
Észrevételek a „két cikkre"
A „Szentesi Lap" utóbbi két számában egy 

egyháztag két cikket szentel a szentesi ref. egy
ház ügyeinek, egyiket a pénzügyi, másikat a szel
lemi, illetőleg szerinte „az egyház lelki vezeté
se és az azzal kapcsolatos administrátiónak."

Az egyházlag kritikájának tárgyát képező 
dolgok felől csak némi tájékozottsággal is bíró 
egyén elölt a „két cikk" tendentiosus iránya 
első tekintetre nyilvánvaló.

Mert, ama buzgó és áhitatos egyháztag, a ki 
e téren elismert jelességü lelkészeink egyházi be
szédeit nem találja eléggé gondolat és eszmegaz- 
dagnak, s ezeket épen ezért az apostolok csele
kedeteinek egyszerű ismételgetését csak olykor
olykor jelezheti feliilemelked íknek, holott az ő 
várakozásának az emberek veséit, megmozgató, 
szivét és agyát elragadó egyházi beszédek felel
nének meg, •—- a ki továbbá a humanitás és a 
kegyeletesség irszereinek színe alatt botránkozik 
meg azon emberemlékezet óta gyakorlatban lé
vő használaton, hogy a temetőben a sírok meg- 
kaszáltatnak és az ott termett fű eladatik, — 
sanda kovács módjára nem oda. néz, a hová üt, 
vagy legalább a hová ütni akar.

A háborút rendesen megelőzi a puskapor 
szag. Legalább azt mondják, hogy olyankor még 
a levegő is puskapor szagu. Hasonló módon 
a választásokat rendesen megelőzik a kortes han
gok. S ebben van is valami természetes.

Ilyen kortes hang, de ennél semmivel sem 
több, a tisztelt egyháztag „két cikke" is.

Mert ha azokból a puszta frázisokat vagy 
a merőben egyéni jelentőséggel biró sivár ref
lexiókat kihagyjuk, ha továbbá a tárgyilagosnak 
mutatkozó részeiben felsorolt helytelen adatokat 
kellő értékükre leszállítjuk vagy kiegészítjük, 
akkor nem marad ott más, mint a „két cikk" 
egyidiili teudentiája: a. korteskedés.

.Még pedig korteskedés egyenesen az egyház 
jelenlegi főgondnoka ellen. Ez a határozott cél , 
minden egyébb, a mi a „két cikk-"ben e mellett 
elmondva van, csak alárendelt eszköz eme cél 
elérése érdekében.

Ennek a korteskedésnek pedig nagy oka 
van. Egyik felől fényes győzelem, másik felől 
ugyan ilyen fiaskó, s talán épen azért fájó re- 
miniscentiák is fűződnek a legutóbbi főgondnok 
és presbyter választáshoz. S ezt, ugy látszik, nem 
tudja feledni az egyház jelen helyzete fölött ke
sergő egyháztag, kinek nézetei sajátságos módon 
összevágnak maga a „Szentesi Lap" ez irányú 
ismert nézeteivel, melyek legújabban az egyház 
községi képviselőtestület legutóbbi gyűlésén kap
tak friss legegőt.

Eme nézetek azon csoportjával, melyek, mint 
fentebb mondtam, legfeljebb csak frázis avagy 
egyéni vélemény számba mehetnek, — nem szán
dékozom tüzetesebben foglalkozni. Végtére is az, 
hogy a tisztelt egyháztag csak olykor-olykor ta
taija emelkedettebb szelleműnek lelkészeink egy
házi beszédeit, vagy hogy ezen egyházi beszédek 
neki sem veséit, sem szivét, sem agyát, nem ké
pesek megmozdítani, — még ha való is, épen 
nem az egyházi administrátió hibája, — és leg
feljebb csak annyit bizonyít, hogy a tisztelt egy
háztag magas szellemi műveltsége mellett rend
kívül erős szervezetű; vagy pedig annyit, hogy 
netn igen jár a templomba s már-már közönyös 
is lesz az ige iránt. Ha az előbbi eset forogna 
fent, a mit én kétségbe nem vonok, abból okvet
lenül az következik, hogy cikkírót e tekintetben 
sem lehet általános mértékül elfogadni. Mert hogy 
a hívek legnagyobb része nem ugy gondolkozik 
és hogy különösen a templomot, a négy sátoros 
fbniep kivételével is, nem csupán a földi élet iránt 
mar kevés érzékkel biró aggastyánok látogatják, 

de igenis hogy látogatják mindazok, a kik 
kellő érzékkel bírnak a lelki dolgok iránt, azt 
kétségtelenül bebizonyítva látom az egyház el
nöksége által ez évben is kibocsajtott évi jelen
tés ide vonatkozó azon részével, melyhez az in-

formátiót kizárólag lelkészeink adták, kik pedig 
elfogulatlanság, tárgyilagosság és igazmondóság 
dolgában is állanak mindenesetre ott, a hol a 
ei kkező egy ház tag.

Hasonlóképen nem foglalkozom tüzetesebben 
a „két cikk" azon frázisaival sem, hogy a te
metők nem gondoztatnak, hogy az egyházi kor
mányzat. nem képes áhítatot kelteid és hogy ab
ban nincs semmi eszmei.

Az első frázis, mely ugyan vádnak is meg
járja, valótlan, mert hisz a temetőkben, még a 
sírhelyek kijelölése tekintetében is. bizonyos rend
szeresség épen a megtámadott jelen kormányzat 
alatt lön foganatba véve. A két. utóbbi frázis je
lentősége felől pedig valószínűleg még maga a 
cikkíró egyháztag sincs egészen tisztában. Mert 
hiszen az egyház materiális kormányzatának, mint 
tisztán administrátionális funktióiiak, megegye- 
zőleg bármiféle más hatóság igazgatásával, nem 
állhat feladatában semmiféle áhitat keltés. Hogy 
pedig nincsen benne semmi eszmei, semmi ildet, 
ha ezeket, a fogalmakat cikkíró nem a lelkese
dés, nem az ügybuzgóság, avagy odaadás helyett 
használta, ha tehát ezen fogalmakat a maguk va 
lódi értelmében vette, akkor azok hiánya csak elő
nyére válik az egyházi administrátió megtáma
dott oldalának.

De hát. tulajdonképen nem is ez itt. a hiba. 
Jól tudja, azt. a. cikkíró egyháztag, hogy ezen az 
utón sem a főgondnokot, sem a presbyteriumot 
kellően eláztatni nem lehet.

Másutt keresi tehát inkább az ódiumot, és 
azt egész teljességében a főgondnok nyakába 
akarná, hárítani.

Ámde a kortes puska ennél a pontnál is; ha
tározottan csütörtököt mondott azért pedig, mert 
nem az igazság és valóság szertárából szedte 
hozzá cikkíró a töltéseket.

Mindenek előtt már az sem igaz, hogy az 
1882 iki választások alkalmával az egyház ve
zetése uj elemek kezébe került volna. Emlékez
hetik még rá maga cikkíró is, midőn azon idő 
ben a „Szentesi Lap" hason tartalmú közlemé
nye folytán ugyan e helyeit ki lett mutatva, hogy 
az 1882-iki választás alkalmával épen a Szente
si La)) által ajánlatba hozott és szükségtelenül 
„legképesebb és legértelmesebb-" nek nyilvánított 
egyénekből 36-an lettek tényleg beválasztva. 
Ezeken kívül alig jutott be egy-két uj ember, 
kiknek oda jutása az egyházi kormányzatnak 
egyáltalán semmiféle hátrányára nem vált, és alig 
maradt ki egy-két régebben is ott ülő egyén, 
kiknek kimaradása viszont egyáltalán semmiféle 
veszteséget nem okozott,

Uj elnökről tehát egyáltalán nem beszélhe
tünk, mert egy-két uj tag egy egész nagy tes
tületet semmi esetre sem változtat „uj elemek
ké" át.

Alapjában tehát maradt a régi elem, kikkel 
cgyértelmíileg, és a kiknek támogatása mellett a 
mostani fögoiidnok vezette az egyház kormány
zatának anyagi részét, nem azon eredménynyel, 
a mit a cikkíró teljesen alaptalanul s még is 
egész határozottsággal világnak ereszt, hogy tud- 
nillik „az egyház anyagi életében inkább vissza
fejlődést, mint haladást, találunk," — hanem igen
is vezette azon eredménvyel, — a mi a főgond
nok önérzetének megnyugtatására szolgálhat min
denkor, — hogy az egyház materiális ügyei a 
jelenleginél rendezettebb állapotban eddigelé nem 
voltak soha.

Az egyház pénzügyeinek rendezetlenségét, 
továbbá az a körüli gazdálkodás könnyelműségét, 
a párbér és az állami adóforintok utáni egyhá
zi adókulcs felemelésével, 6900 írtnak költségve
tésen kívüli elköltésével, 5000 frt hátralék be
szerzésével, s mindezek dacára még most is 13 
ezer forint adósság fenlétével, s végül különösen 
a papiak és bérház kölcsön pénzen való felépí
tésével akarja cikkíró bebizonyítani.

