 

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. (36) 

Báró tíarkócynak nem volt ereje ellentmondani. 
Leült Bernnévei szemben. 

— Asszonyom, — k#zdé halk, mondhatni resz-
keteg hangon a báró, — önnek birtokába jutottak 
bizonyos kezességi váltóim, melyek be is peresíttet-
tek és ellenem az ön javára meg is ítéltettek. — En 
azonban ezen perről nem tudtam semmit; niert ezen 
per folvama alatt borzasztó csapást méri rám a vég-
zet, s ügyvédem emberbaráti indulatot vélt velem 
szemben gyakorolni, hogy midőn a halál csattogtatta 
pusztító szárnyait szeretteim felett, engem a borzaszto 
lelki fájdalmak alatt megkíméljen, a mások nnatt 
ért anyagi kellemetlenségektől. 

Köszönettel tartozom ezen emberies indulatért, 
bár nem volt ra szükségem; mert az emberek pe-
relese oly jelentéktelen lehetett előttem, midőn az is-
ten tarta felettem a legborzasztóbb íteletet. Ügyvé-
dem e magatartasa sodort azon helyzetbe, hogy íté-
letet kellett ellenem az ön javára mondani, hogy 
kötelességem teljesítésére szorítsanak. — Midőn a 
dolgot megtudtam, ügyvédemet megbíztam, hogy li-
zessen, s o azzal jött ma hozzám, hogy a inegitelt 
követelést nem akarja felvenni senki. Az ügyvéd ön-
höz utasította ügyvedemet, ön pedig ügyvédjéhez, 
inig a dolog vége az lett, hogy ön, asszonyom, ügy-
védje levele vei igazolia, hogy tartozásom ki van 
egyenlítve. — lit valami félreértesnek kell fennforogni, 
nem kepzeihetek mást. Azért jöttem teliül magam, 
hogy minden ieireeuest eloszlassak. (E szavakai ko-
molyan hangsúlyozta a baro.J Fizetni akarok, asszo-
nyom, — monda s larcajal vette eio. 

— Báró ur, — szólt szelíden Bernné, érezve, 
hogy a követelés felvétele elől kitérnie nem lehet, 
— engedje meg, hogy ügyvédemet utasíthassam a 
dolog rendezesere. Valóban nem érteni a dolgot. O 
nekem azt irta, hogy az ügy rendezve van, így igen 
természetes, hogy en nem mondhattam egyebet az 
ön ügyvédjének, mint hogy az ügy inár rendezve van. 

11a a baro komolyan inegligyelte volna Bern-
nel, e beszed alatt mindenesetre lathatta volna en-
nek rendkívül zavart helyzetét. 

— En azt hiszem, asszonyom, hogy nekünk 
nincs szükségünk semmiféle ügyvédi közbenjövetelre. 
Itt vannak nálam a periratok, melyek alapján az 
ön javára UOOO frt tartozas és 545 írt perköltségben 
el vagyok marasztalva. — Én ezt az összeget itt ha-
gyom. 

— Nem vehetem föl, — szólt most hatarozot-
tan Bernné, — mert ügyvédem nekem azt jelenté, 
hogy az ügy rendezve van. Én tehát a magam ré-
széről ezen jelentés alapján rendezettnek tartom az 

ügyet. Az esetleges félreértés tisztázására magamat 
ügyvédem meghallgatása nélkül, khívatottnak éppen 

! nem érezhetem. 

Bernné oly hangon beszélt, mely a bárót igen 
meglepte, annyival inkább, inert hiszen Kelemen 
ügyvéd őt felkérte, hogy tekintse a váltókat fizetés 
nélkül is kiegyenlítettnek. — Most már nem értheté, 
iiogy ki akar itt vele játékot űzni? A dolog nagyon 
t'ölháboritotta. — Asszonyom, — mondá, — nekem 

: ugy tűnik föl, hogy önök engem minden áron meg 
1 akarnak ajándékozni 'JOÜO írttal. — E nemtelen mu-
j latság ellen tiltakozom. 

— De kérem, — szólt most egész furfanggal 
Bernné, ki, minél inkább össze akart csapni feje fö-
lött a dolog kellemetlensége, annál leleményesebb 
lett, — én azt hiszem, hogy ezt a követelést a tu-
lajdonképeni adós is kiegyenlíthette,, mert hiszen 

| Ön ezen váltóknál csak kezes volt. Én azt hiszem, 
hogy így van, így kell lenni. — S azon föltevés el-
len, hogy önt valaki meg akarná ajándékozni, ne-
kem magamat védenem mindenesetre fölösleges. 

Bernné e találékonyságában annyi méltóságot 
1 és önérzetet nyilvánított, hogy a báró tisztelettel 
hajlott meg, s az első pillanatban ugy tűnt neki föl, 

! hogy Bernnének igaza lehet. — Akkor nincs más 
, hátra, — mondá, — minthogy bocsánatot kérjek. 

Bernné kecsteljesen hajtá meg fejet. 
A báró felállt, hogy távozzék. 

— Szabad kedves leánya egészsége felől tuda-
kozódnom? 

— Köszönöm asszonyom. Őt talán már meg-
tartja részemre az Isten. 

— Szivemből óhajtom én is. 
—- Köszönöm. Hálával tartozom jóságáért. 
A báró távozott. 

(Folyt, köv.) 
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más nézetűeket hasonló esetekben kicsinyelve, még 

mindig csúf vereséget szenvedtek. 

A közbirtokosság nagy érdeket képvisel Doros-

mán, nemcsak a tulajdonához tartozó 15 ezer hold 

közbirtok, hanem szervezetére való tekintetből is, 

azért a megejtendő választásról annak idején refe-

rálni fogok. 

Kongó-utunk ügye már véglegesen lebonyolít-

tatott; a munkálat pár nap alatt tényleg megkezde-

tik a vállalkozók által. — Ezen kérdésbe is beleját-

szott az egyéni spekuláció, de a vármegyei közigaz-

gatási bizottság erélye s az árlejtés reményen felül 

kedvező sikere elnémította az önző akadékoskodást. 

A trachoma ügyben Nóvák József orsz. képvi-

selő vezetése alatt egy küldöttség kérelmezte a kor-

mánynál a napokban az eddig kiadott és ötezer ftot 

haladó gyógyköltségek megtérítését s a község fel-

mentetését a további gyógykezelés kötelezettsége alul. 

— A város küldöttsége kedvező biztosítást nyert. 

Közéletünk említésre méltó egyébb nyilvánulása 

alig észlelhető. 

Társas-életünket sem jellemzi ezúttal az eddig 

annyira irigyelt kedélyesség és szívélyes összetartás; 

ami annál sajnosabb, minthogy a szükséges üdülés 

s hasznos szórakozás az összeillő elemek harmóniá-

jában leli itt is, — mint minden vidéki városban — 

biztosítékát. r. 

Világfolyása. 

A magyar országgyűlés képviselőháza a 

lefolyt héten több olyan törvényjavaslatot 

tárgyalt és emelt törvénynyé, melyek szoro-

san összefüggnek az állam pénzügyi helyze-

tével, a költségvetéssel, s céljok emelni az 

államkincstár bevételeit. Ezek közé tartozik 

első sorban a dohánynionopoliuni szigorúbbá 

tételéről szóló kormányi javaslat, melyet a t. 

ház, — tekintettel, hogy attól a kormány 

több millió bevételi többletet remél, — meg is 

szavazott. Ezzel tehát szentesittetett egy tör-

vény, mely más dohányt szivni, mint trafi-

kot, egyáltalán nem enged; továbbá, hogy a 

szűz dohányból még a termelő sem tarthat 

vissza csak egy makrapipára valót sem, s 

amint a dohányt leszedik, fináncok felügye-

lete alatt nyomban elzárják egy e célra épí-

tett simitó-helyiségbe. Mivel pedig ilyen épü-

letet nem mindenki emelhet, anélkül pedig 

termesztésre engedélyt nem kap, nagyon ter-

mészetes, hogy ezen intézkedés folytán a kis 

termelők száma egyre fogy, s csak nagy ter-

melők lesznek, ezeket könnyebben vélvén el-

lenőrizhetni. Jövője a csempészet megbünte-

tése szigorúbb lesz, s a följelentők is több 

jutalmat kapnak, ezenkívül megparancsolja a 

törvény, hogy a csempészetet a hivatalos ha-

tóságok, elöljáróságok is tartoznak följelen-

teni különben ha csempészet derül ki, nekik 

is meggyül a bajuk. 

A jelen országgyűlésnek második és fon-

tosabb tárgya volt a bélyeg- és illetékek ujabb 

s az államra nézve kedvezőbb kivetéséről 

szóló törvényjavaslat. Hosszas és élénk vita 

után ezt a javaslatot is elfogadta a t. ház s 

igy legközelebb abból is törvény lesz. 

