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Előfizetési
E<rósz évre . . .
Kél é'-re . . . . 
Negyed évre . .

rtr:

Minden a lap szellemi részére ‘ 
vonatkozó közlemény, továbbá ■' 
eloiizelések, hirdetések, felszó- 5 

lamlások ide intézendök. i<

Szerkeszt ősóg
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>1 5 hasábos petitsorért 
i hirdetésnél . . . . 
U kétszerinél . . . . 

háromszorinál .
számit tátik.

egyszeri
2o I;r., 
i> Li., 
1 > ki.

„NYÍLTTÉRI 
minden sor 15 kr.

Bélyegdij minden egye, beikta
tásnál }o kr.

Bei Tucntutlcn levelet nem foga
dunk el. — Kéziratok nem adat

nak vissza.
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i KI E fi I E L E N MINDEN SZOMBATON.
s

A lisztkivitel kérdéséhez.
Lapunk egy alkalommal a hírek rovatában 

tudatta a. közönséggel, hogy az alsó párton dí
szesen emelkedő Selnveiger féle gőzmalmot egy 
részvény társaság fog átvenni s e végből rész
vények fognak kiboesáttatni. /V dolog, úgy látszik, 
lassan Imr, de óvatosan halad előre, mert nem a 
malom egyszerű megvételéről, hanem annak a eél 
követelményeinek megfelelő oly átalakításáról s 
bérelni zéséről van szó, mely szerint e malom 
hivatva lenne lisztjét külföldre szállítani, még
pedig nagyobb mértékben, mint amilyenben az 
jelenleg történik.

Kétségbevonliatlan tény, hogy a lisztkivitel 
eszméje, magában véve nagyszerű s megvalósítaná, 
a gazdászuk azon régi óhaját, hogy Magyaror
szág, mely eddig majdnem kizárólag csak a nyers 
termények eladására szoritkoz.>t>, lassankint. rá
adja tejet a. mezőgazdasági egyes iparágak növe
lésére, vagy is a. gazdasági termények ipari fel
dolgozására. E tekintetben hazánk még igen hát
ra van s az egyedüli gabona képezi úgy szólva 
azon terményt, mely nemcsak belföldi fogyasztás
ra, hanem igen nagy mértékbeli külföldi kivitel
re is, föké]> a fiivárosban nagy mennyiségben 
dolgoztatik föl.

1).- hogy tárgyunknál maradjunk, ismételve 
kell helyeselnünk az eszmét. De másrészről nem 
mulaszthatjuk el annak kijelentését, hogy ez ügyre 
nézve némi észrevételeink is vaunak.

Meg vagyunk győződve, hogy a megalakí
tandó részvénytársaság csak akkor kecsegtethe
ti magát jobb reménynyel, ha csakis külföldi ki
vitelre támaszkodik. A kivitelt pedig csak 3 föl
tétel mellett biztosíthatja magának.

Az első föltétel: kitűnő liszt gyárt
mány. Az anyag hozzá, t. i. jó gabona megvan, 
mert az alföldi, tőkép tiszavidéki gabonának messze 
földön nincs párja. De hogy a gabonából kitűnő 
liszt legyen, szükséges, hogy a malom úgy legyen 
berendezve és felszerelve mint akármely exportra 
dolgozó fővárosi malom, s mivel nagyobb kivi
telre csak agy lehet számítani, ha kellő mennyi
ségű lisztet lesz képes produkálni, magától ér
tetik, hogy a malmot bővíteni kell, annyival in
kább, mert, mostani állapotában jelenlegi tulajdo
nosa állítása szerint nem képes a rendelvények
nek eleget, tenni, vagy is a kívánt mennyiségű 
lisztet produkálni.

A második föltétel szerintünk kellő üzleti 
összeköttetés, vagyis hogy a lisztnek kész 
és megbízható vevője legyen a. külföldön, s ha
bár jelenleg az üzleti összeköttetés talán megfe
lel a malom munkaképességének, de annak uj 
berendezése után nagyobb és szélesebb körű Üz
leti összeköttetésről kell gondoskodni, chez pedig 
a világ piacokon való széleskörű ismeretség s 
jártasság kell — tehát ember kell a gátra!

A harmadik föltétel kellő alap- és tart a 
lék tőke. Midőn már a malom kibővítése meg
lehetős pénz összeget igényel, nem kevesebbet 1 
vesz igénybe az alap és tartalék tőke. Egy Üz
let. embernek — tehát, egy részvény társaságnak 
is — arra is kell számítani, hogy egyrészt elő
re nem látható okoknál fogva valamely évben 
kisebb haszonnal, sőt veszteséggel is dolgozik — 
avagy az üzleti életben ki nem kerülhető hitele
zésben kisebb-nagyobb mértékben csalódván kart 
szenved, melyet a tartalék tőkéből kell fedezni. 
Minél nagyobb ez a tartaléktőke, almai bátrab
ban lehet szembeszállani netaláni veszteségek
kel, ellenben ilyennek hiányában vagy fél kell 
oszl.mi a társaságnak, vagy a részvényeseknek 
kell újra zsebre nyúlni.

Végül még egy megjegyzéssel tartozunk. A 
„Szentesi Lap“ szerint nevezett gőzmalom 12°/0-ot 
jövedelmez s ez akkor, midőn a malom egy em
beré, igen szép, de egy részvénylarsasagnak ke
vés. Ugyanis tudva van, hogy egy részvénytár
saság több tagból álló igazgatósággal, felügyelő 
bizottsággal és ügyésszel bir, tehat nagyobb ap
parátussal dolgozik, kiknek mindanuyioknak osz

talék jár, tehát a részvényesek nem számíthatnak 
az egész haszonra, hanem annak csak egy részé
re; de nincs kizárva a lehetőség, hogy a malom 
esetleg I2o/n-nál is többet,,jövedelmezzen — de 
ezt előre megjósolni épen nem lehet.

Fentebbiekben tehát röviden, az üzleti eshe
tőségek számbavételével igyekeztünk kimutatni 
egyrészt, a. megvalósítandó eszme nagy bordere
iét s gazdászati fontosságát, de másrészt azon 
kellékekre is rá kellett mutatnunk, melyek mel
lett egy üzlet sikeresen prosperálhat. Az eszme 
nagyszerű, de hogy megvalósítása esetében siker
re vezessen, az általunk felsorolt, feltételek be
tartása és netaláni veszteségek kikerülése ki váll
fa tik.

Máskülönben az egész vállalatnak kellő si
kert óhajtunk.

szentesi artézi lciá.t.“
Halnváts Gyula m. kir. geológus lír, ki a múlt, 

nyáron városunk lei u járt, hogy artézi lufi Il ikről Írandó 
tanulmányához az előleges vizsgál dókat a hely szilién 
elvégezze, azóta elkészüli, művével, mely „A szentesi 
artézi kií “ cím alatt mint külön lenyomat a m. kir. 
földtani intézet évkönyve Vili, kötetének G. tüzelőből 
a napokban hagyta, el sajtót. A tisztán szakiudomáiiyi 
dolgozat sok olyant, is tartalmaz, mely a laikus kö
zönséget is érdekli, ennélfogva örömmel ragadom meg az 
alkalmat, hogy n derék kis munkának közérdekű he
lyeit e lap t. olvasóinak bemutassam és tolmácsoljam

A dolgozatot bevezetés nyitja meg, melyben a szer
ző elmondja, hogy „ringó aranykalásztengerrel ellepett 
Alföldünk" jó, üdítő víznek liijjáu van, melyen csakis 
artézi klünk túrásával lehet segítem. Azután hangsú
lyozza Zsigmomly Vilmos orsz. képviselőnek nz ilyen 
l'úiak fúrása körűn érdemeit, kinek ügybuzgalma állal 
az Alföld ivóviz-kérdésének megoldása újabban nagyobb 
lendületet nyert, és megemlékezik artézi kútunk léte
sít éjéről Zsigmoiidy Béláról is, ki elődjének nyomdokain 
haladva máris szép eredményeket mutálhat fel. Végűi 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik tanulmányához a 
Szükséges anyagot átengedték és őt munkájábau tá
mogatták.

A könyv következő szakasza az artézi kúluiikra 
vonatkozó történeti adatokat sorolja fel. Nem tartom 
szükségesnek ezeket ismertetni, hiszen a fúrás folyama 
alatt a helyi lapok osetről-esetre közölték az előfordult 
mozzanatokat. Inkább a fejezet végére térek át, hol a 
kút vizének Kaleesinszky Sándor m. kir. földtani inté- 
zeii vegyész állal végrehajtott elemzés eredményei vau 
mik összeállítva. És itt a helyeit., hogy a közölt ada
tokat egyszerűen lemásolnám, sokkal érdekesebbnek tar
tom kimunini azt, bogi vizünk a chemiai alkotó ré
szekből Ítélve mennyiben felel meg az egészségtani kö
vetelményeknek.

Az ivá-sra használt vizlől megkívánjuk, hogy
1. Legyen tiszta, színtelen és szagtalan, továbbá 

kellemes, üdítő izü. Artézi kútunk vize mindezen fölté
teleknek megfelel, kénes szagát kevés idei állás után 
elveszti

2. Höm-rséklete ne legyen túlságos nagy és lehe
tőleg legyen állandó. — Az artézi kút vize meglehetős 
meleg ugyan (Kaleesinszky mérése szerint. 22’7" C, a 
levegőé ugyanakkor 10*  C), de lehűtve kellemes izét 
nem veszti el és megfrissülést. okoz. Hőmérsókéiiek egy 
formaságára, vonatkozólag még megfigyelések nincsenek, 
de mini hogy azok a földrétegek, melyeken átfoly, a le
vegő hómórséke ingadozásainak nincsenek kitéve, íöl- 
lehetjiik, hogy vizünk e tekintetben is megfelel a kö
vei élményeknek.

3. Az elnyelt gázok csupán szénsavból, nitrogénből 
és oxygenböl álljanak. — Az elemzési adatok szerint az 
artézi kút vízében a levegő alkotó részei (nitrogén és 
oxygen) nem fordulnak elő, ellenben minden liter viz 
(norin. légnyomás és 15" C. hőmérsékre kiszámítva) 106 8 
köbcenlimeter szénsavat és igen csekély mennyiségű kén- 
hydrogent tartalmaz, mely utóbbi azonban -*-  a mint 
már emlit.ett.eni — kevés idő mulva eltávozik.

4 Az elpárologtatós után v sszamaradó száraz 
anyagnak egy liter vízben 300—500 inill/grammnál többre 
menni nem szabad /I inaradeknnl<: közömbös, ártalmat
lan sokból szabad állnia, az eléghető (szerves) rész '>gen 
parányi legyen, a salétromsav és ililorvegyületek chlor- 
tartalma ne haladja meg az 5—a milligrammot, am
móniák és salétromossav ne forduljon elő benne. — Vi
zünkben az elemzés utján talált száraz anyag mennyi
sége 298 milligramm Ez az anyag főként szénsavsók bél, 
különösen szénsavas nátriumból áll, melyek, valamint 
a többi előforduló alkotó részek egészségi tekintetben nem 
ártalmasak. Szerves anyag, salétromsav és salétromot! 
sav nincsen benne, a chlort,ártalom pedig még 3 milii 
grammnyi sincs.

Mindezek alapján a legnagyobb örömmel mond
hatjuk, hogy városunk közönsége artézi kútunk vizében 

I megbecsülhette!!, egészséges ivóvizet nyert.

A dolgozat következő szakasza, azon rétegek fel- 
I sorolásával foglalkozik, melyeken a luró keresztül ha- 
' tolt s egyúttal közli azon szerves maradványok i.eveit 
is, ímdyek nz egyes rétegekből kikeiültek. Ha a szak
ember e neveken végig tekint, azonnal észreveszi —■ 
a. mire különben a szerző is figyelmezJel. —■ hogy a 
242 méternél mélyebben fekvő rétegekből származó ma
radványok (két szárazlöldi faj kivételével) a Föld lör- 

: leneleuek felső harmmlliorához tartozó, ugynevezeit le- 
vauiéi emeletre jellemzők és olyan rétegekből származ
nak, melyekről eddig T. Rot.ll Lajosnak a püspökladá
nyi kút fúrásánál lett észleletéi illán csak gyanilottuk, 
de teljes bizonyossággal nem Iudluk, hogy Magyarország 
talajának képzésében részt vesznek, llalaváls Gyula 
űré az érdem, hogy az artézi kúiunk rétegeiből kike 
rült maradványok alapján ezt minden kétségen kívül 
helyezte. Aliul, ezen fejezetre vonatkozót megemlítem, 
hogy szerző az egész áttört, rétcgsorozaInak könnyebb 
át.tekinllielése céljából ezerszeresen kisebbített rajzol, is 
mellékelt müvéhez, melyen a rétegek minőségét, vas
tag, ágál, mélységét és korát pontosan feltünteti.

A következő szakasz a már leunebb emlilelt le- 
vauiéi rétegekből kikeiült. szerves maradványok ismer
tetésének és részben leírásának vau szentelve A mű 
ezen részéből kiemelem azt, hogy a nevezett rétegekben 
szel zó hat olyan fajt is talált, melyek még eddig nem 
voltak ismeretesek. Az uj fajok nevei u következők: 
Unió l’seudo S'uri, Unió Semseyi, Unió Zsigmondyi, Vi- 
viptra Böcklii, Cerilhium Szentesimmé és Limmieus 
longus- Az elsőiSlur Dénesiek, n becsi es. és kir. föld
tani intézet, igazgatójának, a második Semsey Andornak, 
mint a természeti adományok bőkezű maeceiiásánuk, a 
harmadik Zsigmomly Vilmos orsz. képviselőnek, a negye
dik Böckh Jánosnak, a m. kir. földtani intézet igazga
tójának tiszteletére kapta nevét, az ötödik pedig 
Szentes város nevéről vau elnevezve. Mindezen fajok, 
úgyszintén a. levnntei rétegekből előkerült többi szerves 
maradványok*)  is a mű melle csatolt 3 táblán csinos fény
nyomatban fel vannak tüntetve.