Csakhogy ezek az adatok és állítások ré
szint hiányosak, részint tévesek. Annyi igaz, hogy 
a párbér és az adókulcs felemeltetett, — de az'

már nem igaz, hogy 2000 frt. hátralék befolyt,
— mert ugyanannyi minden évben kint is ma
radt. Valamint hogy nem igaz az sem, hogy az 
egyháznak még mindig 13000 forint adóssága vol
na fent., mert az egyház által önként alakított, 
templomalap és a pár ezer forintnyi alapítványi 
pénzeken kiviil, — mely utóbbiak pedig az egy
ház vagyonába még a szent hajdanim, beol
vadtak s csak kamatait fordítja az egyház a ki
jelölt célokra, helyreállításuk pedig az egyház 
költségvetésébe mindeddig soha felvéve nem lett
— ma. az egyháznak ■ nincsen egy krajcár adós
sága sem. Ez a való tényállás. Es ha azt mond
juk, hogy az egyház a templomalapnak körülbe
lül 8000 írttal tartozik, a mint hogy valóban tar
tozik is, akkor nem mondhatjuk, hogy ezen fe
lül költségvetésen kiviil elköltött még 6900 frtot, 
mert ez benne van a templom alaptól kölcsön 
vett összegben ; miután a segélyegyleti részvé
nyek után nyert, osztalék egészben a templom 
alaphoz lett volna csatolandó, illetőleg csatoltatott 
is, és azután kölesünké)) átvétetett.

Ezzel szemben az érem másik oldala, a 
melyről a cikkíró aligha nem szándékosan feled
kezett meg, azt mondja, hogy ezen 5 év alatt az 
egyháznak 7—8 ezer forintot, tevő nagy kama
tú váltó adóssága, teljesen letörlesztetett, továbbá 
épittetett az egyház egész újonnan 3 iskolát, má
sik hármat kibővittetett, a mi szintén 9 —10 ezer 
forintjába, került. E mellett, az utóbbi időkben 
megállandósitott tanítók fizetése is évenkint emel
kedett, sőt. emelkedik még most, is, mig a rendes 
fizetés teljes összegét el nem éti. Ez szintén je
lentékeny összeget tesz ki. S mindezeken felül 
végre vett az egyház költségvetésen kiviil egy 
3292 írt ingatlan vagyont.

Hol van itt az a kedvezőtlen eredmény, mely 
a cikkírót nem elégitheti ki? Azt hiszem, hogy 
sehol. Es én a cikkíró elégedetlenségéhez más 
magyarázatot nem találok, mint azt, hogy saját 
beismerése szerint is utóbbi időkben távol tar
totta magát az egyház ügyeitől s igy természe
tesen azokkal legnagyobb részben ismeretlen.

A mi pedig azt a kárhoztatott paplakot és 
bérházat illeti, hát bizony ez sem olyan hiú meg
gondolatlan vállalat, mint a milyennek azt a cikk
író nyilvánítja.

Cikkíró ezen véleményén rendkívül csodál
kozom. Mert hiszen ezen építkezést annak idején 
az egyház községi képviselőtestület, valószínűleg 
érett megfontolás után határozta cl. Ennek a tes
tületnek talán tagja a cikkíró is, és még sem 
hallottunk tőle akkor az építkezés ellen egy ár
va szót sem. Eme határozatot a felettes egyhá
zi hatóságok is jóváhagyván, maga az építkezés 
ténye befejezett dolog, a mit. utólag oly módon 
kárhoztatni s a kárhoztatás egész súlyát ekként 
egy ember felé irányítani, mini a hogy ezt a cikkíró 
teszi, — a legnagyobb fokú igazságtalanság.

Különben a történeti igazság kedvéért meg
jegyzem e helyen, hogy ez az építkezés nem is 
egészen az utóbbi 5 év programmja. A papiak és 
bérház építésének eszméje 1868 óta folytonosan 
kisértette az egyháztanácsot. Erről a kezdetről 
cikkírónak valószínűleg nincsen tudomása, de ar
ra már emlékezhetik, mikor a mostani főgondnok 
hivatali elődje az akkor Szentesen foglalkozó 
Makai műépítésszel készíttetett már egy erre vo
natkozó tervet és költségvetést, mely nem több 
mint 120 ezer forintra rúgott.

Az építkezésnek tehát csak a jelen alakbani 
kivitele illeti a mos ani kormányzatot. Ezért pe
dig nyugodt lélekkel elvállalhatja, de el is vál
lalja a felelősséget. Ne féljen a cikkíró attól, 
hogy rá kell arra az egyháznak fizetni, mert ab
ból 2400 frt évi jövedelmet nem fog bekapni soha.

Cikkíró jövendöléseinek ugyan semmi ko
moly jelentőséget nem tulajdonítunk, de -azért 
megnyugtathatjuk, hogy annak az építkezésnek, 
a mely összesen 40 ezer forintba kerül, nem is 
kell behozni 2400 frtot, hogy az egyház rá ne 
fizessen. Ha esetleg még is behoz, az már tiszta 
haszon lesz az egyháznak.



Mert: nz összes építkezésekből a tervek és 
költségvetés szerint a papiakra esik 13 ezer fo
rint. Ennek kamatai fizetésére és ezen töke tör
lesztésére fordítandó az egyház tanács ide vonat
kozó határozata értelmében minden 4 frt 55 kr. 
párbérből 15 kr. és minden egyház községi adó 
forintból 1 kr. Erre tehát itt van a fedezet, a 
mihez hozzá kell még venni azon 400 forintot 
is, a mit alkalmas papiak hiánya miatt már évek 
óta minden évben kénytelen az egyház fizetni a 
saját házában lakó lelkészének.

A mi még ezen felül fizetendő összeg ma
rad, hogy azt sem fedezné a legnagyobb valószí
nűség és a legmérsékeltebb számítás szerint is 
befolyandó bérösszeg, —■ azt nem hiszi el cikkí
ró jövendöléseinek senki.

Azt hiszem, hogy elfoglalt álláspontom iga
zolása végett nem szükséges tovább foglalkoznom 
a két cikkel.

A kortes hang most ugyan még elég korai, 
mert még csak a jövő év elején lesz még a fő
gondnok választás, de ha már lielefujt a t. egy
háztag a kortes trombitába, viszhangul szabadjon 
nekem azon meggyőződésemnek kifejezést adni, 
hogy' a józan közvélemény a bekövetkező válasz
tás alkalmával is megmarad iántorithatlannak, s 
képzelt onmipoteus nagyságok ellenében ismét 
azon férfiú kezébe fogja adni az egyház világi 
kormányzatát, a ki a lefolyt cyklus alatt arra 
magát újólag valóban érdemesnek bizonyította.

Egy másik egyháztag.

XT"árosi Izözgryü.lés..
Jó régen nem gyűlt össze annyi képviselő a város

házául szolgáló magtárépületben, mint az e hó 8-ára s 
következő napjaira egybehívott közgyűlés alkalmával, 
s amennyiben e közgyűlésre több fontos tárgy volt, ki
tűzve ■— egyeljek közt az építendő városliáz s a szentes- 
hm vásár, hely makói vasul ügje, — nem lehet csodálkozni, 
hegy a befolyásosabb s érvelni tudó városi képviselők 
sajat meggyőződésük kifejezéM'ben nem fukarkodtak. 
Különelui mily tárgyak kerültek szőnyegre s mikép in
téztet lek el, azt következőkben ismertetjük.

A közgyűlés első tárgyát, képezte a polgármester
nek az ,1-887 évről szóló jelentése, mely némi vitát pro- 
voeált. ugyan a. máskülönlieii igen Jjigiidtii.ak ismert, 
rumliban az ■interpellálni folytán kissé felkerült polgár- 
mester .és .az interpelláló Udvaidi Sándor képviselő közt, 
de minden komolyabb ulöbaj nélkül ■— s ezen kissé 
kellemetlen incidens után az évi jelentés tudomásul vé
tetett.

Annái nagyobb 'vitára adott .alkalmat polgármester 
előleajesztése a városház építése ügyében. Tudvalevő 
dolog, hogy a városház építési ügye nemcsak a helybeli 
hírlapokban, liánéin a városi közgyü'ések alkalmával is 
évek óta évenkint többször volt, napirenden, mert két 
ségt-e.len tény, hogy Szentes városának éppen o-em válik 
dicsőségére, hogy annyi fényes alkotás után még továbbra 
is egy magtárépületben tartsa gyűléseit s ezt tekintse 
városházául, mikor sokkal csekélyebb népességű több 
ezer községnek különb községháza van.

He lássuk a polgármester előterjesztését, az épí
tendő városház ügyében, azután pedig az 0 tárgy körül 
kilejlődött vitát, végre az eredményt.

Előre megjegyezzük, hogy a polgármester előter
jesztését elejétől végig elfogadjuk, s igen örülnénk, ha 
a polgármestersége alatt létesült, alkotások mellett a

„SZENTES és VIDÉKE*1 TÁRCÁJA.

KATONAI I1U.V10RKSK. (1.)

L E NCZ T 0 L ÖPT ÖL.
— NÉJttrűöi.. —

Utálatosabb idő már nem is lehetett, volna. Azt 
hiszem, ha egy két vén asszonyt megkérdeztem volna, 
hony mnlekexuek e rá, hogy valaha igy esett, vagy va
laha ilyen sötét, lett volna: az összes vén asszonyoktól 
azon feleletet, nyertem volna, liogy nem emlékeznek reá.

A sötétségnek még volt némi mentsége: tudniillik 
éjszaka volt; de az esőnek nem. Úgy szakadt az égből, 
niiuHia az angyalok ott. iönu minden méghaláfozott ser- 
IőzőImíI kinyomták volna azt. a víztömeget, a. melyet, ezek 
életükben valamely embereknek szánt italba meg nem 
engedett, módon belecsempésztek; mintha az Atlanti 
óceánon függelékeivel együtt — Középtenger, Feket.e- 
tenger, Keleti tenger és a többi — a kék aellierben va
ló sétája alkalmával eltévedt volna s most nem jó he
lyen jönne a földre; mintha eny üstökös, a mely a leg
újabb elmélet szerint jéghegyekből áll, vigyázatlanul 
közeledelt, volna földhöz, s az ezt körülvevő meleg bu
rok által felolvasztva most, oly állapotban ütköznék ösz- 
sze a földdel, a mely mindeu jégtömeg közös sorsa, ha 
a tűznek ki nem tér.

