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Minden a lap szellemi részére 
\ mutkoző közlemény, továbbá 
eláíizetések, hirdetések, felszó
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mitást arra nézve, mennyibe kerülne a H.-M.- 
Vásárhelytől Szentesig' terjedő vonal egyrészről 
Szegvár és Mindszent kikerülésével, másrészről e 
községek érintésével.

Nem állítatjuk szó nélkül azon nagyon is 
kárhoztatandó hangot, melylyel némely könnyel
mű hírlapíró előre dobja a gyanúsítás íiszkét az 
érdekeltség közé s azon állításra vetemedik, hogy 
egyik vagy másik város ingyen szeretne e vas
út birtokába s élvezetébe lépni. Gyanúsítani és 
az érdekeltség közt bizalmatlanságot kelteni igen 
könnyű, de káros oktalanságnak tartjuk olyankor 
gyanúsítani valakit, mikor még Csongrádmegye, 
II.-M.-Vásárhely és Szentes városok, c három 
leghatalmasabb érdekelt fél nem nyilatkozott a 
hozzájárulás iránt. Szerintünk e három érdekelt 
télnek óvatos magatartása a leghelyesebb. E há
rom érdekelt fél eddig csak a gróf Bethlen-féle 
ajánlattal állott szemben s ezt nem helyeselvén 
nem is nyilatkozhatott a hozzájárulás iránt. Majd 
ha az előkészítő bizottság kimutatja, hogy a ter
vezett vasútvonal Szegvár és Mindszent közsé
gek érintésével mennyibe, azok kikerülésével pe
dig mennyibe kerül, akkor az összes érdekeltség
nek először azzal kell tisztába jönni, hogy melyik 
irányt fogadja el, illetve melyiket tartja az ösz- 
szes érdekeltségre nézve előnyösebbnek, és ha 
ezen kérdéssel tisztában lesz, akkor jöhet csak 
kérdésbe, hogy az összes érdekeltek az általuk 
elfogadott vonalhoz mennyivel tartoznak vagy 
szándékoznak hozzájárulni. Tehát addig, mig ez 
a gordiusi csomó meg nem oldatik, a hozzájáru
lási összeget sem Csongrádmegye, sem H.-M.- 
Vásárhely, sem Szentes meg nem állapíthatja, de 
másrészt — mint már fentebb is említettük, merő 
rosszakaratra vall azon hírlapi ráfogás, mint
ha egy hírlapnak elég könnyelműen oda dobott 
gyanúsítása szerint bármely érdekelt fél ingyen 
akarna ezen vasútvonal birtokába jutni. Annyit 
mondhatunk, hogy e vasút létesítése éppen az 
eddig nem nyilatkozott Csongrádmegye, Szentes j 
és 11.-M.-Vásárhely városok hozzájárulásától függ, | 
s mivel ezek a faktorok érzik, hogy az ő sza-l 
vük dönt ez ügyben, igen helyesen cselekszenek,1 
hogy előbb az irányra és az összegre nézve akar
nak tisztába jönni s azután határoznak.

Ez szerintünk a leghelyesebb álláspont s e 
tekintetben az eddigi körülmények közt a leg
kisebb gyanúsításnak sincs helye — legfeljebb 
ha valaki az ügynek ártani akar.

Majd ha az előkészítő bizottság munkálatait 
bevégzi, nem mulasztjuk el az alkalmat e fontos 
ügyhez hozzászólni.

építő

avat- 
érde-

Az értekezlet után.
Köztudomású dolog, hogy e hó 11-én vagyis 

múlt, szombaton II.-M.-Vásárhelyen értekezlet tar
tatott a tervbevett szentes-h.-m.-vásárhely-makói 
vasat ügyében, melyen az összes érdekelt váro
sok képviselői voltak jelen.

Fölösleges dolognak tartjuk, az egyes kép
viselők nézeteit itt részletesen közölni, hanem 
amiál fontosabb megtudni, miben állapodott meg 
tulajdonképen az értekezlet.

Stammer Sándor, Csongrádmegye alis
pánja egész szakavatottan azt hangsúlyozta, hogy 
első sorban azzal kell tisztába jönni, vájjon az 
érdekeltség képviselői meg vannak-e győződve a 
vasút kiépítésének szükségességéről, azután jön a 
további teendők megbeszélése.

Aira nézve, vájjon az érdekeltség szükséges
nek tartja-e a kijelölt vonal kiépítését, a legki
sebb kétség vagy véicménykiilömbség sem forgott 
fenn, mert e vonal kiépítése mellett az összes 
érdekeltek nyilatkoztak. Annál fontosabb volt a 
másik kérdés, hogy mely irányban terveztessék 
a vasút. E kérdés annál nagyobb vitát idézett 
elő. Erre nézve ugyanis két irány kínálkozik; az 
egyik szerint az uj vonal Vásárhelyről egyene
sen .Szentesig vezetne, tehát Mindszent és Szeg
vár községek kikerülésével, s ez az egyenesebb 
s olcsóbb irány is; a másik irány épen ezen 
községek érintkezésével függ össze. Itt meg kell 
jegyeznünk-, hogy ez utóbbi terv mellett (Mind
szent és Szegvár érintése; úgy Szegvár mint 
Mindszent képviselői szólaltak föl s nem ok nél
kül. midőn maga Mindszent község 100,000 írttali 
járulna e vasútépítés költségeihez, Szegvár pedig 
lakosságához képest szintén tetemes áldozattal 
járulna. Ellenben ha az érdekeltség a nagy áldo
zattal járuló két községet kihagyja, akkor tete-i 
uies költség terhelné c vasutat tervező s 
többi érdekeltséget.

Nem akarunk e két alternatíva ügyébe 
kozni, de anélkül, hogy befolyásolnék az 
kéltségét, —annyit mondhatunk, hogy Mindszent 
és Szegvár fontos positiót képviselnek e vasut- 
iigyben. Megengedjük, hogy a tervezett vasútvo
nal költségéi s igy* a forgalom is valamivel töb
be kerül, ha a vasút e két község érintésével lé
tesül, de azért oly két községet, melyek oly rend
kívüli áldozatkészséggel léptek föl, mégsem sza
bad egészen figyelmen kívül hagyni. S habár a 
vonal tervezéséből kifolyólag készítendő költség
terv legjobban fogja kimutatni azt, mennyivel ol
csóbb lenne e vonal a két érdekelt község kike
rülésével, mi e költségkiilömbözet ismerete es a 
nélkül, hogy befolyást akarnánk gyakorolni az 
előkészítő bizottságra, egy expedienst ajánlunk 
az intéző körök figyelmébe.

Ugyanis, ha a vasútépítési költségek tete
mes kiilömbözefet mutatnának fel a szerint, amint 
a vasút a két községet érintené vagy elkerül
né, akkor a középutat kell választani, vagyis 
Úgy kell tervezni és készíteni a vasútvonalat, 
hogy habár az a két községet közvetlenül nem 
érintené, de könnyen megközelíthető távolságban 
vonulna el mellettük úgy, hogy azok a községek 
is minden nagyobb fáradság nélkül a vasútnak 
hasznát vennék, főkép ha a községektől a vas
úiig vezető ut kiköveztetnék s igy akármily ked
vezőtlen időjáráskor járható volna.

Ez esetben ■— azt hisszük — a költségek ( 
is meg- lennének kiméivé s az érdekelt két köz-1 
ség áldozatkészsége iz biztosítva lenne. Sőt azt' 
állítjuk, hogy e két község sorsával összefüggés
ben áll Csongrád megye hozzájárulása is, ameny- 
uyiben a megyének ez ügyben oda kell töreked
ni, hogy e két község úgy s íját mint a megye 
érdekében e vasútvonalba bevonassák, s ha ez 
utóbbi eset beáll, akkor Csongrádmegye annál 
Dí’gyobb anyagi áldozattal járulhat a vasút léte
sítéséhez, amint ezt a félegyháza-csongrádi vas- 
utiigynél is tanúsította. S éppen ez a körülmény 
tette szükségessé az értekezle nek azon intézke
dését, hogy az előkészítő bizottság tegyen szá 

Vármegyei Izözg’jr-ű.lés.
Főispán ur ő méltósága f. hó 23-án a meglehető- 

són látogatott idői első negyedéves rendes közgyűlési 
d. e. 10 érakor megnyitván a tilrgysorozalilag kitűzött 
ügyeli megvitatása előtt Udvardi Sándor és Kálmán 
Mihály biz. tagok interpellátiót- intéztek Stammer Sán
dor alispánhoz, és pedig Udvardi S. azt kívánta tudni, 
hogy a doháaybeváltás körül a mű t. évi őszi közgyűlé
sen Rác János biz. tag által emelt panasz megvizegá 
lása és a felszólalás tárgyát képezte sérelmek elenyész- 
tése tekintetében történt-e valami intézkedés és mi ered
ményre vezetett az.

Mint olvasóink emlékezni fognak, Rác János biz. 
tag a mondott időben szigorúan megbírálta a dohány
beváltáshoz kirendelt politikai biztosok enyhe és közö
nyös eljárását, mint a kik a dohánytermelő közönség 
érdekeinek védelmével a legkisebbet sem törődnek. Ar
ról volt tehát szó, hogy nevezett biz. tagnak felvetett 
panasza megfelel-e a valóságnak, és Stammer S. alis
pán kész volt, a felelettel, nevezetesen az akkoriban 
tett azon Ígéret alapján, hogy a dolognak utána fog 
nézni Felolvastálta a panasz által legközvetlenebbül 
érintett Lászlófv László volt politikai biztostól a lény
állásról beszerzett jelentést, melyben most nevezett lep
lezetlen nyíltsággal kijelentette, hogy Rác János képvi 
selő állításai merőben alaptalanok, és ha történt — mint 
volt is rendzavarás — azt maga panaszlő idézte elő az 
által, hogy ittas állapotában megfeledkezvén a rendről 
galibát csinált, mely miatt a tiszttartó renbreutasitását 
vonta magára. Egyébiránt a dohánybeváltás körül sem
minemű nehézség avagy összeütközés elő nem fordult, 
mindenki abban a sorban szolgáltatta be termelvéuyét, 
amint megérkezett, valamint a mázsálást kiki ellenőriz
hette, a dohánylevél becsének megállapításánál pedig

a kincstári tisztviselők a nyilvánosságra hozott ársza
bály megtűri ásóhoz lévén kötve önkénykedésről szó sem 
lehetett,.

Ezen a panasz hangjával egy húron pendülő, sőt 
kíméletlennek mondható jelentés furlalmáiiak felolvasá
sa után alispánnak csak annyi mondani valója volt, hogy 
a tényállásunk kiderülte után maga részéről sapulUa 
volna ez ügynek szellőzését, de niiutáH nyilvánosan fel
hivatott, kénytelen volt a megtartott vizsgálat eredmé
nyét közzétenni és nézete szerint ezen fölöttébb kelle
metlen jellegű esetnek nem szabad lett volna megtör
ténni; tanúságul azonban minden esetre levonható be
lőle az, hogy ha valaki panaszszal kíván fellépni, min
denek előtt önmagával legyen tisztában és ne hozzon 
fel vádként olyanokat a nyilvánosság elé, melyek saját 
maga hibájának elitélését foglalják magukban. A köz
gyűlés alispán válaszát észrevehető nyugtalanság mellett 
tudomásul vette.

Nem sokkal különb sorsban részesült Kálmán M. 
felszólalása is, ki a megyei közmunkaösszeirás tulszigo- 
ra, helyesebben igazságtalansága ellen emelt panaszt és 
olyannak jelezte az uralkodó állapotot, mely nézete sze
rint a megyei biz. tagra nézve erkölcsi kérdéssé, bizal
mi jelentőségűvé teszi annak megfontolását, hogy a me
gyei biz. tag széket ülhet-e egy oiy testületben, mely 
ilyen szomorú tényeket megtörténni enged. Úgy mond 
felszólaló, hogy az érdekelt egyének bevallásának telje
sen figyelmen kívül hagyása mellett a gyakorlatba vett 
hivatalból való előírásnál közmunkavállság alá vétetnek 
igás jószág cime alatt egyaránt, a tenyészállatok és a 
növendék jószág, moly fény méltán elkeseríti a közte
herrel különben is elviselhetetlenségig megrakott gaz
dálkodót, kinek az uralkodó válságos időben komoly fi
gyelőm és gondviselés tárgyát képezni kellőim .1 érdeke 
gyámolilást, nem pedig elnyomatást, igényelne. Hol va
gyunk, uraim, — folytatja szóló ama széliére hangozta
tott igével, hogy a szemtermelés nem fizetvén ki ma
gát, sőt a jövodelmezés teréről előbb-utóbb végleg le
szorulván, a jőszágnuvelésre, tenyésztésre kell buzgal
munkat összpontosítani, ha az e téren mutatkozó haj
landóságnak, készségnek olyan gátak emeltetnek elle
nében, melyek merő méltánytalanságuk mellett a közön
ség elkedvetlenedését, idézik fel s a buzgalomból kö
zönyt, fásultságot teremtenek!

