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nak vissza.

Pénzintézeteink.
Városunk mondhatni másfél évtized óta ál

talában ciiltnralis tekintetben a legszebb sikerrel 
balad s e sikerhez nem csekély mértékben járul
nak a helybeli pénzintézetek. Hogy többet ne 
említsünk, artézi kutiink is a „Szentes Vidéki 
Takarék|>énztáru kezdeményezésének köszöni létét; 
mindkét takarékpénztár — a fentemlitett s a 
„Szentesi Takarékpénztár" nemcsak hogy éven- 
kint jelentékeny osztalékot juttatnak részvénye
seiknek, hanem jótékony célra is áldoznak; a 
feloszlott „Segélyegylet" 2000 frtot meghaladó 
összeget szavazott, meg a kisdedóvoda, egy majdan 
építendő közkórház és egy gymnásiumi ösztön
díj alapjára — ezek mind oly tények, melyek 
kellő méltánylásra érdemesek s a cultura előmoz
dításához nem kis mértékben járulnak.

Múlt évben két uj pénzintézettel gyarapo
dott városunk; az egyik „Szentesi Hitelszövet
kezet11 név alatt a feloszlott. „Segély egy let" he
lyébe lépett, a másik megsértett ambitiónak kö 
szőni ugyan létét, mert „deus ex maehina"-ként 
hirtelen jött létre, de azért mindkettő kellően töl
ti be hivatását s már is az első évben kielégítő 
eredményt mutatott fel. Mindkét intézet múlt évi 
eredményét a részvényesekkel külön értesítésben 
közölvén, itt erre nem reflektálunk.

A múlt évben megindult mozgalom folytán , 
a múlt hónapban megkezdte működését a „Gaz-1 
dák és Iparosok Általános Hitelszövetkezete" 
helybeli fióktelepe. Köztudomású dolog, hogy né 
mely egyének mindent mondtak ezen ltj intéz
ményre, csak jót nem. Mi azon elv alapján, hogy 
mindenkiről jót kell feltételezni, mig az emberi 
az ellenkezőről nem győződik meg, nem tartót-j 
tűk illő dolognak oly intézményt becsmérelni, 
melynek hivatása az iparosok és gazdák javán 
munkálkodni. Hogy mily sikerrel fogja e felada
tát teljesíteni, azt megmutatja a jövő.

Azonban nem szabad megfeledkeznünk a 
helybeli pénzintézetek legkisebb testvéréről sem, 
a „Szentesi Kölcsönös Segélyző Szövetkczct“-ről, 
melyet lírásként s igen helyeseit gyűsz.üegyletnck 
hívnak. Bizony gyííszüuyi összegecskék vándorol 
mik kaszszájába s igen jó hatással vannak a kis 
kölcsönösszegre szoruló részvényesekre. Az 1886- 
ik üzlet év 278 frt 14 kr. veszteséget eredmé
nyezett ugyan, mit nem hibás kezelés, hanem a 
berendezési költségek okoztak; de már a múlt 
év uemcsak hogy helyrehozta a veszteséget, ha
nem 506 fr. 17 kr. tiszta nyereséget is produ- 
cált, minek következtében az 1886-ik vagyis el
ső évben jegyzett részvényekre részvényenkint 
71 kr., az 1887-ik éviekre pedig 24 kr. esik. 
Kellő tájékoztatás és buzdítás végett ezennel kö
zöljük ezen intézet múlt évi zárszámadását, meg
jegyeztetvén, liony a részvényesek száma 327, 
az 1. és Il-ik évi részvények száma pedig 869, 
az ezen évben jegyzetteké 99, összesen 968 
részvény.
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Némelyek rósz hatásúnak véleményezik a vá
rosunk lakosságához, képest sok helybeli pénz
intézetet, mi azonban az ellenkezőt valljuk, mert 
oly két fontos tényező lép előtérbe, a mely a 
kételyeket azonnal eloszlatja.

Először is a legutóbb keletkezett négy pénz
intézet kisebb összegű betéteken alapszik, melye
ket a részvényesek takarékosság utján gyűjtenek. 
Hány középmodu vagy szegény sorsú ember ezen 
az utón szerezte házikóját vagy egy kis földet, 
mit — ha részvényt nem jegyez — sohasem 
szerzett volna, mert az a néhány hatos elkalló
dik, ha nem visszük el a kasszába.

Másodszor e sok pénzintézet a városunkban 
nagyon is dívott s itt ott alakomban még min
dig tenyésző uzsoráskodásnak nyakára hágott, 
mely sok gazdaember tönkrejiitását okozta. Most 
a. nagyobb összegre szoruló polgár válogathat a 
pénzintézetekben, a ki pedig 8, 10 írtra, szóval 
kisebb összegre szorul, elmegy a gyüszüegyletbe.

Mindezek után nem lehet eléggé nyomatéko
san ajánlani a helybeli 8 vidéki lakosságnak, 
hogy akár a helybeli pénzintézetekben részvényt 
jegyezzenek, mire minden évben kínálkozik alka
lom, akár vidéken, hol talán csak egy pénzinté
zet van s ugyszólva dominál a. lakosok zsebén, 
20 vagy 50 kros heti betéteken alapúk) szövet
kezetét létesítsenek — mert az egy község igazi 
áldását képezi.

"Várxxieg'jrei Isözg'yő.lés.
(Folytatás.)

Fontosabb tárgy volt még, hogy a belügyimnis- 
feriuin Csongrád városának nyújtott adóvisszatéritést a 
közpénztárt illetőnek mondotta ki, egyszersmind jövőre 
nézve a gát fen tartási és védelmi költségekre nézve sza
batos számadás vszetését, a restitutionális költségeknek 
gátfen tartásra való fordítását rendeli.

Ugyananuak Csongrád város képviselőtesttiletőuek

tavalyi 55—74 számit határozatai a minisztérium által 
jóváhagyattak a 68 sz. kivételével, mely lelő datot.t s 
újabb határozathozatalt, rendelt el, miután a Csongrád- 
város jogügyeinek állandó ellátására jogügyi megbízóit.- 
mik alkalmazására vonatkozó ezen határozat, érdemileg 
hozatott meg a közgyűlésen oly indítvány melleti, mely 
ezen tárgynak a legközelebbi közgyűlésen leendő napi
rendre kitűzését, hozta csak javaslatba. Egyszersmind 
mivel a benyuj'olt felebbezésben az állíttatott, hogy a 
városnak olyan jogi ügyei is vannak, melyekben a jog
ügyek képviseletét Réti Ernő kezébe játszotta testvér
nek Réti Ferencnek egyéni érdekei vannak, mely kö
rülmény Réti Ernőt tudvalevőleg a jogügyek iránt el
lenérdekeltségi viszonyba helyezné, e tényállásnak kide
rítésére vizsgálat rendeltetett el, és annak vezetésével 
Csemegi főszolgabíró bízatott meg.

Keserű kifulladásra ragadtatta magát e kérdésnél 
Holcer Adolf, ki a Csongrádon uralkodó bajokért ugyan
ezen Csemegi főszolgabírót tette felelőssé s kit Réti 
Ferenccel való nyílt ellenségeskedése miatt nem tanácsol 
ezen vizsgálat vezetésével megbízni. Csemegi e gyanú
sításokat tejes erélylyel utasította vissza, mire érdek
lettek egymást a közgyűlési teremben eddigelé nem hal
lott imparlamentáris nyilatkozatokkal feszélyezték.

Nevezetesebb jelentőségű tárgy volt a belügymi- 
nisteriumnak a megyei árvaszéknél állami javadalmazás 
mellett engedélyezni kért két napdijas alkalmazása és 
egy kiadói állás rendszeresítése tárgyában keletkezett 
rei delete, melyben a kormány a törvényhatóság ez irányú 
felterjesztését kereken elutasította, indokul azt hozván 
fel, hogy a vármegyének háztartásáról rendelkező 1883 
évi XV. t.-c. a megye dotációját megállapítván, a kor
mány ennek korlátain túl nem mehet s így nem marad 
egyéb hátra, mint a kormány állal is szükségesnek el
ismert. ideiglenes és rendszeresített állásokról a megyei 
háztartás keretében magának a törvényhatóságnak gon
doskodni.

Az áll. választmány hat. javaslatában 10 hónapon 
keresztül két napidijas Írnoknak ti megye 1888 évi 
költségvetésénél remélhető megtauaritásokból leendő fi
zetés melletti alkalmazását proponálta, a kiad'í állást 
pedig az 1889-ik évtől kezdve űOO frt hivatali fizetés- 

‘ sel és ] 50 Irt lakáspénzzel indítványozta szervezni, mely 
fizetés a megyei rendes költségvetésben nyerné fede
zetet.

Udvardi S. biz. tag foglalt állást a határozati ja
vaslat. ellenében, és pedig azon érvelés mellett, hogy 
a minister leiratában —- az ő értesülése szerint — egye
nesen kijelentette, hogy ezen állomásokra semmi szük
ség nincs; ha nincsen szükség, mint fölszólaló maga is 
ekként van meggyőződve, akkor kár volna a felesleges 
kiadásokat, szaporítani; ugyanazért ő egyik állomást sem 
hajlandó megszavazni.

Kádár Henrik megyei főszámvevőnek csupán a 
fedezet kérdése tekintetében vaunak aggodalmai, mert 
úgy véli, hogy a reméllhető megtakarításokra támasz
kodni, melyek egyébiránt is csak a zárszámadásnál fog
hatnak kitűnni, nagyon bizonytalan talaj, de figyelembe 
veendő még azon körülmény is, hogy a vármegyének 
még a múlt évről maradt fenn oly rendezetlen szám
lája, mely egyéb alap hiányában már a jelen évi költ
ségvetésnél reméllhető megtakarításra lett utalva fede
zetet. keresni, s ugyanazért indítványozza, hogy az al
kalmazandónak kimondandó napdijasok fizetése a me
gyei házipénztár tartalékalapjából rendeltessék ki, mely 
intézkedés mellett, tudvalevőleg a házipénztár sem nem 
nyer, sem nem vészit, minthogy a netáni megtakarítá
sok különben is a tartalékalap javára fognak esni, és 
ezen indítvány elfogadása mellett, biztosítva lesz a cél, 
mig ha a rendes költségvetés keretében akarjuk meg
oldani a fedezet kérdését, könnyen zavarba hozhatjuk 
az utalványozásra felhatalmazandó alispánt, kinek eset
leg nem lesz miből fizetni a napdijasokat, pedig nem 
volna illő dolog alispán urat, az „üres konyha gazdasz- 
szonyának" helyzetébe szorítani.