A csatornákból kifolyt a víz. A lámpák hajlandó
ságot mulatlak ily nedves légkörben nem égni, vágj' 
magukat, olyan ködréteggel körülvenni, a melyben ők 
bizonyára igen kedélyesen érezték magukat, de a mely 
hivatalos kötelességük teljesítését fölötte gátolta. Az 
esőárkok — ah! inkább hallgatnék róluk! De mit hasz
nál az? El kell ismernünk, hogy szemtelenül szélesre 
terjeszkedtek, s a járda szélén zúgtak el a habok, s a 
kocsiút, közepén csak egy keskeny szalagot hagytak 
szabadon.

Senkisem fogja e leírást túlzottnak tartani, ha meg
jegyezzük, hogy a márciusi nap-éjegyen idejében vagyunk.

Az esernyő ebben az időben csak igen kétes szol
gálatot teljesített. Bokáig gázolt a vízben az a szeren

városház építése is az ő nevéhez fűződnék. Meg keli 
vallanunk, hogy előterjesztése nem valami pillanatnyi 
fulhevüléseti, még kevésbbé elhamaikodáson, hanem ok
szerű s logikai számításon alapszik. Honnan indul ki 
előterjesztése ? Mondhatjuk városunk összes lakosságának, 
legalább óriási többségeitek azon meggyőződéséből, hogy 
városházára, mely ekkoráig nincs — mert, a volt város 
ház a megyeház kedvéért leromboltatolt — okvetlenül 
van szükségünk. Polgármesterünk konstatálja, hogy a 
tervezendő városház njin palota ugyan, hanem úgy a 
kor, mint a szükségletnek megfelelő épület, leend, s ha 
a város e célra cserép és léglnanyagot ad, a. költség 
alig fogja meghaladni a 125,000 irtot. Hozzájárul még 
azon okszerű terv, mely szerint a városháza a kőfallal 
bekerített telken építtessék, nehogy a város uj lelek 
vásárlása által — midőn saját leiekkel bír — tölösle 
ges kiadásba bonyolódjék. Ennek is föltétien hívei va 
gyünk. Lássuk most az építési költség fedezését! Köz
tudomású dolog, hogy a tanács a közgyü éstől nyert 
megbízás folytán a várost, terhelő adósság couvertálá- 
sán fáradozik s ha nem esalódu >k, erre nézve már con- 
cret javaslattal is bir. E javaslat, szerint nem arról van 
szó, hogy a városház építőséhez azonnal fogjunk s an 
nak költségeit, azonnal fedezzük, liánéin hogy a város 
háza építéséből felmerülő költségek nem egy-kétév alatt, 
hanem vagy 40—50 év alatt, lesznek törlesztendők ; 
mert igen természetes dolog, hogy a midőn elődeink 
vajban zsírban fürödtek s mindamellett az. utókor ré 
széfé semmit sem lettek, a mostani generatio áldozzon 
ugyan, de úgy, hogy az utódoknak is jusson a teher egy 
része, mert ők lógják a mostani alkotások hasznát na
gyobb mértékben elvezni.

Most áttérünk az ez ügyben kifejlődött vitatko
zásra.

Szeeler János képviselő, a korszerű haladásnak el
ismert bajnoka, ellene van a városháza azonnali építte
tésének b be akarja várni, vájjon hogy folyik majd le az a 
sok hőié, vagy mit. szól a muszka az osztrák magyar 
es német szövetségre Szerinte még az. is jön kérdésbe, 
hová építtessék tuliíjdonképen a városháza, mi történjék 
a járásbirósági épületekkel. Szóval ő nem tartja oly 
sürgősnek a városháza építését s azt elhalasztani kéri.

KiUai Pál János (niiihbile didit) helyesli a javas 
latot, mert meg van győződve, hogy akkor lesz a legol
csóbb az uj városháza, ha a polgármester által java
solt helyen fog felépülni.

Udvardi Sándor szerint, sokkul fontosabb ügy a 
városháza építésénél a szentes-hinvásáihely makói vas
úti csatlakozás, mely ismét uj áldozatot fog kívánni a 
városi közönségtől; azért be kell várni, hogy alakul 
majd ezen vasul ügy, azután lehet, csak szó a városháza 
építéséről.

ó7«n« Ferenc reflektálva az előtte szólók nézete
ire, kik a városházát, inkább a mostani nagy vendéglő 
telkére szeretnék építtetni s a eliinai fallal bekerített 
városi telken uj vendéglőt szeretnének látni, igen helye
sen jegyző meg, hogy egy vendéglő épitése egészen 
magánügy, azt n várostól nyerendő kedvező feltételek 
mellett magánember is teheti, de egy erkölcsi testület 
tőt joggal lehet, megkívánni, hogy saját hajléka tisztes
séges városháza legyen, amelynek szükségességét min
denki belátja.

líristó Nagy István felhozza, hogyha a legközelebb 
létesített, alkotások, u. ni. artézi kút, vasút, gymnasiuni, 
éjjeli világítás elmaradtuk volna, az káros lett volna 
ugyan úgy közmivelódési, mint egészségi és anyagi szem
pontból, de nem lett volna szégyen városunkra, mert 
ezeket Szentes város óriási gyorsasággal alkotta meg, a 
mit hazánkban egyetlen egy város sem tud felmutatni 
oly rövid idő alatt. De igazán szégyennek tekinthető, 
hogy egy 30,000 lelket számláló város városháza nél
kül van. Szerinte a hivatalos helyiségekért évenkint fi ' 
zetelt 700 Irt kidobott, pénz, tnely összeg Vla kamat I 
mellett, is 10,000 frt tőkének felel meg s meg lennel

csétlen, a ki házából kilépni merészkedett. Ha oly ut. 
cán ment, a mely nyugatról keletre húzódott, akkor a 
szél n hátába verte az esőt; lm befordult a legközelebbi 
utcába, akkor az arcát mosta az eső; ha északról dél
nek, vagy délről északnak fordult, — a mely kanyaró 
dásokra egy és ugyanazon személy egy városban gyak
ran kényszerítve van — akkor az eső körülményekhez 
képest rohamot intézett a jobb vagy ti bal oldala ellen. 
<)t perc alatt minden kimenő úgy érezte magát, mint 
egy tejbe mártott zsemlye.

8 nem maradhatott mindenki otthon.
A helyőrségi templom tornyában nyolc tompa ütés 

jelezte az esteli 8 órát. Sokaknál ezen időben kezdődik 
csak az élet, a melyért léteznek — tudniillik r. korcsma
asztal melletti élet.

Némelyik háziasszony esle nyolckor még gyakran 
szerfölött szükségesnek véli, hogy egy félfont zöld szap
pant, vagy két Int tört borsot, vagy egy csomag liszt
lángot. hozasson; mert először nyugmltnbban alszik az 
ember, ha tudja, hogy van készlet, a házban, és másod
szor lámpavilágnál jobban mér az álmos boltos, mint 
reggel, midőn eszét, a napi munka még nem tompította 
el annyira, hogy egy krajcár nyereség iránt közönyös 
legyen. Azért a kapukból egyszerre valami léghajófélét, 
látunk kirepülni, a mely a szemközti sarki vegyes-keres
kedésben hamar szolgálóvá álcázódik le, a ki a fejére te
rítő szoknyáit, hogy ezek ne kívülről befelé, hanem be
lülről kifelé nedvesed jenek meg, a mi által a szolgálók 
hite szerint a szoknyák rendkívül kímélteinek.

Hogy egy katona adjon valamit nz időre, az el 
képzelhetőiden. Káromkodik ugyan rá egyet. — mert 
általánosságban mindeme káromkodik — de azért nem 
engedi magát az égnek semmiféle kedvezőtlensége által 
tervei kivitelében akadályoztatni. A korcsmába például 
elszalad, ha kis ördögök esnének is.

P.-ben, a híres vidéki városban, igen sok katona 
van. 1. az a város is, a hol olyan irgalmatlanul esik. 
De arról a katonák nem tehetnek. Ezt célzatosan teszem 
hozzá, mert manapság annyi a rossz és mérges ember 
a ki a katonaságnak tulajdonit minden bajt, a mi ked- 
tVürténikA,,kbttn líülöllüseu’ s 11 széles vi|ógon általában

(Folyt, köv.)

mentve ha a város kölcsön pénzen is építene városhá
zát. Ennél fogva gazdálkodási szempontból is pártolja 
polgármester javaslatát.

Balogh János — kinek szokott szónoki hévvel el- 
mondott beszéde nagy fi tj eimet, keltett — azon állás
pontra helyezkedett, hogy a városház építése elodázha- 
t,(illannak épen nem tekinthető. Szónok felhozza azt, 
hogy még az ő polgármestersége alait volt kiküldve egy 
bizottság ez ügyben, de mivel mindig fontosabb és sür
gősebb "közéi dekli ügyek léplek előtérbe, a városház 
ügye elmaradt, annak dacára, hogy ez ügyben egy bi
zottság lett kiküldve. Szerinte nem olyan sürgős a vá
rosház építési ügye s azt éppen nem tartja szégyennek 
e városra nezve, hogy egy volt, magtárépületben tartja 
közgyűléseit, tekintve azt, hogy e becsmérelt, helyen 
szavaztatott meg nemcsak avasd, hanem az artézi kitt, 
az uj gymuásium, az éjjeli kivilágítás stb; de azért előbb 
azt akarná láLui, hogy szabadul meg e város régi ter
heitől, s csak azu'án szeretné napi renden látni a vá
rosház ügyét. Különben szükségtelennek tartja ez ügv- 
beii egy uj bizottság kiküldetését, mert már évekkel 
azelőtt volt, kiküldve egy bizottság, tehát ezt kell szor
galmazni.

