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SZENTESésVIDÉKE
TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI IPAR is GAZDÁSZATI HETILAP.

M E G 1 E L E N MINDEN SZOMBATON. i

A város házának építéséről.
A közgyűlés elhatározta a város házának épí

tését, * kiküldött egy bizottságot az előmunkálatok 
megtételére, és most e bizottságon a sor, hogy a 
város házának építési ügye nagyon el ne odáztassék 
és hogy a legcelszerübben hajtussék végre. De mi 
ebben nem nyugodhatunk meg, nem várhatjuk össze
tett kézzel, hogy a bizottság tesz e valamit és hogy 
acélnak legmegfelelőbben teszi-e azt. Máskor is volt' 
már ez ügyben bizottságunk, még sincs városunk
nak háza, mert vagy nem tett semmit, vagy oly 
módon tett, hogy az által lehetetlenitette az épí
tés keresztül vitelét; ilyen volt például a drága 
hely keresése és a drága terv készíttetése.

Ezért szükséges a sajtónak élénk figyelemmel 
kísérni a bizottság működését, hogy elalvás eseté i 
költögelhesse, leh elért útjában pedig a közvélemény
re figyelmeztethesse.

Jelen felszó’alásomnial nem akarom e munká
kat végezni, mert hiszen a bizottság még csak eppeu 
hogy megzsfl lelett, hanem okulva a történteken nem 
tartom szükségtelennek a közvéleménynek előleges 
nyilvánítását, hogy az a bizottságnak mintegy Út
mutatásul szolgáljon. Távol legyen tőlem, mintha 
hangomat a közvélemény hangjának akarnám tartani 
es azt követelnem, hogy a bizottság az én javas
lataim szerint járjo i el. Adjanak hangot e helyen 
mások is és a sok egyes hang meg fogja alkotni a 
közvélemény hangját, hallgassa meg a bizottság 
inasok javaslatát is, és akkor bizonyára helyesebben 
fogja megalkotni a magáét.

Alkalmam volt a napokban a városi mérnöki 
hivatalban látni az uj városházának a bizottság 
részere tájékoztatóul készülő terv rajzát, és öröm-1 
inéi vettem őszre, hogy a tervező a leghelyesebb .vo. Kvz.giuivo cic mhj’jsa.vc muvs ucimv 
utón jár. Eddig az építésnek legnagyobb akadálya hogy az belátva az elodázliatlan szükséget, azonnal 
volt a drága terv, és ennek megfelelően a drága el fogja rendelni a város házának építését, 
hely; mert igen természetesnek látszott, hogy haj 
már megépítjük a száz eziekbe kerülő épületet/ 
ne legyen az eldugva, hanem mutassa pompáját a | 
piac egész környékének. Ezen tervezetre az lett | 
mondva, hogy nincsen rá pénz. Ejtsük el csak a 1 
drága tervet, minéifova magától elesik a drága 
hely is, és mindjárt lesz rá pénz.

Ez nem üres beszéd, hanem a valóságnak meg
felelő komoly gondolatnak a kifejezése. A tervezők 
bevall hatják, hogy a megye háza építésének hatása 
alatt készíttették ama drága tervet, ezt az egy 
épületet nézték és nem a város összeségét. A hiú
ságnak, — hogy a város külömb épületet állítson, 
mint a megye — több része volt ebben, mint a 
helyzet komoly megfontolásának. A város ügyeit 
intézők szintén bevalhaiják, hogy a város házának 
építésére csak e drága tervnek létesítése és meg
felelő drága helynek megszerzése miatt nem talál 
lak pénzt.

Lássuk e két dolgot közelebbről.
Szentesen aránytalanul kiemelkedő épület a 

megye háza, kisebb arányokban kiemelkedő a gymna- 
sium épülete, és viszony lagosan kiemelkedőnek kell 
lenni a város házának is; de ennek fölépülte után 
nagyon sok ideig nem fog itt készülni kiemelkedő 
épület-

Ezen kijelentést nem lehet olyan könnyen el
ütni azzal, hogy a jövőt nem tudhatni, mert a je
lennek komoly vizsgálatából nagyon sok dologban 
lehet következtetést, tenni a jövőre. A szentesi vi
szonyok azt mutatják, hogy itt fognak épülni di 
sz.es magáuházak, íegtöbbnyire földszintesek, itt-ott 
kisebbszerű emeletes ház is, de palotaszerű épít
kezésre nincsen kilátás.

Nagy hibája volt az némelyeknek, hogy a me
gye házától nem lát ák a várost, ezt a sárban ülő 
nagy falut; azon csalfa képzelet ámította el őket, 
hogy most már 
emelkedni. Csalódás! Ne ámítsuk magunkat, hanem 
körül tekintve viszonyainkon, építsünk egy Szen
tesnek megfelelő egyszerű város házát.

* Még nem egészen, mert hogy mikor fog tulajdonképen 
építtetni az uj városháza, abban majd későbben a költségterv 
beterjesztésekor — fog a közgyűlés határozni. Szerk.

itt mind ilyen épületek fognak

Legyen a város háza csak a legszükségesebb elintéző 328. szánni törvényhatósági határozat ellen

14. A horgosi rom. cucli. egyház vitássá vált 
párbér szabályozása.

15. Nógrád vármegye közönségének a

helyiségeket tartalmazó, minden drága cifraságok benyújtott felebbezese tárgyában, f * XX • • ZWZ-. r. • . * XX . • » 1 .
nélküli, de azért .jó ízléssel kiállított egy emeletes
épület, úgy számítva, hogy azt idővel a szflkség- — ............ _________ o----- „ vásárok
liez képest kiegészíteni lehessen. Az igy elkészült í túlságos számának korlátozása tárgyában förvényja- 
város háza is a szükséges helyiségek nagy száma vaslat benyújtása iránt a nagyméltóságu magyar ki- 
miatti terjedelménél fogva mindenkor jelentős épü- " 
létül fog feltűnni.

A helyre nézve pedig senki be nem bizonyít
hatja, hogy a város házának egész terjedelmében a 
piacra nézőnek kell lenni. Kívánatos, hogy a piac
téren a legkiválóbb helyen legyen; de ha a város
nak van tellce, a melynek egy része a piactért ha
tárolja, többi része pedig a legszebb utca menté
ben, sőt épen a megye házával átellenben azzal egyen
lő hosszú vonalban halad: akkor ez ellen senkinek 
semmi kifogása nem lehet. A városnak ilyen telke 
van, és a mérnöki hivatalban készülő tervben épen 
ezen teleknek említett vonala van föl használva.

Ha a telekért pénzt nem kell adni, ha az 
épen szükségelt épület a lehető egyszerű alakban 
lesz készítve, bizonyára nem fog oly sokba kerül
ni, hogy a város azt minden habozás nélkül meg 
ne adhassa. Mig ellenben nagyon érthető volt, hogy 
a telekért 60,000 frtot, vagy a tervezett palotáért 
200,000 frtot adni vonakodott.

Sokan fölhozzák, hogy a. városnak nincs pén- 
de hát vajon mikor lesz? A városnak sajátsá- 
körttlményei miatt sokasé n lehet ennyi pénze 
csomóban, csak kölcsön utján. Az adósság csi- 

nálás elkerülése miatt tehát nem lehet elodázni az 
ügyet percig sem, mert bármikor csak az. lesz a 
vége így a pénz nem lévén akadály, nincs egyéb 
hátra, mint, hogy a kiküldött bizottság semmi időt 
nem mulasztva minél előbb állapodjon meg a leg
takarékosabban összeállított tervben, a mit a vá 
rosi közgyűlés elé terjesztve nincs benne kétség,

ze; 
gos 
egy

Szaliiy [stodn.

Tárgysorozata
Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságának 
Szentesen 1888 dik évi február hó 23-án s folyta

tólag tartandó rendes közgyűlésének.
1. Alispáni negyedéves jelentés.
2. A csongrádi járás főszolgabirájár.ak a bekövet

kezhető árvíz veszély elleni intézkedések megtétele 
tárgyában! jelentése.

3. A nagy méltósága magyar királyi belügymi- 
nisterinmnak 2487. sz.. a. kelt intézvénye,melylyel a 
vármegye közönségének az országos nőipar egyesületbe 
alapító tagul történt belépését jóváhagyja.

4. Ugyanannak 2452. sz. a. kelt intézvénye a 
szegvári vármegyei volt széképület bérbeadására vo- 
nakozólag.

5. A nagyméltóságu magyar királyi belügyminis- 
tóriumnak 1737. sz. a. kelt intézvénye a vármegyei 
árvaszéknél engedélyezni kért napdijas alkalmazása és 
egy kiadói állás rendszeresítése tárgyában.

6. Ugyanannak 65490. sz. a. kelt intézvénye a 
szentesi 4 ik gyógyszertár engedélyezése tárgyában.

7. Ugyanannak intézvénye Csongrád vármegye 
házi-pénztáráról 1886 ik évről vezetett számadás felül
vizsgálata tárgyában.

8. Ugyanannak 80768. sz. a. kelt intézvénye, 
nielylyel a községi és körjegyzők nyugdijintézetéről 
alkotott szabályrendeletet módosítás végett leküldi.

9. Ugyanannak a csongrádi védgátak évi fentai- 
tási költségei fejében földadó visszatérítés címén fo
lyósított 17,908 frt 40 krnak a költségvetésben bevé
telként való előirányozása ellen, Szarka Mihály és társai 
által benyújtott feiebbezés folytán, 78916. sz. a. kelt 
intézvénye.

10. A nagyméltóságu magyar királyi belügyim 
nisteriumnak a kisteleki sertéslegelő telepek adás-vételi 
ügyében 79862. sz. a. kelt, intézvénye.

11. Ugyanannak a Dorosmán 1887. évi junius 4-én 
tartott általános tisztujitás ügyében 251./kgy. 887. sz. 
a. hozott törvényhatósági határozat ellen Dudás Béla 
és társai dorosmai lakosok által beadott feiebbezés 
folytán 3465. sz. a. kelt intézvénye.

12. Ugyanannak 80491. sz. a. kelt intézvénye, 
inelybon a kéményeknek évenként 12 szeri seprése he
lyett 6 szőri sepretésre való leszállítása tárgyában vé
leményt kiváu.