Fekete Márton biz. tag Udvardi S. téves értesülő 
sőt igazítja helyre s kijelenti, hogy igen is maga a mi
nister az Udvardi S. által mindenesetre kellő figyelemre 
nem méltatott leiratában azon meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy a kért ideiglenes és rendszeres állomá
sokra szükség vau és csak azt teszi hozzá, hogy ezen 
állomások javadalmazására az államnak pénze nem lé
vén, erről a törvényhatóság maga gondoskodjék. Fel
szólaló egyébiránt Kádár főszámvevővel sem lehet egy 
nézeten, és az áll választmány hat. javaslatát változat
lanul fentartaiidönak nyilvánítja, mért a főszámvevő ál
tal felhasználandónak jelzett, házipénztári tartalékalap 
a jelzett célra nem fordítható, miután annak a megyék 
háztartásáról rendelkező törvény külön rendeltetést Ít
élő, ugyanis megvei építkezési célokra van rendeltetve, 
mely is a megyeház építési alaptól ugyan külön szám
adás mellett, de avval egy rendszer szerint kezelendő 
s igénybevétele mindig csak a belügyministerium elő
leges jóváhagyásának kinyerése mellett lehetséges. 
Ugyanazért szóló előtt úgy látszik a dolog, hogy amit 
a törvényhatóság szükségesnek, létesítendőnek tart, más
felől ugyanannak kivitelét akadályozza meg, oly meg
oldási módot adván hozzá, mely a miuisteriumnak egye
nes ellenzésével találkozván, e miatt maga az egész 
ügy elesik és lehetetlenné válik. Tehát indítványozza,



ho«v a fedezeti kérdés a háztartás hereiében oldassuk 
>ne" s egyelőre a reméllhető megtakarításokra utasít 
t,-,.-"ék, amiben veszedelem azért sem rejlik, mert ha 
esetleg a reményiéit megtakarítás a valóságban huniak 
bizonyul a törvényhatóságnak kötelességében állami a 
fedezelről a jelen évi költségvetésen kívül bármi mó
don is gondoskodni.

Mé'" Albertinyi Antal első alszámvevő emelt szót 
Kádár tőszámvevő indítványának védelme mellett s bé
kéié M. kijelentése ellenében a házi pénztári tartalék 
,-,,.-ip jogi ti rmészetét vitatta, azonban a közgyűlés jelen 
tárgyát nagy többséggel az áll. választmány hat. javas
lata értelmében döntötte el.

A községi és körjegyzők javára alkotott megyei 
iiyugdijintézeti szabályrendelet ne k kormányilag történt 
felüfvizsgáiatáról annyi a megjegyezni valónk, hogy a 
kormány több rendbeli módosítást tevén e szabályren
deleten, ennek részint szabatossága, részint a már jó
váhagyott idegen törvény hatósági hasonló szabályrende
letekkel való egyöntetűsége kívánta módosítások a 
statútum szövegébe beigt.atvák. Lényegesebb azonban 
ennél tudnunk, hogy a kormány a vármegyebeli közsé
geknek 10 éveu át -községi ]>ótadó címén való hozzájá
rulási arányát gróf Károlyi László és őrgróf l’allavicini 
Sándor fölebbezése folytán egyaránt. VZA-ban állapította 
meg, tehát, a vármegyei szabályrendeletben foglalt azon 
különbséget, hogy az alaptőke növeléséhez Szentes város

ni, a -többi vármegyebeli községek pedig 1%-al já
rulnak, -megszűntette.

A kormány által a kémények sepretésének éven- 
kint 12 rőt (1 ra leendő leszállítása tárgyában kért vé 
leméiiy megadása végett az ügy tanulmányozás és ja
vaslattétel iránt Szentes város polgármesterének és a 
járási főszolgabíróknak kiadatott.

Horgos község közönsége a közte és a róni. katli. 
plébános közt vitássá, vált párbérügyet egyezséggel ren
dezvén ezen körü niény a törvényhatóság által tudomá
sul vétetett.

Nógrád vármegye közönségének a vásárok túlságos 
számának korlátozása tárgyában törvényalkotást szol
ga.mázó átirata C'songrád vármegye törvényhatósága ré
zéről pártolásban nem részesült; (elég sajnos — tizeik ) 

meri, egyfelől a vásárok túlságos száma állal okozott 
lond-oló'hatásról e vidéken mit sem tudni, (különös — 
szerk) más felől az eladóknak és vevőknek minél sű 
lű .li lalaikoz.halása önmagában feltétlenül jó ha'ástlnnk 
bizonyulván és közgazdászat!Ing előnynyel járván (?), 
ezen sűrű érintkezésnek a gazdászati tevékenység kü i 
IÖ..1-IÖZŐ 
nem a panaszolt tényezőnek, hanem más mélyebben ködes téréről vétetvén, a törvény nyel való élés, 
gyökerező bajoknak eredménye, me yeket a mindinkább bánás zavart, rendetlen, hosszadalmas és mindenesetre 
k' -/tudattá válandó gazdasági ismeretek felismerni fog
mik és azok ellen videkezni megtanulnak. (E fontos! 
tárgyban majd szolgálunk felvilágosítással — szerk.) i

A Szentesiéi Makóig építendő helyi érdekű vasút ■ 
ügyében 11 M -Vásárhelyen február ll-éu tartott élte 
kéziét, eredményét tudató alispánt jelentésre a törvény- 
ba-tósá-g -ezen vasul, építési ügyében leendő képviselte* 
le. ét Stammer Sándor alispán, Tóth János vármegyei 
főjegyző, Kiss Zsigniond, Fekete Márton, Balogh János 
es Hódi János biz. tagokból álló küldöttségre bízta.

A szeged dói osma-halasi inűut. kiépítése felett kö 
lőtt vállalati szerződés jóváhagyatott

Tanulságos eszmecserére adott alkalmat, s egy
szersmind nem jelentéktelen okulásban részesített ben 
nüiiket Usongrád vármegyének az éves cselédek felmon
dási és szegodési idejének megállapítására vonatkozó 
szabó yreudeleti tervezete s ez nem is lehetett, másként,

Agaira gyakorolt Állítólagos káros ellenhatása j lésági mrumok egyszerre a közigazga’ás es bírói
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mert a l-öi vény hatósági éleinek érvekben sohasem sze- | 
gény, kipróbált szónoki erejű és egészséges életnézlelű 
egyénei törlek lándzsát a szőnyegen forgó szaliályren- 
tleleli tervezet ellen, mint Fekete Márton és Kiss Zsig
áimul biz. tagok, kiknek rendszeres előadásait Bálint. 
József biz. tag az életitől ellesett egy-egy talpraesett 
tapaszlalai.lal illusztrálta s a tapasztalt bajok általános 
jellemzésében is elég szerencsés felszólalónak mutatta 
magát.

De halljuk magokat a szónokokat!
Fekete Márton biz. tagot mindenekelőtt meglepte 

a. sz.ibályrmtdeleli tervnek azon tulsznbadelvü felfogása, 
melylyel ezen ügyet önkényesen a mai korba még bele 
nem i lő magas közmiveltségi niveau ra állilva tulhlimá- 
niis és olyan intézkedéseket, javasol, melyek a már is 
eléggé szabadelvű cseléd örvény állal inauguralt. szelíd 
bánásmód melleit elkapott cselédnek még nagyobb vér ,„__ _ ............ .......... ................ .. ......
szemet, adnak és evvel egyszersmind ezen népnek kü-1— e szerint teszik keresetbe berkövetelésöket s egyik

I másik rendőrkapitány hajlandó is megítélni nekik, nem 
másfelől mondom a legnagyobb impszámárakat, de mindenesetre 

és pártfogás I nz egész évre szóló átlag egy.-.égef, a mi szintén jog-

lőttben sem trolid alapon álló közerkölcsiségét. mind job
ban jobban megvesztegetéssel fenyegetik; mig r ■ *' 
a cselédnek bőségesen nyújtott védelem 
mellett az emberi méJtéságuak majdnem megsértésével, 
•le a jogegyenJő bánásmód határozott, sereimére a gaz 
dát a természet és társadalmi törvények adta felettes 
helyzetéből kivetkőztelik, sőt a cselédügyi rendtartás 
ellen bűnössé vált s legtöbb esetben saját gazdájának 
kárt, is okozott cselédnek büntetéséért a gazdát, szava
lássá tesz k olyanformán, hogy ezen büntetés esetleg 
elzárássá is átváltoztatható.

Fekete Márton biz tag párhuzamot vonván részi, t 
a küllőid művelt, köznépének, a mi népünk mivellségél. 
jóval fölülhaiadó erkölcsi és társadalmi állapotai, más
részt ami népünk közéletének hasonló tévesen tapasz
talt műveltsége között, nem habozott, kijelenteni, hogy 
nem volt szerencsés törvény alkotás, hogy a kül öldi 
miveit nemzetek viszonyaihoz alkalmazott cselédtörvény 
a mi hazánk talajába átültettetett. s olyan népnek kézé 
be adatott, im ly avval érni tudni még korántsem tanult 
vala meg. Már maga azon az egész törvényt, uraló ren
delkezés, hogy a gazda és cseléd közötti viszony merően 
a szerződési alapra állíttatott, ezen szerződési viszony
mik minden attribútuma mellett egy felette sajnos té
vedés volt, mely a eselédúgyel. nem javítani, hanem ron
tani volt hivatva, mely azonkívül a cselédet a gazda csa
ládjának házi fegyelmi es érdekköréből kivette és o 
helyett a munkaváilalkozo független szerepébe helyezte, 
a kinek gondja nem arra összpontosul, hogy minél nagyobb 
haszonnal munkálkodjék, hanem igen is arra, lwgy fog
lalkozása minél kevesebb megerőltetésbe kerüljön s 
ugyan azért erős hajlandóság van benne, a szerződést 
maga előnyére minél kedvezőbbeu magyarázni s köte-

cselédtörvény

lessége korlátáit minél szőkébb körre vonni s 
megvan a törekvés, az ekként már az elszegődéslol 
kezdve mind jobban-jobban megbénított szelzm « s 
szunyt, leplen nyomon t-ijstszani, e mellett - ■
tudomásunk vau róla, hogy a cseléd a . ..
kedvező rendelkezéseit, apróra kitanulja, z ° '
prókátornál S bírónál jobban ismeri s belegyakoio j. r 
gát,hogy miként lehet e zugokban kényelmesen c ll- 
kedni, és ha a soha meg nem állapodott érdek változá 
hí úgy hozza magával, azokon keresztül minden h!1'1 "• 
nélklii elmenekül; mig épen talán a legdiágá) > u o )< n 
faképnél hagyott gazda csak a bíróság elolt a a e z 
megugrott cselédjével és rendszerint annak felstóioil 
számlájával. ..............