Fekete Márton azt vette ki az eddigi felszólalók 
szavaiból, hogy a főelvre vagyis arra nézve, hogy Szen
tes városának szüksége van e uj városházára, egyetér
tőnek a képviselők. Azt sem lehet tagadni, hogy e vá
ros pénzügyi helyzetére tekintettel kell lenni; de a 
mennyiben a városház építési ügye egy bizottságnak 
lenne kiadva t.ai ácskozási tárgyul, ebben nem lát, sem 
elhamarkodást, sem anyagi veszedelmet, sőt. szükséges
nek és elkerülhetetlennek tartja e kérdés eldöntését 
annyival is inkább, mivel a képviselőtestület úgy is lesz 
hivatva a kiküldendő bizottság javaslatát bírálata tár
gyául tenni s tetszése szerint hozzászólni.

Ifjú Bartha János igen érdekes visszapillantást 
vetett a múltra s felemhietle, hogy a GO-as évek ele
jén engedélyt kellett, kérni a közérdekek megbeszélesé- 
sére s alig volt erre alkalmatos tágas hely. Ő oly pénzt, 
mely ingatlanba van fektetve, nem tekinti kidobott, 
pénznek, de azt ige i rossz gazdálkodásnak tartja, mi
dőn akár egyes ember, akár egy város házbért fizet. 
Mert, hu valaki pénzét ingatlanba helyezi, az nem olyan 
kidobott, pénz, mint mikor valaki mulatságban veri el 
pénzét. Szóló pártolja a polgármester előterjesztését.

Végre szavazásra kerülvén a sor, polgármesternek 
indítványa úgy módosíttatott, hogy nz azonnali építés 
mellőzésével egy bizottság megbizatik javaslattétellel 
úgy a telekre, mint az épülettervre és költségekre 
nézve,s majd azután fog a közgyűlés érdemileg határozni.

A szentes-lt-m.-vásárbely makói vasút ügyében — 
miután H.-M.-Vasárhely város polgármestere az érdekelt
séget. éppen ez ügyben f. hó 11-ére vagyis mára 1I.-M.- 
Vásárhelyre már meghívta —közgyűlés megbízta vnsut- 
ügyünk végrehajtó bizottságát, hogy maga kebeléből küld
jön ki nehány tagot, az értekezletre s városunk érde
keinek szennneltarlásávul járjon el.

A belügyniinisternek a városit ikban felál'itandó 
negyedik gyógyszertár (ínyében kelt leirata, mely sze
rint. a gyógyszertár felállítása engedélyeztetik és a jog 
ilju Várady Lajos oki. gyógyszerésznek adományozta- 
tik, tudomásul vételeit.

Kellemetlen vitát idézett elő Kristó N. István ref. 
egyli. főgondnok által beadott azon kérelme, mely sze
rint az egyház részére kiszolgáltétólt 5000 cserépnek 
kedvezményes áron leendő elszámolását kérte. E kére
lem teljesítőt. Sima Ferenc és Szeder János a legerő
sebben ellenezték, azt hozván fel okul, hogy oly egy
háznak, mely nem engedi e meg a vámsunk, hogy teme
tőjén keresztül vezettesse a vasúthoz tervezett járdát, 
egv krajcárt, sem enged i I. Különben nem is volt rá 
szükség, mert Kiistó N. István főgondnok az egyházta
nács ellen tapasztalt támadás folytán a kérelmet, vissza
vonta.

A bel- és iparlluyi niinisleriumoklól visszaküldött 
két rendbeli szabályrendelet a korcsma, kávéház, ven
déglő s hasonló iparokról a kívánt módosításokkal el
látva közszemlére fognak kiléietni s újból felterjesztetni.

A magtár épülethez csatolandó udvartér tárgyában 
beadott, szakosztályi javaslat elfogadtatott. E szerint a 
húzandó kerítés a szentháromság szobortól majdnem 3, 
a szt.-János szobortól G ölnyire lesz.

Ugyancsak elfogadtatott, a gazd. szakosztály javas
lata a csordajárási legelők hasznosítása tárgyában. E 
javaslat hosszú vitára adott, alkalmat, melyben tőkép Ud
vardi Sándor és Nagy Imre tanácsnok vettek részt, utóbbi 
erősen cáfolván Udvardi állításait, ki az egész csorda
járást. javasolta legelőnek kiadni leszállított, ár mellett.

Épp oly meddő vitát, idéze't. elő a ninlonilaxa, 
melynek lejebbszállitását, kérte több széhnalmntiilajdonos 
s melyre nézve a gazd. szakosztály javaslatot terjesz'elt. 
be. Hosszas vita után, melynél főkép Kátai Pál János 
okoskodása igen derült hangulatot keltett, a leszállítás 
engedélyeztetett.

A bikaborju kiállítás beszüntetésé iránt, beadott 
javaslat. Szeder J. indítványára nem fogadtatott el, ha
nem elhatároztatott, hogy az egy éves jól nevelt bikaborjuk 
díjazására a város által kitűzött dijak martius hónap
ban adassanak ki, amikor (.. i. a megyei szabályrendelet 
értelmében a megyei gazdák az apaállatokat, ezen hóban 
elővezettetni tartoznak a megye székhelyére s akkor 
alkalom nyílik a dij kiosztására.

Szabó Mihály révbérlőnek haszonbér leengedése 
iiánti kérelme, IekinIet.tel arra, hogy a vasút n bérlet, 
jövedelmét csökkenti, teljesíti eteti, s a bérleti összeg 
1130 Írtról 700 írtra leszállittatott.

Széli Bálint és társai kérelme a kongóul melletti 
árnyas fák kivágatása, esetleg az által nekik okozott 
károk megtérítése iránt elut.nsittat.ott.

Még nehány jelentéktelen tárgy elintézése után a 
közgyűlés más nap pont 12 órakor véget, ért.

Világfolyása.
Nagy feltűnést keltett a magyar, osztrák és 

német hivatalos lapok esteli kiadásában f. hó 3-án 
egyszerre megjelent azon migyfontosságu közlemény, 
mely az Osztrák-Magyar uiononarchia és Német



ország kormányai közt 1879. évi okt. 7-én létre
jött szövetségi szeiződést tartalmazza s mely ekkép 
liaiigzik:

Az osztrák-magyar monarchia és Németország 
kormányai célszerűnek találták 1879. évi október
7.én kötött szövetségüknek nyilvánosságra való ho
zását, hogy véget vessenek ama kétségeknek, melyek 
o frigy tisztán védelmi szándéka ellen különböző 
oldalról tápláltatnak és különböző célokra felhívsz 
Hallatnak. Midiikét szövetkezett kormány ak politi
káját azon törekvés vezérli, hogy a béke fentartassek 
s annak megzavarása lehetőleg megakadályoztassék. 
Meg vannak győződve, hogy szövetségi szerződésük 
tarialinának megismertetése minden ebbeli kétséget 
meg fos szüntetni s azért a szerződés közzétételét 
határozták el.

Szövege a fiovetávg>o:

Tekintve azt, hogy Ö Felségeik Ausztria Csá
szára, Magyarország Királya és a Német Császár, 
Poroszország Királya elutasithatatlan fejedelmi kö 
telességflknek " kell, hogy tartsák, miszerint orszá
gaik biztonsagáról s népeik nyugalmáról minden 
körülmények között gondoskodjanak;

1'ekintve azt, hogy ezen kötelességet mindkét 
uralkodó, valamint az előbb fennállott szövetségi 
viszonyban, úgy most is birodalmaik szoros össze
tartása által könnyebben és hathatósabban fogja 
teljesíthetni;

Tekintve végül azt, hogy Ausztria-Magyaror- 
szág és Németország benső csatlakozása senkit sem 
fenyegethet, de igenis alkalmas arra, hogy’ a berli
ni szerződés alkotta európai bőket megszilárdítsa:

0 Felségeik Ausztria Császára, Magyarország 
Királya es Németország Császára egymásnak ün
nepélyesen fogadván, hogy tisztán védelmi egyez
ségüknek támadó jelleget soha és semmi irányban 
nem akarnak kölcsönözni, elhatározták, hogy beke
cs kölcsönös védelmi szövetséget kötnek,

mely végből kinevezték teljhatalmú megbízott
jaikul, és pedig:

U Felsége Ausztria Császára, Magyarország 
Királya

Csik szent királyi és kraszna horkai gróf And- 
rássy Gyulát, valóságos belső titkos tanácsosát, a 
csuszát i ház es a killügyek miniszterét, altábornagy- 
jat stb. stb.

0 Felsége a német Császár
Yll líeuss Henrik herceget rendkívüli és meg

hatalmazott nagykövetét stb. stb.
kik Becsben a mai napon összeülvén és jók

nak s helyeseknek talált megbízó leveleiket kicserél
vén megegyeztek, a mint következik:

I. cikk.
11a a magas szerződő felek várakozása és 

őszinte óhajtása ellenére a két birodalom valame
lyike Oroszország részéről megtámadtatnék, a ma
gas szerződő felek kötelesek egymást birodalmaik 
összes hadi erejével támogatni s ehhezképest a bé
két csuk közösen és megegyezőleg kötni meg.