Alispán a közfigyelmet képező interpellátióra nem 
minden nehézség nélkül volt, kepes megfelelni, azonban 
az ezen kérdés körül a közelmúltban tapasztalt lKisza
bad felfogás és az ebből származott visszaélésokie hivat
kozván felvilágosította interpelláló!, hogy a mi történik, 
mind az országos törvényen és az. ennek alapján ké
szült megyei szabályrendeleten alapszik, s a panasz tár
gyává tett szigorúság, sőt mondatott, hogy igazságtalan
ság nem egyéb, mint hogy a közig, hatóság 11 közöny
nyel szemben kötelességét lelkiismeretesebben fogta fel 
s nem engedi a megyei közmunka alapot továbbra is 
azon elkallódott, állapotban sinyleni, melyben eddigelé 
volt, annyival kevésbé, mert a megye törvény hatósá
gának gyakorlatba vett közlekedési politikája és útépí
tési tervei olyan feladatot, rónak a megyei közmunka- 
váltsági alapra, melynek ez csak úgy képes megfelelni, 
ha a közmunkakötelezettek megteszik a. maguk köteles
ségét. Ezen kötelesség szabatos teljesítésének ellenőr
zését cselekszi a közig, hatóság, mikor a bevallásokat 
lelkiismeretesebben ellenőrzi és adott esetekben hivatal
ból megigazítja. Egyébiránt kivel sérelem történik, meg
van az orvoslási ut, forduljon panaszával oda, hol a 
jogosult felfolyamodást, bizonyára meghallgatják és he
lyet is adnak az indokolt panasznak.

A közgyűlés alispánnak érvekben nem szegény 
válaszát egyhangúlag tudomásul vette.

Ezután a pőttargysorozatba felvett 5 ügy pnblicál- 
tatot.t és azok tárgyalása a közgyűlés napirendjére ki- 
t űzetett.

A fentebbiek után a kellő gonddal és irálylanilag 
is megfelelő figyelemmel egybeálliiol.t alispáni negyed
éves jelentés felolvasására l.eiüll a sor, melynek ered
ménye gyanánt konstatálhatjuk, hogy a közállapotok 
megnyugtatók; a uépnevelés, közegészségügy, közbiz
tonság az előbbi időszakok eredményéhez képest javu
lási folyamatot tüntet, fel, járvány feltűnőbb módban 
nőm uralkodott, kivéve a Dorosmán és Mindszeiiteii ál
lamié jellegűnek mutatkozó egyiptomi szembetegség 
(trachoma) pusztítását, melynek localisáJására úgy a 
helyi hatóságok, mint a megye törvényhatósága kellő 
erélyt fejtenek ki. A közbiztonsági állapotok épen meg
nyugtató eredményt mutalnak.

Hosszabb eszmecserére szolgáltatott alkalmat, Cse- 
megi Antal csongrádi járási főszolgabírónak a bekövet
kezhető árvizveszélylyel szemben tett intézkedéseit tár- 
gyazó jelentése. Nevezett főszolgabíró tudtunkra adja, 
hogy úgy Csongrádon mint Csany községben a védelmi 
előkészületek megtétetlek, anyagszerek beszerezvók és 
a kellő helyekre élosztvák; számbavehető nehézség az 
egyes helyi hatóságokhoz intézett ez irányú felhívás 
teljesítésében elő nem fordult, kivéve, hogy a jelentő 
főszolgabíró járásába tartozó töltéseket feutartani hiva
tott közületek a vízjogi törvény értelmében szervezked
ve nem lévén a töltések építése és fenntartása iránti 
kötelezettségeket illetőleg egész tömeg függő kivételek 
forognak szőnyegen, melyeknek rendbehozatala a vidék



védbiztosilása érdekében elodázliallaii szükségesJégű c'.s 
a im:i helyzetben annyiban hátrányos, hogy n kötelezettsé
gek kölcsönös magáról elhárítása iránti hajlandóság a hu 
közei kezhetö vízvédelmi intézkedések jolylonosságát. és 
sikerét, zsibbas/lja. Egyébiránt, tőszó Iga biró u védelem te
kintetéből közvetlen szükségesnek jelzi, hogy a Csany köz
ség területet és siróhegyi kertészzug határát védő ugyue 
rezeit mulgátak a linjliiti vonaliéi a siróhegyi töltés vég
pontjáig ('eltöltése által megerősítendők és ennek folytán a 
Csongrád városi töltések vonala a hármas, dilitori és ányá 
si töltések vona Avul egy védbiztoiizágot nyújtó töltés- 
emeléssel egybek.ipcsohindék, s ekként az egész töltés
rendszer védelemre Ifépes helyzetbe Imzando volna, 
melvre vouatkozo'ag az intézkedések megtételét főszol 
gabiré Csongrád váimegye törvényhatóságátél kéri és 
várja.

Ugyanezen ilgygyel knjcsohitosan felolvaslaloll 
Csongrád város közönségének sürgősen beérkezett kér
vénye, melyben az úgynevezett kilencesi töltés elrendelt 
felmagasitására (az 1881 évi vizszin felett. 1 méterrel 
és 6 méter korona szélességgel,) valamint a mentett ol
dalon egy teljes méretű .palkávnl leendő megerősítésé
re a megye íöivényliatóságátél 3000 forint segedelmet 
szorgalmaz visszatérítés kötelezettsége né,ül.

Stammer Sándor alispán a lentebb említett tölté
seket fenlarlatni hivatott birtokosok és közönségek 
iránt fenforgó bizonytalanság jellemzése, a siróhegyi 
nyulgátak állapotának (melyek is nz 1881. évi árvíz al
kalmával a viz elebe minden rendszer nélkül a termé
szetes magaslnlokmik hevenyészett földháiiyiíssal egybe 
kötése utján keletkeztek, mai nap azonban már leonij 
lottak, részint elszánt attak,) ismertetése éa megerősítő- j 
si tényleges szükségletének kijelentése, továbbá Cson
grád város töltéseké nézve az 1881. évi ö2. (cikkben 
gondoskodott állami kezelés és lentin tás lényének elő
adása mellett indítványba leszi, hogy tekintettel ezen töl- 
tésvonalak fenlartó közegeinek szervezel lenségére, másfe
lől a kormánynak e vonaluk rendbeszedésére és a lársuhili 
szervezést célzó korábban kijelentett szándeklatát, te
kintettel különösen Csongrád várost illetőleg a hivatkozott 
törvényben létesített állami gondozásra, tekintettel végül 
ezen vonalakat illetőleg Csongrád vármegyének n kölele- 
zettség korlátáin kívül állására, feliratban kéressék fel a 
közlekedésügyi mlnisterium, Imgy a bekövetkezhető víz
védelemtől államilag gondoskodni, nevezetesen a vona
lokat lentartani hivatott, közegeket megjelölni, azokkal 
parancsolni, illetőleg a tényleges védelemnek állami 
költségen leendő teljesitésére vonalkozolag az előzetes 
intézkedéseket foganatba venni méllőztasséu, kijelent
vén egyszersmind, hogy Csongrád vármegye a törvény
ből folyó felügyt leli kötelességénél fogva u'alva érzi 
magát, hogy a kívánt intézkedések megtételét ellen
őrizze és a hiányoknak elhárítását, szorgalmazza, mi 
végből a ke'lő intézkedések az illetékes csongrádi és ti- 
szániiuie.ni járási szolgalmaknak már meghngyattiik. — 
Ezen indítványban magától érl.etőleg benne foglaltatik 
annak kijelentése is, hogy Csongrád vármegye közön
sége Csongrád város közönségének kérelmét a 3000 frt 
segély nyújtása iránt, majjára nézve teljesitemiőnek el 
nem ismeri lehát Csongrád város ezen kérelme eluta
sítandó lenne.

Novak József (uradalmi ügyész) saját közvetlen ta
pasztalatából megerősíti, sót részben kiegészíti mindazt, 
a mit Stammer alispán a szóban forgó töltések ügyei
nek rendszertelensége tekintetében kifejezésre juttatott, 
a beállható tényleges védelemmel szemben a parti bir
tokosok kötelezettségére vonatkozólag pedig előadja, 
hogy nem áll a megye törvényhatósága bizonytalanság
ban a fölött, hogy kik tartozzanak az említett védvo
nalak védelmét teljesíteni, ínért, tudva van, hogy ezzel 
azok kötelesek, kik tényleg eddig védték, — úgymint, a 
Csany és felgyűl öblözetet (közönségesen felgyői öblö- 
zetnek hívják) a parti területek birtokosai: Csongrád, 
Csany es gróf Károlyi Sándor, az úgynevezett percsova 
szegedi öblözetet szintén a parti terület birtokosa l'al- 
lavicini, — teliét a védelemnél e tekintetben a felügye
leti jogánál fogva rendelkező megyei hatóság közegei a 
meghagyásoknak kikhez leendő intézése körül femiknd 
va nem lehetnek s kötelességüket bátran teljesíthetik. 

Más kérdés az, hogy az ezen területeknek egy egyse 
ges (á suhiiba leemiő helevonásn miként fog il kormány 
állal keresztül vezettetni Ugyanazért szóló helyesli a 
közmuiikiiministeriuinhoz e tárgyban való felterjesztő; t, 
helyén vnlómik látja, hogy a törvényhatóság a helyzet 
rendszertelenségére hivatkozva sürgető szavát a koi- 
niánynál felemelje es ez állal az ügy megoldását, előbbre 
vigye; mint szintén helyes, ha a törvényhatóság kifeje
zel tea kijelenti azt is, hogy magát ez ügyek reiidbeho 
znhilára illetékesnek, annál kevésbé a védelem költsé
geinek viselésére kötelezel Illek nem érzi, s nem ismer 
más h'lridntot, mint felügyeleti kötelezetlségőnek illeg
te élni; ugyanazért a nytilgálak megerősítése és feltől 
lése tekintetében is intézkedni nem ing, liaeem magát 
az égész ügyet n iiiiiiisteriuiii gondozására bízza. Szóló 
azonban Csongrád város kérelmét a. tárgyalt ügytől el 
választja, és ha Csongrád város a kilencesi töltés véd- 
képességére kér segélyt, ezt, olyannak tartaná, inelylyel 
a törvényhatóságnak az ezen (öltésen megyeileg fen- 
tartóit országút szempontjából mint saját ügygyei Kell 
foglalkoznia.

Stammer Sándor nem tartja különválaszthatóniik 
Csongrád város kérelmi ügyét, a többi töltések ügyei- 
lói, mert elvégre is a kilencesi töltés is a többi vona
lak rendszerébe esik, melyre. nézve egyébiránt a fen
tebb hivatkozott törvény rendelkezés., szintén kiterjed, 
ugyanazért a felterjesztést e töltésre is kiterjeszteni és 
határozatát kikérni indítványozza.

•Szólották még a tárgyhoz Sima Ferenc, Stammer 
szellemében, de nzon módosítással, hogy Csongrád város 
közönségének nz esetleges védelem szükségletére n kért 
3000 forint azért kölcsön gynnánl leendő kiadására az 
alispán felhatalmazandó volna, — és llo cer Adolf Csőn- 
grádról, ki vállig erősítene, hogy a kért segély Cson
grád város közönségét a mondott célra, feltétlenül meg
illeti, lehát azt a törvényhatóság indokoltan meg nem 
tagadhatja.

Ezzel a kérdéses ügy az alispán indítványának ha
tározattá emelése mellett eldöntetett.

(Folyt, köv.) 

Nyílt levél telt. Kovács Pál lapszerkesztő úrhoz!
Igen tisztelt, szerkesztő ur!

Eszem ágában sem lett volna hozzá szólani az 
ön lapja legutóbbi számában megjelent s a dorosmai 
káplán és Siághi ur között fennforgó ügyet illető tu
dósításához, ha ön szorosan a tárgynál marad s „nagy 
becsíí" tudósításának nem ad olyan hangot, mely min
den kath. paphoz akar szólani s mely az említett tu
dósítást az egész kath. papsághoz intézett „erkölcsi 
prédikációvá" teszi. De miután a lecke mindnyájunk
nak szól, kegyes engedőimével bátorkodom arra né
hány rövid sorban reflectálui. — Legelőször is arra 
vagyok bátor figyelmeztetni, hogy ha erkölcsi prédi
kációt kegyeskedik tartani lapjában, •— a mit talán 
családapák is járatnak, - • a mi szegény papok szá
mára, - a kik az ön puritán erkölcsössége előtt bá
muló hódolattal görnyedünk két rét — legyen szives 
olyan irmodort használni, a mely az erkölcs javítására 
alkalmas; mert higyje meg, az ön „erkölcsi prédiká
ciójának" különösen egy passusa, — az állítólagos 
történelmi rész, — oly hangon van tartva, hogy én, 
ha apa volnék, kinek olvasni tudó gyermeke van, 
rögtön tűzbe dobtam volna becses lapját, nehogy az 
serdült gyermekem kezébe kerüljön. Vagy talán a 
„ponyva" termékeiből telizett az irmodort, elsajátítani ?

