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MEGJELEN MINDEN SZOMBATON.

A regále.
Ámbár a képviselöliáz mint törvényhozási 

tényező munkálkodása kihatással bir az egész 
magy ar korona területére, még is mondhatni, hogy 
mar légen nem tétetett a képviselöliáz asztalára 
oly fontos,az egész országot oly erősen érdeklő 
spénzügyi tekintetben oly mélyen beható törvény
javaslat, mint áz országgyűlési tanácskozás tárgyát 
nemsokára képező, a regálé állami megváltásáról 
szóló töl i enj Ja vaslat. Ibiinek jelentőségét maga a 
képviselőhöz is elismerte az által, hogy a javas
latban foglalt alapelvck s a kivitelre vonatkozó 
módozatok tanulmányozására, esetleg módosítások 
ajánlására külön bizottságot küldött ki.

Igen könnyű belátni, bőgj’ a kormány a regále
jog megváltásával az italmérési jövedelem állami 
hasznosítását célozza, erre pedig az ország pénzügyi 
helyzete kényszeríti.

Minthogy lapunk nem politikai irányú, nem 
lehet sem feladatunk, sem célunk az ország pénz
ügyi helyzetének akár helyeslő, akár roszaló po
litikai fejtegetésébe bocsátkozni; de röviden meg 
kell jegyezni — s ezt bármely’ politikai irányú 
párt kénytelen elismerni — hogy hazánk a ki
egyezés óta minden téren rohamosan haladt előre. 
Igaz ugyan, hogy kiegyezéskor az államadósság
nak hazánkra esett részén kívül egyéb adósságot 
nem ismertünk, de jövedelmező befektetéseket 
sem lehetett látni. Azóta hazánk színezete egészen 
megváltozott. Számos vasút épült a fóldmivelés, ipar 
és kereskedelem előmozdítására, az állam garan- 
liát vállalt sok vasúti vállalatnál s ez igen sokat 
húzott ki az állami pénztárból, de egyúttal lehe
tővé tette sok vidék anyagi és szellemi boldogu
lását. A taniigy terén csak a lefolyt két évtized 
alatt óiiási haladás történt — de ez is tetemes j 
áldozatokat, követelt. Az európai nagyhatalmak, 
folytonos fegyverkezése s a katonai létszám sza
porítása hazánkra is súlyostul, sőt súlyosabban 
nehezedett mint a többi államokra, mert hazánk 
az európai államok csoportjában mintegy közép
pontot kepezvén, a bárhol kitörhető háború hul
lámai hazánkat is nyaldossák s arra kényszerítik, 
hogy készen álljon a veszély elhárítására, ezt 
pedig csak jól szervezett s kellő számú haderő
vel lehet elérni.

A fentemlitett befektetések, a rohamos cttl- 
lurális haladás s az évtized óta tartó, sőt még 
mindig fokozódó súlyos politikai helyzet tehát 
érthetővé teszi azon szomorú állapotot, hogy ál
lami háztartásunk évről évre deficittel záródik le, 
mi azonban végtelenig nem mehet, s hogy ez be 
lift következzék, a kormány köteles az állami jö- 
'edelmek szaporításáról gondoskodni. Ma hazánkra 
csalt ngy hullna az áldás, ha termékeny évek 
karöltve járnának a gabonaárak emelkedésével, 
ha iparunknak oly jövedelmező külföldi piacai 
volnának mint a milyen jó vevői mi vagyunk az 
osztrák s külföldi ipari és fényüzési cikkeknek, 
akkor a kormánynak nem fájna a feje, egysze
rűen egyet vagy kettőt csavarna az adósrófon; 
<le az adósrófot ma-holnap nem lehet már feljebb 
csavarni, ezt nagyon jól tudja a kormány, tehát 
az évekkel ezelőtt hangoztatott uj pénzügyi mí- 
velet végrehajtásához, a regálejog megváltásához 
s ezzel egy uj jövedelmi forrás megvalósításához 
fogott..

Maga a tárgy egészen világos, t. i. az ál
lam meg akarja váltani aregálet a városoktól, köz
ségektől és magánosoktól, tehát az állam a vevő, 
a re.gáletulajdonosok, milyen Szentes város is, az 
eladók. De mig a közéletben az eladas csak a 
vevő és eladó közt létrejött egyezség alapján le
hetséges, egészen más viszony all elő az állam 
mint vevő és a regáletulajdonosok mint eladók 
közt; mert az állam mint vevő állami hatalmának 
egész erejével lép föl s a megváltás és vétel árat 
törvény alakjában szabhatja az eladónak, mely 
«zzal a hatalommal nem rendelkezik s a törvény
nyel szemben nem mondhatja, hogy ennyiért nem 
adom el regálejogomat s így fogva fel a dolgot, 
a i’egáletulajdonosokat tetemes kár érheti, ha a

megalkotandó törvény az igazság és méltányos
ság kellékeivel nem találna bírni. Azért egyes 
érdekéit varosok, mihelyt a törvényjavaslatról ér
tesültek s érdekeiket általa veszélyeztetve látták, 
siettek memorandumaikban óhajaikat 7T*z illetékes 
helyen tudomásra hozni, mert a kilátásba helye
zett megváltási összeg és kárpótlás nem felelt 
volna meg a regálejog által képviselt pénztőkének.