E javaslat tárgyalásánál különösen Eöt-

vös Károly tartott éles hangú bírálatot a ja-

vaslat és kormány ellen s határozati javas-

latot adott be, melyben a törvényjavaslat 

visszavetését s ujabb, méltányos javaslat ki-

dolgozását kéri a pénzügyministertől. — Eöt-

vös a többek közt felhozta, hogy a hibásan 

kivetett illeték sok költséget okoz a polgárok-

nak; mert aki az ellen orvoslást akar sze-

rezni, annak okvetlen ügyvédhez kell folya-

modnia, akármilyen csekély legyen az összeg, 

mely a sérelmet képezi. 

Az interpellátiók közül, melyektől az el-

múlt héten visszhangzottak a t. ház folyosói, 

említést érdemelnek: Eötvös Károlyé, a ka-

posvári választás ügyében, melyet interpel-

láló az összkormányhoz intézett. Eötvös a 

többek közt azt kérdi a ministerelnöktől, 
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hogy vajon nem látja-e szükségesnek és in-

dokoltnak ő felségét, a királyt értesíteni ar-

ról, hogy a korona egyik tanácsosa: Szé-

chényi gróf kereskedelmi minisler, mily mó-

don (szavazat- és okmányhamisitást ért) ju 

tott képviselői mondatumhoz? Erre az inter-

pellátióra azonban még nem feleltek a meg-

interpellált ministerek. — Polónyi Gézáé, ki 

a szárnyaló hírekre hivatkozva, a közoktatási 

ministert a nemzeti mu/.eum és az országos 

képtár kezelése ügyében interpellálta, miután 

a hirek a nemzeti vagyon hűtlen kezeléséről 

szólanak. Ezen interpellatió nagy feltűnést 

keltett különösen azért, miután az oly nagy 

tudós, mint Pulszky Ferenc s annak fia el-

len irányult. Trefort minister ez interpellátió 

folytán nyomban elrendelte a vizsgálatot. A 

több napon át tartott vizsgálat a vád teljes 

alaptalanságát derítette ki. 

Az uj, öt éves országgyűlés tehát elég 

élénk és mozgalmas napokat él s bátran rá 

lehet mondani, hogy eddig még majdnem 

minden nap volt nagy mosása. 

A francia elnökválság, melyről lapunk 

mult számában már tettünk említést, véget 

ért, véget ért pedig Grévy, volt köztársasági 

elnök lemondása és Sadi-Carnotnak elnökké 

választatásával f. hó 3-án Versaillesban. — 

Az uj elnök: Sadi-Carnot, nem vitt ugyan nagy 

szerepet Franciaországban, de mint kereske-

delmi minister, tisztes helyet foglalt el. Neve 

különben a francia demokrácia történetével 

van egybeforrva. — A válságnak ilyetén meg-

oldását Európa-szerte örömmel fogadták, mert 

az uj elnökben határozottan békés szellemű 

elnököt nyert a francia köztársaság. 

A német trónörökös betegségéről azt je-

lentik San-Remóból, hogy a trónörökös jelen-

leg jól érzi magát, s remények merülnek fel, 

hogy a betegség még sem rák. A baj nem 

terjed, s némelyek a/.t hiszik, hoi*y a betegség 

utóbaja a vöröshiinlonek, melyben a trónörö-

kös két év előtt szenvedett. 

A bulgár-válságot illetőleg a héten nem 

állott be ujabb fordulat, annál feltűnőbb azon-

ban a változás, a német félhivatalos lapok hang-

jában, s emlegetik, hogy Ferdinánd fejede-

lemsége nem lesz tartós. Azt mondják, ha 

Ferdinánd német hercegnek tekintette volna 

magát, ugy kikérte volna eljárásához a családfő 

beleegyezését: de ezt nem tette, tehát nem 

német hercegként meni Bulgáriába. 

Uralkodónk trónralépésének 40 éves év-

fordulójának megünneplésére, az osztrák tar-

tományokban már megkezdték az előkészüle-

teket. Az ünnepély 1XSS. dec. 2 án tartalik 

meg méltó fénynyel. 

A politikai láthatáron isinél összevo-

nultak a régóta nyugtai uitó felhők és vészes 

fergeteget jóslón tornyosulnak északkeleten. 

Huszonnégy óra óta a legkülönbözőbb 

helyekről érkeznek riasztó hirek, fenyegető 

orosz csapat mozgalmakról a galíciai határ 

tőszomszédságában. A szövetséges közép-euró-

pai két nagyhatalomhoz közel álló lapok, mint-

egy adott jelszóra, egyszerre lepik meg a vilá-

got azzal a hírrel, hogy az orosz kormány 

oly hadtömegeket összpontosít a lengyel tar-

tományokban, melyek veszélyeztetik monarchi-

ánk biztonságát. S utalnak rá, hogy inig Ga-

líciában az osztrák-magyar csapatok száma 

nem több 45.000 embernél, addig Orosz 

Lengyelországban, a határ szomszédságában, 

nem kevesebb, mint 108.000 főnyi gyalogság, 

14.000 lovas és 336 ágyú van összevonva. 

Egyúttal egy, az osztrák kormányhoz közel 

álló lap, a bécsi „Presse" állítólag legjobb 

forrásból azt a hirt közölte, hogy a szövetsé-

ges hatalmak felvilágosításért fordultak a szent-

pétervári kabinethez e katonai mozgalmak 

ügyében. 

E hir mostanig nincs ugyan megerősítve, 

de megcáfolva sem. — A tőzsdén mindezen 

államhirek már f. hó 6-án jelentékenyebb bais-

14. száih. 

se-t idéztek elő, mely 7-én fokozódott, kivált 

midőn egy bécsi távirat azt tudatta, hogy 

Albrecht főherceg Arcoból Bécsbe érkezett s 

a délelőtt folyamán gróf Kálnoky külügymi-

nisterrel értekezett. 

A gazda közönség figyelmébe! 
Szabályzat az országos tenyésztési célra évente ta-
vaszszal megejtetni szokott általános bikavásárlások-
nak és a bikák kiosztásának foganatosítása ügyében. 

1. Csak tísztavérű és határozott fajta — és 

bikajelleggel biró, a marnál 140 centiméternél ma-

gasabb s a március hóban kezdődő kiosztáskor har-

madfél évnél idősebb magyar fajta — illetve a más-

fél éves kort ugyanakkor meghaladó berni — (sim-

menthal-saani), pinzgaui, niöllthali, kuhlandi vagy 

allgaui fajta bikák vétetnek meg, darabonkint és át-

lagban 250 forintnál, illetve ¿00 forintnál nem ma-

gasabb árakon, kizárólag oly gazdaságokban, a hol 

és a melyeknek környékén ragadós állati betegség 

néni mutatkozik. 

2. Az ilyen bikákat a minísteriumnak eladni 

szándékozó tulajdonosok, illetve ezeknek megbízottai, 

legkésőbben január hó 15-ig közvetlenül a kerületi 

állami állatorvoshoz forduljanak írásban eladási aján-

lataikkal, melyekben a vételre kinált minden egyes 

bikának fajtája, kora (elletési év és hónap), szabott 

ára, állomási helye, származása, neve és netáni 

törzskönyvi száma és végül különös ismertető jelei 

(például: a meglevő bélyeg neme, alakja és helye) 

határozottan és külön megjelölendők. 

Pirókszinü vagy fehér farkbojtu, továbbá a fül-

kagylókban csak fehér szőrrel biró magyar fajta bi-

kák, valamint általában a feketetarka színű, vagy 

félheréjű bikák semmi esetre sem vásároltatván 

meg, ezek már az ajánlatokból kihagyandók. 

3. A bikáknak szakértői megvizsgálását a ke-

rületi állami állatorvos, az emiitett ajánlatokra vo-

natkozólag innen nyerendő meghagyás alapján, a 

helyszínén teljesiti s ugyanakkor minden egyes bi-

káról, melyet tenyésztésre feltétlenül alkalmasnak és 

megvásárlandónak talált, egy külön szemlejegyző-

könyvet vesz fel, melyet az eladó vagy megbízottja 

al áir azon kötelezettséggel, hogy az állatot a minis-

terium részére fentartja, mig ez a megvételt illető-

leg határozván, erről őt a kerületi állami állatorvos 

utján értesiti. 

A szemléknél eddig szokásban volt bebélyeg-
zések mellőzendők. 

4. Ha ezen határozatban a bika megvettnek 

mondatik ki, az eladó köteles azt április hó 15-ig 

díjtalanul eltartani, ellenben ha a bika elhelyezése 

a mondott napig meg nem történnék, a tulajdonos-

nak április hó 16-ától kezdve, a bika kiadásának nap-

jáig, naponta 2 klgr. zabot és 7 klgr. szénát szá-

mítva, tartási dij cimén negyven (40) krajcár napi 

költség megtérítésére igénye van, a gondozásért 

azonban külön dijat egyáltalán nem számit hat fel. 

Az eladó az állatnak megfelelő táplaltságáért, 

kifogástalan gondozásáért, minden erőművi sérülése-

ért egészen az átadásig, úgyszintén a tényleges át-

adást követő harminc napon at a bikának teljesen 

megfelelő tenyészképességeért felelős. 

Végül pedig az eladó a bika állomáshelyének 

esetleges változását a kerületi állami állatorvossal 

haladéktalanul közölni és vasúti szállítás esetén az 

állatot a marharakodásra engedélyezett legközelebbi 

állomasra díjtalanul elhajtatni tartozik. 