13. Ugyanannak 79009. sz. a. kelt intézvénye 
Sohlya Antalnak Csongrád város képviselőtestülete ál
tal hozott 55—74. számig terjedő határozatok s ezt

rályi főidmivelés, ipar és kereskedelemügyi ininisteri- 
umhoz intézett, felirata.

16. Alispáni jelentés a Szentesről Makóig épí
tendő vasút ügyében Hód-Mező Vásárhelyen folyó évi 
február 11 én tartandó értekezletre megbízottak kikül
dése tárgyában.

17. A vármegyei tiszti nyugdijintézeti választ
mány 1887-ik évi december 30 án tartott üléséről fel
vett jegyzőkönyv.

18. A dotosina-szeged-halasi műut kiépítése felett 
kötött vállalati szerződés jóváhagyása.

19. Csongrád vármegyének az éves cselédek fel
mondási és szegődési idejének megállapítására vonat
kozó szabályrendelet! tervezete.

20. Soós Pál várni, tiszti ügyész jelentése Kárász 
Borbála és érdektársainak Horgosi Kárász Imre és 
érdektársai, úgy nem különben Csongrád vármegye 
ellen folytatott per befejezéséről.

21. A várni, számvevői hivatal jelentése a beteg
ápolási alap pénztár szükségletének fedezése céljából 
',4'7'o-os kirovás elrendelése iránt.

22. Szegvár községnek szervezési szabályrendele
te. — Szegvár község közönségének a szolgabirói szék
helynek Miudszentröl Szegvárra visszahelyezése iránti 
kérelme.

23. Soós Pál várm. tiszti ügyész jelentése Boros
ma város közbirtokosságának 1884-ik évben alkotott 
szabályrendelete átvizsgálásáról.

24. Dorosma városnak a korcsma, sörház, pálinka 
mérés, fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérés üzle
tekre vonatkozó szabályrendelete és az ezekre vonat
kozó ügyészi vélemény.

25. Csany községnek szervezési szabályrendelete 
és az erre vonatkozó ügyészi jelentés.

26. Cs. Forgó József és társai csongrádi lakosok 
felebbezése Csongrád város közönségének 213/1887. 
számú határozata ellen.

27. Szegvár község képviselőtestületének a vadá
szati jogbérlők kérelme folytán hozott 51/1887. számú 
határozata és az erre vonatkozó ügyészi vélemény.

28. Dr. Benedek József csanyi lakos körorvos 
felebbezése Csany község képviselőtestületének 1887. 
évi december 12 én 62. sz. a. hozott határozata ellen. 
Ezzel kapcsolatban Algyő községnek 1888 ik évi költ
ségvetése.

29. Borbás Mihály Csongrád városi II-od aljegyző 
elleni fegyelmi ügyben megtartott vizsgálat jegyző
könyve.

30. Beck Nándor Horgos községi orvosnak feleb
bezése Horgos község képviselőtestülete által 81 /1887. 
szám alatt az állat és hús vizsgálati dijak megállapí
tása tárgyában hozott határozata ellen.

31. Bartus József vállalkozóval a vármégyebázi 
jégveremnek jéggeli megtöltése felett kötött szerződés.

32. A esongiádi kir. járásbíróságnak mint telek
könyvi hatóságnak — a Csongrád városi árvapénztár 
mint végrehajtatónak Gyurica József és neje Márkus 
Anna csongrádi lakosok elleni végrehajtási ügyében 157. 
sz. a. kitűzött árverési hirdetménye.

33. Dr. Kajlinger Zsigmond járási orvos kérelme 
40 frt fizetési előleg engedélyezése iránt.

34. Bene Gyula folyamodványa nemesi bizonyít
ványának kiadása iránt.

35. A vármegyei számvevőség előterjesztése Do
rosma város 1883. évi közpénztári számadására kelet
kezett 290./1887. számú várm. közgyűlési határozat 
végrehajtása tárgyában.

36. Mindszent község gyámpénztáráról 1886. év
ről vezetett számadás.

37. Dorosma város 
vezetett számadás.

38. Dorosma város 
vezetett számadás.

39. Dorosma város 
vezetett számadás.

40. Dorosma város gyámpénztáráról 1881-ik évről 
vezetett számadás.

41. Dorosma város gyámpénztáráról 1882-ik évről 
vezetett számadás.

42. Dorosma város gyámpénztáráról 1883 ik évről 
vezetett számadás.

43. Sándorfalva község gyámpénztáráról 1882-ik 
évről vezetett számadás.

44. Mindszent községnek 1885-ik évről vezetett 
szegényalapi számadás.

45. Buday József Szentes város volt pénztáruoká- 
nak 1871. évtől 1875. évig vezetett számadásai.

46. Szentes város váltsági, pénztáráról 1877. évről 
vezetett számadása.

47. Csongrád város földadó visszatéritésí pénz
táráról 1885-ik évi augusztus 22-től 1886. évi október 
19 ig vezetett számadás.

gyámpénztáráról

gyámpénztáráról 

gyámpénztáráról

1878.

1879.

1880.

éviöl

évről

évről



48. Csongrád város földadó visszatérítési pénz
táráról 1886-ik évi október 19 étöl azon év december 
hó 31 ig vezetett számadás. ,

49. Szegvár község szegény apoldajárol 1884.
évre vezeteti számadás. . .... oo~ • -i

50. Szentes város közpénztararol loaa. évről ve
zetett számadás.

51 A számonlíérő szék jegyzőkönyve.
Kelt Szentesen, 1888. évi február 13. 

stammer Sándor, 
alispán.

Egyröl-másról a szomszédból.
Csongrád, február 12-én 1888.

Ős Csongrád városban hogy mik történnek, biztos 
tudomásom van arról, miszerint e lapok t. olvasói ér 
dekelve vannak, hogy értesülést nyerjenek.

Elmondhatnám, hogy nyakig járunk a hóban, de 
hiszen ennek épei, oly bőségében kell hogy legyenek n 
szentesiek mint mi.

No hát. akkor beszéljünk egyebekiől.
Báláztunk, illetve: táncvignlmazllink; a polgári 

kör már két táncvigalniat rendezett, könyvtára javára, 
melyek ha nem is vollak dúsan jövedelmezők a kimon
dott célra, (15—25 frt tiszta haszonnal) de kedélyesen 
folytak le.

Itt nem nézték a kasztokat, hanem azt, ha be
csületesek-e a résztvevők, mert különben nem bocsát
tattak be.

Fájdalom! hogy volt olyan táncvigaloni is Csong- 
rádon, hol a tanítok nem voltak sem eléggé qualiíikál- 
tak, sem eléggé magas rangnak arra — mim. ez ki is 
mondatott, — hogy ezen táiicvigaloinbau részt vehetni 
inéltat.tattak volna.

lg}’! Igy üjílk meg a társadalmi életet Csongrá- 
don! .°. . melyről már e pillanatban Párisban is bírunk 
tudomással, hogy Csongrádon a nemzet napszámosai 
mily megbecsülésben részesítlelnek ! I

Sokszor elmondatott már e lapok terén, hogy rod- 
had valami Dániában s hogy a társadalmi éleinek a 
Béli a éra alatt lassaiikint sir ásatik; minthogy lélez
het valaki a műveltség bármely fokán, de ha nem Ré
ti elölt csuszó-mászó, az pária, kit a Iíéti kör mini 
büzliődl valamit nem tűr meg körében.

B.zouy vau itt oly tekintély is, ki ugyan nem bir
tokos, de azért egy év alatt 10 — 45,000 forintocskát 
zsebre rakott; az ilyen emberrel aztán nem igen be
szélhetünk gyalog.

Nem lehel azután csodálkozni, ha az ilyen egyén 
nek vannak mamelukjai, kik az arany borjú bálvány 
előtt leborulnak nem csak, de mint bizonyos sereg :■ 
■teherhordó vezért tűzön vizen át követik!

No de mint mindennek, ennek is vége lesz már 
rövid idő múlva, csak a pusztavásárlás történnék mái 
meg, mielőtt, a nyáj szédszaiad, mert itt. is lenne ám 
egy kis kilátás valamire, csakhogy az olyan vásárból 
is aligha lesz valami, hol az eladó azt mondja: öt ven 
irt, s egy krral sem kevesebb; a vevő pedig úgy nyi
latkozik, hogy; harminc frt, s nem több.

I)e hát kellett valamit kitalálni, hogy a foszlado
zó pártot összetartsuk s ilyen a puszlavásárlás, mert 
különben sz.étszahid a párt s a vezér azon veszi magát 
észre, hogy egyedül marad mint a pusztában álló km. 
ágas.

Erről tesz tanúságot az is, hogy B. M. máshol la
kó birtokos most Csemegit bízta meg képviseletével a 
közgyűléseken, már pedig a vezér és Cseinegi (űz és 
viz, mely együtt nem létezhet.

Nagy csapás ez Rétiékre! De Ián annyiban még 
is jól járlak, hogy ha Csemegi részt vesz a közgyűlése
ken. mint praktikus ember nem enged meg annyi föleb- 
hezést, ellen mondván a törvénytelen végzések hoza
talának.

„SZENTES és VIDÉKE” TÁRCÁJA.

KATONAI IIUMORESK. (2.)
L E N C L FÜLÖFTŐL

- NÉMETBŐL. -

(Folytatás.)
A közlegény rendesen nem igen jó szemmel nézi a 

köpönyegét, akár lovas, akár gyalogezrednél szolgál is, 
akár pedig valamelyik tüzérdandárnál; mert az elöljáró 
uraknak igen sajátságos nézeteik vannak a köpönyeg 
rendeltetéséről. De ha olyan idő van, mint ma, akkor 
megbecsüli s belője burkolózik, hogy a füle ős az orra 
hegyén kívül emberi testének semmi más része nem 
érintkezik a külső levegővel.

Kérem, ne felejtsük el, hogy P. utcáin minden 
fogalmat meghaladó sötétség uralkodik, és az ég olyan 
feketén borul e jó és lojális városra, mintha az egy 
egyetlen tinlacsöpp volna.