II. cikk.
Ha a magas szerződő felek egyikét valamely 

más hatalom támadná meg, a másik magas szerződő 
fel ezennel kötelezi magát, hogy a támadót magas 
szövetségese el.énében i emcsak segíteni nem fogja, 
hanem legalább is jóakaróén semleges állást foglal 
szerződő tarsavai szemben.

Ha azonban ily esetben a támadó hatalom 
Oroszország részéről akár tettleges közreműködés 
alulijában, akár oly katonai rendszabályok által 
I amogattatnék, melyek a megtámadott félt fenye
getik, a teljes haderővel való kölcsönös segélyadás
nak a jeleit szerződés 1 ső cikkeben megállapított 
kötelezettsége ezen esetben is azonnal hatályba lép 
és a I ét magas szerződő fél hadviselése ekkor is 
közössé válik a közös békekötésig.

III. cikk.
Ezen szerződés, békés jellegéhez képest és 

hogy minden félremagyarázás kizárassék, mindkét 
magas szerződő fél részéről titokban tartandó és 
valamely harmadik hatalommal csakis a két fél 
beleegyezésevei és különös megállapodás korlátái 
között közölhető.

Az alexandrowoi találkozás alkalmával II Sau
li r császár által nyilvánított érzületeknél fogva 
mindkét magas szerződő fél azon reményt táplálja, 
hogy Oroszország hadi készületei rájok nézve való
sággal fenyegetők nem lesznek s enne! fogva okot 
a közlésre jelenleg nem látnak. Ha azonban e re
ményünk várakozásunk ellenére tévesnek bizonyul
ja, a két magas szerződő fél loyalitásbeli köteles
ségének fogna ismerni Sándor császárral legalább 
*s bizalmas módon tudatni, hogy az egyikük ellen 
ejtett támadást kénytelenek volnának mindkettejük 
Ölen intézettnek tekinteni.

Minek hiteléül a meghatalmazottak ezen szer
ződést sajátkezűig aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Becsben. 1879 évi október hó 7-én. 
(P II) s. k.

j|j VII. Xmdlí- s. k.
E szerződés gróf Andrtissy Gyula remekműve,

melyet ép'n egy nappal visszalépése előtt irt alá. 
Hogy’ miért nem jött nyilvánosságra e szerződés 
ekkoráig, arra megdöbbentő felvilágosítást ad maga 
a szerződés utolsó cikkelye, mely kimondja, hogy 
a szerződés titokban tartassák mindaddig, inig Orosz
ország magatartása nem válik nyugtalanítóvá. Mi
után Berlin, Bécs és Budapest hivatalos lapjai or
szág-világ tudtára hozták a szerződés szövegét, nem 
kell találgatni, hányadán vagyunk.

Fontos eseményt képez Bismarck német biro
dalmi kancellár beszédje éppen a politikai helyzet 
re nézve, mely beszédet e hó 3 án a német biro
dalmi gyűlésen mondott. Egyebek közt mondó: Mi 
nem akarunk háborút, de nem is félünk tőle. Ha 
kétfelől kellene is háborút viselnünk, egy-egy mil
lió katonát állíthatnánk fel mindkét határon, azon
kívül egy milliót tartalékul. Mintahadseregünk van.

INzEeg'lxi'vásoIs:-
A szentesi ipartestület f. hó 21-én azaz kedden 

<1. e. 10 órakor saját, helyiségében (a csizmadia ipar
társulat házában) rendes évi közgyűlést tart, melyre 
az ipartestület tagjai ezennel íneghivatiiak.

A közgyűlés tárgyai:
1. ) Elnöki évi jelentés az ipartestületi elöljáró

ság múlt évi működéséről.
2. ) Az 1887. évi számadás megvizsgálásáról szóló 

szám vevői jelen lés.
3. ) Az 1887. évi költségvetés megállapítása.
4. ) Alapszabály módosítás.
5. ) Szabályszerűen beadott indítványok tárgya 

lása.
6. ) Egy elnök, 80 elöljáró és 3 számvevő megvá 

laszfása.
Jegyzet: A közgyűlésen csak oly indiványok 

tárgyalhatok, melyek legalább 8 nappal a gyűlés 
napja előtt az elnökséghez beadattak.

Szentesen, 1888. felír. 8.
BALÁZSOV1TS NORBERT, 

ipartest, elnök.

A „szentesi polgári iparos és gazdasági lcöru f. hó 
19-én az az vasárnap <1. u. 2 órakor saját, helyiségé
ben évi rendes közgyűlést tart,, melyre az 1885., 86. 
és 87-ik években beiratkozott tagok ezennel meghi
vatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1. ) Klnöki évi jelentés.
2. ) Az 1887. évi számadások megvizsgálása.
3. ) Intézkedés a kör njraalakulása iránt. 
Szentes, 1888. február G.

A választmány megbízásából. 
Balázsovits Norbert, 

elnök. «

HÍREK.
— Szokott fénynyel ment, végbe múlt szombaton 

a helybeli jótékony nőegylet, által rendezett s tombo 
Iával összekötött, bál, s dicséretére legyen mondva az 
olt volt díszes liölgykoszoruimk, hogy csakhamar útle
velet, kapott a feszesség, a bili nk szörnye, s helyét n 
kedélyesség foglalta el. A megjelentek száma nem nagy 
volt ugyan, de annál nagyobb volt a jókedv, mely né
melyeknél reggeli 5 óráig tartott.

— Táncvigalom. Ma lesz a helybeli iparos ifjak 
képző és segélyzö egyletének farsangi táncmulatsága 
a nagy vendéglőben, melyre a t. közönség figyelmét 
annál inkább felhívjuk, mert, ez szokott a legkedélye
sebb farsangi mulatság lenni. A jótékony cél is meg
érdemli a pártolást.

— Vasúti értekezletre, mely ma lesz H.-M.-Viísár- 
helyeu megtartva, CsongrAdmegye részéről: Stammer 
Sándor alispán, Fekete Márton társ, főigazgató, Soós 
Pál megyei főügyész, Hódi János megyei biz. tag; Mind
szent részéről: Wimmer Károly takarékpénztári igaz
gató, l’ap Ákos jegyző, Tábit. Ferenc bíró, Szobotka 
Gusztáv, Ilnbticsek Pál, Tary Endre ügyvédek, Schönfeld 
Márton községi képviselő; Szegvár részéről: Gémes József 
bíró, Becsi Sándor jegyző, Pecliiua Ede urad, tiszttartó, 
Illés Jenő, Ilalus József, dr. Vinlgh Lajos, Berkes?. Fe
renc, Puskás Pál községi képviselők által lesznek kép
viselve.

— Gőzmalom-részvénytársaság van alakulóban 
városunkban, amennyiben a Schweiger tulajdonát, ké
pező alsópárti gőzmalmot nagyobb lisztkivitel céljá
ból egy társaság akarja átvenni s fejleszteni. E tárgy
ban múlt vasárnap értekezlet volt a gőzmalom tulaj
donosánál s mint hírlik, 1000 drb. 200 fitos részvény 
fog kibocsáttatni, melyek egyliarmadát a mostani tu
lajdonos hajlandó átvenni.

— Gyűlések. F. hó 21-én a megyei közigazgatá
si és gazdászati szakosztályok, 22-én a közigazgatá
si bizottság tart ülést, 23 án pedig megyei rendes 
közgyűlés lesz.

— Közgyűlés. A szentesi kasimi egylet, a f. évi 
Február 19 ön <1. u 5 órakor, saját helyiségében, kél 
választmányi tag és a casinós megválasztása iránt, köz
gyűlést tart, melyre a tagokat tisztelettel meghívja 
az elnökség.

— Közgyűlése volt a „Gazdák és iparosok ált. 
hitelszövetkezete" szentesi fióktelepének múlt vasár 
nap, mely egy elnök, továbbá kezelő biz. póttagok és 
ellenőiző biz két rendes s több póttag választása vé 
gett volt, egybehiva. Egyhangúlag közfelkiáltással 
megválasztattak: elnöknek Szőke István, kezelő biz. 
pól tagokká Kamocsay László, Mécs Balogh Eerenc, 
Nagy József és Halász Sz. Dániel; felügy. biz. ren
des tagokká ifj. Sarkadi N. Antal, Horváth János, 
ifjú Vecseri Imre, Horváth Jenő, Győri Ferenc, Tóth 
Árpád és Bodor Imre. Ezek közöl Kamocsai László, 
ifj. Sarkadi N. Antal, Győri Ferenc és Bodor Imre 

I kivételével a többiek a megválasztást elfogadták.

Egyúttal megemlítjük, hogy a fióktelep hivatalos he
lyisége f. é. Szt.-György napig Horváth István állat
orvos házában lesz, s a mennyiben a szükséges búto
rok most, készülnek, a befizetés egy hét múlva fogja 
kezdetét venni, miről a részvényesek e lap utján leg
közelebb értesittetni fognak.

— Öreg urak — mulatni akarnak. Jövő hétfőn 
tizenkét úri ember a kaszinóban zári körű táncmulatsá
got rendez, melynek összes költségeit a rendezők fede
zik. I)e majdnem fticsba ment a mulatság, mert a miír 
kész, meghívón a 12 rendező 14 le szaporodott, mi el
len a 12 rendező erősen piotesfált, inig végre uj 11105- 
hivó nyomása által sikerült a bonyodalomnak véget vetni.