Az érdekes müvet Végkövetkeztetések zárják be, 
melyekből röviden kiemelem a. következőket. Szentes 
város altalajának a fúró állal feltárt 313'86 méter vas
tag része kék agyag és csillámos qtiarc-homok rétegek vál
takozásából áll, melyek a bennük talált, szerves marad
ványokból Ítélve a Körös és Tisza állal táplált terje
delmes édesvizü tavakból kevéssé változó körülmények 
közt rakodtak le. A legfelső két réteg ti jelenkor kép
ződménye. A 17 57 méternyi mélységben kezdődő, kő
zet- és őslénytani tekintetben egyaránt más rétegsoro
zat a diluviumhoz tartozik. Ez lefelé észrevétlenül megy 
át a harmad kornak neogenkoru levautei emeletébe. Ez, 
utóbbi 243 méternyi mélységtől kezdve egész végigolyan 
fajokat zár magába, melyek még mind édes vízre val
lanak, legnagyobb részük azonban már nem él s utó
daik elvándoroltak e földről és túl az Óceánon, Ame
rikában teltek jobb hazát. Artézi kútunk a vizet a neogen
koru levantei. rétegekből kapja.

Ezekben óhajtottam olvasóimnak képet, nyújtani a 
derék dolgozatról, melynek tudós Írója nemcsak azáltal 
kötelezte hálára városunk közönségét, mert artézi kú- 
tunkra rá irányozta a tudományos világ figyelmét., ha
nem az által is, hogy módot nyújtott annak belátására, 
hogy városunk akkor, a midőn az 1884. évi október 
13 illát, hozott közgyűlési határozatból kifolyólag az ar
tézi kúlat, elkészíttette, nemcsak azt bizonyította be, 
hogy a modern haladással lépést tud tartani, hanem 
egyúttal oly kimondhatatlanul becses alkotást terem
tett magának, melynek a Közegészségügyre gyakorolt 
üdvös befolyása már eddig is tapasztalható, jövőre pe
dig még érezhetőbb lesz. S ezzel letehetném toliamat., 
Ili még valamit alkalomszerűnek nem tartanék elmon
dani. Úgy tudom, hogy azok a fúrási próbák, melyeket 
Zsigmomly Béla a városnak átadott, a levéltárban van
nak elhelyezve. Szerintem sokkal jobb, illetékesebb és 
hozzáférhetőbb helyen volnának a gymnasium termé
szetrajz,i gyűjteményében. Azt hiszem, a városi teli, ta
nács is osztja ezen véleményemet s kegyes lesz azokat 
a nevezett gyűjtemény számára megőrzés végett átszol
gáltatni.

Derzsi K Ferenc.

XTéliárijy- észievéteL
A „Szentesi Hitelszövetkezet" múlt évi igaz

gatói jelentésével foglalkozván a „Szentesi Lap" 
legutóbbi száma, kimutatni törekszik, hogy a ne
vezett hitelszövetkezetnek nem csak hogy a jelen
tésben kimutatott tiszta nyereménye nincsen meg 
tényleg, de sőt határozott veszteséggel zárta vol
na le a múlt évet. Ezzel kapcsolatban, — nyilván 
az igazgatósági körökből eredő inspirátiók alatt, — 
rámutat, a „Csongrádmegyei Hitelszövetkezet" múlt 
évi zármérlegére, s nagy optimusmussal azt állít
ja, hogy az ennél kimutatott 490 frt 25 kr. tisz
ta nyeremény sokszorta nagyobb aránylag véve

*) A „Csongrádmegye0 túltesz Ifalaváts uron s a lefényké
pezett szerves maradványokat egyszerű kavicsoknak nézi. Szerk.



amazéná.l. — Nem álluuk ugyan a. „Szentesi Ili* 
telszövetkezct°-tel semmiféle diriét összeköttetés
ben, sem pedig annak igazgatósága mellett nem 
akarunk kardot rántani, annyival kevésbé, mert az 
arra aliglm szorult; de nem állítatjuk meg ama 
cikk kiélezhető inteiitiójánál fogva, hogy arra né
hány szóval ne reflectáljunk.

E cikket olvasva önként eszébe jut az em
bernek, — ha csak annyira ismerős is az adott 
viszonyokkal, mint e sorok Írója számos részvé
nyes iiiformatiója után — az a bölcs közmondás: 
kinek vaj van f jén ne álljon a napra. Mert ha 
olyan boncoló tárgyilagossággal akart volna a cikk 
a „Csongrádmegyei Uitelszövetkezet“-ről „nyílt, 
tiszta képet0 feltárni a közönség előtt, ahogy meg
kísérlő ama hitelszövetkezetnél, alig ha jutott vol
na arra az eredményre, melyet az összehasonlítás 
után a „Csongrádmegyei Hitelszövetkezet0 előnyé
re feltüntet. Mert ha a „Csongrádmegyei Hitel
szövetkezet0 zármérlege a múlt évi tényleges ter
heket a maguk valóságában és teljességében akarta 
volna feltüntetni a tényleges vagyonnal szemben, 
bizonyára sokat engedne jóakarata illusiójából. Ila 
all a cikknek a „Szentesi Hitelszövetkezet,°-re vo
natkozó azon állítása, hogy a beiratási dij legna
gyobb része vagyonként van feltüntetve azért, hogy 
az. igy kimutatott látszólagos nyeremény mintegy 
kecsegtetésül szolgáljon a tagoknak; — éppen oly 
nyugodt leiekkel állíthatni ezt a „Csongrádmegyei 
Hitelszövetkezet0 zármérlegével szemben is. Mert: 
mindenek előtt itt is éppen úgy vagyonnak vaui 
feltüntetve a beiratási dij mint amott. Teher gya
nánt itt csak Vj-de van a szervezési költségnek, 
felvéve, */t de pedig vagyonként szerepel; holott 
azt hinné az ember, hogy a beiratási díj az alakú-1 
lási, szervezési költségekre való és hogy e költsé
gek kizárólag és mindjárt azel.'ő évben ebből le-, 
dezendők; legalább az igazgatósági jelentős azti 
mondja, hogy a beiratási díj az al kulás, szerve
zés költségeire volt szánva. Miért osztatott az el 
mégis öt évre? Kétségtelenül azért, mert különben 
mar csak ezért sem lehetne hasznot, hanem 375 
frt 75 kr. veszteséget kimutatni. De mellőlünk még 
tovább. Már lapunk f é. 5. száma is rámutatott arra, 
hogy a perköltség és fizetési előleg címén felvett 
279 frt nem a vagyon, hanem a teher oldalra, tar
tozik. Oda tartozik pedig azért, mert a telel alat
ti összeg, mint jó forrásból értesültünk, absorbeál 
olyan tényleges kiadásokat is, amelyek még a. múlt 
év folyamán, sőt a szövetkezet működésének meg
kezdése idejétől valósággal fedeztettek ; csak az el 
számolás nem ejtetett meg ezekre nézve, —• min* 
den valószínűséggel — jól kigondolt utasításnál 
fogva. — Ez kétség kívül ügyes manőver, — de 
semmi egyéb, és igy bízvást, sőt elengedhetlenül a 
teher oldalra lett volna Írandó a 279 frt, amely- 
lyel azután a valóságos veszteség 654 frt75krra 
emelkedik.

De annál kevésbé ügyes a házbérnél elköve
tett finesz. Mert hisz azt meg már éppen minden 
iskolás gyermek könnyűséggel kikalkulálja, hogy 
évi 300 írtból 10y2 hónapra nem 225 frt, hanem

262 frt 50 kr. esik. — Ezen magában csekély 
tételt, — amelynél azonban a mérlegnek nem csak 
helyessége, de jóhiszeműsége iránt is méltán eios 
kételyek támadhatnak, — szintén a teher oldalra 
Írva, lesz a veszteség 692 frt 25 kr

Egy csomó üzleti kiadást pedig egészen el
hallgat a mérleg. — Nem szólunk a kósza Ilii ék
ről, melyek szerint nagyobb összegű számlák uta
sítás szerint csak a mérleg összeállítása után let- j 
tek volna bemutatva, —de bátran rámutathatunk, ■ 
hogy a vidéki megbízottak dijai teljesen hiányza
nak a mérlegből, akiknek pedig fizetés volt ígér
ve, s ennélfogva tudni kellett, hogy az egyenesen 
a múlt év terhét képezi, annyival inkább, mert 
még tán ahhoz sem lehet valami vérmes reménye
ket kötni, hogy azok a megbízottak a nekik járó 
s igazán megérdemelt dijaikról nagylelkűiig lemon
danának a szövetkezet javára. 11a erre ismét nem 
többet csak 100 irtot számítunk, kitesz a valósá
gos veszteség 792 frt 2-5 krt, tehát több mint két
szer annyit, mint amennyit ama cikk a „Szentesi 
Hitelszövetkezet0 né! oly rideg alapossággal kiszá
mit, pedig még azt sem szabad felednünk, hogy a 
„Szentesi Hitelszövetkezet0 nel a tisztviselők fize
tése kétszer magasabb, mint emilt.

íme ezek a kérlelhetlen mathesis adatai. Egész
ben véve távol legyen, hogy e rí f.exioval akár az igaz
gatóság, akár a. felügyelő bizottság szakszerű és 
jóhiszemű ténykedésére volna gondolatunkban ár
nyat Vetni, mert igen jól tudjuk s tudja más is, 
hogy ezek elé csak a kész mérleg szokott terjesz
tetni s rendszerint csak a könyvel; egyeztetése és 
a tételek összehaso litása jut. szerepül. Az ilyféle 
conliszák mögötti aciusok mindenkor egyéni tény
kedésre vihetők vissza., fis épp ni azért nincsen fűl
tél hűül kizárva, hogy az igazgatósági és felügyelő 
bizottsági jeleni esek nem felelnek meg a lényegnek.

De távol attól is, hogy akár egyik, akár má
sik intézet, iránt akár bizalmai lanságot., akár el- 
idegenülést, s még hevesbe ellenszenvet akarnánk 
szítani, csak az osztó igazság elvének szándékozunk 
eleget tenni, ha. azzal a mértékkel méretik egynek 
mint másnak. Kiki söpörjön a maga háza előtt és 
m- provokálja ok nélkül azt a közmondást.: „Bagoly 
mondja verébnek: nagy fejű.0 JJíxi
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A vármegye közgyűlése után a csongrádi községi 

párt néhány irányadó egyéne felelevenítette a támadó 
hadjáratot Csemegi főszolgabíró ellen, sebeikről letép
vén azon gyógyító hatású balzsamot, melyet Csemegi 
főszolgabiro és pártja vérző sebeikre raknit. — Mi nem 
szívesen fogadjuk el a harcot, mert, tudjuk, hogy bár
milyen legyen annak kimenetele, — mindkét felen oly 
mély sebeket, fog az maga illán hagyni, hogy annak be- 
gyögyulása egy kétes reményű, — hosszú jövőtől függ, 
de mert, nem engedhetjük, hogy legjobbjaink olyan hit 
vány jellemű egyén állal, mint a „Csongrádinegye0 cí
mű lap „jó b"rál.°-ja — meghiircoltassanak és vak
merő elbizakodottságló] elragadtatva a korona és taná
csosainak bizalmi emberét, a vármegye közönségének 
közszerel el ben álló öispánját. is megtámadhassa: kény
szerülve vagyunk tollat ragadni és rámutatni a bajok
ra, melyek lulajdonképeii a „jó burát°-ot bántják.

A tisztelt, olvasó közönség már a szentesi lapok
ból tudhatja, hogy llolc-r Adolf első felszólalásában meg. 
ámadla a' kormányt a csongrádi gátak védbizloimágba 

helyezésének kérdésénél é.s hogy nevezettet egy 48-as 
elvű bizottsági tagnak kellett kioktatni és megleckéz- 
letni. Nemkülönben annak is tudomásával bírhat, hogy 
egy vizsgálati eljárás alkalmából, melyet, az alispán tel- 
jesittetelt. Csemegi főszolgabíró állal, ugyanazon Holcer 
Adolf teljesen indokolatlant!, méltánytalanul, sőt híva- 
lottság nélkül megtámadta Csemegi főszolgabírói ; _
melyért egyrészt a főispán ur ő méltósága furái rend- 
reutasittalott, másrészt a főszolgabíró állal pellengérre 
állíttatott; a hatás eredménye pedig, nielyie nevezett, 
idehaza számított, az lett, hogy az izraelii.il. szegyen- 
érzetüknek adtak kifejezést., hogy egy zsidót ember ké
pes volt oly eszélytelenül föllépni. — Ezen körülmé
nyek és ennek fejleményei hőszitetlék azután lel a „j„ 
barát“-ot annyira, hogy a. „Csongrádmegye" című lap 
18 ik számában vak dühétől elragadtatva a. It-galja.sabü 
rágalmakkal támadta meg Csemegi főszolgabírót es a 
vakmerőség teljes arcátlanságával fenyegeti a. főispánt, 
fenhangon dicsekedve még azzal is, hogy a községipárt, 
összeköttetései a legmagasabb közigazgatási hatóságtól 
kezdve a biróságokkai együtt, biztosilják részükre a gyo- 
zedelmet.