A legelőkelőbb negyedben megnyílik egy kapu, ott, 
a hol a generálisok, az ezredesek, a kormány titkos és 
egyéb tanácsosai lakunk. Egy valami lép ki, a mit az 
emberi értelem következtetései nyomán embernek, és 
pedig egy köpönyeges katonának kell kinyilatkoztatnunk, 
mig mindenki más, a ki még sohasem latoit, köpönyeges 
katonát, lisztes zsáknak tartotta volna, s csak azon cső 
dálkozot.t volna el, hogy mit jelent az a tüzes pont a 
felső végén?

A katona nem más mint egyéves önkéntes Stein- 
feldt Oltó, s a vörös pont szivar, a melyet épen most, 
gyújtott meg.

A fiatal ember egy pillanatra megáll a kapuban, 
s mindenesetre meggondolja, hogy nem volna-e jobb is
mét visszatérni a kedélyes családi asztalhoz, a melyet 
elhagyott, s csinos nővéreit boszaut.ani, a helyett, hogy 
a „Szőlöftlrt.“-be szaladjon, a város másik végén s ott 
bajtársaival puncsot igyék.

Egy félpercnyi elmélkedés után átugorja a kőt 
lépcsőt, a mely a kaputól lefelé a járdára vezet, s aztán 
egy kétfogalu bérkocsi gyorsaságával rohan az utcán 
végig, hogy távoli célját a lehelő legliamarább elérhesse. 
Kétségkívül azt gondolta: „Ah, mit, ez a kis eső!"

Ezen oldaldöfés Csatár müve már
A keresztény gőzmalomban is megtartatott a tiszt- 

; újítás f. hó bán. Nagypái Imre, a gyuhu hívatlan es 
í küldetien rágalmazó és gyalázkodó követ, mindent e 
követelt a keresztény gőzmalomban a jelenlegi tiszti 
kar — fő'ég az igazgató —■ inegbiiktatósára. Azt. Ilii e 
szegény, hogy üt. is a községi pariban van, hol fon*a. 
árnyékában övé a fő szó; de biz itt riltul megbukt.it- 
’ák annál is inkább, mert ő szerelőt! volna igazgató 
.enni, s midőn ezen állásra képtelenséggel bírónak ál- 
liil.aiolt, a. régi tudatlanság jelszavával feleli, hogy t.

I i. „Senki sem tanulta a képességet születése előtt, niajd 
jő is mogtamilja azt úgy, mint Major István igazgató ...

Ezen malom elnökségétől Csatár minden bélések 
i dacára is visszavonult s ajánlotta Bagi Mihály barát
ját, kit. azután a közgyűlés egyhangúlag meg is válasz 
I.ott elnöknek.

Sajnos, hogy e teljes virágzásnak örvendő gőzma
lom még tán évek múlva sem lesz képes osztalékot 

■ nyújtani a részvényeseknek, melynek oka az, hogy 
I 60,000 írttal 120,000 frtos épületet, emelt, nem csak, de 
ja szomszédjában levő megbukott, gőzmalmot is 15,000 
' írtért megvette, a mely pedig semmi hasznot nem hajt 
neki közvetlen, de közvetve, ha fönnállóit volna, tete
mes kárt okozhatott, volna a társaságnak.

Bolond dolognak bolond a vége is. Budai Ferenc 
ia hóbortjaival messze földön híres egyén a szomszéd
jában történt. menyegző iilkalniávnl tetemes — fán tíz 
jövetre való — puskaport lett, puskájába, hogy — mini 
magát kifejező ■—az ő szénijének diszüdvlövóst. legyen, 

j Meg is telte, gyomrának fesziivén a puskaagyát, mely 
i úgy megrugta, hogy néhány napi szenvedés után meghalt..

Ezen ember mondott egy március 15-iki ünuepé- 
I lyen egy amennyire nevetséges, annyira nevezetes to 
asztot, igy szólván:

„Lévén Szende minister, én is szende vagyok: az 
Isten áldja meg az honatyákat, kik nekünk ezt a sok 
szép hőgyeket, főnevelte. ífljen az király és az köztár 
saság! miért is dicsőítessék az ur Jézus Krisztus “

Lön nagy nevetség erre; de az uriiiők sértve érez
hették magukat a szép cím hallatára, mit. el is árul
tuk arciicskáik bíbor színre változásával; de megvigasz 
falták magukat ezen kifejezéssel: „Hiszen b . . . . d ez.“

Nyugodjék békében! Nagy részvéttel kísértetett 
sírjába.

Enililfelik e becses lapok legutóbbi számában, 
hogy az oszlrák-magyar államvasut-társnság a csongrádi 
vasutat a böldi-révig akarja vezetni. Ez tény, s ez ne
künk csongrádiaknak is hó óhajtásunk, minthogy a tár
saságnak a váiossal kötött. szerződése egyik pontjában 
az áll, hogy a ha társulat a vasutat Csongrádon tul és 
igy a bölili révig vezetné, az esetben megszűnnék a vá
ros a. kikötött tíz évi évenkint kétezer s igy összesen 
a 100,000 Irton fölül még 20,000 Irtot fizetni.

No hát, nagy csapás ránk nézve, de lehet hogy jö
vőben Szentesié nézve is, hogy e tekintetben nem egye
sültünk! Sőt még midőn a. szerződés is aláíratott, még 
akkor is erősen forciroz.ták némely érdekeltek a szen
tes kunszentmártoni vonal kiépítését. Mi számitól tünk 
Szentesre vasutunkkal, minthogy magunk nem igen ad
hatunk ennek életet Ugyanazért síelni is fog a társa
ság, hogy Bőidig terjedjen mihamarabb vonala, mint
hogy a ki sietni lóg, az inkább utazik öt óra alatt a 
fővárosba e vonalon, mint kétiinnyi ideig a másik vonalon

Megcáfolhatják szóval ez á lilásomat, de a tények 
majd nekem fognak igazat, adni.

Egy helybeli segély takarékpénztár fölállításán fá
radoznak itt Faragó Mihály elnöklete alatt, mely apró 
részletekben leend befizetve, inig a részvény az 50 irtot 
eléri. Ennek már is mintegy 400 részvény aláírója van. 
Az országos gazda és iparos hitelszövetkezet haldokló 
bán van, minthogy Réti Eereuc vette kezébe, mint el 
nők, ez ügyet.

Mit hoz a jövő, nem tudjuk! ,Janus.

De az eső nem enged magával tréfálni. Már a leg
közelebbi sarok előtt elöli ja a szivarját egy túlságosan 
kövér esőcsepp, és azt, találja, hogy az esővíz nedves 
ségéről még eddig nem voltuk helyes fogalmai. Ha előbb 
tudta volna, hogy mi a büntetése parancs-ivási hajlamá
nak a „Szőlőfül t“-ben — tiz lóval sem lehetett, volna 
odahuzni! Hogy a „Ssőlőfürt.0 korcsma, azt csak azért, 
említem meg, íia valaki véletlenül el nőm találta volna.

A természet államháztartásának általános és eskü
vel erősített alkotmánya szerint egyetlen mozgásba jött 
test, se képes azonnal megállni. A természetnek ezen 
törvénye még akkor sem tűr kivételt, ha egy egyéves 
önkéntes balról, és egy kapitány — még hozzá azon 
huszár század kapitánya, a melyben megnevezett egy
éves önkéntes szolgál — jobbról fordulnak be egy sar
kon. Az önkéntes ezúttal Steiefeld Ottó ur, a kapitány 
pedig Egelmann báró ur.

Az elsőnek még csak egy kicsit, kellett volna bal
ra fordulni és a szőlőfürt vörös lámpása bátorságosab- 
bán világit felé, mint, egy világitó-torony forgó fénye a 
matróznak vihar közben — ekkor sarkantyú pengést, 
kemény lépteket, hall — — — fékezni akarja futása 
erejét. — do későn ! A következő pillanatban már ösz- 
szeülközik valakivel, a kinek személye iránt egy má
sodpercig sem maradt, tudatlanságban; mert már a sár 
kantyu-pengésről is eltalálta, ki keresztezte útját.

„Kiityiidisznótereintell.e — állj!" kiált egy mér
ges hang. „Állj, ki vagy!" Egyszersmind galléron fog
ja az előlle levő alakot, hogy el ne párologjon előle, 
a mihez a sok viz dacára, a melylyel az ég a földet, 
elárasztja, nem kedvezőtlenek a. Kilátások

„Egyéves önkéntes úrvezető Sieinfeldl. Olló a csá
szári királyi harmadik huszárezred ....

„No,“ szakítja félbe a. kapitány. „Maga bizonyo
san becuipett, vagy be akar csípni? Fordulónál szépen 
Hllel az ember, hogy feljebbvalójával ne karainbolázzék. 
Na, hova az ördögbe szalad ebben a disznó időben ?“

„A Szőlőfürtbe," parancsolatjára, kapitány ur!“
.....„Úgy — na jöjjön ide a kapu alá — így ni a 

szőlőfürtbe nem megy az ember parancsolatra, csak azt 
akartam megmondani, s aztán kikérem, hogy altiszte
ket ue vendégeljenek, érti?"

(Folyt, köv.)

IST'^Filatlzozat.
A „Csongrádmegye“ f. évi 1 1 ik számában „4 

hitelszövetkezetek" cím alatt, közzétett cikk iióju abban 
lelte kedvét, hogy közvetlenül a „Gazdák és Iparosok 
általános Hitelszövetkezete" eimii pénzintézetet, köz
vetve pedig annak szentesi fióktelepét, gyanúsítsa.

Nem érezzük magunkat sem hivatva, sem fel- 
jogosítva, arra, hogy a gyanúsított országos intézet 
nevében, mely alig hogy megkezdte működését s igy 
azt ok nélkül sem dicsérni sem ócsárolni nem lehet s 
nem szabad, nyilatkozzunk; de igen furcsának talál
juk cikkíró azon okoskodását, mely szerint azért nem 

' bízik ezen pénzintézetben mert a központi igazgató
ságban csak egyetlen országos nevű ember (Hoitsy 
Páll van, mintha bizony a becsületesség az országos 
nevű emberek kizárólagos tulajdona, volna — tehat. 
városunkban, mely országos hírű emberrel nem dicse 
kedbet., cikkíró szerint nincs is becsületes ember.