Elég okulásnak van már a cseled törvény 11 c (,-. 
múltja alatt tapasztalt, fenti szomorú jelenségekbe arra, 
hogy meggyőződve lehessünk, miszerint a mi a ki o i 
nek jó lehet, az nekünk határozottan rósz, sokan Hős 
toltuk már a sajnos tévedésnek keserű izét, ős ha <1 
vettük és pedig kiki a maga részéi e sajnos tapaszta 
latokból, maradjunk meg a kevesebb rósz mellett s no 
igyekezzünk mi magunk magunkat a lényeikért síkéi te 
különben is csak a legritkább esetben felelősségre von
ható fegyelmezhetlen cselédnek még jobban kiszolgál
tatni. Különben is Csongrátl vármegye még nem e.cg 
felvilágosodott, arra, hogy területén a sz.ioályrendeleti 
tervezetben lefektetett szabadelvű eszmék és embeiies 
gondolatok uralkodni hivatottak lehelnének s elégedjünk 
meg e tekintetben a status quoval; ugyanazért felszó
laló a beterjesztett tervezetet még általánosságban sem 
fogadja el, hanem a felett napi rendre térést indit-

Hasonló szellemben, de határozottab elitéléssel 
szólalt fel a javaslat ellen és maga a cselédtörvény el
len Kiss Zsigniond biz. tag, ki egyszersmiud coucrét 
indítványt tett az iránt, hogy az 1876 évi 13 t.-cikkbe 
igtatott jelenlegi cselédtörvény, mely a jogosság, mél
tányoság és az élet körülményéinek meg nem felel, te
hát a mai jogállam eszméjének ellent mond, revisio ala 
vétele a törvényhatóság által a törvény hozásnál kéressék 
és kezdeményeztessék.

Régen elfogadóit elv, uraim — kezdő szónok 
hogy a közigazgatási működés a bíróságitól elkülöuitte- 
lett; a mi törvényhozásunk is ezen utón halad, azon
ban fájdalom, hogy ezen már régi elv nincsen minden
ben következetesen alkalmazva és számos példáit lát 
juk annak, hogy vaunk törvények, melyeknek életreva
lósága olt szenved hajótörést, hogy a törvény végrehaj
tásával, holt betűinek megelevenitősévei megbízott, ha 

' ' " mű
avval

tökéletlen lesz, és ez okozza, hogy nem egy különben 
iderék törvény nz életre nézve értékle.en.

Taták) példa erre éppen a panaszolt, cselédtörvény, 
melynek végrehajtásának illetékes fórumai, hatósági kö
zegei egyaránt közigazgatási és bitói egyének lévén, az 
egységes ellátást igénylő viszonyok egyik részében fel 
nietüő vita a közigazgatási hatósághoz, másik részében 
telmerülő pedig a bírói hatósághoz van utasítva, pedig 
egyik is másik is ugyanazon egyénektől; úgy szólván 
„egy méhben születik.“ Hát van abban igazság, méltá
nyosság, hogy engemet, „gazdát lugolt0 cselédem a 
bérért a közig, hatóságnál beperel és követelésének nem 
vethetem ellenében azt a káromat, melyet például ér
tékes növendék marhámnak leütése által nekem igen 
érzékeny mérvben okozott, hogy e fölött a rendes bitó 
van hivatva törvényt látni? És megfelel az a jogegyen
lőségnek, hogy mig engem a rendőrkapitány el marti áz
tál ennyi meg ennyi cselédből1 megfizetésében, melyet 
eietleg károm pótlásául jogosan visszatartottam, s mert, 
nem fizetek, hát megexrquálnak, mig én 100 vagy 200 
frt, kárommal a bírósághoz utasítva a legnagyobb és 
legnyilvánosabb igazságom mellett is már elkésve ka 
pok Ítéletet, melyet, érvényesíteni nem tudhatok, meri 
cselédemnek a rajtavalójánál nincsen egyebe; mig ha 
bérvisszatartási jogom és kártétel iránti panaszom mint, 
alperesnek a közig, hal óság részéről figyelemben része
sül s tekintetbe vétetik, oly helyzetben lehetek, hogy 
„veszett fejszének nyele" legalább kerül? Avagy vau 
abban méltányosság, hogy elugrott cselédemnek eddig 
megszolgált bérét, minden levonás nélkül megfizetni tar
tozzam, ho'olt munkájának az. eltöltött időből számba 
vehető hasznát, nem is vehettem, és pedig meg tartozzam 

l fizetni a legnagyobb dolog idő tariffája szerint, mert, 
a cseléd „urak" igen természetesen — mert kitanultak

egy.-.égef, a mi szintén jog- 
nmgavi- 

liató 
miatt, 
meg 
pedig

lálan? Hát helyes az, hogy cselédeim ek rósz 
selel.éért, utat mutálván, vádlónként előállitlat a 
Sághoz s ott tagadván minden lény kedést, mely 
távoznia kellett, sőt az áriul la in színlelni korán 
tanulva a hatóságot, csábításba juttatja s rajiam 
megvéteti egész évi bérét és amink n kenyérnek decem
ber 31-ik délutánján elköltendett falatját is, melynek 
korábbi falatjára már akkor nem volt érdemes, mikor 
a gazda bizalmával visszaélve 
mik gondját elhanyagolta s e 
ván felnyílt, szemmel a gazda 
lássál fenyegelődzölt?

Mindez, uraim, súlyosan érzett társadalmi baj, su 
lyosabb sokkal azokra nézve, kitinek vagyonának tete
mes része ily tapasztalatokon felcseperedelt és egy
úttal el is romlott, tehát, megbízhatni lan cseléd gond- 

..... i cse'édnek 
lábat, adó, a gazdát pedig a cseléd roszakaratának ki
szolgáltató, vagy az ellenében védtelenül is hagyó nini 
szabályozással nem segítünk. Ugyanazért indítványozza 
szóló, hogy a beterjesztett javaslatnak napirendről’leen
dő levétele mellett az országgyűlés képviselőházához, 
felirat intéztessék, hogy a cselédtörvényt revisió alá 
venni s ez alkalommal annak fentebb jel'vmzett sérel
mes és visszás intézkedéseit, megszűntei ni mélióz.tassól(.

Bálint Józsefnek mindkét, szónok előadásához volt 
hozzátenni vagy — amint magát kifejezte — megiga
zít,ni valója és pedig Fekete Mártonéhoz az, bogv mire 
való volna ez az uj megrendszabálvozás, holott, á cse 
iédtörvény Uralma alatt is annyira elromlott a cseléd,

a kezére bízott, jószá. 
miatt, 
feddő

'n
felelősségre vonat 
szavaira odébb ál-

tői'snd iImi baj, su

íjaira kell bízva lenni. A létező bajon egy a 

]10cv ma már több a rósz, mint a jó cseléd, és ha most 
njabb rendszabályt alkotunk, a cseléd avval visszaél- 
vén mő') az is elromlik, a ki közte eddig jo volt. Vi
szont Kiss Zsigniond nyilatkozatát annak llluslrálásával 
kisérte hogy manapság, a cselédtörvény védelme alal.l, 
a cselédek niegszokták már magokat télen át a gazda 
val kiiarratni s ha pezsdül a napszám, kész az ürügy 
a gazda elhagyására, és igy történik majd csak nem 
mimleiiik épkéz-láb emberrel, hogy tavaszra igen csak 
szabad, mehet munkára oda, a hol több napszám fésült, 
mig nmradós rendszerint, csak az szokott lenni, ki él- 
heíetlenebb és tehetetlenebb, ős pedig vagy munkáin 
ráira, vagy gondolkodásra, a ki tehát a. gazdálriigásnak 
hasznát sem tudná venni. Hát a gazdával mi lö ténik? 
Annak lótni futni kell, mig valamicsodás embert kap. 
és felfogad — • isten tudja milyen embert, de nem azon 
bér mellett, mint uj esztendőkor, hanem lavasz.sz.nl már 
bizonyosan drágábban, nyáron pedig legdrágábban (l'él- 
kiáltások: helyes! nagyon helyes! úgy vau! löltéielesen 
igaza van !)

Ezután Kiss Zsigmondiiak a cselédlörvény revisi- 
ója iránt tett indítványa ellenében Tóth János megyei 
főjegyző azon ellenvetést lelte, hogy ezen indítvány, 
mint önálló jelen .-ilkiiiomimil nem tárgyalható, d,: kü
lönben ezen alakjában nem is tekinlbetű olyan couc.ret 
javaslatnak, mely fölött tárgyalás imlulb.-il na meg, mi
után csak általános eizmokét vitt, fel és nem praecisiroz- 
za, hogy mily irányban óhajtaná, a löiveny n visiojái; 
még csak azt sem mondta meg, hogy alaki vagy anya
gi szempontból, a cselédügyi eljárás, vagy a cseléd és 
gazda viszony újabb jogi szabály ozása tekinleleben akar 
ná e a törvény átvizsgálásai ; de e/.ektől eltekintve a 
törvénynek bála megett alig van 10 ev, s ennyi idő 
nem elég arra, hogy egy ilyen nagy társadalmi jelen
tőségű és a népólet mezejét át meg átszövő ügy lelett 
döntő it.elotet mondhassunk.