— Felhívás és kérelem. Mind azon háztulajdonosok 
vagy bérlők, kik a f. évi szent György naplói kezdődő 
s egymást követő 3 évre a helybeli polgári iparos és 
gazdasági kör részére legfölebb két szobából álló helyi
séget. — a kör tagjai számára kiszolgáltatandó étel és 
szabiid italmérés dijáb-i, vagy mérsékelt haszonbérért, 
hajlandók átengedni, szíveskedjenek szóval vagy Írásban 
nevezeti, kör könyvtárnoka, — mint ez ügyben, a kör 
választmánya állal — kiküldött bizottsági elnökkel ma
gokat érintkezésbe tenni. Beszédes TsMun, köny vtárnok.

— Kaszinói vendéglős! állásra többek közt folya
modtak: Karai János (olvasóköri vendéglős), Kovács 
Flórián, Griinwald József, Ugrai Antal (48-as népköri 
vendéglős), Tóth Benjáminná, Sántlia János; vinniük 
vidéki lotyamodók is. Ez állomás betöltése a t. hó 
1.9 én tartandó közgyűlésen fog megtörténni, mely alka
lommal két választmányi tagot, is kell választani.

— 13,717 frt 45 kr. tiszta jövedelmet mutat föl 
eredményül a szentesi takarékpénztár az 1887-iki üz
letévre. mely 2631 frt 92 krral haladja, meg az 1886. 
év éveredményét. Ez tekintet tel arra, hogy a múlt év
ben két hitelszövetkazjl, alakult meg, igen szép ered • 
ménynek mondható, melynek legjobban örülnek a 
részvényesek, kik osztalékul részvényenkint 6 frt 50 
krt kapnak. Helybeli jótékony célra 75 frt 48 krt, 
vidéki tüzkárosnlfakunk. Petőfi síremlékére s egyélib 
jótékony célokra 163 Irtot . ....... ínyoz az intézet. Ez
intézet, évi rendes közgyűlése e hó 21 éu d. e. 8 óra
kor ieend saját házában.

— Nem csak a mi vasutunkon, hanem elsőrendű 
vonalokon is ismét vonal fennakadás volt, múlt hét vé
gén és e hél elején, s mennyire boszankodlak a mohó 
újságolvasók, hogy az osztrák-magyar és német biro
dalmak közt lévő szövetség fontos szerződésének el
olvasása után hálom nap alatt semmi újat nem olvas
hattak. De aztán annál több olvasni való volt, s a pró
bára tett kíváncsiság kellő kárpótlásban részesült..

75 krajcárért 
egy egész hónapig bárki egy jól szerkesztett népies irányú ellen
zéki képes politikai napilapot járathat : a

„TCis ■CTjaág‘“-ot, 
mely Budapesten Wodianer F. és Fiai bpooti Jkönyviiyomdász, 
könyv- és hiilap-kiiulóhivatalában jelenik meg.

A „KIS ÚJSÁG1* nemzetios ellenzéki politikát követ, szívós. 
kitartással, lankadatlan erólylyel küzd a haza boldogságáért s 
a lionfemitartó magyar faj malmáéit.

A „KIS-ÚJSÁG" nagy gondot fordít, hogy olvasóinak igé
nyeit minden tekintetben teljesen kiél-uitse. Úgy a főváros, mint 
az ország és a külföld minden hírét naponként híven és gyorsan 
közli. A nevezetesebb napi eseményeket szép kivitelű képekkel 
illusztrálja. Ezenkívül rendkívül érdekfeszitö, többnyire a fővá
rosi életből merített, - regényeket közöl, a melyek bárki által 
könnyen élvezhető népies nyelven vannak megírva.

Előfizetési ára félévié 4-50; egy negyed évre 2-5 és ha- 
voakínt 75 krajcár.

Mutatvány-számok bárkinek ingyen küldetnok, ha egy leve
lező lapot intéz a „Kis Újság** kiadóhivatalahoz: Budapest, IV., 
Sarkan yus-u. 3.

Szerkesztői üzenetek.
Jánusnak — Csongrádon. A cikket köszönettel vettük, de 

részint a replikázó vezércikk, részint a városi közgyűlésről szóló 
közlemény nagy terjedelme miatt csak jövő számban közölhetjük.

A „Gazdák és Iparosok ált. hitelszövetkezete** szentesi tiók- 
te'epe kezelő bizottságának. A „Csongrádmogye* közleményére 
vonatkozó nyilatkozatot térszűke miatt csak jövő számunkban 
közölhetjük.

P. D. urnák — helyben. A közleményt köszönettel vettük s 
becses óhaját teljesítettük.

N Y 1 L T T É R.

NYILATKOZAT.
Berczeli Mihályné tudomására hozza a közön

ségnek, hogy férjének semmi nemű kötelezvényét 
el nem ösmer, — nem fizet sem mi adósságát.

ZETZiad-ó lakás.
Nyiri Dániel (úri utca) I. t. 133. sz. házánál egy 3 
szobából, konyha, kamra és lüzrevnlósból álló tisztit és 
kellemes udvari hibás f. évi Sz.-György napiéi — bérbe 
kiadó. Tudakozódhatni a. birtokosnál." ______

IHZalász Szabó János 
regale bérlőnek VU-ik számú rátája eladó 
Értekezni lehet III. tized 648. számalatti házánál.

mxxxxxxxx:x:xxxx»xxg
XOl ’Földeladás.

Ifjú Sarkadi Nagy Mihály 
287 hold (1200 négyszögöles) földje 

előnyös föltételek mellett 
szabad kézből eladó.

Értekezhetni
Borsos Antal féle házban III. t. 237. sz. a. 
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1888. febiuár 25-én délelőtt 9 érakor
az intézet saját házában tartandó 

éTTi rendes

KÖZGYŰLÉSÉRE
a t. részvényeseket meghívni van szerencsém. 

Szentesen, 1888. január 31 én.
FEKETE MÁRTON,

elnök.

TÁRGYSOROZAT:

1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági évi je- 
len tós

2. Zármérleg bemutatása, nyeremény leiosz
tása és annak kifizetési határidejének megállapí
tása, felmeiitvények megszavazása.

3. Igazgatósági elől erjesztés.
4. Az alapszabályok 30. § 8 ik pontja értői

mében netalán benyújtandó indítványok.
5. Elnök, alelnök, igazgató,aligazgató, C igaz

gatósági és 5 felügyelő bizottsági tag megválasztása.
6. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes tag kiküldése.

4 Jcgyzeí. _ |
_ A mérleg az intézet helyiségeken a közgyűlést meg- »
: előzőleg 15 nappal a részvényesek Altat megtekinthető. s
J Az alapszabály 27. §-a értelmében a szavazni kiváltó »
_ részvényes az erre szükséges igazolványt a közgyűlést meg- j 

előző 8 nap alatt az intézet hivatali helyiségében átveheti, t
; ha magát a közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal sa- t- 
° ji'ut nevére irt részvényayeí igazolta. K
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Hirdetés.
A 48-as népkör „által bérelt kispiaci házamat bérbe adom vagy örök 
áron eladom. — Üzletemben jó házból való fiút tanoncul felfogadok

Zuckermann Károly. Becs, 1881. február 20.

T1CIIO BERNÁT árucsarnokából
BKÜNNBEN, Krautnmrkt 18., saját házában, 

utánvétellel kapható:
nusHBaaKaMi

Házi vászon
l vég 30 róf V, 4 Irt 50 kr.
1 vég 30 rőf 5/» 5 frt 50 kr.

Nyári kain ingám
1 maradók teljes férfiöltöny

re, mosható 
6*40 mét. hosszú 3 frt.

Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

öltönyre, minden színben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Gyapju-beige 
kétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 6 frt 50 kr

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég 5/4 

szeles, 30 rőf 6 frt.

ii a ii ii a v íí s z
1 vég «0 rőf lila 4 frt 80 kr.
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr. 

Ci.RNA-KANNAVÁSZ
i vég 50 róf lila és piros g frt.

ru-

Posztóáruk gyári raktára,

! ! Alkalmi vétel ! I 
Briinni kelmemaradékok.

Kgy maradók teljes férfiöltö
zetnek 3.10 in. hosszú 4 f. 50 k.

HSTői ing'ek 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.

2STŐ1 ing'eig. 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Briinni (livatkehne
Egy marad k 3 10 mét. li sszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Fekete terítő
gy ár t m á 11 y, kétszeresen 
les, teljes öltözetnek

10 mét. 7 frt.

Kosmanosi krelíon
10 inét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

ngol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

TTri ingjels 
saját gyártmány 

fehér vagy sziiuw darabja 
I. r. I frt 80, 11. 1-. I frt. 2Ó kr.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Francia gyapotatlasz 
minden sima színben, valamint 
csíkos, a legújabb, kétszeresen 
széles 10 mét. 6 frt 50 kr.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők,

Indiai főnie 
félgyapju, kétszeresen széles, 

teljes öltözetnek 
10 met. 5 frt.

Ozzford. 

mosó, jó minőség 
1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Briinni posztókelme.
Egy maradék 3’10 mót. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

Francia voal
10 mét., elegáns kimenő r 

hának, mosó 
3 frt.

Egy ló takaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm széles 
I frt 50 kr.

Felsőkabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra 
b frt.

Teriin Veloure 
kétszeresen széles, tiszta gyap 
ju minden divatos színben.

Egy ruha 10 mét. 7 f.t.

Karirozott ruliakelmek
60 centim, szélesek, legújabb 

színek
10 mét. 2 frt 50 kr.

íí

r

f. éui február 21 ik niijiján délelőtt 0 óralcot
saját házában

ÉVI II E N D E S

KÖZGYŰLÉST
tart, melyre

a t. részvényesek ezennel tisztelettel megluvatnak.