No hát, mi nem titko.haljuk el, hogy a községi
párt. összeköttetései alapján időközönként már érezhető 
csapásokat mért ránk, mély csoib.il, ejtetett tői v-mj ülik 
es alkotmányunkon, a melyek mialt már Valiiban meg
lazult a bizalom ügy a kö/.igazgalási hatóságok, igazoló 
es bíráló választmányok, valamint a községipart vezer- 
lagjaival összeköt telesben es sógorsági viszonyban álló 
állami hivatalnokok irányában; — de azért azon ügynek 
elbírálásától, melyet a „jó barát."' emleget, nemcsak 
hogy nem tartunk, hanem abban annyira bízunk, hogy 
követeljük is, hogy az. a „jó barát'1 es torsai Híjukon ha
lmivá járjanak el gyorsan, mert akkor alkalmat, adnak 
nekünk beigazolni, hogy a között it Csemegi lőszolga- 
biró és Csatár közölt egy oly válaszfal van úgy politi
kai elv, valamint társadalmi tekintetben, hogy azok bi
zony sem a községipáit megbuktatása, sem semmiféle 
cél elérhetése tekintetéből együtt haladni, együtt mű 
ködni sohasem fognak; hanem igenis az a Csemegi fő
szolgabíró biztosítékát képezi vagyonunk és személybiz
tonságunk megőrzésének és társaival együtt, azon mű
ködik, hogy azon „jó barát “-féle egyének állal elpos- 
ványitott, társadalmi életet helyreállítsa, és azon nemes, 
minden jó érzésű ember állal dicsért elvből indult ki 
akkor is, midőn a csongrádi keresztény gőzmalom rész
vénytársaság liszlujit.ó közgyűlésén megjelent. Az meg
lehet, hogy a „jó barát0-féle egyéneknek, kik már az 
előtt, két héttel a községipárt helyiségében és fizetett 
kortesekkel állandóan izgulták a közönséget a keresz
tény gőzmalom tisztsége ellen, Csemegi tőszo'gábirónak 
ott. Icriént megjelenése nem tetszelI, mert nem sikeiüit. 
nekik 40—50 magyar ember vére, vagy esetleg élele 
árán a keresztény gőzmalmot, jellegéből ki vetkőzi,étin, 
és befurakodni tülekedő emberei által az alapszabályok
nak sarkalatos, a részvények átira'árát Korlátozó részét 
megváltoztatni,— hogy akként a lészvények többségét 
összevásárolván egyesit késsék a keresztény jellegétől 
megfosztott gőzmalmot a llerko Ferenc vezetése alatt 
hitelét, vesztette gőzmalommal és pogány módon elbán
hassanak nz őrlő közönséggel.

I)e mi Csemegi főszolgabíró urnák hálás köszönet
tel tartozunk beavatkozásáért,mert megmentett bennün
ket az üzérkedő egyének karmai közül; és ezzel kap
csolatosan a legaljasiibb rágalomnak jelentjük ki, mint
ha valakit szólás szabadságától megfosztott volna, sőt 
éppen azt biztosította, de természetesen nem oly mó
don, hogy annak következtében verekedés vagy veres 
összeütközés fejlődhessék ki.

Tudjuk mi azt nagyon jól, hogy a „Jó barát0 em
berei akként voltak kilanitva, hogy ha látják, hogy al-
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Az önkéntes csakhamar fölfedezte, minő szerencsét
lenség történt. Mint egy csapdában, ügy feküdt a jobb 
lába rácsban, és sem csavarás, sem forgatás — miköz
ben Egelmann köhögött és prüszkölt. — nem segített, 
hogy ismét ki lehessen szabadítani; egyszer a sarkantyú 
volt az akadály, másszor a láb hegye, — nz elsőt el
távolítani jóllehet jelentékeny nehézségeket okozott 
volna, de nem lett volna kivihetetlen, mig az utóbbival 
egyáltalán nem volt szabad sokat cxperimentálni, mert 
Egelmann igen kényes volt rája8 inkább meghalt, sem
mint beleegyezett volna, hogy azt. nélkülözze. Ottó mim 
kája közben az átjáró két. deszkájának végén térdelt, a 
melyek aggodalmat, gerjesztőiig inogtak és hintáztak, 
úgy hogy komolyan attól kellett tartania, hogy legkö
zelebb fejest esik a sorstól már úgy is eléggé megter
helt. elöljárójára. — Lihegve, izzadva hasztalanul eről
ködött a huzogatássid és ráncigálással. Egy pillanatig 
pihennie kellett.

„Mi az — nem tudja kivenni?0 kérdő Egelmann 
aggódva.

„Nem, kapitány ur — hozzak még valakit?0 Fi
gyelve hallgalózott a léptekre, de egy lélek sem volt 
közelben, s Egelmann ordítása az önkéntes után sem 
csalogathatott, oda senkit, mert ha egy civil ily kiabá
lást hal), tudja, hogy ahoz neki semmi köze sincs s a 
katona sem jön oda, ha meg nincs győződve arról, hogy 
a kiáltozás neki szól.

„No — csak próbálja még egyszer — — minek 
mindjárt az egész várost föllármázni------- s a tetejébe
még ki is nevetnek — pfű!“ feleié Egelmann. Ez az 
ellenvetés azon megnyugvással töltő el Ottót, hogy ka
pitányában különös kár nem esett.

Még egyszer megpróbálja megváltó munkáját — 
hasonló rósz eredmónynyel. Ekkor egy zseniális ötlet, 
villant meg benne. Kicsatolf.a a kis szíjat, a melylyel a 
magas szám csizma a szűk nadrághoz volt erősítve (hogy 
sima és feszes legyen, és le ne csuszszék), aztán oly 
helyzetbe hozta a lábat, hogy a rácscsal oly viszonyban 
állt, mint egy csizmahuzóval (ha t. i. a csizmát le akar
juk húzni —) és mondá: „Iluzza csak, kapitány ur,— 
de erősen!“

A kapitány húzta, — egy rántás, és előre bukott, 
csaknem az arcára esett, szabadnak érző magát, fölug
rott, egy szitokkal kilépőit, az árokból a járdára —mi
dőn Ottó kezét nyújtó neki — és a legközelebbi lép
csőig ugrált, a melyre leült, nem törődvén avval, hogy 
az nedves volt, mint egy fölsorolt padló, s kemény és 
hideg, mint egy darab jég.

„Kutyateremtette — önkéntes! hol a csizmám?0 
„Megsértette magát, kapitány ur?“ kérdé Ottó.
„Nem — hál’Istennek ! pub — —de hol a csiz

ma?0 Egelmann bárónak a foga is vacogott a hideg
ségtől.

Ottó visszament a rácshoz, semmit sem fedezett 
föl, lehúzta a kezlyűjőt, köpönyegének és kabátjának az 
ujját könyökig felgyűl te és keresgélt a vízben------- föl
áldozása mitsem használt, a viz elsodorta a csizmát: 
hogy megtalálják-e másnap reggel, azt nem lehetett 
megjósolni, de bizonyos tény vala, hogy most nem volt 
jelenvaló.

„A csizmát a rostélyon keresztül elsodorta a viz,° 
jelenté ő

„Ötvenkétezer fekete ördög!0 tombolt a kapitány. 
„Ezt. ügyesen csinálta! Na - lásson hozzá, hogy szál
lít. haza! Harisnyában csak nem szaladgálhatok!0 Od.ó 
hosszas fejtegetés nélkül is elösmerte ezt; a legosto
bább fickó is elösmerte volna.

„Szörnyű gyalázat!“ okoskodott Egelmann. „Na 
— külömben köszönöm, mégis kihúzott. Rémitő soká 
fejthettem volna, mig valaki erre jön — — s aztán bla- 
iiinge lett volna brrr — az egész város rólam be 
szél. Na — el ne járjon a szája!0

„Semmi esetre sem, kapitány ur!°
A fönnfórgó körülmények közt a merev katonai 

fegyelem enyhülni szokott, és egy kapitány sem vette 

volna rósz néven egy önkéntestől, a ki az árokból ki
segítő, ha ez, mint O tó tevő, azon kérdést engedi meg 
magának: hogyan tö,télit a szerencsétlenség.

„Hogy történt? Mii tudom én? Át. akarok men
ni, lépek, elbukom — egész szelíden négykézláb esem, 
föl akarok állni — nem lehet, brr, menydörgős adta! 
Hozzon hát. egy kocsit.! Örökké itt glllilniszkodjani ezen 
a hideg kövön?0 Valóban kevéssé volt kellemes, sza
kadó esőben, csurom-vizesen fél csizmában és lél haris
nyában ülni.

Oltó alig bírta elfojtani a nevetést. Gyorsan meg
fordult és elügetett a legközelebbi bérkocsi állomás felé. 
Nem a kapitány kedvéért, ügetett, hanem saját, kedves 
egyénisége kedvéért., amely a puncs után sóvárgott. A 
legközelebbi bérkocsiállásou természetesen még csak 
nyoma sem volt valami járműnek — tovább a második
hoz a színház előtt. Itt állt egy kocsi, de el volt fog
lalva, és semmi Ígéret, által sem lehetett a kocsist, kö
telességétől eltántorítani. A távolban egy gőzmozdony 
fütyült. „Ali,0 gondoló Ottó „a vasútnál találok bérko
csit,0 és már mozgásba helyezte magát arra felé, mi
dőn eszébe jutott, minek szaladna a vasúthoz? Ha a 
váróiban nem volt kocsi, az nem az ő szerencsétlensé
ge, hanem a kapitányé. És lassan megkerülte a nagy 
templomot, vissza a szerencsétlenség színhelyéhez; las
san — hogy főnöke azt. higyje, hogy a félvárost ösz- 
szekereste. —S eszébe jutott a furfangos szolgáról szó
ló adoma, a kit. az ura sürgetve kocsiért küldölt, — 
s ez talált is egy üres kocsit, a mely állomási helye 
felé tartóit, a szolga beleül, nz állásig hajtat s onnét 
visszatér egy bérkocsival, s midőn e hős tettét elbeszél
te, még csodálkozott is egynémely gorombaságon, a 
melyet urától kapott.

„Ördögöt.! Már itt van — semmit sem talált?0
„Nem, kapitány ur!“
„Na — tovább nem várok, — haza kell vinnie.0 

Ottó önkéntelenül hátralépett.
»Na,° kiáltá Egelmann „ide csak — igy!°
A kapitány felemelkedett, jobb karjával az ön

kéntesre támaszkodott s mondá: „menjünk!0
„Ö, jaj!" panaszkodik magában az önkéntes. „Bár

csak kisieltem volna a vasúthoz!" De igy bűnhődik 
minden gonosz tett.

(I’’ol) t. köv.)

izraelii.il
csoib.il


j,-otniAiiyos ufón nem bírnak többségre vergődni, provo I 
c.Vj:iii'>l< verekedést, és ne (éljenek semmitől sem; ők | 
i ,irmit köretnek is el, teltük mindig nz önvédelem jel
legét fogja viselni, és meglesz azon eredménye, hogy 
az, elnyomott Csatár-párti részvényesek a törvény em
bereitől való lelelmökben menekülni fogunk, a Jó barát." 
emberei pedig elfoglalják a küzdtért és maguk válasz 
tamlják meg a tisztikart. De a mint, a következmény 
bebizonyította, Csillár is tudomással hirt a „Jó barát" 
embereinek megállinpmlástíról. Bejelentette a gyűlés liieg- 
inrtiisáimk határidejét és idejekorán oltalomért folya
modott a löszolgaliiridioz, és a főszolgabíró ur nemes és 
liálaérzellinket. bíró kötelessége teljesítése ultin a nél
kül, hogy a társaság állal rendelkezésére bocsájtott 
szánkót is elfogadta volna, egy jómódú gazdálkodó szom
szédja szánjára ülve távozott, a gyűlés színhelyéről, töb
bé Csatárral nem is érintkezett, sőt biziosithatjuk a „Jó 
barát" ol, hogy egyenesen a főszolgabírón múlt, hogy 
az áitala emlegetett megbízatásban nem részesült, mert, 
ő állásával összeférhetetlennek jelentette azt ki; tehát 
ez iránybani gyanúsítása is — rágalom.

De rágalom egyéb vonatkozása is, mert, a főszol
gabíró nem fáradozik a községipárl. megbuktatásán, sem 
Csatárral, sem senkivel szövetkezve, neki az volt min
dig és ma is az a nézete, hogy nem kell annak a mű 
ködösé! ellenezni — mert. mint, mondá — egészségtelen 
ültetvények nem vernek élő gyökereket, ő a községipírt, 
működésének irányát egészségtelennek lat ija, és ma már 
nem jósol annak fennmaradására hosszú időt, mert, mint 
mondja, jóformán kifogytuk a vezetők az izgató eszkö
zökből, újabbaknak pedig, ha még találnának is a ve
zetők olyanokat, a közönség zöme nem fog hitelt, adni, 
miután az előbbiek eredménytelenek villának és annyi 
kudarcot vallottak már a vezetők, annyi visszaélést kö
vettek el, hogy abban bízik, miszerint a községipárt ve
zetői is nemsokára az ő oltalmát fogják kikérni.