Tudom én azt jól, hogy a napi sajtó hivatásának 
egyik magasztos kötelessége, őrködni a közmorál, a 
közerkölcsiség felett, s tisztelettel hajlóm ineg a lap 
előtt, mely e kötelességét hivatásának magaslatára 
emelkedve teljesiti; de viszont elvárhatja talán az 
olvasó közönség, hogy ezt olyan modorban tegye, a 
mi által nem ront, hanem épít 1 — Eszein ágában 
sincs követelni, hogy talán a pappal, — ha közerköl
csiség szempontjából megrovás alá esik, — kímélete
sebben bánjon, mint, más emberrel; de a t. szerkesztő 
ur már egy pár alkalommal olyan dolgok miatt is

menhtircolf papokat b. lapjában közerkölcsiség szem- 
poiítjából (! ?), a melyek épen úgy pnszszolnak u k;;z. 
morál fogni mának keretébe, műit, a csizmadia műhely 
fölé a cukrász cég. — Vagy mondja meg nekem, mj 
köze ii közerkölcsiséghez annak, hogy a félegyházi 
plébános négy lovon jár, vagy hogy a csongrádi szür
kéket tart? — És aztán a jelen esetben is használté 
ugyan valamit a közmorálnak azzal, hogy azt, a mi 
Dorosmáu történt, — ha ugyan történt, mert, nekem 
tudomásom nincs róla, — itt, a hol a szereplő szemé
lyek ismeretlenek és azt hiszem senkit sem érdekel
nek, meglehetős pikáns lébe feleresztve, feltálalta i. 
olvasó közönségének? Engedjen meg, I. szerkesztő ur, 
de nz ilyen eljárás csakugyan arra mulat, hogy önnek 
nagy passiója a kath. papokat, — ha máskép nem 
lehet, egyért valamennyit, — sárral dobálni, a mi 
talán még sem egészen méltányos és igazságos s a mi 
csak onnan magyarázható ki, miszerint — eljárásából 
vonom le a következtetést, — a kath. pap talán ön 
előtt, veres posztó, a melynek láttára az ön szemei 
vérben szoktak felfordulni!

Végre még arra akarom kérni a t. szerkesztő 
urat, hogy az igazság szolgáltatásában legyen igazsá
gos s a megrovásokban mérjen mindenkinek egyenlő 
mértékkel. De tudok én esetet., — hu talán nem jutna 
eszébe, megsughatom, hogy mi volt, — a mi itt. hely, 
ben történt, köztudomásúvá is lett s falán közmoiál 
tekintetétől érdemlett is egy kis megrovást, — a mit 
a többi lapok meg is tettek, — és a miről a I. szer
kesztő ur, a közmorálnak oly éber őre (? 1) mintha 
csak nehéz álom nyomta volna el akkor, mélységesen 
hallgatott., s csak utólag mert nagyon kíméletesen s 
csak úgy célozgatva hozzá nyúlni. — Ja! hát az nem 
ütközött bele a t. szerkesztő urunk a közmorálról táp
lált nézeteibe!?! — Vagy talán bizony lelt a „vas
tagabb" felelettől, a mit, bizony manapság nem egy
szer a tulságoskodó szerkesztő uraknak nem a „lap
jukban" — hanem a „hátukon" szoktak megadni, Rö- 
videbb és sok emberrel szemben célravezetőbb s hasz
nosabb eljárás is, mint ez a sok irka firka! De hát 
persze papokkal szemben, ti kiknek állása tiltja az 
ilyetén „válaszadást." — ettől a tiszteit, szerkesztő ur 
nem fél. — öli bámulandó bátorság, hadd vágjam ha
nyatt magamat előtted !!

Mi — szegény papok 1 — meghallgattuk a t. szer
kesztő urnák „morális prédikációját", s a „gyönyörű" 
tanulságokat levontuk belőle és „mélyen" rejtettük el 
magunknak; — vegye szívesen a t. szerkesztő nr is 
e rövid figyelmeztetést, mely a világért sem akar 
„morális prédikáció" lenni, hiszen Jól tudom éli, hogy 
önnek arra szüksége nincs! — Oh de hogy van!!!

Szentes, 1888. február 24.
Szil-mák liéla, 

róni. Itath. s. lelkész.

Világfolyása.
A képviselőház végre valahára letárgyalta s 

e héten harmadszori olvasásban meg is szavazta a 
f. évi költségvetési törvényjavaslatot, továbbá vita 
nélkül hozzájárult az állategészségügyi törvényja
vaslaton a főrendiház által tett módosításokhoz.

Sokkal nagyobb figyelmet kelt mostanában a 
külpolitikai helyzet, amennyiben Oroszország — 
mely Bulgária jilen állapotával sehogy sincs meg
elégedve — fészkelődéi kezd. Hogy mit tikár tu
lajdonképen Oroszország, mély titokban tartja, pe
dig régóta tudja minden európai állam, hogy mire 
törekszik. Az alábbiakból érthető, hogyan akarna 
Oroszország Bulgária állapotába belekötni.

Napok óta úgy szólván semmi más hirt nem 
hallani, mint különféle verziókat Oroszországnak 
Bulgáriára vonatkozó javaslataitól. Egy ben-másban 
a verziók természetesen eltérnek egymástól, de abban 
nincs kétség, hogy Oroszország most még erőszakos
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(Folytatás.)

„Parancsolatjára, kapitány ur!"
„A „Szőlőfürt“-beu fészkeltek — tudom. Na, — a 

köpönyeg kapcsa nincs bekapcsolva. Pedig ludja, min
dennek be kell gombolva leírni. Ha tisztek lesztek, nyit
va hordhatjátok a köpönyeget tőlem akár hogy húzzátok, 
mint, egy uszályt Na — van engedélye ? A ki nyolckor 
a „szőlőlürt“-be szabid, s fölebbvalójilt. agyon gázolja, 
nem gondol arra, hogy kilenckor megint a szállásán le
gyen. Mutassa csak a kártyáját."

Az ónkéi les kigombolja a köpönyegét, lehúzza a 
keztyűjét, kiveszi a zsebéből a tárcáját s ez utóbbiból 
egy kártyát, a melyet a kapitánynak nyújt.. Ámbár ko
romsötét vau a kapu alatt s nincs ember, a ki a leg
erősebb szeműieggel csuk egy sort, is kibetűzhetelt vol 
mi, mindazonáltal egy kapitány, a ki olvasni akar, min
dig tud olvasni. Egelmann báró megvizsgálja a kártyát, 
remiben találja és visszaadja. A kártya ismét a tárcába 
vándorol, a tárca ismét egyéves önkéntes Steinfeld Ottó 
mélységes zsebébe, és ugyanazon kéz, a mely ezt el
végző, ismét begombolja a köpenyt előirás szerint.

„Na — menjen. De ne üljön soká a korcsmában, 
külöuben holnap reggel ernyedtek a csontok."

Egelnian báró jobbra távozik, Ottó balra távozik 
szárnyas lábbal, örülve, hogy kapitánya jó kedvében 
volt; — t. i. egy közönséges katona alig tud egy tiszt 
urat máskép képzelni, mint rettenetesen komolynak és 
szigorúnak, s nem fogja föl, hogy ezek az emberek szol
gálaton ki vili szívesen mutatják kedélyességüket. Ottónk 

már szalad fölfelé a lépcsőkön, a melyek, őt a nyugal
mas kikötőbe és a puncs-iváshoz vezelik, a hol bnjtár- 
sak őt már bizonyára fájdalommal várják, midőn kupi
lányát nem kiáltani, nem ordítani, hanem — mintha 
megveszett volna — üvöltem hullja: „Önkéntes!" „Ön 
kéutes!" Kötelessógszerííleg csinál Ottó „hátra arc“-ot, 
habár egy belső, épen nem kötelességszerű káromkodás
sal is, s a sarok felé néz, a hol Egelimuimtl összeüt
között és arra felé szalad, miközben a liszt szakadatla
nul ordít. A sarkon is tulsznlnd, do vigyázva és nagy 
körben: semmiféle itrnyékszorű hely nem mulatja, hol 
áll a kapitány. I)e hát menjen oda az ember valakihez, 
a kit nem Iái ! Arra ember nem képes. S mégis ezt 
követeli a kapitány, a mint folytonos „Önkéntes, ön- 
kéutos!“-e bizonyltja.

Az önkéntesben megvan a jóakarat, hogy a pa
rancsnak engedelmeskedjék, llétfelé is fordul s hét felől 
is megáztiilja magát és végre azon pont, felé mozog, a 
komiét a hang gyaiiitóhig származik. Kezével minden 
kaput megtapogat, a melyek előtt a sötétség Athathatat- 
lan, hogy megbizonyosodjék arról, mikép szAzadpaniiics- 
noka egyk alatt, sem várja.

„Önkéntes — a nieiiykőbe! Megvakult? Itt az 
ÁtjárónAl — nz árokban fekszem — plű!

Az árokban! A kapitány szerencsétlenül járt! Ottó 
vágtat, a mily gyorsan a nehéz c izma, a hosszú köpö
nyeg és a hosszú kiírd megengedik, az átjáró leié s itt 
egy közeli lámpás ködös világánál megpillant ja Egelmann 
bárót négykézláb az árok közepén, a melynek vize egy he
gyi folyam erejével rohan és majdnem elborítja az elesettet

„Ali, kapitány ur!" kiáltó Ottó ijedten és lehajol 
hogy a tisztet fölemelje, a kinek Ottó nézete és a ka
pitány nyögése után ítélve összes csontjait el kellett tör
nie, ti melyekkel a természet egy halandót el szokott látni

„Hó — no — nem emelni!" nyög Egelmann. — 
„Beszorultani — a lábamat nem mozdíthatom _  néz
zen csak illáim, pfű — meiiydörgetlót, megfulladok."

J . városa pompás példányaival rendelkezett a ki
kövezett vizáikukmik. Büszke is rajok a tanács.

I Nem annyira büszkék azon egyének, a kik belé
jük estek, a kiknek kis gyermekeik, macskáik és kö
lyök kulyáik csúfomul beléjük fulladlak, a kiknek kocsi
jaik egyik kerekükkel belejutotiuk, föllórdultak és hosz- 
szabb időre a kovács költséges kúrájába voltak adan
dók, a kiknek lovaik általuk sérüléseket vagy csouttö 
réseket szenvedlek, úgy hogy a siutér eljött, és őket 
(t. i. a lovakul) leszúrta. Általában bizonyítgatták, bog 
ezen állapotok nem javulnak meg addig, míg valamely 
nagy ur vagy a polgármester egyszer alaposan beléjük 
nem esik. — Az árkok mély — száraz időben bűzös, 
esős időben túlfolyó — szakadékokat képeznek. Mivel 
nem minden ember férfi, s nem mindenik van elegendő 
hosszúságú lábakkal megáldva, hogy e szakadékokat bát
ran átugorja, azért a tanács oly helyeken, a hol egy 
állampolgárhoz illő dolog nz utcán keresztül menni, át
járókat alkahmizott, a melyek rövid vasrudakra szaba
don lektelett deszkákból államik Mivel egy ily készü
lék az ideákon tolongó iljuságot. arra kényszeríti, hogy 
iiiiiidenléle faágat, a melyek egyáltalán nem a vizárkok- 
ba valók, ezen áljárók alatt elúsztasson, miállal gyak
ran <i csatorna bedugulása s ennek következtében ki
áradása áli elő: azért a. vizárkot ilyen ál járók előtt 
hariínllekteleti. vasrácsokkal zárták el. — Ezek a rá
csok meglehetősen betöltik hivatásukat, föltéve, hogy 
nincsenek eltörve, azonban ez a rendes állapotuk. Így 
a rácsot képező vasrudak közt elég nagy hézagok tá
madlak, a melyekbe egy nem túlságosan otromba láb 
kényelmesen belejul.hat, de semmiesetre sem húzható ki 
belőlük; — ilyen ellenniondiísok gyakoriak úgy az élet
ben, mint, a természetben.

Előkelő urak rendesen igen csinos lábacskáknak 
örvendenek, és Egelmann báró nem tett.kivételt, a sza- 
btlly alól. Hogyan történt — mindegy — egyszóval, — 
Ottó kapitányának jobb lába beleszorult egy most leírt 
rácsba, s ő benne fi-küdt a csordultig megtelt árokban, 
megmentést kívánva az önkéntestől. Szerencse, hogy ma 
tiszta esővíz folyt a csatornában.

(Folj t. köv.)



j-cmlszabúlj t, a maga részéről való fegyveres köz
belépést, korlátolt mandátummal vagy anélkül való 
okkupációt nem helyez kilátásba. A mai jelentések, 
melyek már a javaslatok várható sorsáról, vagyis 
az egyes hatalmak magatartásáról szólnak, a követ
kezők táviratból érthetők:

Egy berlini távirat a következőt jelenti: A 
diplomáciai körökben ma már bizonyosabbat hall
hatni amaz akcióról, melyet Suvalov itt kezdemé
nyezett. az orosz kormány, mint már jelentve volt, 
egyelőre semmifele hivatalos előterjesztést sem tett 
Bismarck beszédének értelmében, hanem követve 
Bismarck ösztönzését csak puliatolódzott, minő fo
gadtatásban részesülnének előterjesztései a közép- 
európai hatalmaknál. Annyi igen valószínű iek lát
szik, hogy az orosz puhatolódzási kísérletek nem 
igen vezettek kedvező eredményre. Oroszország fő
leg arra törekszik, hogy a hatalmakat a portára 
gyakorlandó barátságos presszóéra nyerje meg és 
így az utóbbit arra szorítsa, hogy Bulgáriában a 
törvényes viszonyokat állítsa helyre. Az itteni körök 
némileg meg voltak lepve az orosz programul sze
gényes volta által, mert az orosz kormányról fel 
tételezni vélték, hogy ama programul megvalósítása 
elé tornyosuló nehézségek, valamin" az esetleges 
eredmények hatása a portára már eleve is tudva 
lehetnének előtte. Ezért a politikai körök azt vélik-, 
hogy az előzetes eszmecsere nem fog kielégítő ered
ményre vezetni. A többi hatalmak visszautasító 
magatartása még az esetben is valószínű, ha Né 
metország csatlakoznék is a portával teendő lépé
sekhez. Hogy mennyire nem veszik komolyan Orosz
ország kezdeményezését., kitűnik egyik itteni poli 
tikus ama nyilatkozatából, hogy véleménye szerint 
Oroszország csakis azért fogott újból ez akciójához, 
liogy javaslatainak kétségtelen visszautasítása után 
megint a megbántottat játszhassa és újabb fegyver
kezeshez láthasson.