5. A kiosztásra rendelkezésre álló bikák elhe-

lyezésének célja első sorban szegényebb sorsú köz-

ségek, másodsorban pedig vagyonosabb községek, 

illetőleg a magántenyésztők okszerű marliatenyész-

tésének előmozdítása lévén, az emiitett állatok an-

nak idején mielőbb kiosztandók lesznek, akár a tel-

jes vételárnak legfeljebb három, kamatmentes, félévi 

részletekben történendő lerovásával, akár a vételár-

ból bizonyos százaléknak elengedésével, vagy eset-

leg még ezenfelül a kedvezményes árnak háromnál 

nem több, kamatmentes, féléves részletben leendő 

törlesztése mellett, sőt egyes — kiváló figyelemre 

méltó — esetekben s a mutatkozó készlethez, képest, 

az állatok a tulajdonjog fentartásával, vagyis csupán 

használatra ingyen is kiadatni fognak. 
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6. Hogy a szükségletet kellő időben teljesen 

ismerve, a jelzett vásárlásokra szolgáló költségado-

mány összege által megállapított számban ekként 

elhelyezhető tenyészbikák mihamarább és biztosan 

kiosztathassanak, az e tárgyú kérvények a ministe-

riumhoz cimezve és 50 krajcár bélyegjegy gyei elllátva, 

legkésőbben február hó 15-ig közvetlenül a kerületi 

állami állatorvoshoz benyújtandók. 

Ez en kérvényekben határozottan megjelölendő 

a kivánt bika fajtája, a netán óhajtott kedvezmé-

nyek s az ezeknek nyújtását támogató indokok, to-

vábbá a már meglevő és alkalmas bikák, úgyszin-

tén a tehenek száma s végül a marharakodásra en-

gedélyezett azon állomás, melyen a bika vasúti szál-

litás esetén átvétetnék. 

A községek kérvényei az illetékes járási fő-

szolgabirák által is véleménynyel láttamozandók azon 

esetekben, ha a rendesnél nagyobb (például: ¿0-nál 

több százalék leszámitása, vagy használatra ingye-

nes kiadás) kedvezmény kéretik. 

7. Az elhelyezésre kijelölt bika átvételével járó 

és az átvevő által egyaránt pontosan betartandó fel-

tételek a kötelező nyilatkozatban felsorolvák s rend-

szerint a következők: a nyilatkozatot elfogadott kö-

teles a kijelölt bikát haladéktalanul átvenni, jól gon-

dozni és takarinányozni, kizárólag tenyésztésre hasz-

nálni, mig e célra alkalmas, azontúl pedig az állat-

nak erre használhatlan voltát közvetlenül a kerületi 

aliami állatorvoshoz bejelenteni s ezen körülményt 

ugyanekkor állatorvosi lelettel igazolni, — továbbá: 

ha a bika vagyontalan községnek ingyenes haszná-

latra osztatik ki, az állatot az emiitett bejelentés és 

igazolás után további rendelkezésre jól táplált álla-

potban díjtalanul visszaszolgáltatni, — ellenben, ha 

az állat bármilyen íizetési kikötéssel engedtetett át, 

ezen kötelezettségnek az illetékes királyi adóhivatal-

nál minden tekintetben (összegek és tizetési napok) 

pontosan eleget tenni. 

Azon esetre, ha valamely ̂ esedékessé vált összeg 

kellő időben nem íizettetnék le, a bika átvevője a, 

hátraléknak a lejárati naptól hat százalékkal számí-

tandó késedelmi kamattal együtt leendő behajtásara 

a ministerium részére a szabad birói választást en-

gedi. 

8. A kötelező nyilatkozatok, az átvevő község 

előljarósaga két tagjának, illetőleg az átvevő magán-

tenyesztőnek keltezett aláírásával s a község hivata-

los vagy az átvevő pecsétjével, — ezenfelül pedig a 

tizetési kötelezettséget megállapító nyilatkozatok az 

ősszeghez képest és a 11. fokozat szerint, — s az 

ingyenes használatról szóló nyilatkozatok 50 kraj-

caros bélyegj egy gyei ellatandók. 

A nyilatkozatok az ajánlatról szóló értesítés 

keltezésétől számítva, legkésőbben 30 nap alatt visz-

szaküldendök; további késedelem lemondásnak vé-

tetik. 

A nyilatkozatoknak ekként kötelezőleg történt 

elfogadása és közvetlenül a kerületi állami állator-

voshoz beküldése után, a ministerium a bika kiadasát 

és esetleg vasúti elszállítását elrendeli s erről az át-

vevőt ertesiti, — illetőleg a kerületi állami állator-

vos az eladót a bika kiszolgáltatására írásosan fel-

kéri s ezen megkeresést az átvevőnek megküldi, a 

ki azon az átvételre egy megbízottat Írásosan iga-

zol és ezután a megkeresést a megbízott által az 

eladóhoz juttatja. 

Az eladó ezen irat ellenében a bikát a meg-

bízottnak átadatja, a megbízott pedig az állatnak 

egészséges és ép állapotban megtörtént átvételét 

ugyanazon megkeresésen írásosan és keltezve elis-

merni tartozik. 

9. Az átadás után minden esély és felmerül-

hető kár kizárólag az átvevőt terheli, ugy, hogy a 

bika átvételével egyidejűleg megszűnik a kincstár 

ellenében minden további kártalanítási, csere- vagy 

egyéb igény. 

De hír az állat tenyésztésre képtelen, ezen kö-

rülmény okvetlenül — az átvételtől számítandó — 

30 napon belül és közvetlenül a kerületi állami 

állatorvoshoz bejelentendő, aki itteni utasításhoz képest 

a helyszínén eljár és ha a panasz nemcsak valónak 

bizonyul, de az átvevőt a bikának takarmanyozasa, 

gondozása és tenyésztésre kihasználása >örül hiba 

vagy mulasztás egyaránt nem terheli, az eladó kö-
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teles ezen állatot egy ugyanoly becsértékü és kifo-

gástalan tenyészképességü, alkalmas bikával az át-

vevőnek díjtalanul becserélni, — ha ez nem volna 

eszközölhető, a tenyészképtelen bikát kárpótlás nél-

kül visszavenni és annak teljes vételárát a kincstár-

nak megtériteni. 

Ha a panasz alaptalannak bizonyult, a kikül-

dött kerületi állami állatorvosnak az őt megillető 

napidiját és útiköltségét a panaszos, nyugta ellené-

ben, kifizetni köteles. 

A jelzett határidőn tul bejelentett ilyen pana-

szok nem vehetők figyelembe. 

7. oldal. 

államvasút igazgatósága ennek következtében már 
előterjesztést tett a ministeriumnak az olcsóbb ta-
riffa életbeléptetése iránt. Ezen nj taritla szerint a 
darabáruk 17 -al szállíttatnak olcsóbban, mint eddig, 
ugy, hogy most má^ a vasút a szállítás olcsóságára 
nézve teljesen versenyezhet a hajószállitással. 

— A vá ros i adósságok konve r t á l á s a . 
A város 1:20 ezer frtra menő adósságainak egy ol-
csóbb kölcsönnel leendő helyettesítését határozta el 
a közgyűlés. — Ezen határozat folytán Sarkad t pol-
gármester és Ónodi Lajos főjegyző a Magyar Jel-
zálog Hitelbankkal tárgyalásba bocsátkoztak és a 
bank teljes készségét jelenté ki aziránt, hogy a vá-

föltétel mellett rosnak a szükséges kölcsönt azon 
A tenyészképteíenség miatt visszavett egyik és! adJa ' m i n t a v a s u t i kölcsönt adta. 

1 — Az á r v a h á z a l a p j á r a , mint azt an-
i nak idején jeleztük, Kiss Mihályné Frigyer Jozefa 

ennek helyébe újra átadott másik bika árai között 

netán mutatkozó összeget az eladó és átvevő egy-|asszonv 1())00U f r t o t adományozott. A nemes lelkű 
más között egyenlítik ki. és bőkezű adakozó ez összeget ujabban 12.000 frtra 

10. A vasuti szállításnak elrendelése után az egészítette ki. E nemes tett megérdemli, hogy azt e 
eladó köteles a bikát haladéktalanul felrakatni és az helyen is örömmel méltassuk. 

elindítás idejéről az átvevőt előzetesen, vagyis oly! . - Hangve r seny . A szentesi dal- es zene-
.,„, • i_ii . «*i , b J - egylet altal í. evi dec. 17-en (szombaton) a kavehaz 
időben — s ha kell, táviratilag - ertesitem, hogy nagytermében rendezendő hangverseny műsorozata: 
ez az állatnak átvétele iránt még elég korán intéz- 1. Őseink emléke. Huber Károlytól. Zongora kiséret 
kedhessék. | mellett énekli a dalegylet. ± Felolvasás. Dr. Karios 

A vasuti szállításnál mérsékelt (minden bikáért! A l b e r t u r áUal- 3- Népdalok. Énekli a dalegylet. 
ta^m^f^ni,:«* 15» i • A'-i'i i i • ' i - k Népdalok. Főző Jolán k. a. zongora kísérete mel-
ki ometerenkint 1-MOO krajcar) díjtételek igenybeve-, ,eU ^ W t h K a r o | j n a k * 5 Esti csillag. 
telére jogosito igazolványok, melyekből minden kü- Wusching Konrádtól. Énekli a dalegylet. 6. Szava-
lön szállítmányhoz két példány szükséges, az eladok- lat. Weiner Mór egyleti tag által. 7. Népdal egyve-

hoz megküldetnek. leg. Énekli a dalegylet. Kezdete pont esti 7 órakor. 