Azért, tehát a „Jó Imrát" ne irigykedjék, a miért 
a főszolgabíró a malom gyűlésbe megjelent, mert, rövid 
idő ellenével neki és társa mik is lehet rá szüksége, 
hogy védő szárnyait, rájok is kiterjessze, és mentői mér
gesebben támad, mentül nicátlanabbul rágalmaz, annál 
hamarabb fog amink szükségessége bekövetkezni Ha 
tehát, a mi tanácsunkat akarja elfogadni, miu'áii mi nem 
vagyunk oly türelmesek, mint a lószolgabiró ur, azt la 
uácsojuk: haladjon elfoglalt utján, hogy mihamarabb 
végezhessünk. De egyre figyelmeztetjük és ez az, hogy 
mi nem téptük le a sajgó sebekről a főszolgabíró ur 
állal felragasztott gyógyító irt, hanem ha a „Jó barát" 
es társai lelépték, keressenek reá. orvost, ki begyógyít
ja, nehogy azokról elvérezzenek; mert mi a jövőben sem 
tárgyat, sem egyént, nem fogunk kímélni, hogy a valót, 
felderítsük és az igazságot, meg védelmezzük, a követ
kezményekért pedig a felelősséget, a „Jó barál.“-ra há
rítjuk.

Többéit.

Világfolyása.
Ez alkalommal gyászliirekkel kell bevezetnünk 

a politikáról szóló rovatunkat s e gyászhir úgy 
hazánkat mint a politikai nagy világot igen közel
ről érinti. Hazánk nagyjai, kik az 1 825. évben föl- 
pezsdült hazafias uj iránynak nemcsak szemtanúi, 
hanem tevékeny résztvevői is voltak, egymásután 
a túlvilágba vándorolnak, s annak a nevezetes tör
téneti korszaknak ma holnap már csak emléke 
marad, mert tényezői a sir hantjai alatt fognak por- 
ladozni. Legközelebb hazánk két nagy hazafit, veszí
tett, u. m. G li i c y K á 1 in á u t és 8 o m s i c Ii P á 11, 
mindkettő kiváló féri! a maga nemében Ok látták 
nemzői link újra ébredését, de nemcsak látták, ha
nem közre is működtek nemzetünk erkölcsi, szelle
mi és anyagi fejlesztésében — se két jeles fér
fit most már az elhunytak közé kell sorolnunk. 
Azt szokták ugyan mondani a mai időben — ter
mészetesen modern felfogással — hogy nincs pótolha
tatlan fél ti vagy tényező s egy helyébe talán tiz is lép
het. Ám beismeijük, hogy ember elég van,de tiszta 
jeli e m sokkal kevesebb mint abban a régi jó időben 1 
Van elég képzett emberünk — de a régi korból 
származó szeplőtelen jellemű puritán férfiú kivesző 
félben van, s ily jellemű volt a két halott. S ab
ból a nevezetes korszakból már csak két számba- 
ve.bető alak emelkedik, a főrendiház legújabban ki
nevezett elnöke báró Vay Miklós és a feledhe
tetlen emlékű Kossuth Lajos, kiknek napjai 
pedig szintén meg vannak számlálva. Sajnosán esik 
nekünk gyászliírrel kitölteni a „Világfolyása" rova
tát, de az egész nemzettől őszintén tisztelt két el
hunyt drága emléke parancsszó ránk nézve — ve
gyék el hazafias érzelmeik méltó jutalmát ott a 
túlvilágon nagyobb mérvben, mint itt a siralom 
völgyében!

Gyászhírrel kell kezdenünk a külpolitikai hely
zet. coustatálását is, amennyiben nemcsak a német 
trónörökös, ki San-Remóban kereste élete megtar
tását, reménytelen állapotban van, hanem az ősz. 
német császár napjai is meg vannak számlálva s ma 
vagy holnap bizonyosra várhatjuk halálának hírét. 
Épen azért sietett a beteg trónörökös haldokló 
atyjához, hogy élete utolsó percében a család kö
rében legyen. Erre irányul most mindenki figyelme.

Ivdeg-lií-vásols:.
A „Szentesi kölcsönös segélyzö szövetkezet" folyó évi 

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

A k ö z g y ü 1 é s t á r g y a i:
1) A legutóbb megtartott közgyűlés jegyzőköny

vének felolvasása.
2) A.z igazgató jelenlése az igazgatótanács első 

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

imn az 1887. évi zárszámadás beterjesztése s úgy az 
igazgiilótanácsiiak, mint a felügyelő bizottságnak a 
felment vény- megadása.

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

gatósághoz benyújtott. írásbeli imlilványok tárgyalása.
G) A jegyzőkönyv hitelesítésére 3 rendes és' 2 

póltag 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" f. 
évi március 4 én megtartott, alakuló közgyűlésének 3. 
sz. határozata folytán f. iió 11-én azaz vasárnap d. u. 
2 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a kör
tagok ezennel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai:
1) Házbérloli ügy elintézése.
2) A f. évi költségvetés tárgyalása.
3) Imiitványok tárgyalása.
Dacára annak, hogy ezen rendkívüli közgyűlés 

az alapszabályok értelmében a megjelenő tagok szá
mára való tekintet nélkül határozatképes leend, kí
vánatos, hogy a bázbérleti ügy kellő elintézése vé
gett minél több tag jelenjen meg e közgyűlésen.

Szentes, 1888. miire. 4.
Az elnökség.

HÍREK.
— Eljegyzés. Városunk szép hajailonainak száma 

ismét egygyel kevesbedik. Ugyanis Sréter Ferenc 
köztiszteletben álló polgártársunk kedves leányával 
Berta kisasszonynyal múlt napokban jegyet váltott 
Hofter József, a helybeli uj gymuásium építésénél al
kalmazott derék építőmester.

— Március 15 ik napjának megünneplésére hely
beli régi társasköreink, li in. a kaszinó, 48-as népkör 
(a Halász Sz János kispiaci házban) és a polgári kör 
társas vacsorát, rendeznek s az aláírási iv nevezett egy
letek helyiségeiben a részt venni szándékozó egyleti 
tagok rendelkezésére áll. Bizony a kiben egy kis haza
fiasság van, nem fog késni külsőleg is kifejezést adui 
hazafias érzelmeinek.

— Igen szépen sikerült a helybeli izr. jótékony 
nőegylet javára e hó 3-án rendezett táncmulatság, 
sőt jobban, mint a hogy a farsangi mulatságok sike
rülni szoktak. A négyeseket mintegy 50 pár táncol
ta s a megjelentek közt az izr. családok igen szépen 
voltak képviselve.

— Ma d. e. lesz a „Szentesi Hitolszövetkezet" 
évi rendes közgyűlése a megyeház nagy termében, mely 
,i szokásos tárgyak elintézése után hívatva lesz újból 
elnököt, illeti.ököl, igazgatói, aligazgatót, az igazgató
ságot. és felügy. bizottságot három évre megválasztani. 
Emlékezetes mindnyájunk előtt a tavalyi választáskor 
elkövetett, ármánykodás, melynek részbeni meghiúsu
lása uj hitelszövetkezet létesítését, vonta maga után. 
Most azonban, midőn a rombolni vágyó elemek kiváltak, 
nem kell oly izgatott választástól tartani, de azt, liisz- 
sztik, hogy az elnök, igazgató és aligazgató személyében 
aligha fog változás történni, kik iránt, a közbizalom múlt 
évben is minden fomlorkodás dacára igen szépen nyil
vánult. s mely bizalmat, nz illetők közszereplésök állal 
meg is érdemeltek. Hogy kik lesznek azután a többi 
idézők, nz n részvényesek bölcs belátásától fűig, föl
téve, hogy saját jól felfogott éldekök vezeli a szava
zásnál.

-- Holnap délelőtt 10 órakor lesz, a helybeli köl- 
csűrös segélyzö szövetkezet közgyűlése a csizmadia 
céhházban, melyre e helyen is felhívjuk az érdekel
lek figyelmét.

— Vakmerő gyilkosság követ.tetelt. el múlt hét. 
végén városunkban, melynek áldozata Balázs Borbála 
rovott, erkölcsű mintegy 36 éves nő volt. Nevezett, a kis 
görgős utcában ifjú Sárdi János házában lakott s a házi
gazda valamint, a iiáz másik lakója, kinek boilhelyisőge 
és szobája nevezett nő tőszomszédságában volt, nem 
sokat, érintkeztek vele. De feltűnt, a házi gazdának, hogy 
Balázs Borbála két. nap óta nem mutatta, magát, s mi
vel sem kopogtatására, sem kiáltozására választ, nem 
kapóit, fel akarta szakítani az ajtót, mire azonban nem 
volt, szükség, mert, az ajtó nem volt, becsukva, hanem 
csak betéve. Belépvén a szobába nagy hullabüz csapta 
meg nz orr.lt s az ágyban talált, s már feloszlásnak in
dult hulla megmagyarázta a dolgot A rendőrség érte
sülvén az esetről még nz nap késő este jelent, meg a 
színhelyén s constatálta, hogy a hulla homlokán baltától 
származott két. nagy seb ejtetett., azonkívül a száj az 
orrtól fogva felhasi itatott s bal keze is meg volt sebe 
silve unnak jeléül, hogy az áldozat, az első ütés után 
védelmezte magát. Hogy a zajt, senki sem hallotta, 
onnan magyarázható, mert a szomszéd szobában lakó 
szatócs családja este 7 óra tájban nem volt, otthon, te
hát a gyilkosság 7 és 9 óra közt történheiet.t. A gyil
kosság baltával hajtatott végre, mely a szobában talál
tatott, s akár játszott közbe bosszú vagy nem, annyi 
bizonyos, hogy a ruhaszekrényből a nő ékszerei s ép 
ruhaneműi elvitettek a gyilkos által, kinek nyomára 
dacára vagy 50 egyén kihallgatásának mindeddig Jnein 
akadjak.

— Gyászhir. A köztiszteletben álló s nagyszámú 
Sarkadi nemzetség Sarkadi Nagy Ferenc elhuny tóval 
ismét, egy taggal kevesbedett,. A hozzánk beküldött 
gyászhir következőleg szól: Sarkadi Nagy János és 
neje Sarkadi Nagy Mária gyermekeivel, Sarkadi Nagy 
Lidia és férje Csúcs Antal gyermekeivel szomorodott 
szívvel jelentik szeretett édes at.yjok, Sarkadi Nagy

Ferencnek, életének 72 évében hosszas szenvedés után 
f. hó 8 án d. u. I órakor történt gyászos elhunytat. 
A boldogult hűlt tetemei f. hő 10-én szombaton d. u. 
'/« 3 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartása sze
rint örök nyugalomra tétetni. Béke lengjen porai felett.

— Gyászhir. Sóhlya Antal urat, Csongrád város 
köztiszteletben álló derék r. kath kántorát s hozzá 
tartozóit súlyos csapás érte szeretett nejének f. lió 
(ián történt. g\ ászos elhunyta által. A gyásztól fáj
dalmasai. sajtolt, család <: szomorú hirt következőkép 
tudatja: Sóhlya Antal a maga valamint gyermekei Gyu
la és neje Forgó Zsófia, Ilona és férje Farkas Béla, 
Jolán és férje Hornyik Károly, unokái; ifj. Sóhlya 
Antal, Gyula, Zsófia, Farkas, Ilona, Mária, Erzsébet, 
Béla, Rozália, Karolina, Antal, Hornyik Sándor nevé
ben fájdalommal telt, szívvel jelentik a felejthet,Ion 
legjobb nő. anya, nagyanya Vargyassi Dániel Anna, 
férjezett Sóhlya Antalnénak élete G2 ik, boldog házas
sága 43-ik évében f. évi Március hó G-án d. n. 4 óra
kor végelgyengülés következtében, a haldoklók szentsé
gének ájtatos felvétele után történt elhunytat. A bol
dogult. hűlt, tetemei f. évi március hó 8-án d. e. '/• 9 
órakor helyeztetnek a helybeli rom. kutli. sirkertben 
őrök nyugalomra, az engesztelő szent, mise áldozat 
pedig f. évi március hó 8-án reggel 9 órakor a gyász
szertartásnak a halotti háznál történt, elvégzése után 
fog a Mindenhatónak a csongrádi rom. katli. főtemplom- 
Inni bemutattatok Csongrád, 1888. március hó 7-én. 
Az örök világosság fényeskedjék neki!

— Sajtőpör — elhalasztás. A „Csongrúdmegye" 
szerkesztője ellen megindított s e hó 8 ára kitűzött saj
tóper tárgyalása azon oknál fogva, hogy Sz. Kovács 
Pál szerkesztő a szegedi törvényszék ellen lapjában fel
hozott vádakat csakis tanuk .segélyével bizonyíthatja 
be, de a tanukat, nem a kellő időben jelentei te be, a 
tanuk megidézése és kihallgatása végett elhalasztat.ot.t.

— „Vasúti lltmiltató" jelen meg havonként 1 — 1 
vaskos kötetben a „Vasúti és Közlekedési Közlöny" 
szerkesztőségének kiadásában. Oly mű ez, mely — 
mig egyrészt nélkülözhet len minden kereskedőnek, 
gyáriparosnak, szállítónak, szóval mindazoknak, kik 
akár sokat utaznak, akár árukat szállítanak vagy 
kapnak; másrészről hivatva van a nálunk nagy' tért 
hódított. hasonnemű külföldről importált műveket ki
szorítani, mert furcs i volna, hogy a külföldről vagy 
Ausztriából boltozottat vegyünk meg akkor, mikor itt
hon ily életre való kiadásuk van, mely kivált a ma
gyarországi vasúink járataiban beállott loukisebb vál
tozást. is első kézből kapja és ozonnul közli.. Egy-egy 
havi kötet, ára 0 kr Kapható .Budapesten, a „Vas
úti és Közlekedési Közlöny" szerkesztőségében.