Kiss Zsigniond Tóth János ellennyilalkozalára hév- 
yel válaszolt, és kijelenii, hogy edd gélé az volt a gya
korlat, hogy valamely ügy tárgyalásánál az avval ősz- 
szefüggő kérdések iránt tett indítványok önnállókimk 
nem tekintetvén, tárgyalás alá. jutóitok; egyébiránt pe
dig igen is ő a cselédtörvénynek állnia sérelmesnek ál
lított intézkedéseire igen rámutatott (közbeszólásuk: 
úgy vau,) lm a főjegyző ur nem ér’ette Ki In-ló e az in
dítvány szellemét; ez onnan lehel, hogy nem méll.özta- 
tott kellő figyelemmel hallgatni.

Erre főispán ur ő méltósága megjegyzi, hogy sze
rinte az ügy fontosságánál fogva tanácsos l.dna, hogy 
ha indítványozó inditvá yal részletesen írásba foglalva 
a törvényhalóságlmz bemutaíná, mely is azt. legközeleb
bi közgyűlésben tárgyalás a hí venné.

Mire Kiss Zsigniond le jes ké zségét jelenlelle ki, 
s ily értelemben az indi'vány szavazattöbbséggel hatá
rozattá emeltei el t.

Ezt. megelőzőleg azonban Slammer Sándor alispán 
ur a beterjeszlelt. javaslat melleit voglall. állási, es 
azon nézetének adott kifejezést, hogy a törvényható
ságnak ily szabályrendelet alkotásánál soh->etn szabad 
csak egy társadalmi osztály éidekeinek hatása alatt, ál
lam, hanem lárgyiiagos-m, idl'ogli atIni'til kell a tárgyat 
megvitatni, mert ezen ügynél az „élemnek másik oala 
la is vagyon0 — mely mellett színién sok érv hurcol. 
Egyébiránt nincs ellenvetése: akarja a törvény h itóság 
a meggyőződése szerinti jobbal; a szabályrendelet ter
vezésének elkészítésére kiküldött bizottság begbizatásá- 
ban eljárt.

Szólott még a c-elédek védelme melleti U.lvardi 
Sándor; mig Sima Ferenc Fekete Marion és Kiss Zsig- 
mondhoz csal lakozol I, és főjegyző ellenvetéseire pe
dig azt a megjegyzést, lette, hogy ha már a törvényt 
revisió alá kívánjuk vétetni, akkor szerinte azt minden 
izében át kell vizsgálni, és ily erlelemben igen helyes, 
ha részletesen kidolgozott írásos imhiváuyl óhajtunk 
bírni, melynek alapján ezen küldéshez a jövő közgyű
lésen bővebben s alaposabban hozzászólhatunk.

(Vége köv.)

Egy-két észrevétel tek. Kovács Pál szerkesztő 
urnák „A kathol kus papok0 cimii Cikkére.

Igen tisztelt, szerkeszti) ur!
Miután múltkori nyílt, levelemre a fent, nevezett 

cikben adott válaszából azt, kell következtetnem, mi
szerint uraságod vagy nem olvasta át igénytelen so
raimat figyelemmel, vagy ha igen, nem tetszett azt, 
jól megérteni, kénytelen vagyok egy kis rövid felvi
lágosítás okáért, még egyszer, - s ez.uttai utoljára,
— igénybe venni becses türelmét.

Mindenek előtt meg kell jegyeznem, miszerint 
én sehol sem tudom a saját, soraimban feltalálni azt 
a panaszos hanga helyet., a hol én uraságodtól azt 
kérdezem, hogy) „miért üldözi a megyei katli. papo
kat.0?! Dehogy kérdezem 1 Eszem ágában sem volté 
miatt interpellálni t. szerkesztő urat ; csak lessek 
őket. üldözni, a hogy' csak azolc a „magasabb érdekek0 
követelik öntől, — hiszen én is vadász ember lévén 
tudom, hogy milyen élvezetet nyújt, e sport, — s én 
a világért, sem akarom megzavarni e kedvelt passi
ójában s korántsem volt, intenlióm múltkori nyílt, le
velemben ez üldözés feletti „megbotránkozásomnak 
adni kifejezési — hanem igen is ama bizonyos tá
madásának innodoráii és kifejezésein ütköztem meg,
— s mondhatom nemcsak magam voltam ennyire naiv,
— mely kifejezések, engedjen meg nekem, nem 
csak mint, ön mondja „kemény ebbek, “hanem biz azok 
között, határozottan triviálisak is kerülnek, melyek a 
„Pikáns Lapokban" talán helyükön lennének, de tisz
tességes, komoly irányú lapnak nem válnak disz,éré.

Észrevételt, kell tennem továbbá a f. szerkesztő 
urnák azon zárjelbe tett, szavaira, hogy „konkrét, 
esetről szóltam mindig, nem általánossá gban.“ Meg
követelem alássan a t. szerkesztő urat, e szavaival 
ellentmondásba látszik jönni cikkének titulusával „A- 
katholikus papok,0 mert, ha valaki ezt elolvasta, ok
vetlenül azt kell gondolnia, hogy önnek intentiója 11 
katli. papokkal általánosságban foglalkozni. Ha tehát 
csak.a csongrad megy eiekre terjeszti ki figyelmét, t11' 
Ián jó lelt, volna a cikket e címmel látni el : „Csou- 
grádmegyei katli. papok." — De meg, hogy vissza-

lavasz.sz.nl


nem szóltam
.. . ,, i az a különös,

a „konkrét0 esetből „általános0 következtehogy 0,1

lapjának febr. 24 iiii számában megjelent 
esetről szóló tudósítást, és az azt. követő 

iiblös hangú „erkölcsi prédikációt,“ s mondja meg, 
védelmezni nem volt és 

nincs is rá megbízatásom, 
éri azt hiszem, ha az illetők szükségét éreznék a

térjek múltkori nyílt levelemre, én azt azzal ketd- 
f.eiu, Img.y ha ön ti „konkrét0 esetnél marad, melyet 
puui tudósításánál bevezetésül használ, 
volna a dologhoz ; csak hogy éppen 
|l()gy ön a „konkrét0 esetből „C _____
lés? von le a kath. papságra. Vagy olvassa el bárki 
is az ön 
„konkrét0 

í'incs e igazam? Egyeseket 
iiiost. sincs szándékomban, 
iné- > , , , . o ---------- --
véd^k'iiiiiek urasagod tamadasaival széniben, megteli- 
„ék ók maguk; de hogy „konkrét- esetből kiindulva 
most már az egész kath. papság, — mint morális tes
tület — füleibe oda dörögje ön a lesújtó ítéletet, hogy 
(hűik szt. atyák okai a nép erkölcstelenségének,0 — 

í'z talán, — bármily szigorú szemmel őiködjék isiin 
a közmorál felett, — mégis egy kicsit, lu'ságos eljá
rás, mely ellen az igazság érdekében tiltakozni el 
nitiíaszt hatat lan kötelességem. - Vagy miért nem fű- 
ifczte ön ki már akkor érthetően, hogy csak ezeknek 
ja emberi féktelenség minden fajában0 leledző csőn 
grádnieuyci [lapoknak szól a lecke, s akkor talán nem 

volna szavam a dologhoz, a mint hogy most sincs 
már több t. szerkesztő úrhoz. Hanem mégis furcsa 
ám az! Nagyon sokszor hallja az. ember a világban 
nz. emberek közölt, kifejeztetni azt. a kívánságot, hogy 
a pap legyen „pap0 az. oltárnál, azonkívül pedig le- 
„ven „ember,0 és sokan az olyan papot, a ki ehhez 
nem fart ja magát, a ki pap akar lenni nem csak a 
teiuplomban, hanem mindenütt, ha szelíden szólnak 
róla, .bigottnak,0 „sötétnek,0 „a kor szellemétől el
maradót inak," — nevezik; mig azt, a ki megfelel 
a fönnehb említett elvnek, kívánságnak, magasztalják, 
dicsőítik ! De ha aztán rz. a „pap,1* — a kitől pedig 
éppen manapság annyira követelik, hogy „ember0 is 
]plryeu, — olykor talán az emberi gyarlóságnak adja 
jelét, talán nem jogosulatlan felindulásában, sokszor 
talán jogos érdekeinek védelmében keményebben mer 
fellépni s egyik másikkal eollisióba jön, — vagy ha 
esetle"’ liotlik: akkor azután eszük ágában sincs már 
distiiigválni „ember0 és „pap0 közt, elválasztani a 
„|iap<d.° az. „embertől,0 — hanem — megfeledkezve 
előbbi okoskodásukról neki rontanak a „papnak0 — 
s nagvképiisködve törnek felelte pálcát. — sokszor 
ané.kiil, hogy az elvet, „audiatur et altéra pars" figye 
lenibe vennék- — s annál engesztelhetetlenebb szigor 
ral, mert hát „pap” (altkor már nem „ember,0) — 
kimondják a cátói szigorúsága ítéletet a „pap" felett, 
éppen azok, a kiknek még ínyük szerinti „ember0 
volt. legjobban tapsoltak neki, s kérlelhet len „erkölcs 
Lírákként.- tolják fel magukat sokszor olyanok, a kik
nél bizony ahhoz, hogy' illetékesek e erre a szerepre, 
néha szó is térne 1

Bocsánatot kérek e kis elmefuttatásért., néni azért 
tettem, mintha a papok hibáját menteni akarnám az 
„emberrel," — mert, egyáltalán nem vagyok barátja 
az elvnek — „hogy a pap csak a templomban legyen 
pap;" de rá akartam mutatni a következetlenségre.

Szentes, 1888. febr. 28,
Szirmúk Béla, 

s. lelkész.

Felhívás
Szentes város müveit lelkű és emberszerető közönségéhez.

A városunkban közül három hónap óta nuikíiilő színtársu
lat az á'talánosan érzett pénzszűke miatt ny válsi-gos, oly szó
mmal helyzetbe jutott, huny a legnagyobb buzgalom és e öfesz.i- 
tés mell.'tt sem képes a derék távoliból álló kis társulat a na
ponta időálló legelemibb szükségletét födözni. ....