Társulati Istözg'jT-ö.iés.
A körös tisza marosi ármentesitö és bclvizszabá 

lyozó társulat, 1888. március 4 ik napján délelőtt 10 
órakor hl.-m.-Vásárhelyen, a városháza gyűlésiemé 
ben közgyűlést tart, melyre gróf Károlyi Tibor, tár
sulati elnök nevében a meghívók már szétkűldettek.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. A m. kir. nagyin, közm. és közi, ministerium- 

mik 1887. évi december 21-én 51605. sz. a. kelt ren 
(lelete, a kistiszai z-ilipszakadás következtében a tár
sulat által szenvedett károsodások enyhítésére nyúj
tandó támogatás és állami segélyezés tárgyában.

tízzel kapcsolatban az 18t7. évi októbor 31-én 
tartott, társulati közgyűlés 12. sz. határozatával ki
küldött bizottság jelentése.

2. A m. k. közm. és közi, ministeriumnak 1888. 
felír. 11-én 2352. sz. a. kelt rendelete. melylyel a 
társulat gátvédelmi szabályzata némi módosítás mel
lett jóválmgya'ik.

3. Körös Tárcsától Gyomáig kiépítendő körösi 
végleges (öltés tervezete, költségelőirányzata es az 
építési költségek fedezése iránti határozathozatal.

4. A Kistiszához és Porgányhoz vezetett belvíz
csatornák egyesítésének ás Porgánynál egy uj zsilip
nek létesítésére vonatkozó műszaki javaslatok, tervek, 
költségvetések elbírálása és a költségek fedezése irán
ti intézkedés.

ZvdZeg'lxÍTrá.solc.
A „Szentesi Ipartestület" f. hó 28 án azaz ked 

(len délelőtt 10 órakor saját helyiségében (a csizma
dia iparlársulat házában) rendes évi közgyűlést tart, 
melyre az ipartestület tagjai ezennel meghivatnak. 
Ezen másodszor egybehívott közgyűlés az alapszabá
lyok értelmében — a megjelenő tagok számára való 
tekintet nélkül — jogérvényesen fog határozni.

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

súg múlt, évi működéséről.
2) Az 1887. évi számadás megvizsgálásáról szóló 

számvevői jelentés.
3) Az 1888. évi költségvetés megáilapitása.
4) Alapszabály-mód ősit ás.
5) Szabályszerűen beadott indítványok tárgyalása.
6) Egy elnök, 30 elöljáró és 3 számvevő meg

választása.
.Jegyzet: A közgyűlésen csak oly indítványok 

tárgyalhatok, melyek legalább 4 nappal a gyűlés nap
ja előtt az elnökséghez beadattak.

Szentes, 1888. febr. 21.
llalázsovits Norbert, 

ipartest, elnök.

A „Szentesi polgári iparos és gazdasági kör" már 
cius 4-én azaz vasárnap d. u. 2 órakor saját helyisé
gében évi rendes közgyűlést tart, melyre az 1885., 
S|>. és 87 ik években beiratkozott tagok ezennel meg i 
hivatnak. Ezen másodszor egybehívott közgyűlés az [ 
alapszabályok értelmében — a megjelenő tagok szá
mára való tekintet nélkül — jogérvényesen fog ha 
tározói.

A közgyűlés tárgyai:
1) Elnöki évi jelentés.
2) Az 1887. évi számadások megvizsgálása.
3) Intézkedés a kör újraalakítása iránt. 
Szentes, 1888. február 19.

Balázsovits Norbert, 
körelnök.

A „Szentesi kölciönös segélyzö szövetkezet" folyó évi 

március 11 én délelőtt 10 órakor a csizmadia ipar
társulat termében évi rendes közgyűlést tart, melyre 
az összes részvényes tagok ezennel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai: „
1) A legutóbb megtartott közgyűlés jegyzőköny

vének felolvasása.
2) Az igazgató jelentése az igazgatótanács első 

évi működéséről s a szövetkezet üzleti viszonyairól.
5) A felügyelő bizottság jelentésével kapcsolat

ban az 1887. évi zárszámadás beterjesztése s úgy az 
igazgatótanácsnak, mint a felügyelő bizottságnak a 
felmentvény megadása.

4) Az 1888. évi költségvetés táigyalása.
5) A közgyűlés előtt legalább 8 nappal az igaz

gatósághoz benyújtott írásbeli indítványok tárgyalása.
6) A jegyzőkönyv hitelesítésére 3 rendes és 2 

póttag kiküldése.
Az évi zárszámadás 8 nappal a közgyűlés meg

tartása előtt a szövetkezeti tagoknak a helybeli pol 
gári iparos és gazdasági körben rendelkezésére áll.

Szentes, 1888. február 22.
Az igazgatótanács.

A „Szentesi polgári iparos és gazdasági kör" már
cius hó 4-én azaz vasárnap d. u. 3 órakor saját he
lyiségében alakuló közgyűlést tart, melyre az 
1888., 1889. és 1890-ik évekre ujonan beiratkozott kör
tagok ezennel meghívatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1) Ideiglenes elnök és jegyző választása.
2) Az uj cyclusra beiratkozott tagok névsorának 

és számának beterjesztése s a megalakulás kimondása.
3) Házbérlet.
4) Az 1888. évi költségvetés tárgyalása.
5) az alapszabályok esetleges módosítása.
6) Indítványok tárgyalása.
7) Az elnök, alelnök, gondnok, jegyző, ügyész, 

pénztárnok s könyvtárnok, valamint f.z összes rendes 
tagok 10 százalék íészéből álló választmánynak titkos 
szavazás utján viszonylagos szótöbbséggel egy évre 
megválasztása.

E közgyűlés csak az esetben lesz határozatképes, 
ha az uj körtagoknak legalább egy negyedrésze je
len lesz.

Szentes, 1888. február 19.
Balázsovits Norbert, 

köreluök.hírek.
— Zártkörű kartonbálat rendez a helybeli izr. nő

egylet jövő hó 3 án a nagy vendéglő kávéházi termében, 
mely, mint az előbbi években történt — kellő látoga
tottságunk fog örvendeni. Ajánljuk az érdeklődők fi
gyelmébe.

— Mlndszentről Szegvárra tétetik át a tiszántúli 
szolgabirói hivatal a legutóbb megtartott megyei köz 
gyűlés határozata folytán, mi által Szegvárnak ez 
ügyben beterjesztett kérelme kedvezöleg intéztetett 
el. Azonbanjazt hisszük, hogy e határozat ellen Mind
szent eiősen tog protestálni s mindent elkövet a szol- 
g-abirói szék-hely megtartásáért.

— Vidéki előfizetőink iránti tekintetből a megyei 
közgyűlés lefolyását lehetőleg részletesen és bőven kö
zöljük, mert alig van oly megyebeli község, melynek 
valami ügye nem forogna szóban a megyénél. Éppen az
ért elnézésre számíthatunk, ha a közgyűlés lefolyását 
folytatva közöljük, mert egyéb fontos tárgyakat sem 
szeretünk kiszorítani a lapból.

— Helybeli kaszinónk múlt vasárnap tartotta meg 
rendkívüli közgyűlését, melynek tárgyait két választ
mányi tagnak és a kaszinósnak választása képezte. 
A lemondás folytán üresedésbe jött két. választmányi 
tagsági helyre Zsoldos Ferenc fakereskedő és id. Bar- 
hadi N. Mihály földbirtokos választattak meg. De au 
nál kritikusabb helyzetet okozott a kaszinós válasz
tása, amennyiben dacára annak, hogy Jelenti Sándor 
volt kaszinós ezen állástól elmozdittatott a választ
mány által, mégis újból pályázott ez állásra. Elnök 
Kiss Zsigmond tehát első sorban azon kérdést vetet
te fel, vájjon elfogadja-e a közgyűlés Jelenti Sándor 
kérvényét, s miután a többség Juhász János felszóla 
lása dacára pályázatra bocsátaudói.ak nyilvánította, 
nem lehet csodálkozni, hogy a többség ugyancsak Je- 
lenfi Sándort, választotta meg újból kaszinósnak. E 
lénynél és határozatnál a kaszinó többségét Jelenfi 
egyénisége, főkép megbízhatósága vezette; de ezzel 
Jelenti a választmány kizáró határozata dacára állá
sába visszahelyeztetett s ez által a választmány ha
tározata megsemmisittetett, Jelenít eljárása pedig úgy 
szólva rectiticáltatott. Nem akarunk próféták lenni, de 
attól tartunk, hogy a kaszinói közgyűlés ezen ha
tározata uj bonyodalmukat fog előidézni.

— Esküvő. Mécs Balogh Sándor f. é. március 1-én 
a helybeli ev. ref. templomban oltárhoz vezeti Mikeo 
Mariskát. Legyenek boldogok!

— Négy és fél százaléknyi’! iszta hasznot jövedel
mezett a mu.lt évben egy-egy részvényre a helybeli 
kölcsönös segélyző szövetkezet, vagy ha úgy tetszik, 
gyűszüegylet, sőt azonkívül még a múlt évi vesztesé
get is fedezte. Megemlit.endőnek tartjuk még azon rend
kívüli körülményt, hogy ezen szövetkezet fennállása 
óta nem indított port egy adós ellen sem, mert nem 
volt rá szükség.

— Figyelmeztetés. A kik a polgári iparos és gaz
dasági kör tagjai közé újból belépni óhajtanak, ipar
kodjanak az alakuló közgyűlés előtt az ivnbk aláírni, 
mert a közgyűlés után jelentkezők a rendes évi tag
sági dijon kivűl még 50 kr. beiratási dijat is tartoz
nak fizetni.

— Értesítés. A „Gazdák és Iparosok Általános 
Hitelszövetkezete" szentesi fióktelepéhez tartozó részvé
nyesek értesitt-etnek, hogy a befizetés múlt vasárnap 
vette kezdetét s ezentúl is vasárnapon kiút délután 2 
órától esti 6 óráig tart. A fióktelep hivatalos helyi
sége f. évi szt.-György napig [Horváth István állat
orvos alsópárti házában van. A legkisebb heti befize-

I tés minden egyes részvény után 10—10 kr. Ugyanott 
[kapják a részvényesek a számlikra inár kiállított tör
lesztési könyvecskét, valamint uj részvényt bármikor 
lehet; váltani. Szentesen, 1888. február 21. A kezeli) 
bizottság.

— Buzgó tanfelügyelőnk e hó 24-én hivatalos lá
togatást telt a helybeli r. kath. egyház, elemi iskolái
ban s bizonyosan tapasztalta, hogy nemcsak kellő szám
ban vannak a növendékek, hanem azt is hogy a tantermek 
alig képesek azokat befogadni.

— Szép számban jelentek meg iparosaink az e. 
héten kitűzött ipartestületi közgyűlésen, de amennyi
ben az alapszabályok az összes tagok negyedrészét 
kívánják, a közgyűlést a megjelent, 130 iparos dacára 
sem lehetett megtartani. Ebből is látható, hogy sok 
iparos épen nem töiödik saját érdekével; panaszkod
nak rósz időkre, de azt a testületet, mely érdekűkben 
tehetne valamit s tenne is, nem méltatják figyelemre, 
mert a tagsági dijakat végrehajtás utján kell besze 
d.etni, dacára annak, hogy kisebb évi tagságj dij sehol 
sincs, mint a milyen nálunk szedetik. Minthogy nem 
merjük róluk azt föltenni, hogy nem volnának képe
sek az egy évre megállapított 1 frtot megfizetni, azt 
kell feltennünk, hogy’ az illetők egyáltalában nem 
akar n a k fizetni.

— Végre sok megtámadás dacára megkezdte mű
ködését a „Gazdák és Iparosok ált. Hitelszövelkezeté0- 
nek helybeli fióktelepe múlt vasárnap, sőt már ezen 
első napon uj részvényesek is jelentkeztek. Hogy e 
fióktelep vezetése jó kezekben van, mutatja az, hogy 
a fővárosi igazgatóság helybenhagyta e fióktelep ösz- 
szes intézkedéseit, s igy most már utóbbi akadályta
lanul folytathatja működését.