Az ár mentesítő társulat, közgyűlése.
E hó 4 éli a körös t.isza marosi árnieut.esitö és 

belvizsz.abályoz.ó társulat rendkívüli közgyűlést, tar
tott. H. M.-Vásárhelyen, melyen a társulat érdekeltjei 
elég nagy számmal jelentek meg.

A közgyűlés in gnyitása után Pozsonyi Kkliardt 
Oszkár interpelláf.iót intézett a főigazgatóhoz, van-e 
tudomása róla, hogy gróf Zselinszky Róbert arad- 
nregyei nagybirtokos a Szárazéi felső részén a víz 
gyorsabb lefolyása végeit, csatornát akar létesíteni 
s ennek engedélyezése végett Aradinegye alispánjá
hoz. fordult.. Minthogy e csatorna létesitése a társulat 
sok birtokosának kárt okozna, sürgős intézkedést kér 
ez ügyben.

' Fekete. Márton főigazgató kijelenti, hogy ez eset
ről tudomása nem volt, de megnyugtatja felszólalót, 
hogy a felvetett esettel szemben kötelességének fog
ja ismerni a kellő intézkedések megtételét. Interpel
láló a válaszban megnyugodott.

Soros Samu a 10 milliós kölcsöu számadására 
nézve kérdést intéz a főigazgat óhoz. Harmadizben 
szólal fel már e tárgyban s miután legutóbb az mon
datott, hogy a kormánybiztosi számadások 1887. év 
végére leküldelnek, sajnosán látja, hogy ezen tárgy 
nincs a tárgysorozatba fölvéve s ez a többször ki
fejezett bizalmatlanságot csak fokozza. Elnök erre 
azt a folvilágositást adja, hogy értesülése szerint kér
déses számadások már fölülvizsgáltattak s legköze
lebb lehűlhetnek, mit. felszólaló tudomásul vett.

Bánffy Gyula kérdést intézett az elnökhöz és 
főigazgatóhoz, mi alapon történt az, hogy a közm. és 
köziek, miniszternek azon két leirata, melylyel a köz
gyűlésnek a tartaléktöke és a társulati gyűlések át
helyezésére vonatkozólag hozott határozatait megvál
toztatta, nem vétetett fel a közgyűlés tárgysorozatába.

Főigazgató erre azt jelentette ki, hogy oly ren
deletek, melyekkel valamely ügy végleg befejeztet,ik 
s csak végrehajtás tárgyát képezi, nem a közgyűlés, 
hanem a közp. választmány elé tartoznak. De e fel
fogás ellen erősen harcolt mind Bánffy Gyula 
mind Haviár Dániel, kiknek véleménye szolint 
valamely határozatra vonatkozó miniszteri rendelet 
azon testület elé terjesztendő, a moly a határozatot 
hozta, mire főigazgató megigé.ite, hogy a kérdéses 
rendelet a jövő közgyűlés tárgysorozatába, föl fog vé
tetni.

Hosszas vitára adott alkalmat a kistiszai zsilip 
ügyében a korniánynyal kötött, egyezség. Némelyek 
az egyezségről nem akartak semmit sem hallani, 
azon elvből indulván ki, hogy a kormány építtette a 
zsilipet., ö vizsgáltatta felül a terveket s ö fogadta 
tel a vállalkozót. De főigazgató azon körülményre 
utal, hogy a kormány bizonyosan nem nyújtott vol
na kedvezményeket s részbeni kárpótlást, a katas- 
tropháért, ha ennek oka a társulat lett volna, s a 
kormány részéről tett jóakarata ajánlat nem csak 
anyagi, hanem erkölcsi tekintetben is sokkal jobb és 
biztosabb, mint egy bizonytalan kimenetelű per, mely
re az ügyet legvégső esetben terelni lehetne. Így 
Fekete Márton főigazgató tapintatos felszólalása után 
a ministeriummal kötendő egyezség nagy többséggel 
elfogadtatott.

A társulatnak a ininisterium által jóváhagyott 
gátvédelnii szabályzata előterjesztetvén a közgyűlés elé, 
ennek kinyematása lett elhatározva.



Diána a Köl-ös Tárcsától Gyoniáig kiépitcmlő 
körösi vég’eges töltés tervezete és költségvetése inn
ia! látott. be, melyeket a választmány eltogailásra ajaii 
lőtt. A szükségelt építkezési költségek 401,132 fiira 
rúgnak. A tervek 30 napi közszemlére lesznek kitéve, 
mely idő alatt bárkinek jogában áll azokat megtekin
teni s rájuk észrevételeit megtenni.

Azután olvastattak a kistiszai zsilipszakadás foly
tán szükségessé váit lielvizlevezetési munkálatokrn 
vonatkozó javaslatok, melyek szerint, a társulat a kis- 
tiszai zsilip helyén uj zsilipet, nem épít, hanem a Kis 
tiszához és I’ortrányhoz vezető belvizcsat.ornáka.t egye- 
,-it.i s azokból a belvizet. Porgáity mellett egy alkal
mas ponton építendő nj zsiliphez fogja vezetni; az uj 
zsilip kiépítéséig pedig a belvizeket a Kistiszánál és 
l’orgánynál a meglevő vizenielő gépekkel fogja ki 
emelni.

E tárgygyal összefiiggőleg Rupcsics György tár
sulati uj főmérnök részletesen ismertette a tervezett 
munkálatokat s kijelentette, hogy zsilipre okvetlenül 
lesz szükség, móg pedig az uj zsilip helyéül azt a 
pontot ajánlja, melyet még Szojku jelölt, ki. Az uj 
zsilip szerinte 53,032 irtot, az összekötő csatorna 30,830 
Irtot, az összekötő csatorna tölgyfa zsilipje 5000 frtot, 
az nj zsiliphez vezetendő uj csatorna pedig 19,67!) 
irtot, igényel, s igy az egész munkálat 108,600 írtra 
mg. A munkálatokat takarékosság és megbízhatóság 
céljából házilag óhajtja eszközöltetni.

Návtiy Lujos nem sokat bizik a zsilipben s in
kább a zsilipépités elhalasztása mellett van a végből, 
hogy a társulat műszaki közegéi által a külföldön té
tetne tanálinányokut a zsilipek alkalmazására nézve.

Sima Ferenc nem osztja előtte szóló aggályait, 
mert a főmérnök terve az országos műszaki tanács elé 
megy, (hát a kistiszai zsilip tervezete nem ment-e a 
műszaki tanács elé s mégis bedőlt? Szetk.) s lm a 
kormány az építést engedélyezi, nincs ok a zsilipépi- 
lést. elodázni. (Hát ha bedül, ki lesz felelős érte? 
Szerk.)

A közgyűlés egyhangúlag el fogadta a javasla
tokat s amennyiben a f. évi költségvetésen túl a kö
rösi töltésépítésre, az uj zsilip és csatornák építésére, 
valamint az ártérfejlesztésre összesen 621,718 Irt 96 
kr. szükséges s erre a kormány állal felajánlott se
gélypénzekkel együtt csak 237,892 frt. 79 kr. fedezet 
van, a még hiányzó 383,826 frt. 17 kr. fedezésére 

400,900 frt ideiglenes kölcsön fölvételét rendelte el. 
('Örülhetnek az ártéri földbirtokosok.)

Ezek- után gróf Károlyi Tibor elnök a gyűlést 
d. ti. 1 órakor berekeszt,el te.

Ha.szn.os trLd.xii^7-alófe-
Magyar kereskedők évkönyve. A Magyar- Keresluntók l.ap 

ja kiadásában Budapesten Révni-iitea 8., az , Sbb.es 
Magyal- Kereskedők évkönyve cím alatt egy iiiinden 
ló kereskedőnek nélkülözhetlen, állandó iii’tiiliük’izt'onyi J- 
mos. A két évkönyv (bolti ára esyíltt I írt *:) K1■•) Il,os ' 
sen egy frtért rendelhető meg, míg 11 f,‘llll,"lll’!'ty , l!sz 0 , '
Magvar Kereskedők Évkönyvének harmadul évfolyama 
szerkesztik Kormos Alfréd'és Kende Zugiamul mar sajti au 
1-eiideztmik, felkéretnek tehát a hazai kereskedelmi test illetek, 
egyletek, társulatok, ipartelepek. tanintézetek stb., ez n on 1, 
hogy tiszti névsorukat a szerkesztőknek (Budapest Keiai-u ca -.) 
mieíő ti beküldjék, hogy az H 8. évi kötetben tel vetessenek. G 
kötetre elő lehet fizetni «0 ki-jával. ,

Magyar gazdák évkönyve. Ily c>mti szakkönyv hagyja 
legközelebb u sajtót és már ez évkönyv szerkesztőinek, Kormos 
Alfréd is Kende Zsigmond nevei kezességet nyújtanak aznant, 
hogy a magyal- gazdaközönség egy hézagot pótló miivel tog meg
lepetni. Hogy e feltevésünk nem a'aptalan, igazolja ez évkönyv 
tartalomjegyzéke, mely n legfontosabb igényeket is kepes kto e- 
giteni. Á magyar gazdák évkönyve gondosan kerülni látszott az 
ily könyvek ösmeretes chalilonszerűségót, nem terheli az Olvasó 
oly háziasszonyom tanácsadásokkal, melyekre neme ah az eitel- 
mes mezőgazdának, de még az ispánnak sincs szükségé. A ma
gyar gazdák évkönyve egészen nj irányt iiiaiignrál. behatóan (is
merteti az elmúlt. év fontosabb gazdasági mozzanatait, a ttekinto- 
sét nyújtja n külföld mezőgazdasági állapotának, közli a bel- OS 
külföldi gazdasági törvén veket, kiindul si pontjukat és a hol le
hetséges, hatásukat általában és különösen hazánk mezőgazda
sági termelésére is Nagy gondot fordít a költő di verseny ala
kulására és annak elóreiátható fejlődés-* vagy hanyatlására. 11a 
még megemlítjük, hogy a magyar gazdák évkönyve a föntebbie- 
keu kívül a hasznos gyakorlati tudnivalók egész tárháza lesz, 
azt. hisszük, hogy méltán ajánlhatjuk a gazda közönség figyelmé
be és pártfogásába. A Magyar Gazdák Évkönyvének előfizetési 
ára un kr., mely összeg a szerkesz'óknek Budapestre Révai-utca 
8. küldendő.

Szívességet vélünk iparosainknak tenni, ha figyelmeztetjük, 
hogy Dr. Jekelfaluzsy József, miniszteri tanácos ur, „Magyar
ország iparosainak és kereskedőinek jegyzőké" cimtl nagy mun
kának uj kiadása csak az „Érdekes Könyviéi-1 kiadóhivatalánál, 
Budapesten, VI., Révay-iltca *. kapható. Ezen iparosok,gyárosok, 
kereskedők, egyletek és testületek részére, mert, az ország lakos
ságát foglalkozási módjuk (brnnclr) szerint osztályozva (tehát 
külön a lakatosok, borbélyok, gyógyszerészeket stb.) tartalmazza, 
valóban nólkfilözhetlen cinitár, az „Érdekes Könyvtár" kiadóhi
vatalánál tizen ö t frt bolti ár helyett csupán öt frtért r-n- 
delhetó meg. — Ugyancsak kizárólag az Érdekes Könyvtár kiadó
hivatalánál kapható „Mayyaror-zág mezőgazdasági címtára," mely 
tartalmazza a magyar földbirtokosok, jószágbérlők, marhatenyész
tők, marhakeresliedök, s-eszternielök, kereskedelmi és mükertó- 

szék pontos cin> it Ezen árjegyzékek szétküldésénél rendkívül 
fontos könyv, csinos vászonkötésben megrendelhető h á r o m f„. 
rintórt (In/ltí’ára 1.1 frt.) A mindaét munkát megrendelők 
Déry Gyula: „Á ki nem indótt lemondani" cimil három kötetes 
ren-óny.-t r á a d á sül ing ,V e " kapják meg. - Jelen ajanlat 
csakis o niigyterjedelniil munkák minél tágabb körökben való ter
jesztése érdekében tétetik és meg vagyunk győződve, hogy meg. 
rendelésük által minden iroda úgyszólván nélkülözhet len kézi
könyveket szerez be- - Megbízások utánvéttel teljesitl.e nek

nSTjrilttér.
(E rovatban közlőitekért nem -.állal felelősséget a szerkesztő.)

I.

Roliseidene Bastk'.eider íl. 10 5(1 per 
Robo unit bessere Qnal. v.irseadot zollf ei das Falirik-De- 
pot G Henneberg (k. k. UoHicferaiit), Zürich. Mustéi- imiguliend 
Jiriefe 10 kr. Porto. (’>)

ad. G59 |lk. 888. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság közhírré teszi, hogy özv. Németh Istvánná Iloi- 
válh Anna végrelmjtatónak Lnckő József I’uszla-péleii 
végrelmjást szenvedő elleni GO fit. tőkekövetelés és járu
lekai iránli vépri lmjlási ügjelien n szí g< di kir. löi vénv- 
szék (a szentesi kir. járásbiiósiig) területen levő, Szegvár 
község hafárálnin fekvő, a szegvári 2365 sztjkbeu 922/n. 
tsz. a. foglalt '/• ad telek zsigetbáli Innyaföldre az ár
verést. 2000 frlhan ezennel megálhipiloll. kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1888 
évi april hő 6 ik napján délelőtt 9 órakor Szegvár köz
ség községi házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladni ni fog.