Hogy ezen intézetnek i álunk .járt föügynöke 
borbélylegény volt-e azelőtt vagy nem, azt nem tini
jük ; de azt megengedi cikkíró, hogy amilyen becsii 
letes jellemű volt, a „Szentes Vidéki Takarékpénztár 
ugyszólva. alapítója, néhai Fülöp Lajos, ki egykor 
szintén borbély volt, ép uly becsületes lehet egy bor 
bélylegény, ha csakugyan az volt. S hogy ezen főiigy 

'. nököt esetleg egy csizmadia kalauzolta, azt sem tart
juk szégyennek, legfeljebb csodálkozunk rajta, hogy 
egy csizmadia dehonestálása épeit oly lapban látott, 
napvilágot, melynek szerkesztője egy köztiszteletben 
álló volt, csizmadia fia. Ebből egyúttal megítélheti a 
t. olvasó közönség, mennyire becsülheti cikkíró az 
iparos osztályt, amivel annal’ dohonestálása után kér 
kedni merészel.

Hogy miért nem fogadták el Soós Bal és l’odli- 
radszky Ferenc urak az. elnökséget, azt saját vallo
másuk után mondhatnék meg, de lmgy a „Csongrád
inegye" által annyira becsmérelt pénzintézetet életre
valónak tartották, mulatja az, hogy nem egy, hanem 
több részvényt jegyeztek. S hogy a cikkíró által gya
núsított pénzintézet vidéki fióktelepeinek vezetésére 
mily férfiak vállalkoznak, szolgáljanak a következő 
adatok: mint elnökök szerepelnek Karcagon Tőkés 
János adófönök, Kecskeméten Bódogh Lajos ügyvéd, 
Mezőtúron Kunay Imre ügyvéd, Moóron Grosziuger 
István főszolgabíró, Nagy Bányán Robelly Lajos szá
zados, Nagy Kanizsán Varga Lajos ügyvéd, Nagy-Kő
rösön' Szentpétery Károly mérnök, Negyeden Végit 
Mihály lelkész, Pápán Teuffel Mihály ügyvéd, Rúdon 
Szigli Ferenc plébános, Szatmáron Ciiomay Imre ügy
véd, Szegszárdon Tóth Károly mérnök, Székesfehérvá
ron Rozgonyi György kir. tanácsos, Szolnokon Gyö- 
mörey Félix kir. tanácsos, Teinerinben dr. Ziftl Ró
bert plébános, Tolnán Bécsy József prépost, Vágse- 
lyén Húsz János kir. járúsbiró, s hogy többet ne 
mondjunk, legközelebbi szomszédunkban II. M. Vásár
helyen Bernátsky plébános.

Ezek után nem vesztegelünk több szót az isme
retlennek látszó, de nagyon is ismert cikkíró gyanú
sításaira, hanem csak annyit mondunk-, hogy akkor 
gyanúsítson akár egyes embert, akár egy intézményt, 
ha arra kellő alapja lesz, addig pedig bármilyen gya
núsítást bárki részéről egyszerűen rosszakarat mik és 
rágalomnak tekintünk s mint ilyent határozottan visz- 
szaut ásítjuk.

Szentesen, 1888. febr. 9.
A szentesi fióktelep kezelő bizottsága.

Kimutatás s liöszöiietiiyilvánitás.
A szentesi jótékony nőegylet által f. hó 4-én ren

dezett bál anyagi eredménye a következő:
I. Bevétel:

114 belépti jegyért................................. 114 frt — kr.
tombolajegyekért...................................... 13G frt 1G kr.
felülfizetési összeg.............................  . 71 frt 10 kr.

összes bevétel 321 írt 26 kr
II. Kiadás:

teremvilágitás és fűtésért ...... 20 frt — kr.
zenészeknek........................................... GO frt — kr.
nyomdai számláért................................... 1G frt 42 kr.
meghívók szétküldése s egyéb apró ki
adások ...................................................... G frt — kr.

összes kiadás 102 frt 42 kr. 
marad tiszta jövedelem 218 frt 84 kr.

III F e 1 ü 1 f i z e 11 e k következő úrnők és urak.
Tölgyessy Károlyné (Budapest) 5 frt, Hegedűs Sán

dor és neje 3 frt, Jurenák Edéné 5 frt, Soós Imre 1 
frt, Cukkerman Ignác 1 frt, Kohlt Izrael (Orosháza) 2 
írt, Bányai József 2 frt, ifjú Zsoldos Ferenc 1 frt, AVel- 
liscli Vilmos 1 frt, Nyíri Gyula 1 frt, Stamnier János 
1 frt, Kasa Gusztáv (vengéglős) 4 frt, Török Imre 
nyomdász 1 írt, Kiss Zsigmondue 5 frt, Tóth János m. 
főjegyző 2 frt, Cukor Adolfné 2 frt, Tóth Kálmán 5 frt, 
dr. Schlesinger Károly 3 frt, Dobray Sándor 3 frt, Ko
vács Imre és neje (Mágocsról) 8 frt, Csillag Anniin é 
1 frt, Horváth János I frt, Tóth Gyula. 2 frt, dr. Tol
lák Sándor 2 frt. Nyári László 1 Irt, ifjú Sarkadi ' N. 
Antalué 2 frt, Fekete Márton 2 frt, Dósa. Béláué 2 frt, 
Mábr Kázmér (torta ára) 2 frt 10 kr., összesen 71 frt 
10 kr.

Ez alkalommal a szentesi jótékony nőegylet nevé
ben a lek városi tanácsunk a terem átengedéséért, a 
felülfizető úrnők és uraknak szives adományaikért, a 
tombolatárgyakat. beküldő úrnőknek áldozat készségükért, 
a tombolajegyek elárusifásánál közreműködő hölgyeknek 
buzgalmukért, a rendező uraknak fáradozásukért és a 
résztvevő közönségnek szives pártolásáért köszönetemet 
-nyilvánítani kedves kötelességemnek ismerem.

Szentesen, 1888. febr. 14.
Dósa Béla, 

iiöegyleti pénztáritok.

nNzreghkxÍTzásolz.
A szentesi ipartestület f. hó 2l-én azaz kedden 

délelőtt 10 órakorsaját, helyiségében (a csizmadia ipar
társulat házában) rendes évi közgyűlést tart, melyre 
az ipartestület tagjai ezennel meghivatuak.



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

amit évi működéséről.
2. ) Az 1887. évi számadás megvizsgálásáról szóló 

számvevői jelentés., ,
3. ) Az 1888. ,evi költségvetés megállapítása.
4 ) Alapszabály inódositás.
5.) Szabályszerűen beadott inditványok tárgyalása.
<>•) Ibgy elnök, öO elöljáró és 3 számvevő megvá

lasztása.
Jegyzet: A közgyűlésen csak oly inditványok 

fárgyallmtiík; melyek' legalább 4 nappal a gyűlés nap 
:a előtt az elnökséghez beadattak.

Szentesen, 1888. felír. 8.
BaLÁZSOVITS NORBERT, 

ipartest, elnök.

A „szentesi polgári iparos és gazdasági kör" f. hó 
19-en az az vasál nap d. u. 2 órakor sajat helyiségé 
ben évi rendes közgyűlést, tart, melyre'az 1885., 86. 
és 87-ik években beiratkozott tagok ezennel meghi 
valóak.

A közgyűlés tárgyai:
1. ) .Elnöki évi jelentés.
2. ) Az 1887. évi számadások megvizsgálása.
3. ) Intézkedés a kör ujraalaktilása iránt. 
Szentes, 1888. február 6.

A választmány megbízásából
Balázsovits Norbert, 

elnök.

HÍREK.
— Az öreg urak bálja kitünően sikerült. Az öreg 

urak n 8 órától 9 óláig tartó gyülekezés alatt mint 
igazi gavallérok jártuk el az érkező hölgyek körül; 9 
órakor nem nógatva, (a mint, a fiatalság szokott,) ha 
nem eay akarattal kezdték meg a táncot, és íolylono 
sah lokozodo kedvvel láradhatlaiuil járták .reggelig és 
ébren őrködtek, hogy minden vendégük jól mulasson ; 
(hatniuk I tanuljatok az öregektől;) szünetek közben hű
sítőkkel igyekeztek a táncosnők hevét enyhíteni, és ti 
liotozó urak közö l jó kedvükkel élesztették a. kedélyes 
hangáiétól; egy szóval: minden téren megállották he 
lyükei. A lánc reggeli 5‘/s óráig tartott, a mikor minden
ki a legjobb emlékekkel távozott. 44 hölgy volt, jelen, 
a kik közül az idősebbek ti régi jó idők emlékét látták 
megújulni, a fiatalabbak pedig sajnálattal vették észre, 
hogy a mai fiatalságból mennyire kihalt a kedély. Azon 
bnn eltekintvo a jó kedvtől, a rendező uruk egy kis 
tapintatlansággal is vádollatnak, amennyiben a kaszi
nói választmány egyes tisztviselőit, és vál. tagjait — 
kész.'ikarva-e vagy nem, azt. nem tudjuk — nem érdé 
inesitették meghívásra, n emkülönben sok izraelita család 
is figyelmen kívül maradt. Sőt, mint, halljuk, az 
öreg urak bálja interpellátió tárgyát is fogja képezni a 
holnapi kaszinói közgyűlésen.

— Értesítés. A „Gazdák és Iparosok ált. Hitel
szövetkezete" szentesi fióktelepéhez tartozó részvénye
sek órtesittetnek, hogy a befizetés holnapi napon veszi 
kezdetét délután 2 ólakor s tart esti (5 óráig. A fiók
telep pénzláriioka Székely Albert helybeli kereskedő, a ' 
fiókimep hivatalos helyisége pedig f. ó. Szt.-György. 
napig llorválh István állatorvos alsópárti háza (az ipa 
ros ifjúsági egylet volt, helyisége.) a részvényesek tar
toznak elhozni részvény-köny vecskeikeit, melyekbe fize 
tendo betéteik a pénztári ok által be lógnak jegyeztet
ni. A legkisebb befizetés minden egyes részvény után
10— 10 kr. — Szentesen, 1888. lebr. lő A kezelő bi
zottság.