Az egyik példány a feladási »állomás főnöké- ^lépti díj személyenként 1 forint. E hangversenyre 

mdó. mi? a másik a kísérőnél marad, il- (
 a 1L * közönség ^ives partfogasát ken a dal- es 
zeneegylet. 

nek átadandó, mig a másik a kísérőnél marad, il-

letve ennek hiányában a szállítási okmányokkal 

együtt kezeltetik. 

A vasút által felszámított összes költségek és 

a feladó által előlegezett (a fuvarlevélen részlete-

zendő és mint utánvételi összeg a szállítmány ki 

— Megye i közgyű lés lesz f. hó 15-én, 
melynek tárgysorozatát lapunk más helyén közöl-
jük. Felhívjuk rá a bizottsági tagok ügyeimét. 

— Á Csong r ádmegye i Hite lszövet-
kezet a jövő 1888. évi január 1-én uj évcsopor-
tot létesít azok részére, kik ez intézetnél, mint rész-

adása után a feladónak megtérülő) szemlélő bizott- vényesek óhajtanak részt venni. A kötelezettség ö 
sági eljárási s esetleg kiséreti, távirati vagy féltet- egymásutáni evre terjed s minden egyes részvény 
lenül szükséges egyéb kiadások mindenkor és kizá- j után a heti befizetés 50 kr. Az intézet részéről e 
rólag az átvevőt terhelik. I tárgyban közzétett hirdetményt, mely lapunk mai 

«, .. ...... . ii < i • ' »1 j I számának hirdetési rovatában olvasható, ajánljuk 

Vasuti szállításhoz a bikák melle kiserok rend- 0ivasóink figyelmébe 

szerint csak az átvevő határozott kívánságára adandók.] _ K ö r v a d á s z a t # A szentesi vadásztársa-

Ha a szállítási dijak felszámítása netán serei- | ^ ¿itai m u i t vasárnap az alsó réten rendezett kör-
mesnek mutatkoznék, ennek felülvizsgálására s illetve vadászat igen rosszul sikerült, amennyiben a kivonult 

a díjtöbbletnek visszatérítésére irányuló kérelmek a Iti vadász mindössze 4. mond négy darab nyulat 

fuvarlevél kíséretében közvetlenül az illető közle- í ej*ftt el, nem azértt azonban, mintha roszul lőttek 
, . . volna, lianem mert az alsó reten igen keves inul van. 

kedesi intézethez beterjesztendők. . . . , . . 1 
w. í j ' ' - n u-i 'i i * ' i — A szegvar i v á l a sz t óke rü l e t , es pe-
Miutan az eladó a megvásárolt bikákat tenyleg J j g . M i n d á / 0 l l t ? ^ g v á r ó s Derekegvháza - Engedi 

nund kiadta, a kijaro tartasi költségekről, es pedig Lukács jelöltsége érdekében, kit a függetlenségi párt 
minden egyes bika után külön téiel alatt felszámítva, központi végrehajtó bizottsága ajánlott s léptetett 

jegyzéket készít s azt legkésőbben julius hó 31-ig tel a karcagi kerület képviselő-jelöltjéül, — küldött-

az összes átadási okmányokkal (elhajlás esetén a fégílegjelenik meg Karcagon hogy Enyedi megva-
J v 'asztatasa erdekeben, annt lehet, megtegyen. 8-ik pont utolsó bekezdése szerint ellátott megke-

resés, vasuti elszállítás esetében pedig a feladási ve-

vény) együtt a kerületi állami állatorvoshoz beküldi. 

A jelzett határnapon tul benyújtott ily költség-

számlák vissza fognak utasíttatni. 

A vételárak épugy, mint az elfogadott tartási 

költségek, az eladó által külön is megjelölhetők, — 

máskülönben az illetékes királyi adóhivatalnál a jo-

gosultnak bélyegkötcles nyugtáira utalványoztatnak. 

Budapesten, 1887. évi november hó 4-én. 

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. nvnisterivmtnl. 

Helyi és vegyes hirek. 
— F ö u r i el jegyzés. Károlyi Ella grófkis-

asszonyt, gróf Károlyi Tibor arnientesitö társulati 
elnök leányát, f. hó 3-án jegyezte el Almássy Dé-
nes gróf, Almássy Kálmán gróf kétegyhazi nagybir-
tokos fia. Az eljegyzés szűkebb családi körben gróf 
Károlyi Tibor mácsai birtokán ment végbe. 

— A k is t i sza i zs i l i pszakadás ügyében 
a társulat és kormány között fennforgó dífíerentíák 
nak barátságos uton leendő rendezése érdekében ki-
küldött társulati küldöttséget f. hó 10-én fogja Baross 
közlekedési minister fogadni. E nap dől el, ugyanis, 
hogy a kormány hozzájárul-e a zsilipszakadás foly-
tán a társulatot ért kár költségeinek fedezéséhez. 
A társulati kiküldöttek gróf Károlyi Tibor elnök-
lete alatt: Fekete Márton főigazgató, Horváth Gyula, 
Ilaviár Dániel, Kristó Lajos, Garzó Imre és Bánfi 
Gyula választmányi tagok. E küldöttség eljárásának 
eredménye elé méltán néz nagy érdeklődéssel a 
közönség. 

A te-
kintélyes számú küldöttség Szentesről a ma délelőtt 
11 órakor induló vonattal utazik el s a választás 
napjáig Karcagon marad. Mint halljuk, e küldöttség-
hez Szentesről is többen fognak csatlakozni. 

— Szédelgő pénz in tézet . A Budapesten 
székelő magyar takarék- és hitelszövetkezet ellen, 
melynek a mult hó végén nálunk is járt egy ügy-
nöke „kedvező pénzkölcsönt*4 ajánlva 4V2 százalékra, 
könnyen törleszthető havi részletfizetés mellett, a 
budapesti törvényszék fenyítő vizsgálatot rendelt el 
szédelgés miatt s az intézet igazgatóságát letartóz-
tatta. — Sajnálattal registráljuk e hírt, mert — 
mint tudjuk, — a nevezett intézet itt járt ügynöke 
egyesektől mintegy 40U frtot zsarolt ki az „olcsó pénz-
kölcsön" címén. — Hasonló ügynökök és intézetek-
től óva intjük a közönséget. 

— Szentes vá ros legtöbb adót fizető pol-
gárainak névjegyzéke, az e czélból kiküldött bizottság 
altal f. hó 12-én délután 3 órakor állíttatik össze a 
városi tanácsteremben. Az érdekeltek e névjegyzék 
összeállításánál jelen lehetnek, azok pedig, kik adó-
jukat kétszeresen számíttatni kívánják, ezen jogukat 
érvényesíthetik. 

— L E G Ú J A B B . Budapest, dec. 9. 

D. u, 4 óra, (A „Szentesi Lap" tudósítójának 

távirata.) A kistiszai zs-lipszakadás folytán felmerült kár-

hoz való állami hozzájárulás iránt ma elöértekezlet volt 

a ministeriumban. A ko rmány nagyobb ösz-

szeggel fog a k á r költségeihez já-

ru ln i . — A körös-tisza-marosi árm, társulat köz-

gyűléseinek hol tar tása kérdésében 

Vasutüsy. A vasutügyi végrehajtó bí- a minister előreláthatólag Szentes mel le t t dönt, 
zottság küldöttsége lépést tett a vasutigazgatóságnál, — A vasuti pótkavicsolást a magyar állam-
hogy vasutunkon ne csak a búzára de egyéb szál- t igazgatósága kedvezményezett áron 
liimányokra nezve is kedvezmenyezett, illetve a ren- 6 6 ^ 
desnél olcsóbb tariffát léptettessen életbe. — A* fogja teljesíteni. 



4. oldal. 

— A g ő z h a j ó z á s a felső Tiszán, Szeged 
és Szolnok között, az előhaladott időjárás következ-
tében, beszüntettetett. Az utolsó menet Szegedről 
Szolnokra f. hó 4-én volt. 

— T u d o m á s u l . A szentesi kölcsönős se-
gélyző szövetkezetnél (20 kros) a befizetések a ka-
rácsonyi és újévi ünnepek miatt, mindenkor szom-
baton délután, és pedig: dec. 24-én és dec. 31-ni 
fogadtatnak el, mely körülményre a részvényes ta-
gok figyelmét e helyen is felhívjuk. - Ezen intézet-
nél a jövő évre uj részvények a f. év végéig je-
gyezhetők. 