Árverezni szándékozók tallóznak az ingatlan becs- 
árának lO’/o ál. vagyis 200 Irtot készpénzben, vagy az 
1881: LX. t. C. 42. § ában jelzett, árlnlyaminal számított 
és az 1881 évi november bő 1-én 3333. sz. a. kelt, igaz- 
ságügyminist.eri rendelet 8. § ában, kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött, kezéhez letenni, avagy az 
1881.- LX. t. c. 170. §-a élteimében a bánatpénznek a 
bíróságnál e'őleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt, átszolgáltatni.

Kelt. Szentesen 1888 ik évi február hó 27 ik napján.
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

tóság.

Kíad.0 laJsás-
Özv. Vecseri Lászlóné lil ik tized 380 sz. alatti 
házánál 4 szoba, konyha, éléskamara, pince, padlás 
és fáskamara szt-György naptól — két részben is — 

kiadó.

Épen most jelent meg és minden könyvkereskedésben kapható a magyar közlekedési vállalatok

IlltWBftiBWaz

Tíz forint 
napi mellékkereset, 
tökeés kockáztatás(ri- 
sieo) nélkül sorsjegyek 
részletfizetés melletti 
eladása által az 1883. 
XXXI. törvénycikk él

teimében.
Ajánlatokat elfogad a 

fővárosi 
váltóüzlet társaság 
AUX.EII és TAKSA, 

Budapesten.

Posztóárut és posztó 
maradékot

jó mii-őségben férfi- és gyer
mek öltözetre, női kabátokra 
és esőköpenyre ez idényre pos
taiján vétel lel legolcsóbb gyá
ri áron küld a

„Verse ny6‘-liez
címzett posztógyár-raktárából

Beer Károly,
Jágerndorf, osztr. Szilézia.

Minták kívánatra ingyen 
és bérmentve. Számos kártya- 
minták a t. szabók és ismét- 
eladók számára. Helyi ügynö
kök keresletnek.

Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató
Útmutató

tónft
II. (márcruj-s—április) füzete 

a magyar, osztrák, közös és külföldi közlekedési vállalatok legújabb 
menetrendjeivel, hazai és külföldi útirányokkal, Közép-Európtl tér
képével s számos hasznos tudnivalóval.

Ezen egyedüli magyar nienetrendkönyv nemcsak Magyar
ország és Ausztria összes vasutjaiuak, a Duuagözliajózási 
társaságnak S a tengeri hajóknak menetrendjeit, az indulási és 
érkezési időnek állomásról állomásra, való legpontosabb megjelö
lésével tartalmazza, hanem a külföldi vasutakkal és hujókkal való 
közvetlen csatlakozásokról is legmegbízhatóbb értesítést nyújt.

Kl2LDÓIZIV2kT2LL:
BUDAPEST E N, VII. Podmaniczky-ut ca 17. szám.

ti

Minden palack és ónkupak Brázay Kálmán cégfeliratával van öntve,
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Brázay Kálmán 
sósborszesze 

gyors enyhítést eszközöl: 
csuz, szaggatás, fagyás, fog
ós fejfájdalmak, szemgyen
geség bénulások stb. ellen. 
Fogtisztitó széniI is ajánl
ható, a mennyiben a fogak 
fényét, elősegíti, a foghust 
erősbiti és a száj tiszta, sza- 
ga.tfa.ii izt nyer a szesz el
párolgása után, valamint 
ajánlatos e szer fejmosásra 
is, a hajidegek erősítésére 
és kitűnő hatással van a 
keirö gyuró gyógymódnál 

(másságé.) Védjegy 319. és 320. szám.

Mindenki a saját érdekében 
fog cselekedni, ha az után

zatok ól óvakodik.

813./1888.

ZMAO B Jl n

1
Ír

Ára egy nagy üveggel 80 kr., 
egy kisebb üveggel 40 kr.

Használati utasítás mellé
keltetik. Kapható : Budapes
ten: Brázay Kálmánnál, 
muzeum-körut saját ház és 
Szentesen : Dobray S., Soós 
Albert, Abatt'y L., Szépe, 
Robicsek Gáborné, Szénás 
sy, Podhradszky, Várady, 
Zuekerniinn, Szabó, Ujvá 
ry, Ifj. Vecsery és GÍinst 
Dávid urak kereskedésében.
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7567 |tk. 887. sz.

Póthirdetmény.
A szentesi kir. járásbiróstíg mint, telekkönyvi 

hatóság közhirré feszi, miszeiiiit. a Csongrád várme
gyei árvapénztár végiehajtatónak Albertényi Antal 
és neje H. Szabó Mária szentesi lakos végrehajtást, 
szenvedők elleni 1700 frt s jár. iránli végri-liajlási 
ügyében 4357/tk.887. sz. a. kibocsátott, árverési hir
detményben a szentesi 4453. számú telek-jegyzőkönyv
ben 36. rsz. a. ház és 503 nszgöl udvartérre 2018 
frt kikiáltási árban a szentesi kir. járásbiróstíg mint 
telekkönyvi hatósághoz 1888. évi március 15 ik nap
iénak délelőtti 9 órájára kitűzött, árverés az 1881. 
LX, t. c. 167. §-a alapján ifj. Zsoldos Ferenc végre
hajtató érdekében is 392 frt 81 kr. tőkekövetelése 
és járulékai kielégítése végett megtartatni ío_--.

Kelt Szentesen, 1887. évi december hó 9 ik 
napján.

A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Igap- Minden palackon a fenti védjegy látható. "WJ

Pályázat.
•'Csongrád vármegyébe kebelezett Mindszent. 

községben újonnan szervezett, 450 frt évi fize
tés, s 100 frt lakbér illetménnyel javadalmazott, 
ideiglenesen betöltött s lemondás folytán ürese
désbe jött ll.od aljegyzői állomás a f. é. március 
hó 20-ik napjára kitűzött választás útján be öl- 
tendö.

Felhivatnak pályázni szándékozók, miszerint 
e részbeni kérvényeiket az 1886 évi. I-sö t.-c. 
6-ik §-a értelmében felszerelten e szolgabirói hi
vatalhoz f. é. március 19-én d. u. 4 óráig mu
tassák be.

Mindszenten 1888 március 8.
Vidovics Antal,

főszolgabíró.

Farkas Gedeon,
kir. jbiró.

FlSHSESaSjaESlSESEEB-EiaEHEESKEEgc 
ff DR. J. G. TOPP 
ff 
ff' 
ff 
ff_____________________________________________ _ ____________________. .................................... .... ...........................................

ff DR. J. G. POPP ( Ilvegtégelyekben. Elismert szer a fogak tisztántartására,
ff udvari fogorvos ( a száj telfrissUesőr^ konzerválására.

| DR J. G. POPP ( AronuUikus (ogpasztaja.. nagyon kedvelt a kellemesen habzó iogszappanok barátai 
El udvari fogorvos ( előtL
fii------------------------------- v _________ __ _____________________________________ -___________________ _____________________
ej DR. J. G. POPP ( 1<>Kl>o,’“v a fogport kedvelők közt a legelterjedtebb és legkedveltebb, melytől a fogak 
N udvari fogorvos ( ragyogó fehér szint nyernek.
[■]_______________ ___ ______ :____________ _______ __________ ________ Ára : 63 kr.

ff POPP ( (Plombe), nielylyel a használati utasítás szerint bárki önmaga töniöszöl-
d udvari fogorvos ( ''éti ki odvas fogait.
ff-------------------------- ------------- ------------------------- ------------- Ára : I frt.
ffl DR. J. G POPP ( a,ö'®«*yszai>i»a,iui a lég kitünőbb pipere- és gyógyszappan, 
|jl udvari fogorvos ( foltok ellen.

udvari fogorvos
DR. J. G. POPP 

udvari fogorvos
DR. J. G. POPP 

udvari fogorvos
DR. J. G. POPP 

udvari fogorvos
ni? T P nrum ( Anatlierin-Hztt.jv-’ze 40 ev óta a legkedveltebb száj- és fogkonzerválószer. Meggátolja 
Dli J. G. 1 Ut 1 . a iogko lerakodását, eltávolítja a száj kellemetlen szagát, felfrissíti a foghust és elejét

udvari fogorvos ,• . veszi a fogfájásnak.
___________________l____________ ftra: » "agy palaczknak I frt 40 kr., a kisebbnek I frt, a legkisebbnek 50 kr.

udvari fogorvos

udvari fogorvos előtt. Kitűnő fogtisztitó szer. 
 Ára : 35 kr
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Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888,



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 10-ik számához
Vármegyei Izöjzg^jr-ő.lés.

Vége.

Hosszabb vitára, adott alkalmat Szegvár község 
szervezeti szabályrendelete és ezzel kapcsolatban Szeg
vár községnek a tiszántúli járási szolgabirói székhely
nek Mimlsz.-’iitről Szegvárra visszahelyezése iránt, be- 
nyuj'mt I- rolme. Az állandó választmány Szegvár köz
ség kérelmét, elutasítani javasolla, és pedig azon indokból, 
meri a tiszántúli járás közigazg. érdekei Mindszent, szék
hely mellett sereimet nem szenvednek s eddigelé a 
székhely ellen lényegesebb panasz fel sem merült, a 
közigazgatásra nézve pedig valóban hátrányos e kér
désnek felvetése és a kérelem érdemében való megol
dása, mert. a. székhelynek cserélgetése zavandag hat az 
admmísirafin iolytonosságár.-i, és azon indokok, melyek' 
Csongrád vármegye törvényhatóságát, az 1883-ik éviién 
a Lzethelynek Szegvárról Mimlszenl re való áttételére 
bírták, annak idejében komolyan megfonloltattak és még 
mindig fenmillanak.

Az. állandó választmány határozati javaslata elle
nében, tehát a kérvény mellett Puskás Pál emelt, elő
ször szót es azt vitatta, hogy Miudszent község lakosai
nak — szemben a járás többi községei lakosságával — 
........rányára való hivatkozás jelentőség nélkülivé lesz, 
ha meggondoljuk, hogy Miudszent, 10 ezer főre menő 
lakosságával szemben Szegvár maga 6000 lelket, számlái 
s a Mindszentiül mint a. járás szélen fekvő helytől egy
aránt távol eső többi községek lélekszámával együtt 
tetemesen fölülmúlja Miudszent lakosságának létszámát.

Ezután Szobotka Gusztáv biz. tag szólalt fel, di
cséretes buzgalommal az áll. választmány hat. javaslata 
mellett s szépen átgondolt beszédében jellemezte Mind
szent községnek az előbbi évek alatt előnyösen tapasz
talt fejlődését s evvel szemben Szegvár község slagna- 
(iáját, mely köztudomás szerint haladásának mi jelét 
sem ad a, mely a megyei törvén)hatóság székhelyének 
falai közölt létein alatt sem tudót, emelkedni es mely 
legu'óbb is a culturalis tényező számbiimeuö távirda 
feládilását magától elutasította De méltó figyelmet ér
demel szóló szerint Mindszeutuek 10 ezer lakosa, mely 
egymaga katouaállii.-is, hagyatéki ügy, cselédügy é.s a 
közigazgatás egyéb fontos ágat terén több foglalkozást 
biztosit a járási szolgabirói hivatalnak, mint a járásbe.i 
többi községek együttvéve; felemlíti továbbá a vízvé
delmi ügyet, mint olyant, mely lét kérdési fontosságával 
mindenesetre Mindszeutuek ad előnyt; kitér végül annak 
jellemzésére, hogy a szolgabirói hivatal minő helyiség
ben volt Szegváron elhelyezve, hogy ezen helyiség minden 
bírálaton alól áll, a hivatal iratai sutban voltak, mig 
Miudszent község a törvényhatóság kevesebb áldozata 
mellett a hivatalnak oly helyiségről gondoskodott, mely 
a szegvárinak határozott ellentéte.

Sima Ferenc biz. lag szólalt fel Szobotka Gusz
táv ellenében s rendre bonckés alá vette az előbbi 
szónok indokait, többek között azt mondván, hogy a 
község népességének nagyobb száma nem dönthet, ezen 
kérdésben oly körülmények között, midőn a közigazga 
tás jól felfogot t érdeke azt. követeli, hogy a járási szolga- 
biröi hivatal a járás valamennyi községeire nezve mi
nél könnyebben megközelíthető legyen, mi pedig a szék
helynek Mimlszenten, a járás legkitoltabb helyén létele 
melleit nem történhetett meg. A vízvédelmi indok sem 
föltétlenül nyomatékos, mert a vízvédelmet egy autó
imul társulat látván el e téren a járási szolgabirói Ili 
Villáinak kevés tenni valója van. A hivatalhelyiségek 
bérletének nagyobb vagy kissebb összegéből vont érv 
szerinte keveset nyom a latban, mert a törvén)hatóság
unk a közigazg. érdekek domináló hatása mellett nem 
szabad a 100 200 frt különbségre tekintenie. A főrugó
mind, n esetre e kérdésnél abban áll, hogy a járás la
kosságának közig, érdekei, szükségletei miiiéi könnyel) 
ben, kevesebb fáradsággal, kevesebb költséggel es töké 
letesebben legyenek kiszolgálva é.s ezen követelmény 
Szegvarnak ad előnyt s szóló határozottan helytelení
tette Csongrád megye törvényhatóságának eljárását, mi
dőn a járási székhelyt Szegvárról kimozdította és a já
rásnak félre eső helyére vitette át, a melynek megkö
zelítése a járásnak nem egy községére nézve napokat 
vesz igénybe.