Szentes város nemes érzületű tanácsának f. , évi február 
25-én «’/T sz. alatt — segéljadományok gyűjtését engedelye- 
ző végző'e folytán teljés bizodalonimiil fzrdiiliiiik tehát. vai»»snnk 
művészetpártoló, a szellemi és telki gyönyöröket élvezni tudó kö- 
zíinségéii.4t a szűkölködött iránt mindenkoron tanúsított jószívű
ségéhez és kérjük, hogy a jobb sorsra érdemes s itt minden eieil- 
ménv nélkül működött színi testületnek kötelezettségeik teljesí
tését segélyadományok nyújtása által lehetővé tenni , 0 vuio- 
sulikból tisztességes, becsületes módon való távozhatását elősegí
teni kegyeskedjék.

Szentes, 1888. február 25). SZERKESZTŐSÉG.

— Gyászhir. Vitályos Márton öcsödi földbirtokos 
múlt, hét szombatján 73 éves korában elhunyt.. Súlyos 
veszteség e derék férfiú elhunyta vejére Ónodi Lnjos 
városi főjegyzőnkre és családjára nézve. Nyugodjék bé 
kében

— Közgyűlése volt, múlt héten a „Szentes Vidéki 
Takarékpénztár0 nak, melyben a szokásos tárgyak elin 
tez.ése után a választás következeit Megválasztani’k : 
elnökké Fekete Márton, ulelnökké Csiszer György, igaz
gatóvá B t iyai József, aligazgatóvá Nagy I'rrenc, ig. 
tagokká Szűcs Dániel. K.’isió Nagy István, Szeder Já
nos, Abaffy László, Sarkiul; N. Mihály es Soós Albert; 
felügy. biz. tagokká dr. Lábos Emire, Mojzsik Lajos, 
Nagy Lajos, Mátéffy Ferenc és Cukkormaiin Károly.

— Csongrádmegye tanfelügyelője e héten is tett 
hivatalos látogatást, a helybeli összes népiskolákban 
valamint, a kisdedóvodában, s habár nem érezzük ma
gunkat feljogosítva szerzett tapasztalataival szemben 
véleményt mondani, mégis azt hisszük, hogy alig tett 
kifogást, ezen intézetek előiialadása ellen.

— Táncpróbabálat rendez Rác János helybeli 
tanetanitó e hó 11 én a csizmadia céhhaz nagy lei
mében, mely alkalommal tanítványai be fogják múlani 
a tánelanulásliaii elért, eredményt. E próbabálat, mely 
zártkörű lesz, a táiickedvelők figyelmébe ajánljuk.

— HusfogyasztásSzentesen. Városunkban az1887 
l!< évben kimérésre levágatott. 62 drb. okor, 701 drb. 
telién, 366 drb. növendék marha, 57 drb. gyönge borjú, 
35/3 drb. juh, 519 bárány, 1539 drb. sértés.

— Uj ipartestületi elöljáróság. A szentesi ipar
fület 1888 évi február 28 án tayl'’tH<ozg.yuleseben 
elöljárókká megválasztattak : asztalosok kozol Ivó pasz 
ki János, Vass Lajos és Kovács Pál rendes, Balogh 
Mihály póttaggá; bognárok közöl Duci Lajos es bző-

ke István rendes, Szűcs Dániel pólinggá; cipészek 
közöl Máesai Lajos és Varga Bémámiii rendes. Afódlu 
János pólinggá; csizmadiák közöl Béládi József, Soós 
Ferenc, Kanász Nagy Imre, Táncos Lajos, Kanász 
Lajos rendes, Botka István és Kálmán Benjámin pót
tagokká; ácsok közöl Dobozi Mihály rendes és Tur
nééi Mihály póttaggá; kádárok közöl Bereeli Dániel 
rendes és Bereeli Károly póttaggá; kalaposok közöl 
Hunyadi Sándor rendes és Szóvá János pólinggá: 
Aiopűcso/v közöl Vass Lajos és Fekete János rendes, I 
Molnár Lajos póttaggá; kiimivesek közöl Lénárt Lajos 
rendes és Szőke Mátyás póttaggá; szabók közöl Varga 
Imre (kurcapart,) Molnai Báliul, Soinodi Sándor, Bor
bély Lajos szürszabó rendes, Grálfi Sándor, Kauász 
Nagy Ántal és Kádár József póttagokká; szíjgyártók 
közöl Mácsai Ferenc rendes és Karai Ferenc póttaggá; 
szűcsök közöl Térjék János rendes és Borbély Imre 
pólinggá; tímárok közöl Kolpaszki Lajos rendes és 
Stllc AÍihály idősb, pót taggá ; klllönf Le iparágakból 
Kölber Mihály kárpitos, Lakos Gábor pék, Dósai 
György bádogos, Kovács János mészáros, Vékony Já
nos késes rendes, Lakos Lajos festő és Szőke László 
rézműves póttagokká. Számuev'ók'. Dezső Sándor, Ka 
nász Nagy Antal, Juhász Sándor rendes és Vass Imre 
lakatos póttag.

— Uj békéltető bizottság. A szentesi iparos segé
dek által f. évi február 26 áu tartott közgyűlésből 
békéltető bizottsági tagokká megválasztattak : Konc 
Antal, Pető László Koliári Géza, Berki Sándor Ba 
logli Ferenc, Snlc Antal, Csurai Lajos, Deák István, 
Hegedűs Ignác, König Gyula, P. Varga János, Tarr 
János, Sarkadi Nagy János, .Juhász Mihály, Karai 
Feienc, Füsti Molnár Ferenc, Szőke Gábor, Kratochvil 
János, Veres Sándor, Mátéfi János, Fekete János, 
Cserims László, Beim István, Vizi Antal, Korsós Tóth 
Sándor, Tó h Lajos, Kiss Bálint., Nagy Sándor, Bariba 
János, Kádár Dániel rendes; — Bárány József, Rác 
János, Gerec Lajos, Ktilber János, Füsti Molnár Béla, 
Hajdú János, Kis Molnár Bálint, Berezvai György, 
Borsos Antal, Hajdú József póttagok.

— Holnap d. u. 2 és 3 órakur közgyűlése lesz a 
helybeli polgári iparos és gazd. körnek, melyre úgy 
a lefolyt cyclns tagjainak mint az újból beiratkozott 
tagok figyelmét ezennel felhívjuk.

— Reiníss Mihály helybeli köinives nyerte meg 
i kongóut. kijavítási vállalatát 2152 frt. 40 kron. Ver
senytársa volt Kovács János, kinek ajánlata 2218 frt 
■ ■>(> kr. volt, tehát valamivel több.

— Gazdák figyelmébe. A lótenyésztő gazda kö
zönség tudomására hozatik, miszerint Szentesre, mint, 
ú'deztetési állomásra a f. évi febr. 29-én a dorozsmai 
állami méntelepről négy darab kiváló mén bocsáttatott 
ki, melyekkel a fedeztetés f. évi niáro. 2 án tényleg 
megkezdetett, és a közelebbi napokban, naponkint 
délelőtt. 9 órakor, délután fél négy órakor fol.yt.att.at- 
ui fog. E ménekkel való fedeztetés dijába két darab 
mén után 4—4 forint, egy darab után 3 frt, egy 
darab után 2 frt az állam részére, ezeken kívül szen
tesi tulajdonos kancája után 50 kr., vidéki kanca után 
egy egy forint, a város részére fizetendő.

— Hatásos gyógyszerek. Vannak hazánkban be
tegségek, melyek roppant sűrűn forgóinak elő. Ilye
nek a vérszegénység, s ípkór, migrain, rósz, emésztés, 
álmatlanság, lankadtság, ideges izgatottság, mely már 
kicsinyeknél is igen gyakran mutatkozik. Az ezen 
bajok ellen használt praeparatumok, mint vasas bo
rok, szörpök, stb. a ható anyagokat nem tartalmaz 
zák elegendő meunyiséjben. Ezeket pótolják a llazs 
linsz.ky Károly jónevű fővárosi gyógyszerész által 

I újabban készített vasas Pepton conserv felnőttek szá- 
j mára, és a vasas phcsphor pastilla a kicsinyeknek, 
melyek undorító szagtól teljesen mentek és mint kel
lemes izü csemege szívesen vétetnek.

KI NY E R T !
A Bazilika sorsjegyek ötödik kisorsolása e hó 1-én 

délután 3 órakor ment végbe a vallás es közöld, nti- 
nisteriumban.

75,000 frtot (főnyeremény) nyert 1224 sorozat 36 
száma.

5000 frtot nyert: 3625—50.
1000 frtot: 4163—79, 4228—57. 7043—40.
500 frtot: 289—85, 1961—76. 2095—49, 5381—37
100 frtot: 201—44, 255—46, 404—58, 819—3, 

1934 — 54. 2333 
3208—37, 3223 — 57, 
4937—31, 5332—97, 

7184 — 52, 7562—98,

83,1084—95,
2846 -99, 
4318—69, 
5861 — 92, 
7750 — 17.

50 frtot: 208 -63, 312-3! 
820-100, 1119—19. 1185-84, 
1870—93, 2022—73, 2080—64, 
2327—91, 3061—82, 3283 3.
3875—100, 3882—30, 4076—95, 

4553-45, 
5371—30,

4815—31.
5373—87,

4528 — 65,
5350—4,
6087 — 53, 6159 — 56, 6177—48,
6771 — 10,
7552-
—61.

25 frtot: 16 -55, 260—14, 265—91, 419—64. 
465—82, 876 — 77, 877—36, 945—35,
— 90, 1118 -42. ..........
— 96 1525 — 12,
-96, 1847—28,
— 19, 2274-80,
—86, 2776—42,
—72, 3079—55,
—48, 4060 -56,

21 7266—55 7362—66
1, 7743—7, 7781-41, 7864-

420—20,
1 503—28, 
2260—27 
3763 22,
4506 — 13, 
5255-62, 
5671—96, 
6761—57, 
7517—59, 

—88, 7954
7054—21,

36, 7638—1,

1020—29, 
1454—100, 
1641—53, 
2237—11, 
2458—9, 

2995—90, 
3413—64, 
4171—98, 
4645—37, 
5030—SG,

55,

1160 — 80, 1270—26, 
1577—92. 1588-60, 
1953—83, 2035—36, 
2297—68, 2405 -24, 
2918—94, 2919—23, 
3277—3, 3397-71, 
4064—70, 4107 — 18, 

—9, 4417—72, 4545-96, 4594—99, 
—25, 4921—41, 4956—22, 5015—95, 
—37, 5140—9, 5441—83, 5470—46, 5627- 
«—4, 5698—71, 5791—88, 6032—49, 6041 — 13, 6132 
—22, 6487 — 18, 6598—41, 6621 — 11, 6640—12, 6882 
—25, 7101 — 21, 7119 -90, 7174—77, 7267—19, 731 1 
—7, 7332—46, 7385- 10, 7398—97, 7519 -36.