— Gondatlanság áldozata Özv. Szabó Józseféé 
szül. Áfra Zsuzsámul IV. t. G37. sz. a. szentesi lakás a 
piacra menvén árulni, kis unokáját Marozsán Julianna 
4 éves kis leányt, kit magánál tartott, a szobába be
zárta arra az időre, inig a piacról haza kerül. A kis 
eáuy gyulát találván tü-'et élesztett, minek folytain a 

szoba lángba borult s a kis leány ruhái is tüzet, fogtak. 
A kis leány oly súlyos testi séi ülést kapót, hogyannak 
következtében még az nap meghalt.. A gondatlan nagy
anya a helybeli kir. járásbírósághoz a rendőrség állal 
bejelentetett s valóban megérdemli a legpéldá.sabb meg
büntetést, hadd okuljon úgy e szereiicsóllen eseten mint 
a gondatlan asszony megbüntetésén az a sok anya, ki 
— ha valahová elmegy, hasoniókép a kis gyermekre rá 
szokta zárni az ajtót, nem gondolván meg, mily szeren
csétlenség érheti az ártatlan gyermekeket. Bezzeg na
gyobb gond van az oktalan jószágra, de a gyermekre 
éppen nem.

— Nagyban foly a munka a magtárépülethez csa
tolandó udvartéren, melynek feltöltéséhez, a régi töl
tést használják föl. E régi töltés felásásakor igen sok 
rőzsét ástak ki a kubikusok, miből azt lehet követ
keztetni, hogy’ eleinte a régi tölés igen alacsony lőhe
tett s csak idők folytán emeltetett magosabbra.

•— ÁRVÍZ! E cim alatt az „Egyetértés" teg
nap esti számában egy hirdetés van közölve, melyben 
Henne János volt társulati helybeli mérnök árvízvé
delmi szempontból javaslatát és a szabadalmazandó 
Sima és llenne rendszer szerinti iy zsiliptervezetet 
ajánlja. Lgalább ennyit vettünk ki a homályos értel
mű hirdetésből. Nem tudjuk, miben áll e szabadalma
zandó rendszer, de ha célszerűnek bizonyul, akkor 
gratulálunk a feltaláló mérnök urnák és sok szeren
csét, de minél kevesebb árvizet kívánunk hozzá.

— Vettük a helybeli ág. ev. egyház érlesil.őjél az 
1887. évről következő tartalommal: 1., Népesedési ada
tok. 2., Az egyház tisztviselői. 3., Az ogyház uj adófize
tői. 4., Önkéntes adományok. 5, .Jótékonyság. (>., Köz
pénztár állapota. 7., Egyházi adófizetők. 8, Iskolaügy. 
9., A tempiomalap. 10) Adatok a szentesi evang. egy
ház történetéhez (második közlemény.) Ez alkalommal 
csak a tartalom jegyzékét közölhetjük, de legközelebb 
több figyelemre méltó adatot közlünk a végből, hogy a 
többi helybeli egyház is példát vegyen e kisszerű egy
ház szép gyarapodásaiéi.

— Megölte az édes anyját egy gidófalvi lakos Jó
zsi Ferenc. Húshagyó kedden fuvarozni járt s úgy telt, 
mint a hogy a „kis szekeres nagy szekoies . . .“ nóta 
mondja. Mikor haza ment, már nehéz volta feje. Ily ál
lapotban hajba kapóit a feleségével. 87 éves anyja nem 
bírta szó nélkül nézni ezt a családi jelenetet, a. civa
kodó házasfelek közé állott. Ez azonban csak fokozta a 
részeg ember dühét s olyat ütött az öreg asszonyra, 
hogy szörnyet halt. A csendőrök Józsi Ferencet a fele
ségével együtt a sepsi szent-györgyi járásbírósághoz 
szállították.

— Vihar és tűz által elpusztított város. Monnt- 
Vernon, négyezer lakost számláló virágzó város Ameri
kában néhány óra alatt eltűnt, a föld színéről. A házak 
ügy omlottak össze, mintha könnyű kártya házuk leltek 
volna; egész épület sorok vannak romba döntve s a ro
mok alatt emberek fekszenek, ki tudja hányán, eleve
nen eltemetve A mit. a vihar megkímélt, eipuszt.itotta 
a fűz. A holtak számát most már 150 re teszik, a meg
talált sebesültek számát öOO ra, do a számolt nem hi
telesek. A lakosok a szabadban tanyáznak iszonyú hi
degben s éhséget és ínséget szenvednek, mert minden, 
minden megsemmisült. Az elpusztult város látványa szi- 
vettépő. Minden középület romokban fekszik, a kórház 
leégett, a fogház bedült, két templom és négy hotel 
teljesen elpusztultak.

— Felolvasás. A fővárosi iparosok körében febr. 
21-én kiváló napi érdekű tárgyról tartott felolvasást 
Tors Kálmán városunk szeretve tisztelt orsz. képvise
lője. Az „orosz tiplomalákról** volt cime a felolvasásá
nak. Kétféle diplomatákat különböztet meg: a hivatalost 
és nem hivatalost. Ez utóbbi pénzt áldoz bizonyos cél 
elérésére s az a jó oldala megvan, hogy ezért a hiva
talos diplomatákat nem vonhatni felelősségre. Felolvasó 
ezután bőven ismerteti Gorcsakov, lgnatiev és Suvalov 
kiváló orosz diplomatákat. Végül kiterjeszkedett, a női 
diplomaták ismertetésére. A keleten s különösen Konstan
tinápolyban nagy divatáruüzletek vannak, hol gyönyörű 
zsidó ős cserkesz leányok találnak foglalkozást. A fő
urak, sőt a szultán háremébe is, ha a hölgyok valamit 
készíteni akarunk, ily üzletekből hozatják a leányokat,



kik munknköz.ben elmondják, mi történt, a városban s 
viszont a hárem hölgyek is elmondják sokszor vi szedel- 
mes titkaikat. A leányok, mikor ismét az üzletbe men
nek, a hallott, dolgokat elmondják fönökimjllknek, ki 
ezeket, v.szo.it jo pénzért euy előkelő hölgynek mondja 
el ki nem más — mint kém. A felolvasót előadása után 
a ’szép számit közönség zajosan megéljenezte.

_  A ruházat egészségügyi szempontból. A Dr. Lő
rinci Ferenc ismert fővárosi orvos szerkesztésében meg
jelenő „Hosszú Élet? ciinü egészségügyi szaklap a kő- 
'vetkező közérdekű közleményt tartalmazza. „A ruházat 
egyik legfontosabb részét egészségi szempontból az in 
gek képezik. Legegészségesebb és egyúttal a legszebb 
is a tiszta fehér gyolcs ingek használata. A legnagyobb 
ke’lemetlenség az eddigi férfi ingeknél a mellgombok 
által támadt., mert azex kellemetlen nyomást gyakorol
nak a puszta mellre és a fémgömbök dörzölése nem egy 
Ízben okozott már bőrbetegséget. De nagy hátlánya a 
jelenlegi ingeknek az is, hogy az ing a gomblyukak 
gyors kikopása következtében nem lehet tarlós. Élthez 
járul, hogy a mellgomblyukak csakhamar kitágulnak, az 
ing eleje kigombolódik és szétnyílik. Hány esetben ké 
pezte ez a légcső, tüdők vészthozó meghűléseit, midőn 
a test felhevült állapotában, pl. bálban stb. a szétnyílt 
ing mellett hűvös légáramlat, érte a puszta izzadt mel
let. A Várady Béla, budapesti férfi-divat kereskedő ál
tal (kishíd utca) feltalált, férfi ingen mellgomblyukak, te
hát mellgombok is egyáltalán nincsenek és mégis oly 
szorosan tapad és simul a két mellrész egymásra, liogy | 
az ing sehol szét, nem nyilhatik és a mellben levő szer
veknek meghűlése ki vau zárva. Ezen ingek tehát, a 
melyek igen szépek, kitűnő szabásunk és igen olcsók,! 
egészségi okok miatt felettébb ajánlhatók? — 11a az 
olvasó visszaemlékszik azokra a közleményekre, melyek 
ez ingekről a hazai lapok nagy részében megjelentek, 
bizonyára csak örvendeni fog, hogy a sajtó ismét nem 
csalatkozott, midón e kitűnő és célszerű ingeket a kö
zönség figyelmébe ajánlotta. Most, csak azt tartjuk szük
ségesnek megjegyezni, hogy óvakodjék az utánzatoktól, 
és csalt azt a „Patent-inget" tartsa valódinak, mely 
Várady Béla előkelő fővárosi kereskedő kis híd utcai 
üzletéből származik és védjegyével van ellátva.

Felelős szerkesztő és lftptulajdonos• B<ihizsoviís Norbert.

Nyíl ttér.

Kiadó bolthelyiség és lakás.
Özv. Mácsai Antalllé vasúti utcában levő házában 
egy bodfliclyiség (jelenleg Újvári J A. ur hol - 
helyisége), két SZOlhl, liOíljim és ahhoz tartózó 
mellékhelyiség, — ugyanott egy műhely (<>s 
utcára nyíló ajtóval) f. évi szt.-György naptól kiadó.

Értekezhetni a tulajdonossal-_________

Tiz forint napi mellékkereset, | 
tőke és kockáztatás (risico) nélkül g
részletfizetés melletti eladása által az 1883 XXXI. l 

törvénycikk értelmében. g
Ajánlatokat, elfogad a j(;

fővárosi váltóiizlet társaság |
Atller és társa, Budapesten. g

Hirdetmény.
Szentes város 1888 évi megyei közmunka kivetési 

lajstroma folyó hó 2G lói március 4 ig folytatólag 8 napi 
közszemlére oly figyelmeztetéssel tétetik ki, hogy azt 
minden adózó saját érdekében tekintse meg. Ugyanezen 
idő alatt lesz közszemlén szintén alólirt. hivatalnál Szen
tes város 1S88 évi I. II. osztályú kereseti adó kivetési 
lajstroma, mely lajstrom betekintésére a segéd nélkül és 
segéddel dolgozó iparosokat. s mindazon adózókat, kik 
fekvőséggel bírnak, oly megjegyzéssel hívom fel, hogy 
a kivetés ellen netaláni felszólamlásaikat, és pedig:

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adónemmel 
már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitételé 
nek napját.;

ó) azon adózók pedig, kik az ezúttal megállapított 
adóval első ízben rovattak meg. adótartozásuknak az 
ndókönyvöcskébe történt bejegyzéséi követő 15 nap alatt, 
a szegedi kir. adófelügyelőségnél benyújthatják.

Városi adóhivatal.
Szentesen, 1888. febr. 23.

Tóth Kálmán.
aü. tanácsnok.

Kedvező pénzkölcsön!
41/, százalék jelzálogra felvinni! szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágos tűst nyerhetnek.

Tisztelettel
ZSZolxrx G-áloor.

1008 11888. Csongrád vármegye "/ispánjától.

Hirdetmény.
A vármegye tulajdonát képező kongóut megrongált 

részeinek alább részletesen elsorolt kijavítási munkálatai 
árlejlési verseny tárgyalás utján adatunk ki vállalkozás
ra. Felhivat.nnk ugyanazért mindazok, kik ezen munká
latokat. elvállalni akarják, hogy szabályszerűen felszerelt, 
és zárt, ajánlataikat a vármegye alispáni hivatalihoz cí
mezve f. hó végéig okvetlenül benyújtsák.

A javítási munkálatok részletesen következők:
1) a Széchényi kongó t.ég unt, megrongált, részeinek 

felszedése és ennek uj burkolása ugyana--.cn módon, u 
hogy az eredetileg burkolva volt, körülbelül 420 folyó 
méter hosszaságbun ;

2) a felszedett burkolási anyagból a használható 
részeknek kiválogatva külön rakás i és az uj burkolat
nál való felhasználása;

3) a szükséges homoknak a vármegyei kongóut, 
melletti homokbányából való kiásása s a kellő helyre 
kihordása;

4) az ut. burkolásához szükséges tégla anyagnak a 
vármegye téglatelepéről (Szentes város téglnégető helye 
mellől) kivá'ogatása, úgy liogv ezen kiválogatott, tégla
mennyiség esetenként n kiküldendő műszaki felügyelő 
által megvizsgálva átvétetni fog, s egyúttal a téglának 
a kellő helyre való elszállítása;

5) kisebb javítások a kerék levágások állal meg
rongált. helyeken, körülbelül 350 méter hosszaságlmn;

ű) a megkorhadt kerékvelők helyeit használt Vas
úti sínekből uj kerékvelők alkalmazása.

Mindazok, kik ezen munkálatokra vállalkozni s 
ajánlatot, bunyuj'tiai szándékoznak, a részletes és álta
lános kiviteli teltételeket, a vármegye alispáni hivatalá
nál a hivatalos órák alatt naponként megtekint hetik.

Kelt Szentesen, 1888. évi február hó 15-én.
Stammer Sándor,

alispán.

(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)
r

Weisse Seidensíoffo von 65 kr. MfleteX°
1-0 Qual.) verseidet roben- und stückweise zollfrei das Fabrik- 
Drpot G. h’eiineberg. (k. k. Heflieferant), Zürich. Muster um- 
gebend. Briefe 10 kr. l’orto. (2.)