Még Stammer Sándor alispán szólott e tárgyhoz, 
az áll. választmány hat. javaslatának szellemében. Sze
rinte igen fontos körülményeknek kell felmerülniük ar
ra nezve, hogy a megye törvényhatósága ez ügyben el
foglalt. álláspontja, mely komoly megvitatásnak és a 
tényállás résziéles meghányásának eredménye, megvál
toztál 'a sók, ily lényeges körülmények pétiig Szegvár 
benyújtott kérelmében felhozva nincsenek, mert a mi 
abban mondva van, annak döntő hatást szóló nem tu
lajdonit, annak szükségi jelentősége nincsen. Szóló előtt 
úgy látszik, hogy ezen kérdés pusztán ötletszerűen vet 
teteti fel minden előzmények nélkül, legalább ő, ki pe
dig hivatalos állásánál fogva legilletékesebben tudhatná, 
a szolgabirói székhelynek Mimlszenten létele ellen ed
digelé komoly panaszt nem hallott s előtte ezen kér
dés nem Játszik egyébbnek, mint, érzelem dolgának, 
mely tárgyilagosság hiányában pusztán a kedélyie bíz
za ezen igen fontos kérdés eldöntését, és másként nem 
is magyarázható meg azon tünemény, hogy mostan olya
nok beszélnek Miudszent. ellen, kik 1883-ban a szék
helynek áthélyezése kérdésében Mindszeutuek meleg 
buraijai valamik.

A vita berekesztése után szavazásra kerülvén a 
sor, az áll. választmány hat. javaslata 12 szóval 28 el
lenében el'velettelt, tehát a járási szolgabirói hivatal 
székhelyének Szegvárra visszahelyezése törvényhatósá- 
Bilag kimondatott.

Nem hagyhatjuk említés nélkül itt a közgyűlésnek 
is feltűnt tényt, hogy Miudszent községből Szobotka 
Gusztáv és Pap’Ákos jegyzőn kívül más biz. tagot Mind
szent községnek ezen „főbenjáró" ügyének táigyalásán 
megjelenni nem láttunk. Hiába kerestük azon a megye 
közönsége előtt jól ismert, befolyásban nem szűkölködő, 
közszereplésű egyéneket, kiket mint a közügyek és a 
saját községi érdekek lelkes szószólóit minden fontosabb 
Ügy tárgyalásában résztvenm látni megszoktunk, bzo- 
“mru jelensége ez az elernyedésnek és auuál figyelemre 

í

méltóbb, mert olyan egyénekről vau szó, kiknek tehet
ségeik, jó száudéklataik mellett közkötelessógöket ké
pezi az ügyek élére állni és a nyilvános élet mezején 
számot tenni! Miudszent. községnek évtizedek alatt nem 
lordul meg ennél fontosabb ügye a törvényhatóságnál 
és ezen ügynél a passitivás szerepét felvenni nem volt 
megengedhető azoknak, kiknek választóik iránt való 
kötelességüknél fogva hivatásuk lett volna a küzdelmet 
felvenni és kiállani. Az ismertetett körülmények között, 
valóban kétszeres dicséret illeti meg Szobotka Gusztáv 
biz. tagot, ki egymaga elismerésre méltó buzgalommal 
és hévvel szólalt fel községe érdekében s a túlnyomó 
áramlattal szemben erőteljes hangon adott kifejezést, 
községe érdekei megcsorbítása felett érzett fájdalmának. 
E nemes igyekezetét megköszönhetnék neki Mindszent 
polgárai!

A Borbás Mihály Csongrád városi Il-od jegyző el
len tartott fegyelmi vizsgálat, ügyiratai érdemleges liit- 
harározat.liozat.alra az alispáni hivatalnak kiadattak.

Dr. Beck Nándor Horgos községi orvosnak a le
vágandó állatok vizsgálata után járó dijjai ügyében a 
község határozata ellen benyújtott, felebbezése méltány- 
iandőmik találtatván, felebbező a megyei szabályrende
letben megállapított állat- és húsvizsgálati díj szedésére 
jogositoltutik kimondatott és evvel egyszersmind a köz
ségi határozat, mely e dijakat aránytalanul csekély mérv 
ben állapította meg, feloldatott.

A megyebeli községektől beérkezett számadások 
törvényhal ósági lag felül vizsgáltattak.

A pótt.árgysorozati ügyek közül említést érdemel 
Csaby Andor államépitészeti hivatali főnök kérelme, hi
vatalában egy irnoki állomásnak törvényhatósági költ
ségen rendszeresítése, esetleg a megyei Írnokok vala
melyikének hozzá beosztása iránt. E kérelem azonban a 
törvényhatóság által elutasittatolt, mert az államépité- 
szeti hivatal államilag tartat ik fenn, oda munkaerőt adui 
tehát az állam és nem a törvényhatóság köteles.

Ezen tárgynál Fekete. Mórion biz. lag azon nbnor- 
mis helyzet megszűntetése céljából, hogy a Csongrád 
vármegye területére szervezett, államépitészeti hivatal 
nem a vármegye székhelyén, hanem a vármegye terü
letén kivitt, ugyanis Szegeden székel, holott teendőinek 
legnagyobb részét. Csongrád vármegye utjai mik gondo
zása képezi s Szegeden csuk mellékesen bizonyos fel
ügyeleti tisztet teljesít, indítványozza, hogy az államépi
tészeti hivatal székhelyének Szentesre való áttétele iránt, 
a köziek, ministeriumhoz felterjesztés intéziessék, mely 
kérelemnek teljesítése lilán a törvényhatóság könnyeb
ben jöhet azon helyzetbe, hogy u vármegyei Írnokok 
közül kisegitésképen ideiglenes munkaerőt bocsáthat 
esetenként, rendelkezésére a hivatalnak. Ezen indítvány 
egyhangúlag elfogadtatott.

Szobotka Gusztáv ügyvéd muukadijainak Miudszent, 
község képviseletéért u Weisz Lőrinc által indított kár 
térítési pörben megállapítása és kifizetése tárgyában ke
letkezett községi határozat Miltéfy Kálmán es társai 
felebbezésének elvetésével törvényhatóságikig jóvália 
gyűlölt.

Ezen ügynek történetét az képezi, hogy Weisz 
Lőrinc Miudszent község közönségét azért, mert, az 
1881-ik évben működött, vészbizottság a Miudszent köz
ség belterületét fenyegető összeg)ülenilett vizet a Weisz 
Lőrincz állal bérelt u. n. tóalji földre leeresztette, kár- 
■ éritési pörbe fogta. Ez ügyben a községet Szobotka 
G védelmezte, kinek is a község részéről megnyert, 
ügyben felmerült költségeit és tiszteletdiját a községi 
képviselőtestület, kétezer s néhány irtot, határozta kifi
zetni.'Ezen határozat, ellen irányult a felebbezés, mely
ben folyamodók az általuk túlságosnak talált költsége
ket vizsgálat, utján megiíllapi Itatni és az ügyvédi hono
ráriumot lejebb szállítani kérték.

A közgyűlés Fekete Márton, I’ap Ákos és Kiss 
Zsigniond felszólalására az áll. választmány hat. javas
lata ellenében, mely vizsgálat elrendelését indítványoz 
la, a. köz,-égi határozatot, helybenhagyta.

Még nehány jelentéktelen tárgy elintézése után a 
közgyűlés véget, ért.

C S E N C K.
Völgy ölében . . .

Völgy ölében egy magános kis lak áll,
Mellette a patak vize f'olydogál :
Partja szélén játszva fürdik a madár,
-— Gyöngyharmattól messze csillog ahatár.

Olyan drága ez a kis lak én nékem, 
Benne lakik legkedvesebb emlékem; 
8 ez az emlék: a virágok királya, 
A világnak leggyönyörűbb leánya.

szeme,
magas, takaros a termete;

A kis lánynak éj fekete a 
Karcsú, i
Arca piros, még pirosabb ajaka, 
Hó vállain hullámzik el szép haja 1

Nem láttam én ezt a kis lányt, csak egyszer, 
De az egyszer megnéztem vagy ezerszer; 
Megszerettem s bármit mondjon a világ .... 
Nemsokára enyém lesz e szép virág 1

Ifjú Técsy Józze.f.

Vegyes Ixirels.
— Milán, Szerbia királya 2 00,000 forintra akarta 

életét biztosítani a „Phőnix" biztositó társulatnál. Ne
vezett társulat nem fogadta el Milán király ajánlatát 
s igy indokolja eljárását: „A koronás főknél a kockáz
tatás igen nagy." Az angol biztositó társulatok is igy 
nyilatkoztak, melyeknél Miláu király életét szintén biz
tosítani akarta.

— Kossuth fia olasz állampolgár. Crispi minster- 
elnök azt indítványozta a kamarában, hogy Kossuth 
Lajos fiának, Kossuth Lajos Tódor mérnöknek, az olusz 
állampolgári jog adományoztassék.

— Egy orvosi tiszteletűi]. Egy bécsi orvos 10 
napig volt egy beteg nőnél a tengeren túl. Két szolgá
val jelent meg, s JÓ nap múlva látta, hogy a nő ki
gyógyul és haza utazott. Mikor haza ért, elküldte szám
láját, mely 40,000 irtot tett ki. A nő ezt lulinagiisnak 
találta s nem fizette ki, 10,000 frfot azonban hajlandó
nak nyilatkozott megfizetni. Az orvos nem enged a 
40,000 írtból és pert, kezdett a nő ellen.

— Huszonöt éves nagymama. Ohió állam Delavare 
városában él egy Jaskson Clarissa nevű 25 éves néger 
asszony, a kinek már unokája van. Tizenegy éves ko
rában ment férjhez és tiz hónappal később egészséges le
ánynyal ajándékozta meg férjét. A leány követte anyja 
példáját; 12 éves korában nőül ment egy Hawkins nevű 
emberhez és nemrég szülte első gyermekét.

— A „Segitség-album" 100 forintos kiadása is 
megjelent. Az 1, 3, 10 és 100 forintos kiadásból ösz- 
szesen mintegy 50,000 példány készült 100 forintos 
példányra 82-en fizettek elő. Az album tiszta jövedelme 
50,000 frt, mely összeg az eperjesi, torockói és nagy
károlyi tüzkárosultak javára fordi Itatott.

— Kik állanak a határon? A harárou öszponlosi- 
tott orosz katonaság jellemzésére egy Galíciában élő 
honfitársunk a következőket Írja: „Oroszország a. hatá
ron történő dolgok s más egyeltek után Ítélve, teljesen 
készen van a legvégsőre is. Látni kell a légy vétkezést 
és készületeket ahhoz, hogy ezt. megértsük. Oroszország 
nem is doni kozákokat, de vad törzseket hozott a ha
tárra fegyveiben. Vad, barbár nép, kitünően fölfegyver
kezve karddal és a II. mintájú Berdan-féle puskával. 
Övükben kitűnő revolver és tőr. Ezenkívül csapatonként 
minden szotnya utász fejszékkel, csákányokkal és törő 
rudakkal is föl vannak szerelve. Azonkívül 40 robbauó 
akiiát. és egy kocsi pyroxylint visz magával minden 
szotnya. Ila ezek betörnek, előre lehet képzelni a tatár
járást. Visszavonulás esetéit pedig mindent elpusztítanak 
es felégetnek győzelmes seregeink elölt. Nagymennyi
ségű lűzauyagaik legalább erre mutatnak.

— Megfelezett örökség Egy szegedi agglegény 
meghalt a napokban s végrendeletet nem hagyott. Ál
talános örököse nővére lett, ki Bécsbeu lakik s nyelv
tanítással keresi kenyerét — A hagyatékot átvette s 
a ieve.ek között talált egy kis leány arcképet s a le
velekből rájött, hogy az bátyjának törvénytelen gyer
meke. A kis leány, a ki atyjával levelezett, igen szép 
leveleket irt s ezek nagyon meghatották a nő szivét 
s elhatározta, hogy a mintegy 8000 forintot érő hagya
tékot megosztja a kis leánnyal. Utánjárás folytán meg
tudta, hogy a kis leányt édes anyja egy dunántúli vá
rosban neveli.

— 40,000 frfot tesz ki az az összeg, melyet 
„•Szent. István dij'1 cim alatt annak adnak ki, a kinek 
lova a legközelebbi lóversenyen elsőnek ér be. — A 
monarchiának mintegy 450 versenylova közül igen sok 
ló versenyez e nagyszerű összegért, de még külföldről 
is sok versenyzőt várnak.

— Pincébe szakadt táncosok. Bölönben egy laka- 
dalmi alkalommal, mikor a gyors csárdást táncolták, az 
egész lakodalmi népség leszakadt a pincébe. Nagyobb 
baj nem történt.

az

-Apróság1.
Kivágta magát. Háziasszony: De Róza, még 

csak két napja van nálam és már is eldugta a kedve
sét a szekrényben.

Róza: Az nem az enyém, nagyságos asszony, talán 
előbbi szobaleány felejtette itt.

* **
Megfelelt. Feleség (a vásárból hazatérő férjé

hez) Tudtam, hogy haszontalanságot fogsz venni. Te 
mindig a legrosszabbat választod.

Férj. Igazad van kedvesem; nálad kezdtem.
* **

II i v a t á s j e 1 e. — Oh, az én kis Sándoromból taní
tót nevelek,— dicsekszik a szomszéd-asszony, — egészen 
annak született a lelkem.

— Hát aztán miből gyanítja, szomszéd uszony ?
— Abból, hogy nagyon szereli verni a többi gye

rekeket.
* **

K o 1 d u s b ü s z k e s é g. Ur: Itt van egy hatos 
magának; hanem ne igya be mindjárt mint a minapában.

Koldus: (Zsebre téve a pénzt.) Mi köze hozzá az 
urnák, hogy én mit csinálok? Azt teszem a magam 
pénzével, a mi nekem tetszik.