A törlesztési húzásnál a következő szántok huzat
lak ki: 1281, 1630, 3687, 4459, 7568, 7719. Az ezek

alá, eső 100 —100 sorsjegy egyenkint G forintjával vál
lat ik be.

A magyar vörös kereszt-egylet sorsjegyeinek XVI. 
kisorsolása szintén március l én délután ment végbe 
az egylet helyiségében.

Á törlesztési húzásban a következő 6 sorozat
számot. húzták ki, a melynek összes 600 nyerőszáma 
egyenkint hat írttal fizettetik ki: 69, 1032, 1684, 
2597, 4247, 6001. A nyereményhuz.ásnál a

25,000 forintos főnyereményt a 7445 sorozat. 7!) 
száma kapta meg.

2000 frtot nyert: 2340-37.
1000 frtot nyertek: 3842—31, és 4035—81.
500 frtot nyertek: 185—80, 1123—69, 2159—7, 

4640—3, 7700—19.
100 frtot nyer ek: 531—53, 2453-66, 2543—2, 

3159—15, 3897—16, 4308- 92, 4498-47, 4599—95, 
6399—76, 7025-53.

50 frtot nyertek: 381—83, 
891—84, 1047—19 1244—39. 1538—9, 1575—50, 
—66, 1789-97, 1910—23, 2015-99, 2224-25, 
—91, 2717—51 2728—78, 3055 -28, 3321 -99, 

3559-1, 3655—21, 3880—40, 
4033—79, 4199-22, 4318—48, 
4704—tO, 4746-95, 4931—4, 
5349-84, 5792-71,5869-24, 
6443—91, 6495—6, 67o9— 91, 

6921—76, 7021-78, 7133—44,

747—2, 747—92, .. 17Sg 
2370 
33 r 7 
3920 
4459 
5024 
5963
G695 
7423

—10, 3394—52, 
—17, 3930—72, 
—34, 4507—94, 
—15, 5304—73, 
—76, 6071—88, 
—56, 6891—95, 
—30 7823-36.

25 frtot nyertek: 144—77, 301-53, 324—90, 
330-86, 776-79, 795—29, 904-77, 1022—22, 1330 
68, 1604—79, 1696—4, 1800-83, 1822—32, "" 
78, 2286-8, 2555—2, 2632—15, 2846—72, 
68, 2955-11, 2979-88, 3109- 8, 3454—89 
33, 3553—39, 3580—58 3711-—68, 3768—41 
32, 4296-90, 4451 -89, 4614—64, 4629—19 
56, 4707—90, 4858—96, 5053—92, 5204—61 
86, 5671—88, 6287—31, 6338—60, 6628-29 
30, 6942—62, 7248—35, 7234—28, 7380—18 
15, 7984—46.

1871— 
2951— 
3514— 
4143 — 
4701— 
5637— 
6764— 
7771—

sem

Giizdászati és üzleti értesités.
Szentes, 1888. március 2.

Dacára hogy tavaszelő hónapot. Írunk, a tél inég 
folyvást egész zordságával dühöng, folytonosan 7—10“ 
hideget mutatott, a hőmérő, a hó gyakran esik mint 
akár December hónapban. A vetéseket 2'/« láb hó 
kéreg borltja, mely alatt, mint gazdáink állítják, — 
igen szép egészséges zöldszinű a buzavetés.

A gabna üzlet folytonosan lanyha, sem eladónak, 
vevőnek nincs kedve üzletet csinálni.
Búza ára mm.ként 6 frt 40 kr. 6 frt 50 kr. 
Kukorica mm. 4 frt 80 kr. 5 frt.
Árpa köble 4 frt. 20 kr.
Zab köble 3 írt 40 kr.
Szalonna mm. 50—51 frt.

Nyi Ittér.
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.)

A „Csongrádmegye0 című lap 17-ik számában Berke 
Ferenc és ifj. Tori László aláírásával megjelent és Hol- 
cer Adolf ügyvédjelölthöz intézett, nyílt, levélben emlí
tett valótlan állítások' helyreigazítása szempontjából 
mindenek előtt, megjegyzem, hogy annak teljesen örü
lök, h.igy ha uz illetők — és általuk tisztességesnek 
tartott- egyének velem az érintkezést megszüntetik; 
mert, mindé.í tiszt.ésséges egyénnek az képezheti egyedüli 
büszkeségét, lm olyan Berke Ferenc féle egyén, kinek 
a leikével utoljára is a hollók fognak játszani — az 
érintkezést, megszűnteii, és mert, en Berke Feiencot. 
már előzőleg is ilyennek ösmertem, társát pedig róla. 
Ítéltem meg. Tehát, midőn f. évi február hó 23-án d. ti. 
6 ómkor botjaikat, a külső ajtó szegletébe elrejtve, 
eszsmaszárba gyűlölt, nadrágban, sárosán és disznó 
trágyával mocskolt, ruhában Bolcer Adolf megbízásából 
hivatalomban megjelentek, nem sokat tréfáltam velők, 
hanem az ajtót, kinyitva, oly erélyes hangon találtam 
őket kiutasítani, hogy az illetők botjaikat felkapva fu
tottak végig a. folyosón — a nélkül, hogy hátnipiBan
tum is bátorkodtak volna. — Ezen eljárásomból tehát, 
nem azt a következtetést, lehet levonni, a mit. az ille
tők saját érdekükben levonni célirányosnak tHáltak, 
hanem azt: hogy olyan Berke Ferenc féle egyének elől 
kitérni, minden tisztességes embernek köte essége.

Kelt Csongrádon 1888 évi március hó l én.
Csemegi Antal, 

főszolgabíró.

Giinzscidene bedrucktc Fonlards von
fl. 1.20 bis fi. 3.!>0 per Műtér verseiulet roben- und stiiclc- i 
vuis- zollfrei <las Fabrik Depót G. Hennebertj (k. k. Ilotlief.), 
Zürich- Mustéi* unigelicnd. Briefe -0 kr. Porto. (5.)

13. Minden nőnek a legmelegebben ajánlva! 
Sidzina (Galícia, u. p. Jordanór.) Feleségem majd 
egész öt évig szenvedett, gyomorbajokbaii; székreke
désben, étvágya is teljesen elveszett, pedig ugyancsak 
szedte a Marison és Pserhofer féle labdacsokat, vég
re is Braudt llich. gyógyszerész svájci labdacsainak 
használata után nyerte vissza egészségét es elvesztett 
étvágyát. Fogadja ezért legszívesebb köszönetéin! 
Wiats Lajos, népiskolai fötanitó. Aláírásom valódisá
gául szolgáljon e hivatalos iskolai pecsét. (P. H.) 
Braudt Rieh. gyógyszerész svájci labdacsai a gyógy
szertárakban egy dobozzal 70 kr. kaphatok, figyelni 
kell a rajta lévő fehér keresztre vörös mezőben s 
Braudt. llich. névaláivására.

Kiadó lakás.
Özv. Vecseri Lászlóné III-ik tized 380. sz. alatti 
házánál 4 szoba, konyha, éléskatnara, pince, padlás 
és l'áskamara szt-György naptól két részben is —- 

kiadó.



Vasas

VÉRSZEGÉN Y E K N E Kü
Pcpton-conserv, 
mely dacára, hogy dúsan 
tartalmazza a ható-anya
gokat, jóízű s rendkívül 
erősítő csemegét képez.

Ajánltatik: a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

tosz emésztés, álmatlanság, 
laakadtság és ideges izga-

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

VASAS PH.OSPdOR-PASTILLA
VÉDJEGY

SCHUTZ MARKÉ-

Rendkívül erősítő kellemes iz“ cu
korka angolkó os, görvélyes, vérsze
gény s általán gyenge gyermekeknél 
az idegesség, bágyadtság, álmatlanság, 

izzadás és hangrésgörcs esetében.

Naponta 2 darab adatik be.

Kis doboz, 10 pastilla, 50 kr. Nagy 

doboz, 20 pastilla, 90 kr.

ICis T=á.l Jánosnak
Fábiánban 40 hold tanyafö'dje szabad kézből eladó. 
Értekezhetni II. t. 317. sz. alatt a tulajdonossal.

I
Hazslinszky Károly

izsgáltattak «és védjegygyei láttattak el. ,

Jíajiható gyógyszerei rakluui
ÉS A FELTALÁLÓNÁL:
Iviswt'letez.ések kitöltő eredménynyi 

és tiíltli gógyintéze.'djeiij »el 
snegvizsj '

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

FMiilmirtlistnttin étványhiácy, J"’
/íibittt idfkzet felfúvódás .savanyú ielhoneni s, kuíiku, u 

eMtellHW. - EW WW«« »r»

JtremsHurbeii (Morvaország).
Kapható minden gyógyszert árban.

s arai

A valódi in iriaczelli uy<\iuoiesöppekct sokat 
. és imuiozzák A valódiság jeleni minden
irte-mek piros, a fenti vrojegygyvl ellátott h< ni teli ba kell 
•ninírvüivJ lennie és a minden üveghez mellékelt haszna- 
fati utasításon un'g krll Jegyezve hogy az Kreia-
sierten Crtisek Henrik köuyvuyoui(l«jábau íiyouialott w» 

Valódi minőségben kaphatók; Szentesen Podhratlszky Fer-nc és 
Várady Lajos gyégysr.ert»vaiba«: Hód-Mezö-Vásárbelyen Aigner 
Gyula, Beliek Péter, Bánfaby Lajos, Kiss Gyula és Németh L 
gyógyszertáraiban; Szarvason Medveeky Józ.et és Haris Emil 
7jó'ívszertániil>aii- Szegeden Amlirózy jl, Biucsay Károly, llauer 

József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban.
tSKSW ...... ’

111 III

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

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

Kiadó looltlxelsriség-.
Szabó Mihály Ill-ik t. 138 sz. házánál egy bolt, 
helyiség Szt.-György naptól kezdve bérbe adsni- 

dó. — Értekezhetni ugyanott.