Ámbár az érdekelt felek nem adtak még mind 
hangot ez ügyben, de azt hisszük, hogy az ezen 
törvényjavaslat által érdekelt városok képviselői, 
mielőtt a javaslat törvénynyé válnék, tudni fog
ják azt, hogy az állami érdekek szemmeltartása 
mellett kötelességük az általuk képviselt s e ja
vaslat által érdekelt városok érdekét is oly mér
tékben szemmel tartani s minden erejükből úgy 
érvényesíteni, hogy a regálemegváltás méltányos 
alapokra legyen fektetve. ÍS a mely országgyűlési 
képviselő szivén hordja a javaslat által érdekelt 
s általa képviselt város vagy község javát, nem 
fogja szavazatát oly könnyedén oda adni, hanem 
hasonlókép gondolkodó társával oda foghatni, hogy 
e fontos javaslat az érdekeltek megkárosítása nél
kül váljék törvénynyé.

E meggyőződésünkből kifolyólag — ámbár 
nem tudjuk, fog-e városunk memoraduinmal élni 
vagy se — városunk mint regáletulajdonos ér
dekét Tors Kálmán országgyűlési képviselőnknek 
figyelmébe ajánljuk, s tudva azt, hogy egyesek 
érdekében is mindig a legnagyobb készséggel 
szokott fáradozni, meg vagyunk győződve, hogy 
e fontos javaslatnál éber szemmel fog őrködni 
városunk érdekei fölött..

Adjuk meg az államnak, a mire szüksége 
van, de adja meg az állam is a regáletulajdonos váro
soknak az őket jogosan megillető kárpótlást igaz
ságos mérték szerint!

A körös-tisza-iniirosi ármeulesitö társulat 
közgyűlése.

(Vége.)

A 300,000 frt. kölcsön megszavasztafott s annak 
felvételével gróf Karolyi Tibor elnök, Fekete Márton 
főigazgató és Garzó lnne bízatott meg.

Ezután a mindszenti Karca zsilip biztosítására 
vonatkozó tervek elfogadtattak, a gyoma-endrődi országút, 
töltésének Békésmegye tulajdonába való visszabocsátása 
elhatároztatott s az 1887. évi számadások megvizsgálásá
ról szóló számvizsgáló bizottsági jelentés tudomásul vé
tetett.

Következett a jövő évi költségvetés tárgyalása. 
Ezt a központi választmány azon javaslattal terjeszti be, 
hogy a főigazgató fizetését, a közgyűlés 2000 írtról 3000 
írtra emelje fel; továbbá, hogy a körösi és szentesi 
szakaszon egy egy vonalfelügyelői állást, miként a vásár
helyi szakasznál is történt., mérnöki kvalifikációhoz 
kössön s a fizetést G00 írtról 1000 írtra emelje fel; 
továbbá, hogy Beke Kálmán elhalt vonalfelügyelő öz
vegye részére évi 240 frt kegjdij szavasztassék meg; 
végül, hogy a körösi szakaszon a gátőrök fizetése 
egyenlővé emeltessék a tiszai gátőrök fizetésével.

Boros Samu a költségvetés általános tárgyalásit 
nál vesz alkalmat, hogy az alsó érdekeltség sérelmeit 
elsorolja. Makón az első osztályú földek kát. tiszta jöve
delme holdaiikint 13 Irt 50. s ennek 29’/. ka vagyis 4 frt 
4 kr az ártéri teher, melyhez hozzáadva a 3 frt. 27 kr 
földadót, 97 kr. ált. jöv. adót, 2 frt 61 kr. 80% kos 
községi adót, 29 kr. 12% egyházi adót, az jön ki hogy 
Makón egy ármentesitett. föld 11 írt 29 kr közterhet, 
visel. S a megterhelés ilyen Hm-Vásárhelyen, Leién és 
Földeákon is. Az ártérfejlesztés befejezését 1886 ra 
Ígérték s ma sincs meg; igy a teher igazságos kiro
vása még mindig késik A társulati közgyűlések határo
zatait ott fenn a minisztériumnál nem respektálják, 
amit a tartaléktőke és székhelye kérdése bizonyít.