* **
kívánság. Összeszámol a napszámossal a 

az ur.
No, Kára Mihály, hát még kendnek három fo- 

Jő 
szüreten

1-iut jár.

is.

— Nem három, instálom, hanem öt.
— Nem lehat a: itt be van Írva, hogy három.
— Már pedig öt az kérem alássan,
— No, mindjárt jobban megnézem, — mond az 

ur, feltéve a pápaszemót; — hát csakugyan igaza van 
kendnek: öt van beírva.

— Lám! Jobb is ám a tekintetes urnák az a má
sodik szeme, hogy tartsa meg a jó isten sokáig épség
ben; amazokért bizony nem nagy kár, ha rosszak

* **
Jó étvágyat! A tekintetes alispáu urnái 

ebéden a palóc biró.
A hogy leülnek az aztalhoz, fogja a biró a 

nyérja mellé tett asztalkendőt és hatalmas harsogással 
bele fújja az orrát.

Az alispán iut az inasnak, hogy vigye el s hozzon 
másik asztalkendőt, de a biró odaszól az inasnak:

Sohse bántsa, elég lesz az, nem vagyok náthás.

volt

tá-

fc’elelős szerkesztő és luptulajdouos: Uullizsovits Norbert.



Vasas
VÉDJEGY

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

Ajánltntik: a sápkór, 
vérszegénység, migrain, 

rósz emésztés, álmatlanság, 
lankadtság és ideges izga

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

I -H mc

á doboz, 20 pastilla, 90 kr.

VASAS PHOSPHOR-PASTILLA.
Rendkívül erősítő kellemes ízű cu

korka angolkó os, giirvélyos, 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

SCffÜTZfflAHi

2Dá."VÍcL Hl. tized 246. sz. 
igen jó karban lévő háza, mely áll 4 szobából, 2 
konyhából és istállóból, szabad kézből kedvező fel
tételek mellett eladó.

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

gyógyszerész, BUDAPEST,
____________ w Vili, kér., Sándortér 3. sz.

eredinénvnvel tétettek dr. Bókay János, dr. Torday Ferenc egyet, m.-tanár urak által 
etbeiC melyekről általánosan elismerő bizonyítványok állíttattak ki. Ezen gyógyszerek hivatalosan

Kapható gvőgyszerUíraliban
ÉS A FELTALÁLÓNÁL: 
Kísérletezések kitűnő 

több gógyintéző..,..., ---- ,
megvizsgáltattak és védjegy gyei láttattak el.

Máriaezelii gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor mi mién betegségeiben.

J uhijniiil'i vhiáiiy, gyoinorgyongewg, ross... .tí ivauvii félliöfie.nés, kolika, gy»-
k • : daraképzödés, túlságos

hu- és hányás, főfájás (ha 
•s, szekszorulás, a gyomor- 
tiiltcrhiilése, giliszták, lep-, 
.leibru. — Egy üvegese ara 
; ke., kettős palaczkGO kr. 
károly gyógyszerész által

Kapható minden avőgyszerlárban. 
Art*' A valódi miiia^zelli K.v»mori'sjl|>|»bcl sokat 

„„Kú es mímeli A vilimlb.»« )[■ m. mim e uiros. a téiiti v.-H|cgygycl elJatoll hol,., kba. ken

Védjegy.

Kiadó lakás.
Dorogi Lászlóné I. t. 644. sz. háza, mely 

két, szoba, konyha, kamra és egész udvarból, 1. 
sz.t.-György naptól haszonbérbe kiadó. Értekez-

áll
évi
bellii ugyanott a tulajdonossal.

Kedvező pénzkölcsön!
4’/, százalék jelzálogra felvenni szándékozók 
értekezhetnek nálam és felvilágosítást nyerhetnek.

Tisztelettel TSZolxn G-áToor.

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen Rodliradszky hereim és 
Váradv Lajos gyógyszertáraiban; Hód-Mező-Vasarhe.yen Aigner 
Gyula, Bereck Péter, Bánfalvy Lajos, Kiss Gyula os Nnnwth 1.. 
gyógyszertáraiban; Szarvason Nediccky József es l.aits Emil 
gyógyszertáraiban-, Szegeden Ambrózy A., baresav lyirolv, Imiiéi 
" ^József, Károlvi Kálmán és bonagy gyógyszertáraiban.^^

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

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

PSERHOFER J
gyóg.V*r.e«Stik’si

Bécs, Singcrstrasse 15. sz. „Az arany bírod, almához". 

Vértisztitó labdacsok, melyek előbb Ulti 
versalis piruláknak neveztettek, ezen utóbbi 
nevet, teljes joggal megérdemlik, mert való

ban alig van betegség, melyben ezer meg 
ezer esetnél csodálatra, méltó hatásunknak ne 

bizonyullak volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyébb gyógyszerek Imsz- 

talanul alkalmaztattak, ezen labdacsok által 

számtalanszor s rövid idő alatt tökéletes meg

gyógyulás következett, be. I skatulya i5 pi 
rutával 2! kr., egy tekercs 6 skatulyával I irt 
5 kr., bé.rinentelle.n utánvétellel I frt 10 kr.

A pénz előleges beküldésével bérmentve 1 tekercs pi
rula 1 frt -5 kr., 2 tekercs 2 fit B(> kr., 3 tekercs 3 frt 
35 kr., 4 tekercs 4 frt 46 kr., 5 tekercs 5 frt 0 kr., 10 
tekercs 9 frt 20 kr. (Egy tekercsnél kevesebb nem küldetik.) 

Számtalan köszönő irat tekinthető be, me lyekb en ezen 
pirulák fogyasztói visszanyert egészségüket a legkülönbö
zőbb és suíyo; betegségek ut.in köszönhetik. Mindaz, ki 
egyszer kísérletei, tett vele, tovább ajánlja ezen szart.

A sok köszönő írat közül néhányat itt közlünk:
Leó g a n g, 188 május 15.

Igen tisztelt, uram I Önnek pirulái valóban c-událatra 
méltóan működnek, nem olyanok ezek, mint egyéb dicsőí
tett szerek, liánom segélyt nyújtanak majdnem mindenben.

A husvétkor küldött pirulák legtöbbjét ismerőseim és 
bárátjaim közt osztottam ki s mindnyáján segítettek, még 
magas korú egyének is, lra 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, kitinek szerencséjük volt, az 
ön pirulái által egészségüket visszanyerni, fogadja benső 
köszönetünket.

I

i

Hollandi folyószőnyeg, 
maradók 10—12 inét, hosszú.

Egy maradék 3 frt 60 kr.

JSTői ingre!?, 
chiffonból és vászonból finom 
hímzéssel 3 drb 2 frt 50 kr.

TTri ing-elz
saját gyártmány 

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

Francia gyapotatlasz 
minden sima színben, valamint 
csíkos, a legújabb, kétszeresen 

széles 10 mát. 6 frt 50 kr.

Nyári kamnigarn
1 maradék teljes férfiöltöny

re, mosható 
6*40 mét. hosszú 3 frt.

Fékéit^ lerno 
szász gyártmány.. kétszeresen 

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

Karirozott ruhakelmek 
60 ceutim. szélesek, legújabb 

színek 
10 mét. 2 frt 50 kr.

Gyapju-loden 
kétszeresen széles, teljes női 

ruhára, minden színben 
10 méter 6 frt 50 kr.

Egy
nyárs nagy kendő 

«/< hosszú I frt 20 kr.

Juta-függöny 
török minta, teljes függöny 

2 frt 30 kr.

| Termi Veknire
§ kétszeresen szélese, tiszta gyap* 
w jti minden divatos színb >n.
K Egyr ruha 10 mét. 7 f t.

Posztóáruk gyári raktára.

! 2 Alkalmi vétel I I 
Brünni kelmemaradékok. 

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

TSTői in ©■élsz 
erős vászonból, csipkés sze
géllyel 6 drb 3 frt 25 kr.Angol oxford

a legjobban ajánlható 
1 vég 30 rőt 6 frt 50 kr.

Oxford. 

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

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

Egy ripszgarnitura 
áll 2 ágy és egy asztalterítő

ből selyemrojttal 
4 frt 50 kr.

Briiuni divatkehne
Egy marad k 3.10 mét. Imsszu 

teljes férfiöltönynek 
5 frt 50 kr

Kosmanosi kretton
10 mét., mosó, teljes 

ruhának
2 frt 50 kr.

Felsőkabát-kelmék 
legfinomabb minőség egy felső 

kabátra
8 frt.

Egy jute-garnitura
2 ágy és 1 asztalterítő rojttal

3 frt 50 kr.

Házi vászon
1 vég 30 rőf i/il 4 frt 50 kr.
1 vég 30 rőf 'Jh 5 frt 50 kr.

TDreicLra/tlx 
legjobb minőség, GO ctm. szé

les, 10 mét. 2 frt 80 kr.

Gyapjú ripsz 
minden színben, 60 ctm. széles, 

10 méter 3 írt 80 kr.

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

széles, 30 rőf 6 frt.
Jaqunrd kelni:1

60 ctm. széles, legújabb szín
ben 10 mét. 3 frt 80 kr.

Francia vont
mét., elegáns kimenő ru

hának, mosó
3 frt.

Bünni posztókelme.
Egy maradék 3'10 mét. teljes 

férfi öltözetnek 
3 frt 75 kr.

10
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NCJIIMCK-fele szab, egyes-, 
rayol-, kellős- ésbúnuas-

ekék.
2 elsődi.j,arany őrenis még 
leírom egyéb kitüntetés. 
NCIII.ICK-«s VlDATS-fóle 
ered, egyes-ekék kapülő, 
töltögető- és porhiliiyHó

ekék stb.

Legolcsóbb árak. — Árjegyzékek kívánatra ingyen

Központi iroda: VI. Váci körül 57. — Gazdasági géposztály: Külső váci ut 1636—1699 
SCHLICK-féle szabad;! hímzőit

TKIUMPH
Bor’vetőg'épe lc_ 

Legnagyobb kitüntetés a vetőgépre: 
no*aii.v diszoliiiiííny sí hat vaui 

nemzetközi ekeversenyen*
Gozcseplok, járgánycsép
lők, gabonarosták, őrlő
malmok, takarmánykészi 
tő és egyéb gazdasági 

gépek.

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, ogészsógét ön vérti z- 
titó piruláinak köszönheti, s habár még most, is kell azo
kat néha bevennie, egészsége helyreállott már annyira, 
hogy ifjúi frisseséggel minden dolgát végezheti. Ezen köz
leményemet minden szenvedő javára felhasználhatja s ké

tkedjék két tekercs pirulát küldeni, va- 
íinai szappant is Kiváló tisztelettel

Előnyös fizetési feltételek,
és bérmentve.

'?’£;

Witíílt
A

|| Kerületi képviselet Szentesen és Mindszenten: Schlesmger Ferenc urnái.

TICTIO BERNAT árucsarnokából 
BRÜNNBEN, Kraulmarkt IS., saját házában, 

utánvétellel kapható:

Minták ingyen és bérmentve. Meg nem felelő áruk visszaküldhetők

rém egyuttal, szivesl 
lamint két darab cliinai szappant is Kiváló tisztelettel 

Novak Alajos, fő kertész.

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 universalis gyógyszerek elleni 
bizalmatlanságomnak elhatároztam, önnek vériisztitó piru
láit használni s ezen apró golyócskák segélyével hosszú 
évi aranyér bajomat ostromolni. Nem vonakodom önnek 
inegvallani, hogy régi bajom négy heti haszn ilat 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 0. V. T.
Bécs, 1881. február 20.

gy-ba-H-sans Pserhofer J.-től, sok év óta ismert leg
biztosabb szer mindenféle fogyások ellen valamint idült 
sebekre stb. Egy dobozzal 40 kr., bérmentes küldéssel 
65 kr.

Oelyva-ba-lzsam. megbízható szer a golyva nyak el
len. Egy palack 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.

JElet.-eMwencia. (prágai cseppok) elrontott gyomor, rósz 
emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi
szer. Egy palack 20 kr.

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

Aííiérikai kös'zvóny-kenöcs. legjobb szer minden 
köszvény és reumatikus baj, taghasigatás, Ischias, fűlfá- 
jás ellen stb 1 frt 20 kr.

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

zem-essencia. Romershausentól. 1 palack 2 frt 50 
kr., fél palack 1 frt 50 kr.

i.jíhizzadúw elleni por 1 skatulya 50 kr., bérmen
tes küldéssel 7.5 kr.

Tnuuodiinhi’Doin&lé Pserhofer J.-től, számos év 
óta legjobb minden hajnövesztő szer közt, melyet orvo
sok elismernek. Egy elegánsan kiállított nagy adag 2 frt.

,í haSsí-nos Íí9?5t!iw'.r Stende! tanártól, vágott és szúrt se
bekre, roszindulatu daganatok, még idült és gyakran fel- 
ujuló lábsebekre is. körömféregre, sebekre s gyuladt 
mellre és egyéb hasonló bajoknál ajánlható. 1 doboz 50 
kr., bérmentes küldéssel 75 kr.

ÁühtSiitíos tisztító síi Bulrich A. W.-től, kitűnő házi
szer a rósz emésztés következményei, fejfájás, szédülés, 
gyoinorgíircs, mellégés, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 cso
mag 1 frt.

Ferenc-jpdJinka. 1 palack 60 kr.

Az itt megnevezett készítményeken kívül minden az 
osztrák lapokban hirdetett bel- és külföldi pharmateuti- 
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 előleges pénzbeküldésre vagy utánvéttel.

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