Kiadó lakás.
A helybéli ref. egyháznak I. tized 172. sz. a. 

(a megyeház mellett) lévő házában f. évi april 24-től 
kezdve egy utcai szoba bérbe adandó. A föltételek 
ugyanott megtudhatók.

Vasas
VÉDJEGY,

JZiF

r

SCHinZMARKfl

Pepton-conserv, 
mely dacára, hogy dúsan 
tartalmazza a ható-anya
gokat, jóízű s rendkívül 
erősítő csemegét képez.

Ajánltatik : a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankadtság és ideges izga-

VASAS PHOSPHOR-PASTILLA.
VÉD JEGY. ,1

y •

Kiadó lakás.
Kanász TSTa.g'jr _zfX_ntal szabó I só 
tized 252. számú házánál egy padolt szoba s konyha 
a hozzá való mellékhelyiséggel f. évi szt.-György 

naptól haszonbérbe kiadó.

tottság ellen.
Naponta 2 darab veendő. 
Ára 1 doboznak 90 kr.

VÉDJE'G ( Rendkívül erősítő kellemes izű cti- 

korka angolkóros, görvélyes, vérsze- 

y-\, jj fl*ny s általán gyenge gyermekeknél : ■/ 

az Idegesség, bágyadtság, álmatlanság, ■ 

Izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be. ffi

Kis doboz, 10 pastilla, 50 kr. Nagy li 

doboz, 20 pastilla, 90 lrr.'SCHÜTZ MARKE SűHÜTZÍ^AR^

Hazslinszky KárolyKapható gyógyszertárakban TJ n rrrjl 1 70 0-7 Íz VT TT Ó T>nl Vf gyógyszerész, BUDAPEST,
ES A FELTALÁLÓNÁL: LlCtZ.öllllöZ.h.J LACII UJJ Vili, kér., Sándortér 3. sz.
Kísérletezések kitűnő oredménynyel tétettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet. m.-tanár urak által 

ős több gógyintézetben, melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan 
megvizsgáltattak és védjegygyei láttattak el.

ELET
MOSER S. Eszterliázy herceg1 volt uradalmi orvosa

Egy fél századon át, embereken és a természetben tett gyakorlati tanulmányozás után sikerült „Élet-Elixir“ emet 
összeállítani. Számtalan barátaim és betegeim, kiknek alkalmuk volt EIot-Elixircill bámulatos csodás Itatásáról 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 LET-ELIXIR 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 „Élet Elixir“-em mentőszer minden betegség elten; bámulatos hatásával az előbbi 
természetes erőt ismét helyre állítja, felvillanyozza az életszellemet, éiesbiti az eszméket, nyomtalanul 
eltávolítja az idegek rezgését, gyengíti a köszvény (podagra) fájdalmait és elhárítja ennek benyomulását 
a belső bélrészekbe, tisztítja a gyomrot beuyálkasodó nedvektől, melyek emésztési nehézséget, fejfájást és 

gyomorémelygést szülnek, egyszóval: leküzdi a legtöbb betegségeknek biztos forrását. — 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.

„Élet-Elixir“-em a legjobb szer gyengeség, sápadtság és görvélyesség (Skropheln) ellen; egy kitűnő szer emésztési ne
hézségeknél, hányásoknál, gyomorgörcs és gyomorhévnel (Sodbrennen).

!! Szenvedő emberek !!
Csak egyetlen egyszer rendeljétek meg „Élet-Elixir“-eniet és 

győződjetek meg ezen szer kitűnőségéről és előre biztosítják tite
ket, hogy „Élet-ElixÍr“-ein minden háznál nélkülözlietleii lesz. Az 

Élet-Ellxir" csakis nálam kapható:
Budapest VI., Gyár-utca íS7. sz. VÉDJEGY.

MOSERS.
I.sztei li.ízy herceg volt uradalmi orvosa.

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

lett a világ minden irányába pontosan eszközöltetik.

v.szo.it


__  -Mdióidét a „S: 

Elnöki jelentés 
a szentesi ipartestület 1SS7 évi működéséről.

Tisztelt Közgyűlés !
A szentesi iparteslület 1887-ik évi működése, in

tézkedési ha'ásköre és általában kebelében előfordult 
mozzanatokat magában ölelő jeleulésünket kövolkezők- 
[it.ii vilii szerei-csénk előtei jeszlcni:

Előle is kifejezzük-, hogy a testület rendes műkö
dése lulnjdonképen az 1887-ik évvel kezdődön. Mert, az 
]S86-ik évi 4 havi időtartam az nlakunts, a. kezdetle
gessel nehézségeit, részben sem kllzdhette le. — Ámbár 
még az 1887-ik évi működéssel sem lehetett az iparles- 
tíilel jogainak gyakorlatitt, — az időkiut fel..... ne
hézségek elbárilása melleit is -— a törvényes követei
méi.yek színvonaléia emelni, de mindamádéit a helyi 
viszonyok és alkalmazkodásokból merített tapasztalatok 
lehetővé tették, hogy a inog ma is fejlődé korát élő 
jiiiézk'dések fokoz itos fejeszlés által oly hátrányt nem 
idéztek elő, - mi állal a testület működésében meg
gátolva lett volna.

Az 1887 ik évi jelentésünkben nemcsak az 1886-ik 
év rövid idejű működéséről emlékezi link meg, — hanem 
kiterjeszkedtünk azon iparmozgalmokra is, melyek a 
lhid-ip.’sleii 1887 ik évi március hé végén megtartott 
országos ipartestületi értekezleten vita tárgyává tétet
tek, és a melyek igen nagy részben, az ezen értekezlet
ből kiküldött, végrehajtó bizottság által az összes ipa
rosak javára lehetőlegcs kedvezményeiket, illetékes he
lyeken elérhettek. Azonban az iparos érdekek kellő elő
mozdítása mind ez ideig oly eredményekre nem vezetett, 
melyek az ipát törvény több tekintetben hézagos és kü- 
lönfeiekép értelmezhető intézkedései s az ezekből kelet
kező bajoknak teltétien orvoslását elősegítették volna.

De ha az összes iparosok érdekeinek jogos meg
védése mindez ideig be nem következett is, remény le
het annak sikerét megoldására ; — mi abból is követ
keztethető, hogy a Szakministerium és általában a kor
mány az iparosok részéről előterjesztőit mindennemű 
kérelmeket tanú niányozás tárgyává teszi és a helyi vi
szonyokkal is egybehangzóvá tenni óhajtja. Ezen lények 
a mellett bizonyítanak, hogy a magas intéző körök is 
ma már az ipatos osztályt, a nemzeti vagyon és szelle
mi képesség egyik tényezőjéül ismerik el s mint ilyet 
nemcsak pártfogásba veszik, hanem fokozatos anyagi 
és szellemi előmozlitásukra törekednek; tért hódítani 
óhajtanak nemcsak a belföldi fogyasztásnak, de a kül- 
kivitelre nézve is versenyképességet, szerezni köteles
ségüknek tekintik. Hogy pedig az összes iparágak egy 
beolvadó aránylagos fejlesztése időt, tauulmáuyozást és 
célszerű megfejtést, igénye1, az tagadhatatlan. Mert a 
régi céhrendszer, az 1872 évi iparlörvény után kelet
kezett ipartársu'atok igen sokszor vagyoni tekintetek 
hol saját, érdekeik előmozdítására törekedtek s a 
helyzetet még ma is akképen szándékoznak uralni, mint 
az a régi érdekeknek megfelelt. Ha pedig már a küiön 
féle céhek, illetve ipartársulatokból alakult iparteslüle- 
tek, melyek a régebbi és ujabbi törvény szerint az ipar
folytatásra képesített iparosokból állanak, s mégis ezen 
iparlestületeknél, — melyek alapszabályzataikat nem
csak a törvény és rendeletek, hanem még a helyi vi
szonyokhoz alkalmazhatólag is alkothatják, — nézetei 
térés van: nem lehet megütközésnél fogadni, hogy az 
összes hazai iparosok különféle címeken felsorolt sérel
meiknek orvoslása — hosszasabb tanulmányozás után 
váljék oly mindent magában foglaló lörvénynyé, mely 
hivatva leend a különféle ipari igényeknek részletes és 
egyöntetű törvénybe iktat hatására.

Mig az összes iparosok érdekeit érintő különféle 
igények, nézetek s a helyi körülményeknek lehetőleges 
figyelembe vétele szak-tauácskozmány által eldöntve nem 
leeudenek: addig a rendes viszonyok beállhatása el sem 
képzelhető.

Vajdaiam azonban, hogy a Budapesten megtartott 
országos értekezlet végrehajtó b'zot.t Hágának eljárását, 
több ipari közlöny uralomnak tekinti; pedig annak is 
meri tevékeny buzgósága nem becsmérlő kicsinylőst, 
hanem öudiesekvés nélkül elismerést érdemel.

Elismerést, érdeme1 ama bizottság, mely párt te
kintetek és magán érdekek nélkül fogadta el az összes 
hazai iparosok nagy többségének megtisztelő bizalmát ; 
a mely bizottság nemcsak a főváros, hanem az ország 
vidéki iparosainak megválasztottjaiból is áll. Azon föl
tevés téves, hogy az ország iparosai felett Budapest fő
városa fölényt gyakorolni óhajt;.mert ennek ellenbizo- 
nyiiékául szolgái azon megcáfolhatatlan tény is, hogy 
Budapestről ipartestületi működésűnk ideje alatt mi is 
igazságos pártfogásban részesiltet.tünk.

Igaz, hogy a kereslted-Imi és iparkamarák,— úgy 
a kereskedők mint az iparosok érdekében is összmüitö- 
désre hivatvák. — Igaz az is hogy a kereskedelmi és 
iparkialmira tagjai tanácskozmányába kereskedők és 
iparosok vannak beválasztva, s ezek egjüttoseii készí
tik elő kereskedő és iparosok ügyében hozzájuk, — 
— avagy a szakministeriumhoz intézett kérvények és 
kérvényezések felett véleményadásukat.. És éppen ezért 
több oldalról érintetik a kereskedelmi és iparkamarák
nak c-upáu a kereskedelmi ügyelt elintézése körül 
esetmikiut. való kedvező ajánlata, javaslata. Ily kedvez
ményt. részünkről nem tapasztaltunk ; mert ily eset, ipar
testületünk belélelében elő nem fordult s kívülről sem 
jutott tudomásunkra. De ha előfordulna, mindenkor 
•m-gialá ni tudjuk azon törvényes alapot, melyen a jog 
sniá.s bátkivel szemben megtorolható lenne. A kereske
delmi e.s iparkamarának külön választását és két asz
ályra szakítását azért sem véleményezhetnénk, mert 
tíz ipariörvéuv értelmében a kereskedők, ezek tanoncai 
és segédei közti viszonynak elbírálása részben az ipar- 
•fMlliei kebeléből alkotott békéltető bizottságnak jog- 
idirehez vau utalva: tehát az ipari esi ület oly helyzet
fián van. hogy nemcsak a kebelébe tartozók teleti, 
ll:i|mtn n’ Holmién kívül ál.ok súrlódási ügyében is bi- 
''■'iskodásra van hivatva

Ezeknek ismertetését s előre liocsájtását köt.eles- 
kuek lailőttük, mert az iparte.>lillet tagjaival széni 

öen véleményt adni szándékoztunk az iparosoknak tiltó.,

sentcs és Vidéke" 1888. évi 
hogy kellő tájékozással bírjanak az ip.irlörveny és az 
annak végrohajtására hivatott felelős kormány, szak mi- 
nislerium és az országos ipar-értekezlet végrehajtó bi
zottságának elfoglal1 álláspontjáról.

Midőn az iparügy érdekeben tett általános előter
jesztésünket bírálat, alá bocsájrjuk: n testületünket, kö
zelebbről érdeklő éq bcléletllnk tevékenységére vonat
kozó je'enié-ünket következőkben adjuk elő:

Az iparos ifjaknak egylete — mely az átutazók 
elszállásolásán kívül — önmivelődésre is van hivatva, 
az ipartestület kebelébe vonatott, az által, miszerint, 
közös elhatározás folytán az általunk bérelt helyiségbe 
kö tűzött ili. — Az iparosok és az iparos segédek egy 
helyiségbe vonása az ipari érdekek előmozdítására csak
is jótékony határú lehet. — Es éppen ezért egyetértő 
működésre h'vatvnk a tulajdonképpen egy teslillolh z 
tartozó iparosok es segédek, mert az azonos érdekek is 
természet, és törvény szerint azt követelik.

Ipartesl.ületüiik — habár jogait, a. törvény alapján 
gyakorolta is, még sem fejthetett ki o.v üdvös niűiiö- 
désf, mely az ipari érdekeknek mii deliben nmgfele,be
tett volna E sajnos körű mény annak tulajdoniihano, 
hogy még ma is vannak egyes ipartársulatok, melyek az 
elöljáróságnak többszöri felszólítására vagyonukról nem 
nyilatkoztak és igy a törvény követelményeinek eleget 
nem lettek; sőt több társulat, habár be is lépett a tes
tületbe, a rendelkezése alatt volt vagyonával tényleg 
nem olvadt, be. Ennek tulajdonítható, hogy az ipái tes
tület kebelében szakosztályok nem alakultak. Ennek tu
lajdonítható, hogy az egyes szakipnrágak megvédése kellő 
támogatásra nem talált. — Meri, egészséges iparügyi 
érdekek csak ott tételezhetek fel: hol a közös érdekek 
vita tárgya és szakszerű elbírálás alá jutnak és a kivi
telte nézve is kölcsönös megállapodás jön létre.