*

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Zármérleg beterjesztése a felügyelő bizott

ság jelentésével, nyeremény felosztása s a felment
vény megszavazása.

3. Ügyészi jelentés.
4. Évi költség-előirányzat és leltár bemu

tatása.
5. Kérvények és inditványok tárgyalása, me

lyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal beadatnnk.
6 A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 

két részvényes tag megválasztása.
7. Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, igaz

gatóság és felügyelő bizottság választása.
Szentes, 1888. február 2 áll.

KISS ZSIGMOND,
elnök.

Kivonat az alapszabályok 22. §-ából.
A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, ki 

részvényeinek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek az intézet 
hivatalábani felmutatása mellett ignzolváiiyát ys szavaza
ti jegyeit a közgyűlés előtti nnp <1. e. 12 órájáig már meg
szerezte és részvényeit a rendkívüli közgyűlés előtt leg
alább 15 nappal, a rendes közgyűlés előtt pedig 30 nappal 
saját nevére jegyzetten átíratta.

Jegyzet. Á közgyűlés tárgyai 8 nappal a közgyűlés 
előtt az intézet helyiségébe kitéve a részvényesek által 
megtekinthetők.

)
)
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Gyapjú ripsz 
minden színben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

legjobb minőség, 60 ctm. szé
le*, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jaquard kelnie
60 ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Juta-fiiggöny 
törült minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 
maradék 10—12 mót. hosszú.

Egy maradék 3 frt 60 kr.

Egy
nyári nagy kendő

!,/4 hosszú I frt 20 kr.

Kiadó bolt és lakás.
Tclös Slájer Sándornak a IV ii< 
tizedben (kisérben) levő háza, mely egy bolthelyj- 
séaböl l<et utcai és egy udvari szobából, élés
kamrából, pincéből, istállóból, ólból s tüzrevalós- 
ból áll, folyó évi Szent György naptól fogva ba- 
szonbérbe kiadó. Értekezhetni e lap szerkesztőjével 

Balázsovits Norberttel.
•1/.

PSERHOFER J

1

gy Egyszeri líra
Bécs, Singerstrasse 15. sz. - „Az arany bírod, almához". 

Vértisztiíó labdacsok, melyek előbb uni- 
versalis piruláknak neveztettek, ezen Utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mert, való
ban alig van betegség, melyben ezer meg 
ezer esetnél csodálatra méltó halasunknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyébb gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 
számtalanszor s rövid idő alatt tökéletes meg
gyógyulás következett be. I skatulya 15 pi 
rutával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 l<r., bérment.etlen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz előleges beküldésével bérmentve l tekercs pi
rula 1 frt 5 kr, 2 tekercs 2 fit 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt -0 kr., 10 
tekercs 9 frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.)

Számtalan köszönő irat tekinthető be, melyekben ezen 
pirulák fogyasztói visszanyert egészségüket a legkülönbö
zőbb és sulyo; betegségek után köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletet tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sok köszönő irat közül néhányat itt köziünk:
L e o g a n g, 1883. május l'\

Igen tisztelt uram 1 Önnek pirulái valóban csudálatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segé'yt nyújtanak majdnem mindenben.

A husvótkor küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
bárátjaim közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, m g 
magas korú egyének i>. ha nem is teljes jó égés'éget, de 
tetemes javulást tapasztaltak, s folyvást használni aka - 
ják. Kérem ennélfogva, szíveskedjék ismét 5 tekercset kül
deni. Tőlem és mindazoktól, kiknek szerencséjük volt az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
köszönetünket.

Deutinger Márton.
Bóga-Szt,-György, 1882. felír. 6.

Tisztelt uram ! Nem fejezhetem ki eléggé benső köszö- 
netemet az ön piruláiért., mert Isten segítsége mellett nőm, 
ki évek óta misererében szenvedett, egészségét ön vérti z- 
titó piruláinak köszönheti, s habár még most, is kell azo
kat néha Bevennie, egészségé belvreállott már annyira, 
hogy ifjúi frissesóggel minden dolgát végezheti. Ezen köz
leményemet minden szenvedő javára felhasználhatja s ké
rem egyúttal, szíveskedjék két tekercs pirulát, küldeni, va
lamint két darab chinai szappant is Kivaló tisztelettel 

Novak Alajos, főkertész.

Tekintetes nr ! Előrebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az én 
családomban több idült fagydaganatot gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett nniversalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vériisztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megvallani, hogy régi hajó u négy heti hasz-n lat után egé
szen megszűnt, s ismerőseim körében e pirulákat a legszor
galmasabban ajánlom. Az ellen sincs kifogásom, ha ezen 
sorokat — névaláírásom nélkül — nyilvánosságra hozza. 

Tisztelettel C- v. T.

Fagy-ba lzsam Pserhofer J.-től, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fagyások ellen valamint idült 
sebekre stb. Egy dobozzal 40 kr., bérmentes küldéssel 
65 kr.

Golyva-balzsam. megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

Flet-esseiicia (prágai cseppek) elrontott gyomor, rósz 
emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi
szer. Egy palack 20 kr.

Okörfarkvirsígneilv, általánosan ismert kitűnő házi
szer katarhus, rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 
palack 50 kr., 2 palack bérmentes küldéssel 1 frtöOkr.

Amerikai kösxiény-kenőcs, legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, taghasigatás, Ischias, lulfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

Nxein-eHsencia Romershausontól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

I.iílrizz.iKlits elleni por i skatulya 50 kr., bérmeu- 
tes küldéssel 75 kr.

Taiiiiocliiiiiii-poiniídé Pserhofer J.-től, számos év 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy adag 2 frt.

AlíallinoR tapasz Stendel tanártól, vágott és s/urt se
bekre, roszindulatu daganatok, még idült és gyakran fél
ti,juló lábsebekre is, körömféregre, sebekre s gyuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentes küldéssel 75 kr.

<

Alüihinos Hsztiío só Bulrich A. W. tői, kitűnő házi
szer a rósz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
gyomorgörcs, mellégős, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 cso
mag 1 frt.

I
Férc nc-jull inka 1 palack 60 kr.

Az itt megnevezett készítményeken kívül minden az 
osztrák lapokban hirdetett bel- és külföldi pharniatenti- 
kns különlegességek készletben vannak s minden a raktár
ban nem levő cikkekről kívánatra pontosan és olcsón gon
doskodunk.

A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek előleges pénzbeküldésre vagy utánvéttel. -w

A pénznek előleges beküldésével (legjobb potautalvány- 
nyal) a szállítás sokkal kevesebbe kerül, mint az után
vétéinél. <

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.
LÜI



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 6-ik számához.
— Királyfi és egyszerű nemesi leány eljegyzése. 

Stockholmban a király a svéd-norvég államtanácsban 
közölte, hogy beleegyezését adta, hogy fia Oszkár her
ceg nemes fulkiai Mueck Ebba Henrietté kisasszony- 
nyal házasságra keljen.

— Az oroszlán torkában Londonban. Senide kis 
asszony, ki vadállatokkal különféle produkciókat muta 
tolt be, egy este fejét, az egyik oroszlán torkába dugta, 
hogy ily helyzetben fényképeztesse le magát, A vadállat 
egyszerre összecsukta állkapcáit, s áldozatát, morogva 
egy szögletbe hurcolta. Az oroszlán karmait a leány 
mezítelen mellébe vágta s marcangolni kezdte. Egy szol
ga a ka'itckába sietett, megtagadta a vadat és tényleg 
sikerült is neki az oroszlán karmaiból kiszabadítani az 
áldozatot. A leányhoz azonnal orvosokat vittek: a leány 
nyaka, válla, karja és melle borzasztóan össze van mar
cangolva

— Elfogott francia tolvaj. Párisban a napokban 
nagy lopást köveitek el. A tolvaj nem kevesebb, mint, 
300,000 frankot lopott el s azután nyomtalanul eltűnt 
a francia (övárosból. A párisi rendőrség sejtette, hogy 
a tettes külföldre menekült s azért az esetről értesí
tette az összes külföldi rendőrséget, a minek meg lett 
a sikere. A tolvajt személyleirása után (bal lábára sántít) 
Orsován (elismerték és az ottani rendőrség elfogta, még 
pedig éppen abban a pillanatban, a mikor útját, Buka
rest felé akarta folytatni.

— Száz évig szolgált egy gazdát, Kot.z bárót 
Csehországban egy inas, ki 107 éves korákon halt meg.

— A borbélyok kerelme. A budapesti borbélyok 
kérvényt intéztek a niinisteriumhoz, engedtessék meg 
nekik a kis sebészet tanulása s a vizsgálat,tétel után 
annak gyakorlása.

— Uj selyemgyárat állít, fel az állam közelebb 
Zomhorbnn. A város ingyen telket és 200,000 darab tég
lát ad e célra.

CSARNOK.
BtÁcstá. a sz'ű.zcLolián.^rtól.*)

(Az uj doh.ínyjöredéki törvényhez való bánatos kommentár és 
felelet néhány városi levélre. Kesergi egy dohánytermelő poéta.)

Bodor füsttel hődért, akit úgy szerettem, 
Búcsút veszek tőled, kedves cigarettein.
Már az én számomra soha meg nem gyúrnak 
Takaros kis géppel bársony női ujjak.
Mert, egy hatalmas kéz teneked sírt, ásott, 
S nem várom trafiktól, haj! feltámadásod. 
Bús sóhajom kisér, mindörökre válván; — 
De igy parancsolja erős Tisza Kálmán.

*) E humoros költeményt. „Vásárhely és Vidékéiből 
tűk át. Szerk.