Tíz forint 
napi mellékkereset, 
tőke és kockáztatás (ri- 
sico) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti 
eladása által az 1883. 
XXXI. törvénycikk ér

telmében.

Posztóárut és posztó
maradékot 

jó minőségben férfi- és gyer
mek öltözetre, női kabátokra 
és esőköpenyre ez idényre pos
tautánvétellel legolcsóbb gyá
ri áron küld a

„Verse ii y“-hez 
címzett posztógyár-raktárából

leg'jo'bTo

CIGaRETTA-PAPIROS
A VAI.Ó1H

LE HOUBLON
Francia gyártmány

CAWLEY & HENRY-től, PARISBAN.
I 1 ilii/.iístól óvakodjunk 1

Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi 
váltóűzlet társaság 
ADT.Ell és TAHSA, 

Budapesten.

Beér Károly,
Jagerndorf, osztr. Szilézia.

Minták kívánatra ingyen 
és bérmentve. Számos kártya
minták a t. szabók és ismét
el adók számára. Helyi ügynö
kök kerestetnek.

Ezt a papirost legjobban ajánlják:
Dr. J. J. Polli, Dr. R. Lutlwtg, Dr. N. Líppniann vegy
tantanárok a bécsi egyetemen, még pedig kitűnő 
minősége, kiváló tisztasága miatt és mivel az egész
ségre nézve ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

Értesítés.
Alulírott van szerencséin a n. é. közönséget 

értesíteni, miszerint egy alkalmi vétel által azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy

szentesi és szegedi 
liengerműnialmi liszteket 

a lég,jutányosabb árban számíthatok. — Egy 
próbavásárlás által a nagyérdemű közönség állítá
somról meggyőződhetik. — Úgyszintén jutányos ár 
balt nagy mennyiségű korpa kapható.

Két honvédló jó állapotban nálam bármikor 
átvehető.

°lh;oo.4nirars1Í13
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Hollandi folyószőnyeg, 
maradék 10—12 mét. hosszai.

Egy maradék 3 frt 60 kr.

Francia voal
mét., elegáns kimenő ru

hának, mosó
3 frt.

Gyapjú ripsz 
minden sziliben, GO ctm. széles, 

10 méter 3 frt 80 kr.

17. rue Bérauy#., a PARIS

Tisztelettel
ifj. T7“eirgra. Imre

PSERHOFER J
gyógyszert 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 liatásuaknak 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 
rulával 21 kr., egy tekercs 6 skatulyával I frt 
5 kr., bérmentetlen utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz elöleges beküldésével bérmentve l tekercs pi
rula 1 frt ' 5 kr., 2 tekercs 2 f t 30 kr., 3 tekercs 3 Irt 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekercs 5 frt :0 Isi'., 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 suíyo; betegségek után köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei, tett vele, tovább ajánlja ezen szert.

A sok köszönő irat közül néhányat itt közlünk:
L e o g a u g, 188 május 15.

Igen tisztelt uram ! Önnek pirulái valóban oudálatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsői- 
tett szerek, hanem segélyt nyújtanak majdnem mindenben.

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

Deutinger Márton.

Hága-8zt,-György, 1882. felír. G.
Tisztelt uram ! N‘*m fejezhetem ki eléggé benső köszö- 

netemet az ön piruláiért, mert Isten segítség** mellett nőm, 
ki évek óta misemében szenvedett, egészségét, ön vérti z- 
titó piruláinak köszonb iti, s habár még most, is kell azo
kat néha bevennie, egészségé helvreállott 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 cliiuai szappant is Kivi ló tisztelettel 

Novák Alajos, főkertész.

Tekintetes ur ! Előrebocsátva, hogy önnek minden gyógy
szere egyformán jó, mint kitűnő fagybalzsama, mely az en 
családomban több idült fagydaganatot gyorsan megszünte
tett, dacára az úgynevezett universalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek 
Iáit használni s ezen apró golyócskák se; 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem 
megváltani, hogy régi hajó •• négy heti ha>zn 
szén 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.

„.. 4 elleni
vértisztitó pirít- 
;élyével hosszú 

vonakodom önnek 
lat után egé-

TICHO BERNAT árucsarnokából 
BBÜNNBEX, Krautnmrkt 18., saját házában, 

utánvétellel kapható:

Nyóri lianiiiigarii
l imuadék teljes férfiöltöny- 

i re, mosható
6’40 mét. hosszú 3 frt.

Házi vászon
1 vég 30 rőf 4/4 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf 7* 5 frt 50 kr.

Gyapjti-Iodcn 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden színben 
10 méter 6 fi’t 50 kr.

King-szövet
jobb a vászonnál, 1 vég 

széles, 30 rőf 6 frt.

Gyapju-bei ge 
hétszeresen széles, a legtartó

sabb, teljes öltözetnek 
10 mét. 6 frt 50 kr

diiffon.
1 vég 30 rőf első r. 5 frt 50 kr. 
legjobb minőség G frt 50 kr.

Indiai foule 
félgyapjn, kétszeresen széles, 

teljes ruhának 
10 met. 5 frt.

lí ii ii ii a v il m z
1 vég 30 rőf lila 4 frt 80 kr. 
1 vég 30 rőf piros 5 frt 20 kr.

CuRNA-KAMNAVÁSZ
t vég 30 róf lila és piros g frt.

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

Osrford.
mosó, jó minőség

I vág 30 lói 4 írt 50 kr.

Fekete terno 
szász gyártmány, kétszeresen 

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

Angol oxford
a legjobban ajánlható 

1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Terno Veloure
kétszeresen széles, tiszta gvap 

I ju minőén divatos színben.
Egy ruha 10 mét. 7 f t.

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 fit 50 kr.

Karirozott ruhakelniek
60 centim, szélesek, legújabb 

; színek
10 mét. 2 frt 50 kr.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

ZDreid.ra.ttx 
legjobb minőség, G0 ctm. szé

le-, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Jaquard kelme
G) ctm. széles, legújabb szili

ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Kosinanosi kretton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

Hői ing'elc 
erős vászonból, csipkés sze- 
gélylyel 6 drb 3 frt 25 kr.

Fagy-balzsam Pserhofer J.-től, sok év óta isméit leg
biztosabb szer mindenféle fogyások ellen valamint idillt 
sebekre stb. Egy dobozzal 41) kr., bérmentes küldéssel 
G5 kr.

Golyva-balzsani. megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 05 kr.

Í'leí-essenciii (prágai cseppek) elrontott gyomor, rósz 
emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi
szer. Egy palack 20 kr.

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

Amerikiií kösziéuy-keiiöcs, legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, taghasigatás, lsehias, fiilfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

Egy
nyári nagy kendő

hossza ( írt 20 kr.

Egy lót,akaró 
legjobb gyártmány 190 ctm. 

hosszú, 130 ctm széles 
I frt 50 kr.

TTri ixig-elr 
saját gyártmány 

fehér vagy színes darabja 
I. r. I frt 80, II. r. I frt 20 kr.

3STŐÍ ing-els. 
chi finnből és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

Posztóáruk gyári raktára,
Brünni posztókelme.

Egy maradék 3-10 mét. teljes 
férfi öltözetnek 

3 frt 75 kr.

!! Alkalmi vétel ! !
Brünni kelmemaradékok.

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

Alpesi nik vény nedv W. D. Bérlikaidtól. 1 palack 2 
frt G0 kr., fél üveg 1 frt 40 kr.

Nzeiii-CKMeiiciii Romersliausentól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

Ijíbizziulií* elleni por 1 skatulya 50 kr., bérmen
tes küldéssel 75 kr.

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

Briinni divatkelme
Egy marad k 3.10 mét. li sszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Felsőkabát kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kábáira 
6 frt.

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők

Áltahínos tapasz Stendel tanártól, vágott és s/urt se
bekre, roszindulatu daganatok, még idült és gyakran fel
nyíló lábsebekre is. körömféregre, sebekre s gyuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentei küldéssel 75 kr.

Áltah&iios tisztító só Bulrich A. W. tői, kitűnő házi- 
sz<t a rósz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
gyomorgörcs, mellégés, aranyér, dugulás stb ellen. 1 cso
mag 1 frt.

Fereiic-piílinka 1 palack G0 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.

A postai küldemények gyorsan és pontosan eszkö; 
zöltetnek elöleges pénzbnküldésre vagy utánvéttel. THE

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

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsoviks Norbert könyvnyomdájában 1888.
LZ1!



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 9-ik számához.
Vegyes Ixirelz.

— A nők és a férfiak szaglási érzékel. Különös, 
hogy a tapasztalás azt tanítja, miszerint a férfink sok
kal finomabb szaglással bírnak, mint a nők. így Nichols 
és llailey tudósok szerint férfiak kiérzik a citromszagot 
oly vízmennyiségben, amely 250,000 000 annyi mint a 
beléjük kevert citrom, mig a nők csak ezen citrom két
szeresét érzik ki. Ugyanez áll a fokhagymáról s az erős 
illatszerekről. Hogy pedig nők jobban szeretik az illat
szert s általában az illatos dolgokat, ennek az az oka, 
hogy az ő idegrendszerük kevésbé van megtámadva s 
ezért az illatszagok erejét is jobban elbírják, mint, a 
férfiak. Ha tehát, valamely nő kedveli nz illatszert, ez 
annak a jele, hogy jó erős az idegzete, ha pedig nem 
kell neki nz, vagy épen ájuldoz tőle, ez a nő idegbe
tegségét jelenti.