Kovács Ferenc elnök, miután szóló igen erőteljes 
hangot és kifejezéseket használ, felkéri a higgadtságra 
és tárgynál maradásra annál is inkább, mert, az ártér
fejlesztés, miként már jelentetett is, befejezéshez közéig, 
a székhely és tartaléktöke ügyében pedig a tárgysorozat 
hátralevő részében min. leiratok vannak, melyek tárgya
lásánál mindenki megteheti észrevételeit.

Boros Samu ezután kifogásolja a főigazgató fize
tésének felemelését s kijelenti, hogy a költségvetést 
általánosságban sem fogadja el.

A költségvetés tárgyalása igen hosszú vitára adott, 
alkalmat, s itt csak azt jegyezzük meg, hogy miután 
többen azt kifogásolták, hogy a költségvetés csak a 
gjü.ésen lett a tagok között kiosztva, elnök megígérte, 
íipgy a jövőben a költségvetési jó előre közölni fogja 
a közgyűlési tagokkal. A főigazgató fizetésének kérdésé

I szavazás utján döntetett el, melv alkalommal a beadott 
1 1922 szavazatból 1520 szavazat a fizetés emelés mellett, 
1402 pedig ellene adatott be. Egyébként pedig a köllség- 
I veies s a központi választmány erre vonatkozó javaslatai 
(Változás nélkül elfogadtat lak.
. A tartalék alapra vonatkozó miniszteri leirat, me’y 
i nem hagyja jóvá a társulat azon határozatát, hogy a 
I tartaléktöke gátkilometerenki.it 1000 írről leszálliljassék, 
t— tudomásul vétetett.

Boterjisztetelt a. köztit, miniszter leirata, moly 
szerint a közgyűlés műit évi határozatát arra nézve, 
hogy a társulati kö'.p. választmányi és közgyűlések 
Hm-Vásárhelyen tartassanak, azon okból, mert a gyűlések 
olt. tartandök, ahol a társulat székhelye van, a miniszter 
jóvá nem hagyja.

Dr. Endrei Gyula ujabli feliratot indítványoz a 
miniszterhez, mert a közgyűlés korábbi balátozaiál. a 
társulat közlekedési viszonyai teljesen indokolják. BánJ'y 
Gyula és Kriván Dénes pártolják az indítványt s utóbbi 
egy küldöttség által kéri a miniszterhez felterjeszteni 
a közgyűlés ujabbi határozatát. Kiss Zsigmom'l, Sár 
hadi N. Mihály ellenzik az indítványt s szavazást kér
nek, miután azonban gróf Károlyi. Tibor elnök kijelenté, 
hogy a túlnyomó többség a gyűléseket Vásárhelyen 
kivanja tartani, elálltak a szavazástól s a felirat elfogad
tatván, annak a köztit. miniszternél leendő átnyujlására 
gróf Károlyi Tibor elnöklete alatt: Báni József, Bánfy 
Gyula, Haviár Dániel és Kriván Dénes tagokból álló 
küldöttség bízatott, meg.

Dani József bzavazatszedő küldöttségi elnök jelenté 
ekkor, hogy a beérkezett, szavazatlapok összeolvastatok 
s annak eredménye a következő:

Beadatott 76 szavazólap 1898 szavazattal. Meg
választanak elnöknek-: gr. Károlyi Tibor 1898, alelnök- 
nek : Kovács Ferenc 1891 szavazattal. (Éljenzés.) Választ
mányi tagok lettek:

a békés-bábockai szakaszon: Salac Ferenc, Haviár 
Dániel, Póhl Dániel, Teplicki János, gr. Károlyi Sándor, 
Mészáros Endre, Szenes Elek, Hegedűs Mihály, ifj Dáui 
József. Krebsz Ferenc, Mezei Lajos 1898—1898, Kontúr 
József 1520 szavazattal. (Eltipor! Ernő nyert még 360 
szavazatot);

a kunszentmárf.on mindszenti szakaszon: Sitimmel' 
Sándor, Kiss Zsigmond, id Sa'kadi N Mihály, Snrkadi 
Mihály polgármes'er, Balog János, Szeder János, Kovács 
Imre, Mikolay István, Wnnmer Károly, Nagy Gézi 
1898—1898, Krisl.ó Nagy István 1428, Farkas Gedeon 
1299 szavazattal (Horváth Gyula volt kormánybiztos 
nyert még 577 szavazatot);

a nniulszent-apátfalvi szakaszon: gróf Károlyi Ti
bor, Kovács Ferenc, id. Dáni József, Dr. Lázár György, 
Novák József, Návay Lajos, Bánfy Gyula, Kriván Dénes 
1898, Lázár István 1896, Dabosy Lajos 1876, Eckhardt 
Oszkár 4871, Konstantin György 1859, Nagy András, 
János 1833, Garzó Imre 1720, Kristó Lajos 1624 
Juhász Mihály főügyész 707 szavazattal, (utána nyert 
Návay Gyula 522, Major Miklós 362 szavazatot).