Elhatározta az iparteslület közgyűlése, hogy anyagi 
támogatáséit Szentes város közönségéhez fordul. Ezen 
elhatározásában támogattak és még ma is támoga ják a 
kedvezőtlen anyagi körülmények: de a várost terhelő 
és az iparosokat is mint adófizetőket érintő és a múlt 
év folyamán a városnál halmazra jutott nagyobbszerű 
alkotások teherviselése akadályul szolgált arra, hogy e 
jogos kérelem oly időben terjesztessek elő, mely a ki
vitelre nézve alkalmatlannak látszott.

De fenniartandóiiak véleményezzük amaz elhatá
rozást. a jelenben is; és pedig annálinkább, mert a vá
ros közönsége nem járul ipartestületi célok kiadására az 
ipariskolák költségein kívül. — Pedig méltányos, hogy 
ily népes város, hol saját pénztárából gymnásiumot tart 
fenn, — más városok példájára az ipartest Illetet anyagi 
segélyben részesítse, sőt ezt kö.elességszerűnek is tartjuk, 
mert a nőm képesített iparosok s azok tanonc- és segéd
ügyei is az ipartestület kebelében intézteinek el.

Az ügy forgalom következő volt: Kiállíttatott 8S 
tanonc-szerződés, tanulólevél 66, muukiikönyv 107, ér 
kezelt ügydarab 266; munkaköi.yv igazoltatott. S00 és 
fejláp kiállíttatott 315 esetben. Határozat, hozatott elől- 
járósági ülésben 133, közgyűlésben 11, a békéltető bi
zottságban 19. Kiadmányozás eszközöltetett 273 esetben; 
tehát a jegyzői ügykörhöz tartozó ügyekben az összes 
forgalom 2078 darab volt.

Az átalakulással jutott és időközökben szerzett 
vagyonok leltári értéke 46 frt 40 krt tosz ki.

Vagyoni mérleg nem állapítható meg azért, mert 
maradható jövedelem a kiadással .szemben nem áll fenn.

A költségvetésben előirányzott bevételek és kia
dások az elfogadott költségterv keretén belül eszközöl
tettek.

Feltűnőnek jelezzük, hogy az 1 írtban megállapí
tott tagsági dijak gyéren — sőt nagy részben be sem 
folytak; — és ennek a következménye az, hogy az ipar
testület elöljárósága 250 frt Szentes-Vidéki takarék
pénztári hitelt volt kénytelen igénybe venni.

A kölcsön felvétel esetleges visszatérítése ős az 
elodázhatlan kiadások szükségessé tették, hogy az elöl
járóság az előirányzott, tagdijt közigazgatási utón vég 
rehajtás foganatosításával is beszerezze. — De ezen 
erélyes fellépésnek is az annak eszközlésére hivatott kö
zegek lassú és erélytelen eljárása miatt kellő eredménye 
nem lehetett; mert végrehajtási úton a kimutatott 550 
irtot lm ladó hátralékokból 33 frt. folyt be, úgy hogy az 
év végén még mindig 504 frt 30 kr. hátralék volt.

Ha pedig az ipartestület önálló jogainak gyakorol- 
hatását és a törvény védőimé alá helyezett jogait vesz- 
szük figyelembe: feifünő hogy a biztosított jogok él
vezetével szemben a kötelezettségek lerovása arányban 
semmi lekintetben sem áll. Pedig a hol jogok gyakor
lása biztosítva van, önként következik a polgári köte
lességek teljesítése is. Az önkéntes alakulás által ma
gára vállalta az iparteslület mindazon feladatokat, melyek
nek teljesítését a törvény és rendeletek megkövetelik. 
Ha pedig ezeknek szigorú végrehajtását, — a mint kell 
is — teljesiter.djük: nem szabad elmulasztanunk az 
anyagi hozzájárulásnak múlhat lan szükségét, mivel a 
fizetési kötelezettségek nem rendes időbeni teljesítése 
a testület működésére bénitólag hat.

Az elöljáróság feladatának ismeretében és köteles
ségének tudatában a hozzá és általában nz ipartestület 
köréhez tartozó ügyekben mindenkor rőszrehajlatlanul 
és erélyesen eljárni törekedett, de Int az ipar érdekek 
fokozatos ülőhaladását nem eszközölhette is: annak ma- 
uyarázata a lestületi tagok részvétlenségében keresendő. 
Mert az elöljáróság hathatós működést csak úgy fejleszt
het ki, ha iparágak szerint szakosztályok a laki Ilii Imik 
es az éruekek megvitatása után véleménnyel járulnak 
az elöljárósághoz, hogy ez célszerűnek veit javaslataikat 
kivinni elősegítse.

Huny az ipnrérdekek előmozdítását. az elöljáróság 
szivén hordozta: arra bizonyítók, hogy a nőpfölkelési 
cikkek előállítására vállalkozott iparosok ügyét nemcsak 
saját kebelében támogatta, hanem igénybe vette a váro
si tanács, a budapesti kereskedelmi és iparkamara és e 
váios országgyűlési képviselője, nagyságos Törs Kálmán 
urnák — hathatós pártfogásaikat is.

Az elért eredmény, mint még kezdetleges téren 
nyert előny, nagyobb anyagi hasznot nem hajtott ugyan; 
de elóretett azon erkölcsi siker, hogy a vállalkozó csiz
madia és szíjgyártó iparosok által készített összes muu-

8-ik számához.
kákát versenyképesnek találta a fölülvizsgáló bizottság 
és azokból egyetlen darab sem lett, visszaül iisitva. — 
Tehát, remény lehet reá, hogy adandó alkalommal ipa
rosaink az intéző körök támogatására ismét, számit- 
hatnak.

Az elöljáróság javaslatai szerint készített ügyrend, 
békéltető bizottsági szabályzat minden módosítás nél
kül, — nz alapszabály pedig a 6. § nak módosítására 
vonatkozó hivatkozással a múlt, évben felsőbb hatósági
lag megerősittellek Az alapszabály ezen szakaszát fen- 
tartandónak véleményezte a nagy gyűlés és e tekintet
ben felirati intézését rendelte el a szakministerium. 
Minthogy azonban az alapszabály több § áuak újra szö
vegezése és módosítása váll, szükségessé: azt ily érte
lemben összeállítva a nagy gyűlés elé terjesztjük és 
kérünk oly megállapodásokat hozni, melyek nz alapsza
bály hosszú időre való állandóságát biztosítsák. — A 
heti vásárok rendezése ügyében elfoglalt előijárósági ja
vaslatokat úgy n. város, mint, a megye közönsége irány
elvül elfogadta akkor: midőn halározatllag kimondotta, 
hogy n. szentesi heti vásáron vidéki iparosok nem árul
hatnak; mig ellenben n megyebeli szomszéd községek
ben heti vásárokon olt nem termeit, iparcikkeket a me
gyebeli más község iparosai is árusíthatnak el.

Az elöljáróság személyzetében annyiban történi; 
vállozás, hogy annak köziisztelelben állott, és város
szerte ismert és szeretett alelnöke Kuufi Horváth La
jos az elmúlt évben elhunyt, s hogy az ipartestüiet elöl
járósága által alelnökké Borbély Lajos, — pénztárunk
ká pedig Hunyadi Sándor előijárósági tagok lettek meg
választva.

Az iparteslület tagjainak létszáma 650 volt; ezek 
közül uj ipnrengedélylyel belépeti 13 egyen. Az iparos 
segédek száma 426-ra megy. A tanonclajstromba veze
tett. t.anoncik az iskola látogatására a törvény korlátni 
között — szoritliitiiak.

Az elöljáróság és iparos segédekből alakult békél
tető bizottság tényleges működését megkezdene s az. 
slőfordult súrlódási ügyeket részben egyezség, — rész
ben pedig igazságosan hozott hatéi ozatokkal intézte el.

Tiszteit, közgiüié.i! Az ilt. elősorolt mozzanatok 
voltak azok, melyek az iparteslület életére ób működé
sére vonatkoznak. Az elöljáróság igyekezett nemes fel
adatát. megoldani, — hu azonban az mindenekben nem 
sikerült is, az a jelentősünkben felsorolt okokban ke
resendő.

Az iparle-dület nemes hivatásának csak akkor fe
dhet. ineg, ha unnak minden tagja vállvetve működik, 

hogy unnak anyagilag és szellemileg tekintélyt es elis
merést vívjon ki. Mert mig a szükséges tényezőket ön
magunk előállítani nem akarjuk: addig a testület, fel
virágzására gondolni sem lehet. — Még sok belőleti 
ügyünk rendezetlen. A jövő követelményeihez tartozik 
még az. iparosok és segédek közötti viszonyok rendezé
se; a segély pénztáruk létesítése, iparszövet kezetek és 
iparszakosztályok alakítása; melyek mind o y nagy hord
erejű intézkedéseket igényelnek, miszerint azoknak cél
szerű megoldása huzamost) időre vár. De ha közömbö
sen végig nézzük az éveket egymásu'áu és a kezdetle
gesség nehézségeihez senki nyúlni nem akar, avagy 
erőnket kicsinynek tartjuk hozzá: akkor a testület so
hasem fogja elérni azon pontot, és alapot, mely az ipa
rosok működésének fénypontját, és méltóságát képezheti.

Midőn tehát az elöljáróság annak elnökei és liszt
viselői neveken megbízatásunkat ezennel leiesszük es 
önöknek visszaadjuk, arra kérjük önöket, hogy válasz- 
sznmik oly elöljárókat, kik méltók leeudenek bizalmukra 
és a kik nem lógnak visszariadni még áldozatok meg
hozásától sem, ha azt az iparügy érdeke úgy fogja 
kívánni.

Óhajunk az, hogy legyen önöknek munkáján az ég 
áldása és adjon önöltnek erői, kitartást, összetartó bé
kességet. és akaratot ahhoz, hogy ez évben céltudatos 
működéssel jobb eredményt, érhessenek el.

Kelt Szentesen, 1888. február 7-én
Balázsovits Norbert, 

elnök.
Szakái Mihály, 

jegyző.

u^próság-.
Ütemre dolgozó kőműves. A rósz nyelvek 

azt beszélik, hogy egy kőm,vés egy hó létől kezdve min
dig két ajtó beállításával volt elfoglalva egész a leg
közelebbi napokig. Kérdezte egy arra menő ember egy 
másik embertől, hogy:

Miért tart az olyan soká? mire a kérdezett azt 
mondta,, hogy :

— Miért?! mert taktusra jár a köze a kőmű
vesnek.

— De ha taktusra jár is, akkor is soká készül 
nagyon.

— Hja, de figyelembe kell venni azt is, hogy a 
„Szózat, “ot fütyüli a kőmives s annak igen lassú a 
taktusa.

Mire oda kiált a másik a kőművesnek:
— Hej kőműves, igaz, hogy taktusra jár a keze?
— Igaz, felel a kőmives!
— Akkor ne a „Hazádnak rendületlenül" dalt 

fütyülje, hanem azt, hogy „Itca bizony megérett a sa
láta," mert igy sohasem lesz készet).

— Azt nem tehetem, felel a kőmives, mert én 
arra spekulálok, hogy mikor bevégzem, a reperálásrn 
is meg akarok alkudni s mindjárt hozzá is fogok a re- 
peráláshoz, mig az állványt el nem szedem.

♦* *
A görgői e m b e r a s z i n h á z b a n. — Mit akar 

azzal a batyuval és elemózsiával, atyafi?
—• Hát azt hallottam, hogy ma olyan darabot ját

szanak, a kiben egy ember úgy berúg, hogy csak h.u- 
niadnap múlva józauodik ki; — hát én meg uzt be ak.->- 
rom várni.

* a. ♦* .
K a d é t. i s k o 1 á b ó I. Tanár. Mit csinálnak a törzs- 

tiszturak békében ?
Kadét. Adósságot.
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A (lolutnyjövedéki törvén.vok <5s töryóny esi tett, sza

bályok iuii<h>s:t:isfira vonatkozó 1887. évi XL1V. t. c. s 
ennek végieliíi-jtrtsa tiírgyáb'in a miiéit, in. kir. pónztlgy- 
ininisteriuin líítnl f. évi jimuiír lió 22 én 1G0. sz. a. u 
(lolióiívcsonipészet niegakiuliílyoziísn tekintetéből kibo- 
csittoll rendelet, úgy a községi elöljárók, mint a dohány 
termelők, doiiánykertészek és minden egyes polgár által, 
ktllönliém súlyos büntetés terhe alatt megtartandó szi
gorú intézkedéseket, foglal magában.