Ti is, öreg pipák, amott a sarokba’, 
Most lesztek igazán csak lomtárba dobva, 
Rajtatok is teljes egy nagy nehéz átok, 
Örökre kiszárad görbe csutorátok; 
Kebletekben, ahol sziizij- tüzek égtek, 
Egy parányi bagó megmarad emléknek, 
Ti pedig pihentek elhagyatott árván ... 
De hát rákényszerit erős Tisza Kálmán.

Mindenki finánc lesz, fiatal is, ősz is. 
A szolgabiró is, meg a kruniplicsösz is, 
A „nemzetes" biró s a „téns“ polgármester 
Szűz dohányt kutatni ezután nem restell, 
S aki ettől nem fél ... 1 ezerszer jaj annak, 
Utóléri sorsa nagypipás magyarnak, 
Hogy majd megtanítják, de a — maga kárán, 
Mert igy parancsolja erős Tisza Kálmán.

Biz én ezután is szűz dohányt termesztek, 
De hozzá se’ nyúlok, jaj, mert rajta vesztek; 
Csak egy csipetnyit, se szabad kóstolónak : 
Bekötik a száját a• nyomtató' lónak. ;'"j 
Gyiklesös finánchad léghajóba’ járkál, 
S rád tör a felhőkből, ha „szüzet" pipáltál,' 
Nem használ ez ellen se fogás, se ármány, 
Mert igy parancsolja erős Tisza Kálmán.

Sőt nagyon meghagyták : magam is vigyázzak: 
Cselédség,' kukásnép, mi dohányt pipáznak, 
Bölcsen széttekintsek padláson és polcon, 
Megnézzem a zacskót ráncos gatyakofcoh, . 
Megkérdjem a bérest — csemegézni látva — 
„Mi van kendnek, András, az ábrázatába?" 
— Pofa bagóra is m. kir. jegy dukálván, 
Mert igy parancsolja erős Tisza Kálmán.

Haj, szegény kukások, hasztalan a bánat, 
Örökre vége a pipacédulának,jf 
S ha a kívánságtól szívetek meghasad, 
Mégse’ lát egy levél dohányvágó vasat. 
Földön és föld alatt, vizen és vizek felett, 
Ki van immár adva a kemény rendelet, 
Madár.is dalolja, ágról ágra szál Iván : 
Hogy és mit parancsol erős Tisza Kálmán.

Azért ti is, jámbor városi cimborák, 
Megfordíthatjátok a pipacsutorát,fff 
Mert, én reám ugyan hasztalan lármáztok, 
Czinkeháti dohányt soha nem pipáztok,

f Már hogy szűz dohányból való.
ff Magyar dohány pipázására eddig kiadott engedély, 
fft Mint a szegény ember, dohánya fogytán szájába fogja.a 

pipaszár édesebb végét.

— Menjetek trafikba, s ha ott rosszat mérnek, 
Öröme hizlaljon zsiros „jövedéknek" :
S enyhüljetek meg a trafikos hölgy öáján ... 
Ezt tán megengedi erős Tisza Kálmán ?

Csillagh Mór.

-Apróság1.
Legalább őszinte. Ur: Mondja csak, kisasz- 

szony, kegyed régebben minden bálon ott volt, most 
meg soha egyen sem volt látható, miért van az?

Vén kisasszony: Mert a doktor megtiltotta a sok 
ülést.

* *X . *
A gye rmekszob álló 1. Dezsőké: Mama, miárt 

sir oly sokat,, a kis baba ?
Mama: Mert, fogakat kap.
Dezsőké: Ugy-e, mama, te nem sirtál, mikor te a 

.doktor bácsitól fogat kaptál?

*
Szegény lump. Éjjeli őr: Hej, ne aludjék itt.! 

Nem sAégyenli magát?
Lump: Mulatna csak maga minden este, mint én, 

majd nem beszélne olyan fennyen.
.i . * **

Azé r t. e I m e s szolga. Miska béres kegyetlenül 
bfefűtött, hanem azért csak egyre rakosgatott a kanda
lóba, mire a gazda boszankodva kiált, rá:

— Hó, Miska te, elég . . . elég!
Miska: Hisz’ azért rakosgatom, hogy elégjen!

* **
S z i g o r 1 at o n. Tanár: Nevezzen meg egy mes

terséges növedéket. 1
Jelölt: Turnür.

* **
Ki éljen? Albrecht főherceg kőrútjában történt, 

az 1850 és években, hogy egy tiszta magyar lalu ki
rukkolt lakossága éktelen „vivát.!“ kiáltással fogadta a 
lönséges urat,

Éljen nem hallatszott egy sem.
A főherceg kíséretéből megkérdő aztán valaki a 

jegyzőt., miért vivátoznak ezek, hiszen tiszta magyarok; 
njiért, nem mondják inkább, hogy éljen?

— juj, méifóságos uram— felöl a jegyző füle tő 
vét. vakarva —- nagy sora van ám annak. Úgy kellett, 
ezekbe jóformán bottal beleverni a „vivát" szót, mert, 
kát az a veszett, természetük vau, hogy az „éljen“-t 
mim tudják kimondani a nélkül, hogy azonnal utána 
né tennék azt, hogy ■— Kossuth Lajos

Iielelős szerkesztő ók laptiilajdonos: Bnláz.HoviUs A'orbert.



Kiadó lakások és bolthelyiségek!
A helybeli ev. ref. egy háznak piactéri uj épü

letében lévő lakosztályok és bolthelyiségek,; 
agy szintén a központi nagy iskola épületében 
lévő bolt és lakhelyisége több évre haszonbérbe 
adandó.— A bérleni kívánók a bérletre vonatkozó 
ajánlataikat a gondnoki hivatalhoz adják be.

Kiadó lakás,
Betlehem utca I. t. 412. számú házban egy 

lakás két, esetleg három utcai szoba hozzá
tartozóval Szt. György naptól, fogva bérbeadan
dó. — Értekezni lehet ott Woltinger háztulajdonos
nál, vagy iScheinberger és Popper bőrkereskedő üz
letben.

Bérbe adandó.
A főutcában levő házamban egy’ nagy bolthe

lyiség azonnal, és a volt sürgöny hivatali helyiség, 
mely 4 szoba, konyha, élés- és fáskamrából áll, 
egészben vagy elkülönítve is f. évi április 1 jótól 
haszonbérbe adandó.

Weisz Bernátné.

MOSER S.
T.sz.tei Is.tzy herceg volt uradalmi orvosa. 

Egy palack ára használati utasítással 2 frt 50 kr. o. é. 
A szel küldés az összeg előleges beküldése vagy utánvét, mel-

VEDJESY. lett, a világ minden irányába pontosan eszközöltetik.

MOS EB S. Eszterliazy herceg volt uradalmi orvosa.

ELET-ELIXIR.
Egy fél századon át, embereken és a természetben tett gyakorlati tanulmányozás után sikerült „Elet-Elixir‘£ emet 

összeállítani. Számtalan barátaim és betegeim, kiknek alkalmuk volt Élet-Elíxireill bámulatos CSOtlás hatásáról meggyő
ződni, felszólítottak, hogy lelkiismeretlenséget, sőt vétket követnék el az emberiségen, ha kitűnő orvosi szeremet tőle megvonnám. 

Ez által öztönöztetv'e, de főkép lelkiismeretem megnyugtatásául kötelességemnek tartom „Élet Elixir“-emet ezen
nel a nyilvános forgalomnak annál is inkább átszolgáltatni, miután tiszta meggyőződésem, hogy ez által az 
emberiségnél maradandó emléket hagyok magam után.

„É L E T - E L I X I R E M“
már rövid használat után, a legmeglepőbb, leghatásosabb és legjobb sikert eredményezi; kitűnő jónak bizonyul 
általános elgyengülésnél, az idegek elernyedésénél, vérszegénységnél, mell- és gyomor-fájdalmaknál, hemo- 
rhoidoknál, szorulás és májbajoknál, étvágy- és álmatanságnál.

Naponként.használva „Eiet-Elixir“-em mentőszer minden betegség ellen; bámulatos hatásával az eíőbbi 
természetes erőt ismét helyre állítja, felvillanyozza az életszellemet, élesbiti az eszméket, nyomtalanul 
eltávolítja az idegek rezgését, gyengíti a köszvény (podagra) fájdalmait és elhárítja ennek benyomulását 
a belső bélrészekbe, tisztítja a gyomrot benyálkasodó nedvektől, melyek emésztési nehézséget, fejfájást és 

szilinek, egyszóval: leküzdi a legtöbb betegségeknek biztos forrását. ~ ‘gyomoremelygést , ... --------------- o----- -------o..„. -------------- ------------ Eltávolítja a bélgörcsöt a gyomorban,
jókedvre és derültségre ébreszt; elhárítja egy óra alatt az emészthetlenséget; meggátolja a szív betegségét; tisztítja a vért
és gyógyít minden hideglelést már a harmadik dosisnál.
. . . 7Elet-Elixir<‘-em a legjobb szer gyengeség, sápadtság és görvélyesség (Skroplieln) ellen; egy kitűnő szer emésztési ne-
hezsegeknel, hányásoknál, gyomorgörcs és gyomorhévnel (Sodbretmen).

1! Szenvedő emberek !!
Csak egyetlen egyszer rendeljétek meg „Élet-Elixir“-emef és $ 

győződjetek meg ezen szer kitűnőségéről és elére bizi.osil.lak fif<- I'ó 
ke*, hogy „Eíet-Elixir“-ein minden háznál néiküiözlietlen lesz. Az i i 
„Elet Ellxir“ csakis nálam kapható:

Budapest VI., Gyitr-utca 37. sz.
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