— Szép eretlménynyel működött, a mull évben meg
alakult. s annyi nehézséggel megküzdőit „Szentesi Hi
telszövetkezet" s biztosítjuk a részvényeseket, hogy 
meg lesznek elégedve az első eredménynyel. Úgy hali
juk. hogy egy-egy részvényre körül-belül 11% haszon 
esik, mert a részvényesek a hitelszövetkezet mostani 
szervezete mellett nemcsak az általuk befizetett heti 
betétek, liánéin az egész forgalom után is élveznek hasznot.

— Hát a gyüszüegylet ? A 20 krajcáros szövet
kezet is megembeielte magát. Nemcsak hogy a mull 
évi deficitet, melyet a berendezés okozott, kiheverte, 
hanem hasznot is hozott, melyről legközelebb bő vebbeu 
értesíthetjük az érdekelteket

— Mit végeztek Vásárhelyen? A megyei közgyű 
lesi tárgysorozat és csongrádi levelezőnk tudósítása nny- 
nyi helyet vettek igénybe lapunkban, hogy a f. hó 11-én
11- M Vásárhelyen megtartott vasúti értekezletnek csak 
az eredményét szoríthatjuk lapunkba. A megjelent ér
dekeltségi képviselők először kimondták azt, hogy a 
szentes li.-m. vásárhely makói vonalat szükségesnek tart
ják s a kezdeményező lépések megtételére egy előlié 
szitő bizottságot választottuk, melyben mindeiiik érdekelt 
varos és község vau képviselve. Jövőre részletesebben 
szólunk a dologról.

— Nyilvános közönét. A szentesi iparos ifjak kép
ző és segélyző egylete állal f. hó 11 én rendezett tánc
mulatság alkalmával a következő felülfizetések tétet
lek ; Horváth Lukács ur 50 kr, Ilofler József építész 
50 kr, Bárdi Mihályné asszony l Irt, V. S. ur 2 frt 
50 kr. Tar János ur 1 frt, Szabó Lajos ur 50 kr, 
8zathmári Lajos ur 50 kr, Dobócky József ur 50 kr, 
Oz.v. Mécsei Ferencné 50 kr., Weliisch Vilmos ur l frt, 
Csillag Ármin ur 1 frt. Hódi Pál ur 1 frt, Baliíszovit.s 
Norbert, ur 2 frt, Neumann Ernáiméi ur 1 frt, összesen 
13 Irt. Midőn a fentebbi összeg átvételét nyugtatom, 
kötelességemnek tartom a t. felülfizetőknelc az egylet 
nevében hálás köszönetéinél nyilvánítani. Szentes, 1888. 
február 15. Berceli Dániel egyl. pénztárnok.

— Ismét egy lépéssel haladt, előre a Schweiger- 
féle gőzmalomnak részvénytársasággá való alakulási 
ügye, a mennyiben -— mint biztos forrásból éltesülünk 
— az, ügy élén álló pénzemberek e napokban beható 
vizsgálat alá veszik mind a malom szerkezetét, mind 
i,z épületet, mind pedig — mi a lő — az üzlet forgalmi 
'iszonyait, melyek annál kedvezőbbeknek mondhatók, 
'■■ível a malom lömeges megrendelések folytán nem ké- 
Pes a kívánt lisztmennyiséget azonnal produkálni.

— Feiebbezés. A helybeli rém. katli. egyházf.anács 
I Szentes város legutóbb megtartott közgyűlésének azon 
I lia'ározala ellen, melyben a. város a magtárépület és n 
szentháromság szobor közti tér bekerítését határozta el, 
felebbezést. adott be azon okon, mert e tér bekerítése 
által egyrészt, az egyházi körmenelek e térről leszorít- 
tatnak, másrészt — az ott idővel netalán épülő istál
lók a. szobor közelségében a vallásos érzületet mélyen 
sértenék,

— Sajtópör. A kir. főügyészség által „Csongrád- 
megye" szerkesztője ellen már egyszer kitűzött, de el
halasztott sajtópör 1. évi március 8-án fog megtartatni.

—- Zajos közgyűlésre lehet kilátása holnap a ka
szinónak, amennyiben — mint értesülünk — először is 
az „öreg urak bálja" ügyében interpellátió készül, mi
vel több kaszinói tag sértve érzi magát, az által, hogy 
oly mulatságból, mely a kaszinóban rendeztetetf, ki leli, 
zárva.. A másik tárgy, mely szintén heves vitára fog al 
kaimat adni, abban áll, hogy Jelenfy Sándor újból pá
lyázik a kaszinösi állásra.

— Elutasított feiebbezés. Annak idejében megírtuk, 
hoay a helybeli rom. katli. egyháztanács legutóbb tör
tént megválasztása ellen több egybázlag által felebozés 
adatott, be az egyháztanácshoz az egész választás meg
semmisítése iránt. Az egyháztanács az o végből kikül 
dőlt vizsgáló bizottság véleményei javaslatára a feleb
bezést. visszautasította s a felebhezők kívánsága szerint 
az egész ügyet a. váci püspökhöz mint, második fórum
hoz terjesztette fel. A vizsgáló bizottság egyúttal saj
nálatát. fejezte ki a fölött, hogy a felebhezők, kik váro
sunkba.í előkelő társadalmi állást foglalnak el, de egy
nek kivételével a választás lefolyását nem is látták, 
téves iiifoimaliók alapján félrevezettettek.

— Közgyűlések. Az érdekelteket e helyen figyel
meztetjük, hogy holnap d. u. a kaszinóban rendkívüli, 
a polgári körben rendes közgyűlés lesz, előbbi d. ii. 5, 
utóbbi d. u. 2 órakor. Az ipartestület rendes évi köz
gyűlése pedig jövő kedden d. e, 10 órakor lesz — ha 
a tagok kellő számban megjelennek.

— Felhívás és kérelem. Mind azon háztulajdono
sok vagy bérlők kik a f. évi Szt.-György naptól kez
dődő s egymást követő 3 évre a helybeli polgári ipa
ros és gazdasági kör részére legfölebb két. szobából ál
ló helyiséget. — a kör tagjai számára kiszolgáltatandó 
étel és szabad italmérés dijába, vagy mérsékelt haszon
bérért hajlandók átengedni, szíveskedjenek szóval vagy 
Írásban nevezett kör könyvtárnoka, — mint ez ügyben 
a kör választmánya állal — kiküldött bizottsági elnök
kel magokat érintkezésbe tenni. Beszédes István könyv
tárnok.

— Helyreigazítás. Múlt számunkban téves infor 
millió alapján a kaszinösi állásért pályázók közt Ugrat 
Antalt, a 48-as kör vendéglősét és Tóth Benjammiiét. 
említettük, holott ezek nem pályáznak, ellenben kihagy
tuk Ibiin pályázót, mii ezennel helyreigazítunk s a ka 
szinói közgyűlésnek a választáshoz kellő sikert, kívánunk.

— Kérelem Szentes város önálló iparosaihoz. A 
helybeli iparos ifjúsági egylet következő kérelmet in
tézett városunk önálló iparosaihoz, melynek — azt 
hisszük — lesz egy kis foganatja. Köztudomású do
log, hogy a városunkban évek óta fennálló „Szentesi 
iparos ifjak képző és segélyző egylete'* sem az önálló 
iparosok, sem a közvetlenül érdekelt iparos segédek 
álfal nem pártfogoltaiik úgy, hogy ezen egyesület cél
jának megf'elelőleg nagyobb működést fejthessen ki. 
Ez oknál fogva alulírott, ezen egyesület legutóbb 
megtartott, közgyűlésének határozatából kifolyólag 
azon kéréssel fordulok a helybeli önálló iparosokhoz, 
miszerint a náluk dolgozó vagy munkába lépő segé
deket az iparos ifjúsági egyletbe való belépésre s ez 
által annak anyagi pártolására lehetőleg buzdítani szí
veskedjenek. Miután ezen egyesület, a városunkba ér 
kezö segédek elszállásolásáról gondoskodik s e célból 
utasfogadó szállást önköltségén tart fenn, azt hiszem, 
hogy az önálló iparosok az egyesület e kérelmét szive
sén teljesitik." Az egylet megbízásából BALÁZSO- 
V1TS NORBERT, egyleti elnök.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. február 17.

Hetivásáraink elég népesek, sőt behozatal is van, 
de leginkább tüzelőanyagból, inig ellenben galma piacunk 
folyvást, oly csekély, hogy alig lehet rajta a helyi szük
séglel re valót beszerezni. Ez valóban csudálatos akkor, 
midőn még a múlt évi termésnek is legalább 70%-ka a 
termelők kezei közt van. A budapesti piacon az árak 
egy hét. óta búzánál 30, kukoricánál 10 -15, zabnál 
40 kr. estek, do azért, sem a jobb árak, sem a gyengülő 
árak mellett nincs semmi eladási kedv.

Búza ára a hét folytán minkét 6 frt 40 kr., 6 frt 
45 kr.

Árpa (köble) 4 frt 20 kr.
Kukorica (köble) 4 frt 80 kr. mm. 5 frt. 
Zab (köble) 3 frt 20 kr. min. 5 frt 60 kr. 
Szalonna mm. 50—52 frt.

NYÍL T T É R.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.) 

i 7 ~ ~ “
Farbige Seidenstoffe von 85 kr. b7's(i5fl 

per Meter (ca. 2000 verschiedene Farben und D issins) versen- 
dei roben- und stilekveise zollfn i das Fabrik-Depot G. Hen e- 
berg (k. k. Hoflieforunt), Zürich. Mustéi- umgehend. Briefe 10 
kr. l’orto. (3.)