S mini hogy a mondott törvény értelmében köte
lesek az elöljárók a csempészet minden nemének meg
akadályozása körül nem csak közreműködni, hanem a 
lettesek kii.yomoz.ása, elfogatásit, a csempészet lárgyni- 
i.nk és segéd eszközeinek lefoglalása állal közvetlenül 
is n csempészet elfojtásában eljárni, — énesiii a városi 
Innács a lakosságot; miszerint n rkapitányságot utasi- 
lottn, szigorúin felügyelni arra, hogy n város bel és 
külterületén doháiiycsempészet, akár leveles, akár vá
gott dohányunk, akár pedig a magyar korona országai
nak gyáraiból fagy rak táraiból nem származó gyártmá
nyoknak házalás vagy nyilvánosan való eladása állal, 
vagy bármely más módon ne űzessék; továbbá, hogy ti 
csempészet céljából a város határából dohány el ne 
hiircoltassók, s más községekből elcsempészolt. dohány, 
a város halárán való átszállításánál, segéd eszközeivel 
együtt lelnrtózliissék; a csempészet tárgyát képező do
hánynak, vagy doháiiygyárfuiáiiyokuak lefoglalása mel
lett, a pénzügyőrséget azonnal értesítse és azon kívül, 
int szükséges, a csendőrseget, is igénybe vegye.

Figyelmezteti ennek folytán a tanács a városi la
kosságot, l-ogy n dohány-csempészettől tartózkodjék, mi-' 
vei n törvény átliágói szigorúan fognak bűntetteim, inig 
ellenben a feljelentők a feljelentői t vugy kihágási ese
tek illán befolyó bírságokból a szubályszerű feljelentési 
s tettenérést jutalékra igénnyel liirnnk.

Figyelmezteti továbbá a városi tanács a közönsé
get, miszerint a ha'óság elleni erőszak bűntettét követi 
<-l nz, n ki n dohánytermelés, kezelés vagy elárusitásl 
ellenőrzésével megbízott pénzügyi vagy más hatósági 
közeget, vagy kirendellet, a lörvéuy vagy a hatósági 
meghagyásának végrehajtásában erőszak vagy vészé yes 
fenyegetés által akadályozza, vagy valamely intézkedésre 
kéiiyszerili, vagy pedig hivatalos eljárásit alatt tett.lég 
báiilnhnazza; s az ilyenek az 1878. évi V. t.-c. 165. 
§ a értelmében három évig terjedhető börtönnel bünte
tendők; ugyan ezen büntetés nikiilmaz.-u dó, ha a cselok- 
inény a hatósági közegek védelmére rendelt vagy meg
jelöli). személyek ellen követtetik el.

Vendéglősök, korcsmárosok, kávéház és minden más 
nyilvános helyek tulajdonosai, valamint hajós knpitil 
uyok is 50 fiitól 500 írtig 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 árusitfassék.

Ismétlés esetén a fentebb említettek, lia az eláru- 
silásról tudomásuk volt, ezou pénzbüntetésen kívül egy 
hónapig terjedő elzárással is fenyithetők.

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

A dohánynak élvezetre való készítése kizárólag az 
állam gyárainak vau fenntartva, tilos tehát dohányt ipar 
szerűleg, vagy egyátalábim mások részére díjazásért 
földolgozni, gyártani.

A dohány termelőket addig is, míg a törvény reájok 
vonatkozó része velük egész terjedelmében külön is kö- 
zöltetni fog — figyelmezteti a tanács, hogy doliányter 

illésükből senkinek bármely címen,bármely csekély meiiy- 
nyiségel sem engedhetnek át, hanem kötelesek a njei . 
egűsz termest a ni'-gnltapiloH lintni idcben bevi l« s \c- 
gett. hiány nélkül a. beváltó hivatalim beszálltain, il e- 
főleg a lennelésre kövei k<*ző öv jajiii.ír végéig eugei ‘ • 
lyezett dohány kiviteli kereskedőnek átadni, vagy saj. 
teljesen biztos és pénzügyi hatóság állni ellenzáiial e - 
láíolt raktárába beraktározni vagy külföldre kiszállítani.

Azon termelők, kik bármi címen bármily csekély 
momiyiséget. valakinek átengednek és n nyert egész lei- 
mést a megállapított hnláridóben beváltás végell hiány 
nélkül be nem szállítják, illelve engedélyezett dohány 
kivileli kereskedőnek a termelésre következő év jnnuái 
hé végéig át. nem adják, azon kívül hogy a termelés
ből kizáratnak, minden 500 gramm dohány után 80 
kinyi fogyasztási illetéknek kétszeresétől négyszereséig 
terjedő pénzbüntetésben marasztalandók el.

Kelt Szentes város tanácsának 1888. évi február 
hó 15-ik napján tartott, üléséből.

SARKADI N. MIHÁLY,
polgármester.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer u gyomor minden betegségeiben.

Fffliihmilliatatlan ótvágvliiánv, gyomorgyungeseg, rósz 
illatú klckzer, felinvtulús, savanyú ü'lbolienes, koliha, g.vo- 
morlninit, gyomorégés, homok- es (tamkepzode*tuIsagos 
íiválkakén/.Ödes, sárgaság, undor rs hányás, luht.|a> (ha 
a gyomortól ered), gyormorgörcs, székszorulas, a gyomor
nál; ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lep-, 
mái- es aranveres hántalmak eseteiben. - Egy üvegese ara 
hasznú tuti lirasiláss'l együtt B.> kr., kettős palaczk 60 ki.

Központi szétküldés Bratly Károly gyógyszeres/, .tltal 
Krcinsicrben (Morvaország).

Kapható minden gyógyszertárban.
Óvás! A valódi máriaczelli gvomoresöppeket sokat 

hamisítják és utánozzák A valódiság ieléiil miiiden 
ütegnek piros, a fenti ve.ujegygyel ellátott boritokba kell 
göngyölve lennie és a minden üveghez mellékelt haszná
lati utasításon meg kell jegyezve lenni, hogy az nrcin- 
sierben Gusek Henrik könyvnyomdájában nyomatott toü

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Podhradszky Ferenc és 
Várady Lajos gyógyszert railmn; Hód-Mezö-Vásárhelyen Aigner 
Gyula, Bernek Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medvecky József és lturts Emil 
gyógyszertáraiban; Szegeden Ambrózy A., Barcsa)’ Károly, Bauer- 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.

RSST!

Értesítés.
Az ipartestület békéltető bizottságának ki

egészítése, céljából tartandó választási közgyűlésre 
Szentes város területén lévő összes iparos segé
dek az 1884. évi XVII. t.-c. 141. §-ában körül
írtakhoz képest f. é. február hó 26-ik nap déle
lőtt 9 Órakor az ipartestület. hivatalos helyiségébe 
(csizmadia céhház) midőn meghívatnak, egyidejű
leg figyelmeztetnek a segédek, hogy ez alkalom
mal a segélypénztári ügy is tárgyalható leend az 
ipartörvény 142. §-a alapján, és hogy a segédek 
betűsoros névjegyzéke e hó 20-ik napjáig az ipar
testület 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.

Csúcs Imiének
II. tized 12 ik számú háza szabad kézből eladó. 

Értekezhetni ugyanott a tulajdonossal.

ZCiacló ’boltlxelsriség'.
Szabó mihály UT-ik t. 138 sz. házánál egy bolt 
helyiség' Szí. György naptól kezdve bérbe adan

dó. ■— Értekezhetni ugyanott.

►

<

-

n

PSERHOFER J.
gyógy*■’í íí’1’*1.

Becs, Singerstrasse 15. sz. „Az arany bírod, almához". 

Vérlisztitó labdacsok, melyek előbb uni- 
versalis piruláknál; neveztettek, ezen utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mert való
ban alig van betegség, melyben ezer meg 
ezer esetnél csodálatra, méltó hatásunknak 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 
rulaval 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával 1 frt 
5 kr., bérmentetlen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz elöleges beküldésével bérmentve 1 tekercs pi
rula 1 frt 5 kr., 2 tekercs 2 fit 30 kr., 3 tekercs 3 frt 
85 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 he, melyekben ezen 
pirulák fogyasztói visszanyert egészségüket a legkülönbö
zőbb és suíyo betegségek útin köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei, tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sok köszönő irat közül néhányat itt közlünk:
L e o g a n g, 188 >. május 1 \

Igen tisztelt uram! Önnek pirulái valóban cmuI.í latra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, hanem segélyt nyújtanak majdnem mindenben.

A hnsvótkor küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
bárát.jaim közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, in ■<• 
magas kom egyének i>. ha nem is teljes jó egés/.éget., de 
tetemes javulást tapasztaltak, s folyvást használni akad
ják. Kérem ennélfogva, szíveskedjék ismét 5 tekercset kül
deni. 'fölein és mindazoktól, kiteltük szerencséjük volt az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
köszönetiinket.

Deutinger Márton. 

Béga-8zt,-György, 1382. 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 lielvreállott 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
lamiül két darab chinai szappant is Kiv.dó tisztelettel 

Novák Alaj09, főkertész.

Tekintetes ur ! 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 
bizalmatlansúgomnnk elhatároztam, önnek vértisztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák sególyévul hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
megváltani, hogy régi hajó n négy heti ha.szn 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.
Becs, 1881. február 20.
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TICHO BERNÁT árucsarnokából
BRÜNNBEX, Krautmarkt 18., saját házában,

utánvétellel kapható:

Fagy-bal zítam Pserhofer J.-től, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenfele fogyások ellen valamint idillt 
sebekre stb. Egy dobozzal 40 kr., bérmentes küldéssel 
G5 kr.

| Nyári kannngarn
| 1 maradék teljes férüöltöny- 
g re, mosható
| 6’40 mét. hosszú 3 frt.

| Gyapju-lodeu
■ kétszeresen széles, teljes női 
J ruhára, minden színben
I 10 méter 6 frt 50 kr.

| Gyapju-beige
H kétszeresen széles, a legtartó- 
s sabb, teljes öltözetnek
| 10 mét. 6 frt 50 kr.

| Indiai főnie
S félgyapjn, kétszeresen széles, 
| teljes ruhának
| 10 met. 5 frt.

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

Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

széles, teljes öltözetnek 
10 mét. 4 frt. 50 kr.

Terno Veloure 
kétszeresen széles, tiszta gyap- 
ju mindun divatos színben.

Egy ruha 10 mét. 7 fit.

Karirozott ruhakelmek 
60 centim, szélesek, legújabb 

színek 
10 mét. 2 frt 50 kr.

Házi vászon
1 vég 30 rőf </4 4 frt 50 kr. 
1 vég 30 rőf ft/* 5 frt 50 kr.

Gyapjú ripsz 
minden színben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

Juta-függöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

King-szövet 
jobb a vászonnál, 1 vég 

széles, 30 rőf 6 frt.

Clxiífoxx
1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség 6 frt 50 kr.

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

Ci.R MA-KA MNAVÁSZ
i vég jo rőf lila és piros g frt.

Osrford.
mosó, jó minőség

1 vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

ZDreidreitlx 
legjobb minőség, 60 ctm. szé

le <, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Hollandi folyószőnyeg,
maradék 10—12 mét. bosszú. 

Egv maradék 3 frt. 60 kr.

Golyva-balzsam. megbízható szer a golyva nyak el
len. E<v palack 40 kr., bórmentes küldéssel 65 kr.

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

Ökörfark virúgiiodv, általánosan ismert kitűnő házi
szer katarhus, rekedtség, görcsös köhögés stb. el Ion. 1 
palack 50 kr., 2 palack bérmentes küldéssel 1 frtőOkr.

Amerikai köszvéiiy-keuöes. legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, taghasigatás, lschias, fűlfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

Jaquard kelme
6* ctm. széles, legújabb szín

ben 10 mét 3 frt 80 kr.

10
Francia, voal

mét., elegáns kimenő ru
hának. mosó

3 frt.

Kosmanosi krelíon
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

nSTői ing'els: 
erős vászonból, csipkés sze- 
gólylyel 0 drb 3 írt 25 kr.

Egy
nyári nagy kendő

!,/4 hosszú I frt 20 kr.

Egy lótakaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm széles 
i frt 50 kr.

TTri ingek
saját gyártmány 

f••hér vagy színes darabja 
1. r. I fit 80, II. r. I frt 20 kr.

C-Tői ing'els. 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők.

Briinni diviitkeline
Egy marad k 3.10 inét li-sszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyem rojttal 
4 frt 50 kr.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Fe’sőkabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra
& frt.

!! Alkalmi vételi! 
Briinni kelntemararlékok.

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

Brünni posztókelnie.
Egy maradék 3-10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

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

Nzem-esseiieia Romershausentól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

Túli) i zzad lift elleni por i skatulya 50 kr., bérmen- 
tes küldéssel 75 kr.

Taiiiiocliiitiii'poiiuidé Pserhofer J.-től, számos év 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egv elegánsan kiállított nagy adag 2 frt.

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

ÁltalúiiON tisztító 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.

Ferenc-piíliiika 1 palack 60 kr.

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

A postai küldemények ityorsan és pontosan eszkö
zöltetnek elöleges pénzbeküldésro vagy utánvéttel.

A pénznek elöleges beküldésével (lepj lib potauta'vány- 
nyal) a szállítás sokkal kevesebb.! kerül, mint az után
vétéinél.

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Bulá.awvits Norbert könyvnyomdájában 18S8.
Jeli
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