— Temetkezés i egyesü le t alakult Mind-
szenten, melynek alapszabályait a belügyminisler a 
napokban jóva is hagyta. Az egylet legközelebb meg-
kezdi működését. 

A Baz i l i k a-so rs j egyek december 1-én 
történt IV. sorsolásánál a törlesztési húzásban a kő-
vetkező hat sorozatszám húzatott ki: 361, 1469, 
1514, 5347, 6388, 7501, melyek nyerőszámai 1 -100-íg 
egyenként 6 Irtot nyertek. Továbbá 

50 f r t o t n y e r t e d : s. 50 sz. 100, s. 52 sz. 
54, s. 164 sz. 75, s. 230 sz. 72, s. 1037 sz. 63, s. 
1119 sz. 31, s. 1185 sz. 68, s. 1224 sz. 20, s. 1232 
sz. 85, s. 1684 sz. 18, s. 18/3 sz. 45, s. 2083 sz. 5, 
s. 2192 sz. 47, s. 2229 sz. 35, s. 2301 sz. 46. s. 
2418 sz. 52, s. 2586 sz. 91, s. 2640 sz. 81, s. 2769 
sz. 40, s. 3331 sz. 17, s. 3453 sz. 37, s. 3552 sz. 
01, s. 3968 sz. 22, s. 4075 sz. 35, s. 4255 sz. 80, 
s. 4379 sz. 28, s. 4469 sz. 15, s. 5109 sz. 38, s. 
5157 sz. 20, s. 5189 sz. 98, s. 5320 sz. 68, s. 5660 
sz. 82, s. 5734 sz. 80, s. 5779 sz. 19, s. 5887 sz. 
73, s. 5922 sz. 79, s. 6042 sz. 44, s. 6161 sz. 69, s. 
6390 sz. 26 s. 6475 sz. 88, s. 6542 sz. 91, s. 7054 
sz. 36, s. 7099 sz. 71, s. 7387 sz. 16, s. 7479 sz. 
46, s. 7522 sz. 66, s. 7603 sz. 40, s. 76cSl sz. 49, 
s. 7684 sz. 24, s 7743 sz. 24. 

25 f r t o t n y e r t e k : s. 7573 sz. 17, s. 3970 
sz. 99, s. 189 sz. 30, s. 7'J45 sz. 85, s. 1276 sz 29, 
s. 1506 sz. 10, s. 1814 sz. 44, s. 6843 sz. 63, s. 
5'J8 sz. 50, s. 6159 sz. 32, s. 7243 sz. 53, s. 20<s4 
sz. 9, s. 5266. sz. 12. s. 2949 sz. 33, s. 2292 sz. 37, 
s. 6367 sz. 4, s. 7364 sz. 31, s. 6398 sz. 63, s. 7 
sz. 77, s. 1467 sz. 35, s. 5159 sz. 57, s. 6745 sz. 
33, s. 3032 sz. 19, s. 7336 sz. 17, s. 7619 sz. 61, 
s. 380U sz. 44, s. 549 sz. 60, s. 5926 sz. 3, s. 344'J 
sz. 11, s. 5695 sz. 26, s. 7990 sz. 82, s. 6515 sz. 99, 
s. 6704 sz. 45, s. 77 sz. 66, s. 7538 sz. 70, s. 1650 
sz. 48, s. 1995 sz. 68, s. 6434 sz. 65, s. 7857 sz. 
54, s. 4224 sz. 33, s. 6700 sz. 40, s. 6386 sz. 100, 
s. 2708 sz. 79, s. 4152 sz. 85, s. 6013 sz. 43, s. 
3490 sz. 64, s. 4902 sz. 56, s. 1832 sz. 10, s. 3318 
sz. 84, s. 1049 sz. 46, s. 7273 sz. 64, s. 7011 sz. 39. 

— E g y l a p s z e r k e s z t ö a e k p o 
k o l b a m e n e t e l e t egy amerikai lap igen el-
mesen és találóan igy irja le: „Sátán ö íelsege a 
szepegő leltet nem ereszti be, mert igy szól hozzá: 
Nekeu már a földön pokoli életed volt, előfizetőidet 
noüa igazan ki nem elégíthetted; mert üa újdonságot 
nem közöltéi, szidtak teged, ha pedig képzelő erőd 
segitsegevel neua olyanokat is közöltél, ismét gya-
láuak téged. Az elötizttési s egyébb dijakkal a leg-
toöoen hatraieaoan maradtak s üa ennek folytan 
szombaton peazed ueai volt: a szedők és nyomdá-
szok ugyancs»* ^elütöttek neked a poklot. Ha meg-
mondtad az igazsagot, lapodat lefoglaltak; üa elüal-
gattad, előfizetőid szidalmaztak teged. Én az ilyen-
nek üelyt a pokolban nem adhatok; takarodjal innét 
ea iparkod], nogy a mennyorszagoa juthass." 

— E g y e l t ü i t m i l l i ó . Mikor a mostani 
allamjegyeket kibocsátották, hataridöt tűztek ki a 
régi papírpénz beváltasara; ez a határidő most le-
járt es ÍJ23.000 Irt Deváhatlaiul maradt, s miután 
most mar nem köteles azt az állam többé beváltani, 
ez tiszta nyereség az állampénztárnak. Hová lett ez 
a sok pénz, arról regényeket lehetae irni. Ott ma-
radtak bizonyosan sóba tel nem talalt Öngyilkosok 
zsebeiben, elástak talan azóta elüait fösvény embe-
rek, üamuva váltak tűzvészek alkalmával, vagy el* 
sodorták őket az árvizek. A 923.000 frtnak megfe-
lelő uj papírpénz éveken át beváltasra készen feküdt 
az állampénztárban, de aem jelentkezett senki, eny-
ayivel kevesebb lesz tehát a jövő évi közös deficit, 
ami különben csak csöpp a tengerben. 

— E g y s z é d e l g ő p é n z i n t é z e t . A 
fővárosi u*»orasok s más elelmes emoerek, mióta 
az uzaoratorvény »zigoru aikalma/ása véget vetett 
téktelen íosztogatasaiknak, a gründoiasra adták ma-
gukat s ma már egy tuczat mindenféle hitelintézet 
ad lenn hangzatos czimek alatt, melyeknek czélja 
a törvény vedpalastja alatt egyreszröi folytatni az 
uzsoráakodast, más részről pedig szédelgéssel is ki-
zseoelm a lepreineat áldozatokat, kik, fájdalom, még 
mindig seregedtől akadnak, s szorult helyzetükben 
tiiieroket is oda adjak az ügynöknek a „heti, havi 
vagy aegyedevi köaayü reszletekbea visszafizetendő 
köienöa"-ért, melyből persze soha egy fillért sem 
látnak. Végre az igazsagszolgaltatásnak sikerült rá-
tenni a kezét e szóvetkezetek egyikére, taláa a leg-
veszedelmesebbre valameaayi között. Pár aap óta 

»SZENTESI LAP« 

egymást érték ugyanis a panaszok a ouaapesi „ma-
gyar hitel és takarékszövetkezetu csalasai ellen. Az 
ügyészség s a törvényszék kiküldöttei vizsgálat in-
dítást s a szövetkezet vezetőinek letartartóztatásat 
határozták el, s igénybevéve a rendőrseg segítségét, 
aov. 27-én letartóztatták az intézet vezérigazgatóját: 
Gyurgyik Gyula dr. ügyvedet és volt országgyűlési 
kepviselőt, négy ügyaökével együtt. Gyurgyik Gyula 
körmöczbanyai szUletesü, 45 éves ember, szabadkő-
műves kitűnőség, erősen szlávos arczczal; a vezér-
igazgató ur maga is hitelvadászó, kétségbeesett em-
ber ; igazgatósagi tagok az intézetnél magok az izr. 
Ügynökök voltak, kik szintén ijesztően kétes exis-
tencziák, aévleg Gelb Samu, Weltner Miksa, Fucüs 
Mártoa és Klein Jakab, kik most Gyurgyikkal együtt 
a Fortunában ülnek. — Gelb Samu töügynök es fő-
titkáron ur hasonló szédelgés miatt már régebb idő 
bűnvádi vizsgalat alatt áll; regebben ugyanis igaz-
gatója volt a „Fővárosi hitelszövetkezet--nek, mely-
nek vagyonát elprédálta; ekkor alapította a „Ma-
gyar hitel- és takarékszövetkezeted. 

— Z s i d ó és r a b l ó . A rabló megtámadja 
a városból rakott talyigan hazatérő zsidót; — a 
zsidó kiveszi tarczáját és olvasni kezdi a pénzt. — 
Minek töltöd azzal az időt! — ordit rá a rabló. — 
Nü! — telel ijedten a zsidó, — készpénz fizetésnél 
csak illő tán két pherczeatet levoani ? 

— M e g i j e d t . — Én nem hiszem, hogy 
ördög leane — moad egyik koma a másiknak. — 
Mit ? . . . nincs ördög ! . . . hat akkor ki viszi el 
a feleségemet'?!. . . 

— A m e g l e p e t é s . — Barátom ! vájjon 
mivel lephetnem meg felesegemet neve napján ? — 
Mivel ? — teleié a kérdett. — Hát akaszd fel ma-
gadat ! 