— Andrássy Gyula gróf és a napszámos, a budai 
lánchid-fő mellett egyik délelőtt egy Bruske .János ne
vű szegény napszámos az alsó rakodó partról havat, hor
dott a Dunába. Az öreg ember egy hóhalmon állott, 
inu kaiiözben megcsúszott és fejje) belezuhant, a Duná
im. Segélykiállásnirn temérdek ember gyűlt össze a par
tim s a lánchídon, de nem akadt, senki, a ki segélyére 
sietett volna az öregnek. Egyszerre egy fogat, közeledett 
a lánehidhoz, Andrássy Gyula gróf ült. benne, ki a sok 
ember láttára kíváncsian dugta ki lejét a kocsi abla
kán. A következő pillanatban kiugrott, a kocsiból, át
törve a tömegen lesietett a rakodópartra s rátámndt 
az ott álló rendőrre, hogy miért, nem segít az öregnek. 
A következő pillanatban már akadt egy kötél, a gróf 
és a rendőr megragadták s oda hajították az öregnek, 
a ki már akkor nagyban küzdött a hullámokkal. A ha
jítás sikerült, az öreg megragadta a kötelet s görcsö
sen kapaszkodott bele Az egybegyűlt néptömeg elfőj 
lőtt lélekzettel leste a szerencsét len minden mozdula
tét, A parton már akkor negyven ötven kéz is kapasz
kodott a kötélbe, legelői a viz szélén a gróf, ki bízta 
tölag kiabá lt a kiméi ült. öregnek. Még egy erőteljes 
húzás és az öreg meg lett, volna mentve; ebben a pil
lanatban azonban ereje elhagyta, eleresztette a kötelet. 
6 eltűnt a habokban. A rémület kiáltása futott végig 
n tömegen, a gróf jutalmat ígért annak, ki utána ug
rik az öregnek. Jó pénzért, csakhamar akadt is vállal
kozó « két. perc múlva nz öreg napszámos ott. hevert 
t parton — halva. Andrássy gróf letörülte az izzadt- 
éilgot, .— talán egy könyet is tucáról, azután tudako- 
aödolt a szerencsétlenü.' járt, öreg családja után és nieg- 
igérte hogy gondoskodni fog özvegyéről és négy ár
vájáról.

— Villamos tévedés. A híressé vált „nem-“nek, 
mely kimaradt a minisztere'nök beszédéből, párja akadt. 
A közös pénzügyminisztérium ugyanis a napokban távi
tő utján 500 irtot utalványozott Szertijevó szegényei szá
mára. A távirótiszt hibásan indította útnak a táviratot. 

és egy egyest tett az 500 elébe A szerajevói hivatal
nok még okosabban járt, el ős egy nullát függesztett 
az 1500 után, úgy, hogy az 500 frt 15,000 írttá szapo
rodott. A bosnyák kormány természetesen alig tudott 
hová lenni örömében és azonnal hozzá látott az adomá
nyok szétosztásához Már 6000 irtot, adtak ki. mikor 
rájöttek a tévedésre. A tisztek ellen megindították a 
vizsgálatot.

Nem mehet a pokolba. — Tisztelendő ur, a 
mennyországba megyek-e én, ha meghalok? — kérdi a 
plébános űrtől egy anyóka ?

— Természetes, hogy a mennyországba, mert meg 
van írva, hogy „a pokolban löszén ordítás és fogak csi- 
korgatása, “ kendnek pedig már nincsenek fogai.

♦ **
Van is haszon abból. — Miért nem keresz- 

teltetted meg a fiadat, more ?
— Van is abban haszon, engem is megkeresztel- 

t.etett az apám, azért mégis mikor lovat, loptam, olyan 
25 öt kaptam, mintha valami pogány, nem pedig keresz
tény felebarátja lettem volna a cseudbiztos űruak.

* ♦*
Hogy lehessen az? Fiatal gavallér (a kit pár

bajra hívtak ki:) Jól van, elfogadom a kihívást, de mint
hogy én rövidlátó vagyok, hát kikötöm, hogy engemet 
tiz lépéssel közelebb állítsanak fel az ellenfelemhez, 
mint őt én hozzám.

* **
L u in p o I ó k. Kőt jő barát iszik a korcsmában s 

mikor már jól be voltak csudálkozva, azt mondja az 
egyik:

— No pajti, mit mondunk a feleségünknek, hogy 
hol voltunk?

— Én csak azt mondom „jó estét", a többit majd 
elmondja ő.

* * *
Vizsgálóbíró előtt. — Igaz, hogy ön már 

harmadizben követett el betörést?
— Nem.
— De az iratok világosan mondják.
— Hazudnak, mert én már hatodízben törtem be.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos• HahízHOviih Norbert. 

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

bályok módosítására vonatkozó 1887. évi XLIV. t. c. s 
ennek végrehajtása tárgyában a nmélt. m. kir. pénzügy- 
ministerium áital f. évi január hó 22 én 160. sz. a. a 
dohánycsempészet megakadályozása tekintetéből kibo
csátott rendelet, úgy a községi elöljárók, mint a dohány- 

termolök, dohánykertészek és minden egyes polgár által, 
különbéin 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, elfogatása, a csempészet tárgyai
nak és segéd eszközeinek lefoglalása által közvetlenül 
is a csempészet elfojtásában eljárni, — értesiri a városi 
tanács a lakosságot: miszerint a rkapitáuyságot utasí
totta, szigorúan felügyelni arra, hogy a város bel és 
külterületén dohánycsempészet, akár leveles, akár vá
gott dohánynak, akár pedig a magyar korona országai
nak gyáraiból vagy raktáraiból 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 
hurcoltassók, s más községekből elcsempészet.t dohány, 
a város határán való átszállításánál, segéd eszközeivel 
együtt letartóztassák; a csempészet tárgyát képező do 
hánynak, vagy dohánygyártmányoknak lefoglalása mel
lett, a pénzügyőrséget azonnal értesítse és azon kívül, 
ha szükséges, a csemlőrséget is igénybe vegye.

Figyelmezteti ennek folytán a tanács a városi la
kosságot., hogy a dohánycsempészett.ől tartózkodjék, mi
vel a törvény áthágói szigorúan foguak bűntetteim, mig 
ellenben a feljelentők a feljelentett vagy kihágási ese
tek után befolyó bírságokból a szabályszerű feljelentési 
s tettenérési jutalékra igénnyel bírnak.

Figyelmezteti továbbá a városi tanács a közönsé
get, miszeriut a hatóság elleni erőszak bűntettét követi 
el az, a ki a dohánytermelés, kezelés vagy elárusitás 
ellenőrzésével megbízott pénzügyi vagy más hatósági 
közeget, vagy kirendeltet., a törvény vagy a hatóság 
meghagyásának végrehajtásában erőszak vagy veszélyes 
fenyegetés által akadályozza, vagy valamely intézkedésre 
kényszeríti, vagy pedig hivatalos eljárása alatt tettleg 
bántalmazza; s az ilyenek az 1878. évi V. t.-c. 165. 
§-a értelmében három évig terjedhető börtönnel bünte
tendők ; ugyan ezen büntetés alkalmazandó, ha a cselek
mény a hatósági közegek védelmére rendelt vagy meg
jelent, személyek ellen követ,tetik el.

Vendéglősök, korcsmárosok, kávéház és minden más 
nyilvános helyek tulajdonosai, valamint hajós kapitá
nyok is 50 írttól 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, ha az eláru- 
sit.ásról tudomásuk volt, ezen pénzbüntetésen kívül egy 
hónapig terjedő elzárással is fenyithetők.

k jövedéki hatóság engedélye nélkül kizárólag a 
dohány íparszerü gyártásához szolgáló gépeknek, szer



számoknak és eszltözökuek 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 reájok 
vonatkozó része velük egész terjedelmében külön is kö- 
zöltetni fog — figyelmezteti a tanács, hogy dohányter 
mésükből senkinek bármely cimen.bármely csekély meny- 

nyiséget 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 engedő 
lyezett dohány kiviteli kereskedőnek átadni, vagy saját, 
teljesen biztos és pénzügyi hatóság állal ellenzárral el
látott raktárába beraktározni vagy külföldre kiszállítani.

Azon termelők, kik bármi cimen bármily csekély 
mennyiséget valakinek átengednek és a nyert egész ter
mést a megállapított határidőben beváltás végett hiány 

nélkül be nem szállítják, illetve engedélyezett dohány 
kiviteli kereskedőnek a termelésre következő év január 
hő végéig át, nem adják, azon kívül hogy a termelés
ből kizáratnak, minden 500 gramm dohány után 80 
krnyi fogyasztási illetéknek kétszeresétől négyszereséig 
terjedő pénzbüntetésben marasztalandók el.

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

SARK A Dl N. MIHÁLY, 
polgármester.
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MOSER S. Eszterházy herceg volt uradalmi orvosa

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

összeállítani. Számtalan barátaim és betegeim, kiknek alkalmuk volt Eiet-ElixireUl 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 R E M“
már rövid használat után, a legmeglepőbb, leghatásosabb és legjobb sikert eredményezi; kitűnő jónak bizonyul 
általános elgyengülésnél, az Idegek elernyedésénél, vérszegénységnél, mell- és gyomor-fájdalmaknál, hemo- 
rhoidoknál, szorulás és májbajoknál, étvágy- és álmatlanságnál.

Naponként használva „Élet-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 bélrészekbe, tisztítja a gyomrot benyálkásodó nedvektől, melyek emésztési nehézséget, fejfájást és 

szülnek, egyszóval: leküzdi a legtöbb betegségeknek biztos forrását. — Éitávolitja a bélgörcsöt a gyomorban,gyomurémelyeést
P j ö . ------------------ — ’~U---------------------- --------------------------------- -------- --- ... MM.yvi MOM*. W VI1IVI l/UIl,

jókedvre es derültségre ébreszt; elhárítja egy óra alatt az emeszlhetlenséget; meggátolja a szív betegségét; tisztítja a vért 
és gyógyít minden hideglelést már a harmadik dosisnál.

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

1! Szenvedő emberek !!
Csak egyetlen egyszer rendeljétek meg „É!et-Elixir“-emet, és-1- ----  ---- • • • " - ■győződjetek meg ezen szer kitűnőségéről és előre biztosítják tite- 

két, hogy „Elet-Elixir- em minden háznál nélkülözhetleu lesz. Az WJ 
„Elet-Ellxir" csakis nálam kapható:

Budapest. VI., Gyár-utca 37. sz.

MOSER S.
Eszterházy herceg volt uradalmi orvosa.

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

vedjecy. tett, a világ minden irányába pontosan eszközöltetik.