12. „Senki sem boldog halála előtt", mily igazat 
mondott ezzel a hajdani görög bölcs! Senkit sem tart
hatunk addig boldognak, inig él, mert mindenféle fáj
dalmak s veszélyek- környezik az élő embert, a ki vég
re is csak a sírban találja meg az örök nyugodalmat. 
Mindamellett minden ember arra törekszik, hogy már e 
földön elérje a boldogságot, s a halálról, e legkellemet
lenebb, de kimaradhatatlan látogatóról még hallani 
sem szeretnek; Ezért hálásan meg is becsűinek min
denkit, a ki olyan szert talál fel, a mely szenvedései 
két részben enyhíti, vagy azoktól végkép meg is szaba
dítja. Ily közbecsűlésben részesül Braudt Ricb. gyógy

szerész is, ki az ő svájci labdacsaival minden 
nemű emésztő?) bajok ellen a legsikeresebben Ilid meg
küzdeni. Brand Ricll. gyógyszerész svájci labdacsai a 
gyógyszertárakban dobozonként. 70 kr kaphatók, de min 
dig gondosan megfigyelendő Braudt llich. névaláírása a 
védőjegy fehér keresztjén. Minthogy Mágyai országban 
a. svájci labdacsoknak sokféle hamisítványa létezik : min
denkit óvakodásra intünk; a vigyázatlan vevő az oko
zandó bajt csakis önmagának tulajdoníthatja.

Hirdetmény.
Szentes város 1888 évi megyei közmunka kiveté

si lajstroma alólirt hivatalnál f. hó 19 tői 26 ig 8 napi 
közszemlére lesz kitéve. Ezen idő alatt azon lajstrom
ba bárki letekinthet s úgy a saját, mint a más kiro
vása ellen Szentes város polgármesteri hivatalánál fel
szólalással élhet.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. február 17.

Tóth Kálmán,
aü. tanácsnok.

205,/t. 888. Hirdetmény.
A dohányjövedéki törvények és törvényesített, sza

bályok módosítására vonatkozó 1887. évi XLIV. I. c. s 
ennek végrehajtása tárgyában a nmeit, in. kir. pénzügy- 
ministerium által f. évi január hó 22 én 160. sz. a a 
dohánycsempészet, megakadályozása tekintetéből kibo
csátott rendelet, úgy a községi elöljárók, mint a dohány
termelők, dohánykertészek és minden egyes polgár által, 
különbéni súlyos büntetés terhe alatt megtartandó szi
gorú intézkedéseket foglal magában.

S minthogy a mondott törvény értelmében köte
lesek az elöljárók a csempészet minden nemének meg
akadályozása körül nem csak közreműködni, hanem a 
tettesek kinyomozása, elfogatási!, a csempészet tárgyai
nak és segéd eszközeinek lefoglalása állal közvei lenül 
is a. csempészet, elfojtásában eljárni, — érlesiri n városi 
tanács a lakosságot: miszerint, a rknpilánysiigot titasi- 
totla, szigorúan felügyelni arra, hogy a város bel és 
külterületén doliánj csempészet, akár leveles, akár vá
gott dohánynak, akár pedig a magyar korona országai
nak gyáraiból vagy raktáraméi nem származó gyártmá
nyoknak házalás vagy nyilvánosan való eladása által, 
vagy bármely más módon ne űzessék; továbbá, hogy a 
csempészet, céljából a város határából dohány el ne 
hurcoltassék, s más községekből elcsempészett dohány, 
a város halárán való átszállításánál, segéd eszközeivel 
együtt letartóztassák; a csempészet tárgyát, képező do
hánynak, vagy dohánygyártmányoknak lefoglalása mel
let.!, a pénzügyőrséget azonnal értesítse és azon kívül, 
lm szükséges, a csendőrséget is igénybe vegye

Figyelmezteti ennek folytán a tanács a városi la
kosságot, hogy a dohánycsempészetlöl tartózkodjék, mi
vel a (örvény áthágói szigorúan fognak büntettetui, inig 
ellenben a feljelentők a feljelentett, vagy kiliágási ese
tek illán befolyó bírságokból a szabályszerű feljelentési 
s tettenérési jutalékra igénnyel birimk.

Figyelmezteti lovábbá a városi tanács a közönsé
get, miszerint a lia'óság elleni erőszak bűntettét követi 
el az, a ki a dohány termelés, kezelés vagy elárusitás 
ellenőrzésével megbízott pénzügyi vagy más hatósági 
közeget, vagy kirendeltél, a törvény vagy a hatóság 
meghagyásának végrehajtásában erőszak vagy vészé.yes 
feiiy.egetés által akadályozza, vagy valamely intézkedésre 
kényszeríti, vagy pedig hivatalos eljárása illáit tettleg 
bántalmazza; s az ilyenek az 1878. évi V. t. c. 165. 
§-a értelmében három évig terjedhető börtönnel bünte
tendők; ugyan ezen büntetés alkalmazni dó, ha a cselek
mény a hatósági közegek védelmére rendelt vagy meg
jelent. személyek ellen követtelik el.

Vendéglősök, korcsmúrosok, kávéház és minden más 
nyilvános helyek tulajdonosai, valamint, hajós kapitá
nyok is 50 fittől 500 frtig terjedhető pénzbüntetés terhe 
alatt felelősek azért, hogy üzletük helyiségeiben, vagy 
hajóikon, akár alkalmazottjaik, akár pedig idegenek ál
tal nem a magyar korona országainak gyáraiból vagy 
raktáraiból származó dohány vagy dohánygyártmány má
soknak el ne árusít lessék.

Ismétlés esetén a fentebb említettek, ha az eláru- 
sitásról tudomásuk volt., ezen pénzbüntetésen kívül egy 
hónapig terjedő elzárással is fenyithetők.

A jövedéki hatóság engedélye nélkül kizárólag a 
dohány iparszerü gyártásához szolgáló gépeknek, szer
számoknak és eszközöknek birtoklása, előállítása, áruba 
bocsátása, vagy külföldről való behozatala tilos.

A dohánynak élvezetre való készítése kizárólag az 
állam gyárainak van fenntartva, tilos tehát dohányt ipar- 
szerűleg, vagy egyátalában mások részére díjazásért 
feldolgozni, gyártani.

A dohánytermelőket addig is, mig a törvény reájuk 
vonatkozó része velük egész terjedelmében külön is kö
zöltél ni fog — figyelmezteti a tárnics, hogy dohányter
mésükből senkinek bármely címen, bármely csekély ineny- 
nyiségel sem engedhetnek át, hanem kötelesek a nyert 
egész termést a megállapított határidőben beváltás vé
gett hiány nélkül a beváltó hivatalba beszállítani, ille
tőleg a termelésre következő év január végéig engedé
lyezett dohány kiviteli kereskedőnek átadni, vagy saját, 
teljesen biztos és pénzügyi hatóság által ellenzárral el
látott. raklárába beraktározni vagy külföldre kiszállítani.

Azon termelők, kik bármi címen bármily csekély 
mennyiséget valakinek átengednek és a nyert egész ter
mést a megállapított határidőben beváltás végeit hiány 
nélkül be nem szállítják, illetve engedélyezett dohány 
kiviteli kereskedőnek a termelésre következő év január 
hó végéig át nem adják, azon kívül hogy a termelés
ből kizáratnak, minden 500 gramm dohány lilán 80 
krnyi fogyasztási illetéknek kétszeresétől négyszereséig 
terjedő pénzbüntetésben maraszlalandok el.

Kelt Szentes város tanácsának J888. évi február 
hó 15-ik napján tartott üléséből.

SARKADI N. MIHÁLY, 
polgármester.

Kiadó lakás.
Kr. Nagy Imre I t. 211. sz. Kutas Bálint-féle háza 
szt.-György naptól kezdve kiadó 2—3 szobával.
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Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentős.
2. Zántfédeg beterjesztése a felügyelő bizott

ság jelentősével, nyei'euiőii}’ leiosztása s a felmeut- 
vény megszavazása.

3. Ügyőszi jelentős.
4. Évi költség-előirányzat ős leltár beinu- 

tatása
5. Kérvények és indítványok tárgyalása, me

lyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal beadat.nak.
G. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 

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

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

KISS ZSIGMOND,
elnök.

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

részvényeinek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek az intézet 
hivatalábani felmutatása mellett igazolványát es szavaza
ti jegyeit a közgyűlés előtti nap d. e. 12 órájáig már meg
szerezte és részvényeit a rendkivilli közgyűlés előtt leg
alább 15 nappal, a rendes közgyűlés előtt pedig 30 nappal 
saját nevére jegyzetten átíratta.

Jegyzet. A közgyűlés tárgyai 8 nappal a közgyűlés 
előtt az intézet helyiségébe kitéve a részvényesek állal 
megtekinthetők.

III 

_A. legjCbTo

CIGARETTA-PAPIROS
A VAT.ÓD1

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PÁRISBAN.
l lilnz.tisiól óvakodjunk!

!

SOOAlMLIÍSl §

Ezt a papirost legjobban ajánlják:
Dr. J. J. Pohl, Dr. R. Ludwig, Dr. N. Lippmann vegy
tantanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága miatt és mivel az egész

nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz. 

17,rue Béranger, a PARIS

TICHO BERNÁT árucsarnokából 
BRÜNNBEN, Krautmarkt IS., saját házában, 

utánvétellel kapható:

•M

1 Nyári kiimmgarn
I 1 maradók teljes férfiöltöny- 
| re, mosható
j 6'40 inét, hosszú 3 frt.

Házi vászon
l vég 30 rőf 4/4 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf y4 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz 
minden színben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

Juta-függöny
török minta, teljes függöny 1 

2 frt 30 kr.

1 Gyiipju-loden
I kétszeresen széles, teljes női 
3 öltönyre, minden sziliben
1 10 méter 6 frt 50 kr.

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

széles, 30 rőf 6 frt.

IDreidratlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

les, 10 mót. 2 frt 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg, 1
maradék 10—12 mét. hosszú. |

Egy maradék 3 frt 60 kr. 1

Jaquard kelnie
60 ctm. széles, legújabb szili

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Egy
nyári nagy kendő 

% hosszú 1 frt 20 kr.
i Gyapju-bcige 

kétszeresen széles, a legtartó
sabb, teljes öltözetnek 

10 mét. 6 frt 50 kr

Cüxiffon
1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr. Francia voal

10 mót., elegáns kimenő ru
hának, mosó

3 frt.

Egy lótakaró i
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm széles 
1 frt 50 kr.