— A z e r é l y e s M a d a g a s z k á r . Irtuk 
már, hogy Madagaszkar királyaéja rendeletet bocsá-
tott ki, melyben a vadhazassagokat birodalmában 
oirsag terhe alatt megtiltja. E rendelet szószerinti 
szövege igy hangzik: „Én Kavalomanzska, isten 
kegyeiméből s a nép akaratából Madagaszkar ki-
raiyneja s tartományaim törvenyeiaek vedelmezője: 
A vadüázassag meg van tiltva, s a kit rajta kapnak, 
100 forintig megbüntetik. Ha pedig madagaszkari 
el vadházasságban idegen szarmazasuval, tekintet 
nélkül arra, hogy a mondott vadházasag előbb vagy 
utóbb jött létre, mint ez a rendelet, vagyonát elkeboz-
¿ák, gyermekei pedig madakaszkari alattvalók lesz-
nek. Kendeltem én, Kauavalouianzska, Madagaszkar 
kiralyneja.14 A rendeletet ellenjegyezte Rénilajarivony, 
miniszterelnök. 

— K i t u d j a ? Egy léghajóssal fölmegy a 
lelhök föle egy öreg tanár. Magasan jártak s idő 
multán ereszkedtek lefele. Mar közel voltak a föld-
höz, mikor a tanár izgatott lesz: — Nem találom 
a pápaszememet. Ugyan hol lehet ? Csak talán nem 
uagytam odafönn ? 

— M e s s z e m e n t e k . Hegyet mászott a 
csinos kis turista aö. Szép, derék felföldi gyerek 
volt a kalauza. Az asszonyka csak kacérkodik a 
legeayayel, mire ez nem érti félre a dolgot s meg-
erkezve a hegytetőre, csókot nyomott az asszonyka 
ajkaira, csakúgy cuppant. Ez elvörösödik, röstelli a 
dolgot erősen. — Edes baratom, mi egy kicsit mégis 
messze mentünk 1 — mentegeti magát. — Hát per-
sze, hogy messze mentünk — feleli a legény, — ezt 
oizoay lent is megtehettük volna. 

— B o r z a s z t ó t e t t elkövetésére vitte a 
kétségbeesés Kócson, Vasmegyében. Loipersbeckaé 
asszoayt, egy fiatal csinos özvegyet, kit a napa régi 
gyűlölségből kegyetlenül üldözött, rósz hirét költötte 
a a mellett négy readbeli pert is folytatott ellene 
egyszerre. Az elkeseredett aö nov. 26-án éjjel aégy 
apró gyermekével együtt kiment a vasúthoz, ott 
ráfektette az ártatlanokat a sínekre, maga is mellé-
jók feküdt, átölelte őket s a mozdony borzasztóan 
agyongázolta minduyájokat. 

— A t u d Ó 8. — Biró uram — mond egy 
tiatal paraszt — azzal hizelgek magamnak, hogy 
hát éa diákul is értek, mert hát két helyen is jártam 
iskolába. — Az meg semmit sem bizonyít, — mond 
a biró — az én borjúm is két csecset szopott, még 
is ökör lett belőle. 

— „ K é p e s C s a l á d i L a p o k " 9. szá-
mának tartalma: Anya leánya. (Regeny). Mészáros 
Istvántól. — Önvád. (Költemeny). Rón-i Kálmántól. 
- A régi kép. (Elbeszélés). Szarvas Mariskától. — 

A dicsekvés. (Elmefuttatás». Braakovic* Györgytől, 
- Szeretet és szerelem. (Elbeszélés). Gaj^agó Ödön-

től. —- Biztatas. (Költemény). Ács Gézától. — Mit 
szól a világ? Mit mondanak az emberek? (Komoly 
csevegés.). Diogénestöl. — Szerelem és elv. (Elbe-
szélés, vége). Halmagyi Gyulától. — Képeinkhez. — 
Mindenféle. — Képeink : Bolgáraő ünnepi ruhában. 
- Istea veled. - Itató a Tiszán. — Melléklet: „Szö-
kevények," (Regény, folyt.) V. Gaal Karolintól. II. 
105—120, oldal. — A boritékoa: Heti aaptár. — 
Sakktalány. atb. — Előfizethetni Méhner Vilmosnál, 
Budapest, IV. ker. papaövelde-utca 8. szám. 
évre 6 írt, félévre 3 frt, aegyedévre 1 írt 50 kr7 

14. száih. 

Gazdasáyi és üzleti értesítés. 
B u d a p e s t , decz. 4-én. 

A lefolyt hét időjárása kedvező, leginkább 
enyhe és szaraz volt, kevés esővel, mely a vetésekre 
jól hatott s azok fejlődését nagyon előmozdította. 

A budapesti gabnapiaezoa a lefolyt héten az 
üzlet vontatott, nehézkes volt. Nagy felhozatal s 
gyönge vételkedv mellett az irány ellanyhult és 
10—15 krt veszte tek az árak s a veszteség csak 
később pótoltatott ki némileg 5—10 krral; mintegy 
110,000 mm. kelt el, ellenben behozatott 318,521 
mm. 

R o z s : kevesebb keresletben részesült; eleinte 
5 krral olcsóbb lett s ilyen maradt egész végig; fi-
nomabb áru 5.50 —5.60 írton kelt, kevésbé tinóm 
5.30-5.40 frton. 

A r p á b a a : meglehetősen jó üzlet volt; takar-
mányáru és nyári árpa talált sok vevőre; finom 
arpa 6.80—7.20 frton kelt, kevésbé fiaom 5.75-6,60 
frtoa és takarmány áru 5.20 - 5.50 frton ; az állo-
másokról való üzlet a német zártörvény folytán sü-
lyedt. 

Z a b : laayha volt; alsóbb rendű árn 
5-10 krral olcsóbb ; ára 4.70—80 frt, közepes 5.15 
-30 frt és finom 5.40 frt. 

T e n g e r i : üzletben; mintegy 3000 mm. al-
sóbb min. áru 6.35—40 frton keit; finomabb áruért 
0.45-50 frtot kérnek. 

H a t á r i d ö ü z l e t . B u z a : korlátolt hatá-
rok közt mozgott az üzlet, 8 egyelőre semmi remény 
nincs a föllendülésre, Buza őszre : csak kevés kötés 
jött létre 7.60—62—61 frton ; az ár végű 7.59-7.58 
frtoa maradt. Buza tavaszra : 7.28 frtoa kezdődött. 
7.21 írtra sülyedt, majd 7.30 frtra emelkedett, ia-
gadozott 7.30-26 frt közt s végül 7.25 -7.27 frtoa 
maradt lanyha irányzat mellett. 

T e n g e r i m á j u s - j u n i u s r a csak na-
gyon kevés kelt; az ár 5,84 5.85 frt közt ingado-
zott s végül 5.82—5.85 frt közt maradt nyugodt 
irányzattal. 

Z a b t a v a s z r a : a 5.58 írtról 5.51 írtra 
sülyedt, majd ismét lassan emelkedett, ismét 1 krt 
vesztett 8 végül 5.53-5.54 frtoa maradt nyugodt 
irányzattal. 

L i s z t ü z 1 e t : a kfolyt héten nagy csök-
kenés volt észlelhető, de azért a lisztpiacs egyaránt 
szilárd hangulatot követett, miután malmaink még 
mindig némi kötéseket eszközöltek a külfölddel, 
azután pedig, miután nagyon csekély készlettel bírtak. 

G y a p j ú , A lefolyt (.éten eladató t mia egy 
200 mm. szövetgyapju 72—85 írton, 150 mm. fésűs-
gyapjú 75- 76 írtjával. 

M a r h a v á s á r . A folyó hó 1-én tartott het-
marhavásárra fölhajtatott 2512 nagy- es 445 apró-
marha. Eladatott 46 bika, drbja 80 -150 írtig; 
1440 ökör, párja 150-300 írtig; 110 bivaly, párja 
110-190 írtig; 916 vágó tehén, párja 100-170 
írtig; 421 borjú, dbja 12—25 írtig; 24 birka, párja 
9 —16 írtig. Ökörkus 43—49 írtig ; tehénhus 36-40 
írtig; bivajhus 35—40 írtig; borjúhús (élő sulybaa) 
47 — 51 frtig; mind 100 kilogrammonkint. 

S e r t é s ü z l e t . Heti átlagos árak : magyar 
szedett 240-320 kilós 43,

2-441
2 kr., 180-240 ki-

lós 42-44 kr,, vén, 300 kilónál nehezeob, 43-44 
kr., vidéki sertés 41—43 kr. kilogrammonkint. 

Budapesti piaci árak. 
Budapest, dec. 7. 

Buza (uj) tiszavidéki. . 6 frt. 85 kr. 7 írt 10 kr. 
„ „ pestvidéki . . 6 „ 80 „ 7 „ 05 „ 

Rozs 5 „ 35 „ o „ 60 „ 
Arpa 5 „ 20 „ 5 „ 40 , 
Zab 5 „ 05 „ 5 „ 35 „ 
Kukorica 6 „ 30 „ 6 „ 35 „ 

i^les 6 . 10 . 6 . 75 . 
Disznózsír 54 „ — „ 55 „ — „ 
Szalonna 45 „ 50 „ 46 „ — „ 

Az árak 100 kilogrammonként értendők. 

A legszebb 

karácsonyi, vagy újévi ajándék 
(maradandó becsű) 

egy s z é p IszöxiyTT, s ki nem óhajtana Arany, 
Petőfi, Vörösmarty, Jókai, Beaickyuó müveiből, ki 
nem óhajtana valamit? 

Mindezekből n a g r y I s i á l l i t á s . 
Megtekinthető egész aap 

S t a r l s 2STá:nd .or 
könyvkereskedésében. 

1-3 Piti Pál 
n a g - y * i @ g f y i 5 l i o l d . s z ő l ő j e eladó; 

értekezni lehet a tulajdonossal I. t. 547. sz a. 



44. szám. 

— no Angolhonból. \ngolhon nyugati rósz ben 

Devonwbire prrtfsAgban él Clements Mária, egy értelmes és seor-

g»lm>i8 no, kinek 8ierveB«-ti betegségét 4s végre ebből való gyors 

k ¡gyógyulást minden nőnen érdekében ¿11 ismerni. „Kgy n* 

gyobb gnzdfiflágbau — igy bes/.éli — voltam alkalma/.va Túl 

sAgos munka követkeitében fejfájást kaptam, követve halálos 

gyengeségtől és gyomorbetegségtől, mig végre képtelen voltam 

bármily táplálékot vagy italt magamban tartani Kényszerülve 

voltam «eámos hétig ágyamat őrizni Nyugalom ós pihenéstől 

kissé javulva, ismét munka u»án néztem, de csakhamar heves 

fájdalmat éreztem oldalamban, mely kevés idő múlva egész tes-

temben literi ed ni látszott és mind n tagomban lüktetett. Ezt 

köhögés és légz HÍ nehézség követé, ugy, hogy végr i már nem 

birtam magamat s másod izben is ág j ba estem, mint gondolám 

utoljára. Ismerőseim mondák, hogy v é ^ r á m immár közel van 

M nem elek tovább, csak addig, mig a fák újra felveszik zöld 

tavaszi díszüket. Ekkor történt, hogy egy Shak^r röpirat ja 'o t t 

kezeimhez Kértem anyámat, hozna nekem egy üveg ÜHAKER 

EXTRACT-ot, melyet én az utasításhoz híven knzdtem «zedni ; 

még telét sem vettem be és máris javulást éreztem állapotomban. 

Utolsó betegségem 1883. junius hó 3-án kezdődött és augusztus 

9 ig tartott, midőn a Shaker extractot kezdtem szedni. Igen ke-

véssel ezután már képes voltam könnyebb munkák végzésére 

A köhögés felhagyott és nem szenvedtem többé légzési nehéz-

ségben. Most immár tökéletesen meggyógyultam. És oh! mily 

boldog vagyok Nem találok szavakat hálám kifejezésébe mÜt 

a fehaker-extract iránt érzek. Meg kell jegyeznem, hogy kerü-

letünk orvosai óva intették a népet ezen áldásos szer haszná-

latától, azt mondván, hogy az nem tesz jót és hogy a Sliaker 

röpiratok számos ember romlását fogják okozni ; és ime most 

én épen ezen szernek köszönöm egészségemet A röpiratot ki 

kölcsönözték elolvasás végett s a birtokomban I-vő mintegy 6 

mértföldnyi területet járt be kézről-ke^iv. Tizennyolc mértföld-

ről jöttek szenvedő emberek elkérni azt tőlem, hogy azután 

gyógyszert vegyenek, tudván, hogy én egészségemet annak kö-

szönhetem, s biztooan hívén, hogy j ó uton járnak. Egy asszonyt 

ísmerék, ki már a halál révén állott, s mondá, hogy semtnikép 

nem tnd magán segíteni, habár már számos orvos tanácsát 

vette is igénybe, egy sem tudott rajta segíteni Én beszeltem 

neki a Shaker-extractról és Sfigei labdacsokról, melyek nagyban 

előmozditják az előbbi hatását, s mindkettő nevét fölírtam neki, 

sehogy eltévessze. O t anácoma t követve, Hhaker-extraktot vett 

és ime most a legjobb egészségnek örvend s az emberek mesz-

sze földön bámulják csodás felgyógyulását. Ezen két szer oly 

sikert aratott vidékünkön, hogy azt mondjak, nekik már nincs 

s többé orvosra szükségük, ők cí-ak Shaker extractot és Svig»»I-

abdacsot vesznek. Koszvényben szenvedők, kik agyukat őrizték; 

és ujjokat is alig birták mozdítani, meggyógyultak általa. 

Kerületünkben van egy leány, ki vizén való átmenetkor meg-

halt és öt évig nyomta az ágyat, szorulás és köszvéuyrs fajdal 

makban szenvedvén oly mérvben, hogy már az öng>ilkosságra 

gondolt. Nem volt orvo9 a szomszédos kerületekben, kihez ne 

fordult volna segélyért a szegény leány anyja, de mind hasz 

talan! Kij-lentették, hogy nem áll hatalmukban segíteni. Midőn 

a lélekváltság harangot megkondulni hallottuk, mindig azt gon-

doltuk, ez már neki szól, azonban a Sh&ker OXtr&Ct ÓS 
Selgol labdacsok megmenték életét és most már oly egész 

seges mint bárki más, templomba jár és minden mezei uiuu 

kára képes. Miudenki bámult, midőn őtet kint járni látta, tudváu 

hogy már évek óta nyomta az ágyat. Manapság legmélyebb 

hálával viseltetem a Shaker-extract és Isten jósága iráut 

Clements Mária.* 

Egy üveg Shaker Extract ára 1 frt 25 kr., egy doboz 

Seigel labdacs ára 60 kr. Magyarországi ÍŐr-ihtár Budapes-

ten ; király-utca 12. szám Török J . gyógyszertaban s általa a* 

ország minden gyógyszertárában kapható Szentesen: Várady 

Lajos és Podhradszky Ferencz gyógyszerész uraknál . 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. é. v.) 

SZENTES-SZOLNOK. 

3813. B Z . Y . V . 3811. sz. v. v. 

Szentes (?c»d.) 5 ó. 36 
Tőke 6 ó. 13 
K.-Szt.-Mártoi 6 ó. 58 
Homok 7 ó. 37 
T.-Földvár 8 ó. 05 
Martfű 8 ó. 23 
Ke.gyel 9 ó. 04 
Puszta-Tenyő 9 ó. 31 
Szajol 10 ó. 01 
Szoliok (vend) 10 ó. 30 

Bpestre érk. 2 ó. 15 

éjjel, 
éjjel, 
a. e. 
d . e. 
d. e. 
d. e. 
d e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 

11 ó. 02 p. 
11 ó. 3y p . 

12 ó. 24 p. 
1 ó. 05 p. 
1 ó. 31 p. 
1 ó. 50 p. 
2 ó. 33 p. 
2 ó. 56 p. 
3 ó. 18 p. 
3 ó. 47 p. 
7 ó. 45 p. 

SZOLNOK-SZENTES. 

3» 14. sz. v. v. 

Bpestről ind. 
Szoliok (vend) 
Szajol 
Puszta-Tenyő 
Keigyel 
Martfű 
T.-Földvár 
Homok 
K -Szt.-Márton 
Töke 
Szeates (veid.) 

3 ó. 47 p. 
4 ó. 22 p. 
4 ó. 46 p. 
5 ó. 14 p. 
5 ó. 44 p. 
6 ó. 06 p. 
6 ó. 19 p. 
7 ó. 12 p. 
7 ó. 42 p. 
8 ó. 16 p. 

éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

3812. sz. 
7 ó. 40 p. 

11 ó. 11 p. 
11 ó. 42 p. 
12 ó. 01 p. 
12 ó. 32 p. 
1 ó. 02 p. 
1 ó. 35 p. 
1 ó. 50 p. 
2 ó. 43 p. 
3 ó. 13 p. 
3 ó. 47 p. 

d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. u. 
d. a. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. a. 
d. u. 
d. u. 

v. ?. 
d. e. 
d. e. 
d e. 
d. u. 
d. u. 
d. a. 
d. u. 
d. e. 
d. u 
d. u. 
d. a. 

Szines selyem faille française, su-
rah, satin, merveilleux, atlasz, da-
mast, rips és tafotta méterje i frt 

35 krtól 7 frt 45 krig. 
Rlibákban vagy végekben vámmentesen házhoz «állit H E Í -

NEBERQ G. (W. kir. udv. «állitój ZÜBICH »elyem&yàrl 
raktára. Minta postafordultával. Levelekre 10 kros bélyeg kell 

> SZENTESI LAP< 

Hirdet men y. 
Szentes város tulajdonát tevő t i s z a i 

k i k ö t ő és r a k p a r t d í j s z e d é s i 
j o g az 1888 ik év tartamára f. évi decem-
ber 13-án délután 3 órakor, a tanácsterem-
ben nyilvános szóbeli árverésen a többet 
Ígérőnek haszonbérbe fog adatni. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy kellő 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben a ta-
nácsteremben, hol a feltételek addig is meg-
tekinthetők, jelenjenek meg. 