; Indiai foule
1 félgyapjn, kétszeresen széles, 
« teljes öltözetnek
| 10 met. 5 frL

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

Ci.RMA-KA WNAVÁSZ
i vég jo róf lila és piros (J frt. Kosmanosi kretton

10 mét., mosó, teljes 
ruhának

2 frt 50 kr.

TTri ingek i
saját gyártmány |

fehér vagy színes darabja
I. r. 1 frt 80, II. r. 1 frt 2Ó kr.

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

Ozsford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr. USTői ingels 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.

JSTöi ingek 1 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.1 Fekete terno

szász gyártmány, kétszeresen 
széles, teljes öltözetnek

| 10 mét. 7 frt.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr. Posztóáruk gyári raktára.
1 Teriin Veloure,
1 kétszeresen széles, tiszta gyap-
1 ju minden divatos színben.
1 Egy ruha 10 mét. 7 fit.

Egy ripszgnr nit,ura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

Briinni posztókelme.
Egy maradék 3*10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

Briinni divatkelme
Egy marad k 3.10 mét. h- sszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

1 Karirozott ruhakelmék
I 60 centim, szélesek, legújabb 
I színek

10 mét. 2 frt 50 kr.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

!! Alkalmi vétel : ! 
Briinni kelmemaradékok. 

Egy maradék teljes férfiöltö
zetnek 3.10 ni. hosszú 4 f. 50 k.

Felsőkabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra
8 frt.

Minták ingyen és bementve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők

j\zEeg'lií^7"^s-

A „Szentesi Hitelszövetkezet 
1888. évi március hó 10-én d. e. 9 órakor 
a vármegye közgyűlési termében tartandó első évi 

rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 
Szentesen, 1888. évi február lió 12-én.

KISS ZSIGMOND,
elnök,

-J

Tárgysorozat:
1. ) Igazgatósági jelentés.
2. ) Zármérleg bemutatása és a felügyelő bizottság 

jelentése.
3. ) Költség előirányzat.
4. ) Leltár bemutatása.
5. ) Az alapszabályok 42. §. rendelkezésének meg

felelő indítványok.
6) Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldöttek válasz

tása. ■ , , .
7.)  Elnök, alelnök, igazgató, aligazgató, nyolc igaz- 

gntósági és öt felügyelő bízol (sági tag megválasztása.
Jegyzet. A mérleg és a jelentés a szövetkezét helyi

ségében a közgyűlést megelőzőleg 15 na pal a résvényesek által 
megtekinthető. ..... , . ., .

A meghatalmazással szavazni kívánok az alapszabályod 
46. §-ra figyelmessé tétetnek.

ü
3 Föld eladás.

Ifjú Sarkadi Nagy Mihály 
287 hold (1200 négyszögöles) földje 

előnyös föltételek in ellett 
szabad kézből eladó.

Értekezhetni
Borsos Antal féle házban III. t. 237. sz. a.

X 
X 
X 
X

Értesítés.
Az ipartestiilet békéltető bizottságának ki

egészítése céljából tartandó választási közgyűlésre 
Szentes város területén lévő összes iparos segé
dek az 1884. évi XVII. t.-c. 141. §-ában köriil- 
irtakhoz képest f. é. február hó 26-ik nap déle
lőtt 9 Órakor az ipartestiilet hivatalos helyiségébe 
(csizmadia céhház) midőn ineghívatnak, egyidejű
leg figyelmeztetnek a segédek, hogy ez alkalom
mal a segély pénztári ilgy is tárgyalható leend az 
ipartörvény 142. §-a alapján, és hogy a segédek 
betűsoros névjegyzéke e hó 20-ik napjáig az ipar- 
testiilet helyiségében ki van téve. Ez ideig a ne
tán kimaradt segéd a névjegyzékbe való felvételét 
kérelmezheti; végre hogy lehetőleg iparágak sze
rint. a békéltető bizottságba 30 rendes és időkö
zönkinti kiegészítés végett 10 póttag- leend vá
lasztandó.

Kelt Szentesen, 1888. február 12-én.
MIKECZ FERENCZ,

iparhatósági biztos.

4

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos; Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

Csuos Imrének
II. tized 12 ik számú háza szabad kézből eladó. 

Értekezhetni ugyanott a tulajdonossal.

ITia.d.0 Tooltlxel^iség-.
Szabó mihály Ill-ik t. 138 sz. házánál egy bolt 
helyiség Szt.-György naptól kezdve bérbe adan

dó. — Értekezhetni ugyanott..

ül iu]

►

,i

PSERHOFER J.
{gyógy szert líra

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

. Vértisztitó 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 hatásuaknak ne 
bizonyultak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyóbb gyógyszerek hasz
talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 
számtalanszor s rövid idő alatt tökéletes meg
gyógyulás következett, be. I skatulya 15 pí 
rulával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 kr., bérmentetlen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz előleges beküldésével bérmentve 1 tekercs pi
rula 1 frt 5 kr., 2 tekercs 2 f. t 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt 20 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 súlyos betegségek útin köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei, tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sok köszönő irat közül néhányat itt köziünk:
L e o g a n g, 1881. május 1

Igen tisztelt uram I Önnek pirulái valóban cMidálatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segélyt nyújtanak majdnem mindenben.

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

Deutinger Márton.

Béga-Szt,-György, 1382. felír. 6.
Tisztelt uram ! N«»m fejezhetem ki eléggé benső köszö- 

netemet az ön piruláiért, mert Isten segítsége mellett nőm, 
ki évek óta misererében szenvedett., egészségét, ön vért.i z- 
titó piruláinak köszönheti, s habár még most is kell azo
kat néha bevennie, egészségé helyreállott már annyira, 
hogy ifjúi frisseséggel 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 Kiv dó tisztelettel 

Novak Alajos, főkertész.

Tekintetes ur ! Előrebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagy balzsama, mely az én 
családomban több idült fagydaganatot gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett universalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vértisztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megváltani, hogy régi bajo n négy heti ha*zn 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.
Bécs, 1881. február 20.

!

:

Fagy-l>al/Mim 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-bal/.Main, megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

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

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

zimeri kai kÖHzvény-kenöcM. legjobb szer minden 
kösz vény és reumatikus baj, taghasigatás, lsehias, fűi fá
jás ellen stb. 1 frt 20 kr.

Alpesi iiövéiiynedv W. D. Bernhardtól. 1 palack 2 
frt 60 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Szeiii-esseiicia Romershausentól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

Iaíl>izza<ldH elleni por 1 skatulya 50 kr., bérmen- 
tes küldéssel 75 kr.

r

< -

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

Általit nos tapasz Stendel tanártól, vágott és szúrt se
bekre, roszindulatu daganatok, még idült és gyakran fel- 
ujuló lábsebekre is, körömféregre, sebekre s gyuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentes küldéssel 75 kr.

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

Fereiic-pílliiika 1 palack 60 kr.

Az itt megnevezett készítményeken kívül minden az 
osztrák lapokban hirdetett bel- és külföldi pharmatenti- 
kus különlegességek készletben vannak s minden a raktár
ban nem levő cikkekről kívánatra pontosan és olcsón gon
doskodunk.
w* A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö

zöltetnek előleges pénzbektlldésre vagy utánvéttel.

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

—* '»——-e—:f=3?c=



a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 7-ik számához
— A szétdarabolt csábító Csiinádmegyei Sajteny ; 

község lakosait borzasztó esel, tarl.pi izgatottságban. Ni-i 
1,-oliis Arszó nős bognárniester az örülésig beleszeretett' 
a szép Viil Tódoruóha s folyton üldözte szerelmével. Az 
asszonv azonban Ilii maradt férjéhez s mikor Nikolas 
egyre tolakodóbb es vakmerőbb lett, bevádolta őt fér
jénél. Nikolast ezóta a férj többszőr kidobta, amit, azon
ban a szerelmes nagyon természetesnek talált s látoga
tásaival épen nem hagyott föl. E hó 9 én Vidék épen 
vacsoránál (Illek, mikor Nikolas belépe.t.. Vid rákiáltott, 
hogy takarodjék ki, „ha jót. akar!" Nikolas felelet bé
lién rárohant a férjre s torkon ragadva a konyhába 
liuicolt.a, hol rátérdelt és ugv fojtogatta. Az asszony 
kétségbeesésében felkapott egy fejszét, s azzal több csa
pást mért a bognár fejére és hátára úgy, hogy eszmé
letlenül terült el a földön. Ekkor a felszabadult Vid 
Tódor kiragadta a fejszét a felesége kezéből s azzal a 
telo'ielhmül vergődő Nikolas Arszót a sző szoros értel
mében darabokra vagdalta. A borzsasztó mészárlás után 
az. üsszed irabolt embert Vid Tódor és felesége megkö
tözve kihúzták az utcára, a sötétben a hóuton végig 
vonszolták n falun s elvitték egyenesen a lakásáig. Itt 
az összeroncsolt Imit testet, mint a haló tirlcal. szokás, 
kinyújtóztatták, összárakosgat iák az elvált, testrészeket, 
aztán otthagyták. Vid és neje még azon éjjel önként 
jelentkeztek.

sitiidéit. Ádám és Eberling a főváros első rangú 
cége nagyban felkölti! a szarvasi közönség érdeklődését Szeműül 
Enmia k. a. menyasszonyi kelengyéjének kiállítása által. A ki
állított t rgvak mindegyike a cég varró intézetében készült az
zal a precizitással és finom Ízléssel, mely az Adám és Éberling 
cég rég ismert jellemző vonása. A szemlélő akár az anyagok, 
akár a kivitelt tekintő: azon meggyőződésre jutott, hogy itt a 
lehető legsolidabb kiállítást látja maga előtt, mely a nevezett 
cég által kitünően kultiváit hazai varru-iparnak örvendetes fej
lettségére mutat. E mellett tekintetbe véve az anyag felülmul- 
batlan finomságát s a művészies kivitelt: különösen szembe tűnt 
az árak jntányossága, mi részben hasonló solid-kiállitásu áruk 
tekintetében — egy cég sem versenyezhet a kiállító Adám és 
Eberling céggel - úgy hogy szolgálatot vélünk tenni városunk 
és megyénk közönségének, ha az Ádám és Eberling céget -- sa
ját közvetlen meggyőződésünk alapján - kelengyék s általában 
fehérneműk tekintetében beszerzési forrásul ajánljuk.