Szentes, 1887. dec : 9. 

NAGY IMRE, 
tanácsBok. 

Hirdetmény. 
Szentes város területén a l e g t ö b b 

a d ó t f i z e t ő k n é v j e g y z é k e a ki-
küldött bizottság által, f. é. december 12-én 
d. u. 3 órakor fog a városi tanácsteremben 
(megyei széképület) összeállitatni. Miről az 
erdekeltek oly felhívással értesíttetnek, mi-
kép ezen nyilvános eljárásnál jelen lenni, s 
kik adójukat kétszeresen számittatni kíván-
ják, az 1886. XXII. t. cz. 33. §-a értelmében 
ezen jogukat érvényesíteni jogosítva leen-
denek. 

œ m m m ë M Ê & 
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ÉRTESÍTÉS. 
Alulírott tiszteletlel hozom a n. é V" 

őrlető közönség tudomására, miszerint || 

a vásártéren levő, 30 év ó t a fennálló s , 

jó hírnévnek örvendő, T ó t h József bir- V 
;<| tokát képezte 

első szentesi nagy 

V--

I 

tf.-; 
,t.S 
l 
I $ 

gőzmalmot 
megvettem. Malmom a legjobb örlöszerkezet-

tel van ellátva, mi által azon kellemes helyzet-

ben vagyok, hogy a t. örletö közönség minden ¿^ 

irányú igényének a legjobban és legpontosabban W 

megfelelhetek. 

Mindennemű őrleményt elfogadok, oly ^ 
formán is, ha azzaI meqbizott nem kid- >> 
detik, mi által a t. őrlető közönség az idő X/ 
veszteségtől meg van óva. Az ily őrlemények 

pontos és hiánynélküli átszolgáltatásáért felelős- ̂  

séget vállalok. 

7. oldal. 

Sárköz" Pális Balogh Piroska 
úrnőnek Istvánházán, közvetlen a gyalui 
csárda mellett, 260 hold első osztályú földje 
örök áron eladó. 

A föltételek Szentesen Dan i e l i s z Ká-
ro ly urnái tudhatók meg. 2-3 

A „ s z e n t e s i h e n g e r m a l o m énál 
első rexid--a. köleskása 

métermázsánként ± 2 írtért kapható. 

Weill Salamon 
fakereskedő értesiti a n. é. közönséget, mi-
szerint fatelepén 

darabos szalon fütőszén 
mmja 1 frt 40 krért, házhoz szállítva pedig 
1 frt 60 krért; úgyszintén a legjobb minő-
ségű, száraz IBTTTZIZZ t ű z i f a 
akár a v a s ú t n á l , akár h á z h o z számítva 
1—3 kapható. 

Soos Antal 
II. t. 107. számú házánál igen jó minőségű 
felxéx "bor van akószámra eladó. Egy 
akó ára (fogyasztással együtt) 6 frt 50 kr. 
Ugyanannak fábiáni tanyáján, a Kórógypar-
ton, ezen bor akója 5 frt 50 krért kapható. 

Vincze Lászlónak 
koaksz, faszén, petróleum, krumpli, tűzifa 
es egyéb bolti apróságokból álló cikkei van-
nak a Pál Sámuel-féle házban levő boltjá-

ban jutányos áron eladók. 

Biró József és Gábor 
IV. t. 81. számú l l á z U L k kedvező felté-
telek mellett eladó; értekezhetni ugyanott 
1—3 a tulajdonosokkal. 

B a g i G e r ő n é 
nagytőkéi SS ixold.szántóföldje 
(1100 nsz. ölével számítva) jó karban levő 
gazdasági épületekkel ellátva, eladó. A föld 
a vasúti állomástól V4 órányi távolságra 
fekszik. 

Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonosnő 
Csongrádon. 2—4 

Ehrlich Józsefné 
III. tizedbeli házánál három utcai, egy ud-
vari szobából, konyha, hamra, tüzrevalós és 

pincéből álló lakás van kiadó. 2-3 

A n. v. közön.« píirtío^ás.it kúii 

T Ó T H A R P A D , 
gözmalomtulajdonos. 

'é o> 

Hirdetmény. 
Szentes város tanácsának 1928—1887. t 

sz. határozata folytán 250 d a r a b u t c a i 
l á m p a éjjeli világítása 1888-dik évi január 
1-től 1889-dik évi január i-ig terjedő egy 
évre, vállalat utján, f. évi d e c e m b e r 
h ó 11-én délelőtt 11 órakor a tanácsterem-
ben tartandó nyilvános szóbeli árlejtésen kí 
fog adatni. 

Felhivatnak vállalkozni kivánók, hogy 
kellő bánatpénzzel ellátva, a jelzett időben 
alólirott hivatalos helyiségében, — hol a 
feltételek addig is megtekinthetők, jelenje-
nek meg. 

Szentes, 1887. dec. 1. NAGY IMRE, 
2—2 Unácsiok. 

M T A LEGÚJABB 

borkezelési rendszer szerint kezelt 

s a j á t t e r m é s ű uj b o r a i t 
ajánlja — lepecsételt üvegekben és hordó-

számra — a legpolcsóToTo áron 
Szentesen DOBRAY SÁNDOR, 
2-3 kereskedő és bortermelő. 

Tóth Sándornak 
I. t. 69. számú háza és fábiáni 50 hold föidje 
eladó; értekezhetni a tulajdonossal I. t. 
2—3 69. szám alatt 

Néhai Sarkadi Nagy Istvánné 
ö r ö k ö s e i n e k : 

kis-tőkei földjük, valamint nagyhegyi 4 hold 
2—2 szőlejük szabad kézből eladó. 

Fried Zsigmondnak 2 2 

Terehalmán 500 hold, Rekettyésben 102 h. 
kaszálója van haszonbérbe kiadó; értekez-
hetni VALENTIN GABORRAL I t. 195. 



Fiók péküzlet megnyitás. 
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Tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a P a p c z u k r á s z - f é l e III. t. 9. sz. a. h á z b a n levő 

F I Ó K PÉKÜZLETEMET 
e h ó 2 8 - á n megnyitom és ugy itt, valamint eddigi: Bethlehem-utcai I. t. 270. sz. a. lakásom és üzletemben, 

minden időben, bármiféle sütéseket elvállalok; — naponta kétszer, egészen friss és Ízléses süte-

m é n y e k , fehér és barna h á z i k e n y e r e k ; továbbá friss é l e s z t ő , különféle minőségű s finom l i s z t e k és 

z s e m l e - m o r z s a lesznek kaphatók. 

A n. é. közönség irántam eddig tanúsított bizalma lehetővé, tette, hogy sütőüzletemet a városnak két kö-

zel eső pontján rendezhettem be. Az eddigi bizalmat és pártfogást a jövőre nézve azon Ígérettel kérem, hogy meg-

rendelőim és vevőim igényeinek, mindenkor a legpontosabban fogok eleget tenni. 

Lakásomon egy H O W E - f é l e v a r r ó g é p jutányosán eladó. 

Szentesen, 1887. évi november 25. 
Kiváló tisztelettel: 

Reichenbach Jakab, 
sütőmester. 
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Tészták és húsfélék sütése elvállaltatik. 
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A „Csongrádmegyei Hitelszövetkezet" 
tudatja a n. é. közönséggel, hogy alapszabályai értelmében 1 8 ^ 8 . j a n u á r h ó í - é n 

m É ¥ Ü 
melybe a beiratások má r megkezdettek s folyó évi december hó 31-ig az intézet helyiségében ( S a j t ó s- f é l e 

h á z ) és az ivtartó uraknál eszközölhetők. 

Minden egyes r é s z j e g y után 5 0 k r . a beiratási dij s újévtől részletenkint m i n d e n h é f r e 5 0 k r . fizetendő 

be h a t é v i g , amidőn az összes befizetett tőke a nyereménynyel együtt vissza lesz fizetve. 

A „Csongrádmegyei Hitelszövetkezet" elfogad: 
t a k a r é k b e t é t e k e t , k ö l c s ö n t ad első sorban részvényeseinek a l e g o l c s ó b b k a m a t l á b mellett, mely ez idő szerint 

7°o és h százalékban 
van megállapítva. — Vá l tóra , kötelezvényre, értékpapírokra, arany- s ezüstnemüekre, továbbá je lzá logra 

nyújt h i t e l t az intézet. 

Befizetett alaptéke e i évben 40,000 forint ; 
forgalom ez évben közel fél m i l l i ó frt . 

Csongrádon, Szegváron, Kun-Szent-Mártonban és Mindszenten az a l á í r á s o k eddigi megbizoitainknál 

eszközölhetők. 

S z e n t e s , 1887. november 30. 

A Csongrádmegyei Hitelszövetkezet 

I G A Z G A T Ó S A G A . 

Szentes, Nyomatott a kiadó-tulajt Ionos; S ima Ferenc könyvnyomdájában, 1887, 