— Egy haziszer diadala. Azt minden ember tud
ja, hogy egy kereskedőnél nz eredmény titka mindig 
az illető kereskedő szolidságéban rejlik. A Brázay fé.e 
sósborszesz nagy elterjedtségének is ez a titka és e szer 
kitűnőségét, mely ma már minden nagyobb füszerkeres- 
kedésben és gyógyszertárban kapható, az bizonyítja leg
jobbal), hogy utánozzák, sőt hamisítják is. A hozzáértő 
közönség azonban nem megy lépre, mert ismeri Biázny 
palackjait, melyek a dugók ónkupakjaival együtt cég
falira fával vannak öntve és védjegyét, melyen a kisebb 
üvegeknél 319, a nagyobbaknál 320 védjegyszám látha 
tó. Az igaz, hogy azok, a kik utánzatot, vogy hamisít
ványt vesznek elvesztik, bizalmukat a sósborszesztől, 
pedig ők maguk az okai, hogy csalatkoztak.

— Tolvajbanda gyermekekből. Páris erkölcsi viszo

nyai, úgy látszik, nagyon erős lejtőre juiottnk. Egymás
után merülnek föl a különféle rablóbandák. Most, egy 
oly tolvajbaiidáról van szó, melynek tagjai csupa 14—16 
éves fiuk. E reményteljes banda nagy részét sikerült 
kézrekeriteni. Paragrafusra osztott formális törvényt, és 
statútumokat találtak náluk. A banda parancsnoka egy 
Dupuis nevű 15 éves fitt volt. A fiatal semmirekellők a 
st.-denisi mezőkön nagy gödröket, áslak, hova a lopott, 
tárgyakat rejtették el. Nappal aztán potom áron adták 
el a legértékesebb dolgokat is. Az áruk legnagyobb ré
szét a Clichy és St. Qiien városrészek kereskedőitől lop
kodták össze, s a suhancok niindenikének volt már — 
kedvese. A 15 elfogott, közűi a legidősebb 16 éves és 
12 en közülök már meg voltak büntetve lopás miatt.

— A fogak gondozása és a száj tisztítása minden 
embernél oly életfeltételt képez, hogy hanyagság e 
tekintetben a legrosszabb következményeket szokta ma
ga után vonni, mint azt a fogfájásban és egyéb fog és 
szájbajokban szenvedők óriási számánál látjuk. A fogak 
és a száj gondozására legjobbak dr. Popp udvari fog
orvos különféle szerei (ezek közt a világhírű Aiialhe- 
rin szájvíz,) melyek már 40 év óta. vannak kipróbálva 
és az egész müveit, világon elterjedve. Kaphatók mindeu 
hazai gyógyszertárban.

— A haldokló kedves bosszúja. Julién Iíédonin 
párisi festő öt év óla élt. közös háztartásban egy Leon- 
liue nevű fiatal leánnyal. Lemitine ezelőtt egv evvel 
inegbelegede't, lüdővészbe esett, s az orvosok kijelen
tél ték, hogy napjai meg vannak számlálva. Hosszas be 
tegsége alatt gyakran tett nála látogalást barátnője, 
Henrietté. Henrietté 22 éves, csinos és eleven kedélyű 
leány, a ki a mellett, hogy beteg barátnőjét ápolgat.ta, 
egyúttal viszonyt kötött a festővel. A beteg ezt észre
vette, de egy szót sem szólt s telette magát, mintha 
az egészről mit sem tudna. E hó 10-én este a beteg 
leány látszólag mély álomba merült. A szólni meglehe
tősen homályos volt, az éji lámpa csak egy részébe ve
tett halvány fényt. Julién és Henrietté fölöslegesnek 
tartották a tartózkodást; kéz-kézben üilek egymás mel
lett. és halkan suttogtak. A magát, alvónak leleté beteg 
lázas izgatottsággal figyelt az édelgésre. Egyszerre föl
emelkedőit ágyán s gyönge hangon vizet kért. Siettek 
tehát, hogy kívánatét teljesítsék. E pillanatban a be
teg ieány ereje végső megfeszítésével megragadt:; az 
ágya mellett égő petróleumlámpát s a szerelmes pár fe
lé dobta. Henrietté ruhája lángra lobbant, s csak nehe
zen sikerült eloltani a tüzet. A biztosnak, a ki a hal
dokló merénylőt kihallgatta, minden himezés hámozás 
nélkül vallotta be, hogy vetélytársnőjét meg akarta 
fosztani életétől.

— Pör a tizenkettedik gyermek miatt. Kiéiből Ír
ják a következő, nem mindennapi esetet: Lüdemann 
vasúti pályaőr néhány év előtt bepörölle Bull tőkepén
zest, aki neki egy villát ígért, azon esetre, ha a vasúti 
alkalmazott gyermekeinek száma egy tucatra növekszik.

Lüdemann neje csakugyan megszülte a tizenkettedik 
gyermeket is, Bull azonban akkor mar mit sem akart 
tudni Ígéretéről. Az altonai törvényszék megítélte a 
pályaőr követelését, ha az Ígéretet komolynak vette. 
Bull hasztalan tiltakozott minden fórumon az ellen, 
hogy ellenfelét, orré megesküdni engedjék. Az eskütevés 
határideje a kiéli kir. főlörvényszéknél kitüzetett. Lüde- 
maun letette az esküt s 4500 márka kárpótlást Ígérlek 
meg neki. — Megjegyzendő, hogy a pör tartama alatt 
neje a fizeiiharimidik gyermeket is megszülte, noha ez
ért már senki sem igéit a derék pályaőrnek villát.

-Apróság'.
Tiszteljük a hagyományt. Verekedik az 

apa és fia. A fiú az öreget üstökénél fogva vonszolja 
kitelő. Az ajtó küszöbnél megszólal az apa:

— Elég fiam! Éu is csak eddig ráncigáltam ki 
az apámat.

* * **
A vasúti életből. — Mi az a hölgy-kupé? 

— kérdi egy szűrös atyafi a konduktortól.
— Hát az olyan kupé, a melyik mindig teli van 

ócska iskátulyákkul! — magyarázza tekinlélylyel akon- 
duktor.

* **
Egy h a 1 d o k 1 ó á g y á n á I. — Bátorság barátom, 

bátorság. . . A halál nem olyan szörnyű . . . Gondoljon 
arra, hogy viszontlátja odafenn szerető nejét.. . — „Hisz 
épen az, ami ügy elrémít."

* ♦*
Deák Ferenc ős Bach. Az ötvenes években 

egyszer Bach minister találkozott Deákkal.
A minister a magyarok szenvedőleges ellenállásá

ról szólva, azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
a számára nézve gyöngébb magyar előbb utóbb is bo 
fog olvadni a műveit, német népbe.

— No, én más véleményben vagyok! felelt Deák. 
De lm a magyarnak a szláv vagy német általi elnyele- 
t.és közt kellene választania, bizonyosan az utóbbit vá
lasztanám. Csakhogy én azt hiszem, miszerint ez még 
messze van.

— Akkor nem látom át, miért vonakodnak mind
járt ráállani, a mi egyszer, ha később is, de még is 
okvetlenül be fog következni? felelt a minister.

Doák rövid hallgatás után igy szólt:
— Excelleociád bizonyosan jo keresztény, és re

méli hogy az égbe juthat. Mégis kétkedni bátorkodom, 
hogy azért excelleuciád öröinestebb menne oda ma, 
mint holnap!

A minister se firtatta ezt az eszmét Deáknál.

Felelős szerkesztő óh laptiilnjdoiios■ lla-liizHoviíx IVorberí.



Házeladás.
ZE’-c.rjesjz: UDá/vid. III. t. 246. sz. 

igen jó karban lévő háza, mely áll 4 szobából, 2 
Konyhából és istállóból, szabad kézből kedvező fel
tételek mellett, eladó.

Értekezhetni a tulajdonossal a főutcán lévő 
kész férfi és női ruha üzletében.

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 Wolfiiiger háztulajdonos
nál, vagy Scheinberger és Popper bőrkereskedő üz
letben.

Bérbe adandó.
A főutcában levő házamban egy nagy boltlie- 

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

Weisz Bernátné.

_J~| r
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MOS EB S. Eszterházy herceg volt uradalmi orvosa

ELET-ELIXIR
Egy fel századon át, embereken és a természetben tett,gyakorlati tanulmányozás után sikerült „Élet-Elixir“emet 

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

Ez által öztönöztetve, 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 I! 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 álmatlanságnál.

Naponként.használva „Elet-Elixir“-em mentőszer minden betegség ellen; bámulatos hatásával az előbbi 
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 belreszekbe, tisztítja a gyomrot benyálkásodó nedvektől, melyek emésztési nehézséget, fejfájást és 

gyomorémelygést, szülnek, egyszóval: leküzdi a legtöbb betegségeknek biztos forrását. — Eltávolítja a bélgörcsöt a. gyomorban 
jokedvie és derültségre ébreszt; elhárítja egy óra alatt az emészthetlenséget; meggátolja a szív betegségét; tisztítja a vért 
es gyógyít minden hideglelést már a harmadik dosisnál.
. . . , a s*er gyengeség, sápadtság és görvélyesség (Skropheln) ellen; egy kitűnő szer emésztési ne
hézségeknél, hányásoknál, gyomorgorcs és gyomorhévnél (Sodbreunen).

! 1 Szenvedő emberek !!
Csak egyetlen egyszer rendeljétek meg „Élet-ElÍxÍr“-einet és jS 

győződjetek meg ezen szer kitűnőségéről és előre biztosithik tite- ® 
km, hogy „zl; Z"„:. ”........ ;
„Élet Ellxir" csakis mílani kapható:

Budapest. Vi., Gyúr-utca 37. sz.

MOSER S.
Esztcrliíizy herceg volt uradalmi orvosa.

Eyy palack- áru használati utasítással 2 fit 50 kr. o. é.
A szétküldés az összeg előlegen beküldése vagy utánvét mel

lett. a viiág minden irányába pontosan eszközöltetik-.

T
:.V „Élet Elixir“-em minden háznál nélkülözlietlen lesz. Az