A választás eredményét éljenzéssel vette tudomá
sul a közgyűlés, mely után az 1888. évi számadások 
megvizsgálására: Bartholomeidesz János, Székács István, 
Albertényi Antal, a tiszavölgyi társulat kögy ülésére kép
viselőkul: Haviár Dániel, id. Dáui József, Füzesséry 
Kálmán, Fekete Márton, llupcsics György meg választat
ván, a jegyzőkönyv hitelesítésére küldöttség neveztetett, 
s gr. Károlyi Tibor elnök Csongrádmegye közönségé
nek a gyülést.erem álengedéséért köszönetét mondván, 
a gyűlést berekeszté.

Vármegyi közgyűlés.
A f. hó 25-én s folytatva Zombori Rónay Lajos 

főispán űr ő méltósága elnöklete alatt megtartott, megyei 
rendes közgyűlésen következő tárgyak nyertek elintézést.

Főispán ur mindenek előtt tudomására hozta a 
közgyűlésnek, hogy dr. Csaló Zsigmond szentesi köz- és 
váltó ügyvédet megyei tiszteletben ügyészszé nevezte 
ki, mit a közgyűlés éljenzéssel iogadott. A kinevezett 
nyomban telte le a hivatalos esküt.

A közgyűlés megnyitása után Dudás Béla Doros- 
máról interpellál.iót intézett az alispánhoz, hogy van e 
tudomása arról, hogy a Varga Sándor féle hagyatéki 
ügyben fegyelmileg elmarasztalt Zádory Károly jegyző 
ellen felmerült 43 frt. 50 kr. eljárási költséget a t.iszáir- 
inneni járási főszolgabiró Dorosma város közpénztárán 
hajtotta be, és ha van, szándékozik-e ilynemű intézke
dést tenni, hogy ezen összeg a közpénztár részére, 
mely a fegyelmi marasztalásért felelős nem lehet, meg
téríttessék ?

Stammer Sándor alispán válaszában azt feleli, 
hogy ezen végrehajtásról mit sem tud, különben is 
ezen ügy a járási főszólgabiró úrhoz intézendett intet'- 
pellatió utján is jóvá tehető lett, volna; az pedig hogy 
a szolgabiró a végrehajtást Zádory jegyző fizetésére a 
közpénztől' ellen foganatosította, rendjén történt, mely
ből a pénztárnak kára semmi esetre sem lehet. Az adott 
válasz tudomásul vétetett.

Az azután felolvasott alispáni jelentés alkalmából 
Sima Ferenc, a maga részéről szintén meginterpellálta 
az alispánt és pedig a szentes szegvár mindszenti műut 
és a szentes h m vásárhelyi vasút ügyében, megkérdez-

kilometerenki.it


vén hogy ezen a vármegye életérdekét alkotó két fon-1 főkapitánya, a községi bírák és jegyzők, tóvábl'á a koz-
los’ügygyel hogy állunk, miután e tekintetben az alis-1 gyűléstől megválasztandó tagoltból állatid, a beérkezem!
mini jelentés hallgat: mi akadályozza ezen kétrendbeli I adatok és a min. rendelet alapján ki fogja dolgozni

.......................  I kérdéses szabályrendeletet s a legközelebbi közgyűlés
inek beterjeszti. Ez előzetes intézkedés jóváhagyólag Hl 

domásul vétetvén a közgyűlés részéről e bizottság
ba Kiss Zsigmond, Szeder Jáuos és Sima Ferenc vá
lasztattak meg

A tárgysorozat 10-ik tárgya, mely szerint Csongrád 
város I. és II ik elválasztó kerületében két elhalt biz. 
tag helyett, uj két rendes tag megválasztása iránt szült 
séges intézkedést tenni, némi derültséget keltett, ameny- 
uyiben n csongrádi elöljáróság által elhaltnak dechirált 
Deák Rókus épp egészségnek örvend, s így csak az el
halt Eder István helyébe kell majd a 11-sk kerületben 
uj biz. tagot választani. A választás vezetésével Újhelyi 
Nándor biz. tag, akadályozása esetében Szabó lnne köz
jegyző bízatott meg, a választás napjául uov. 15-ike 
tűzetett ki.

A megyei tisztviselő, segéd- és kezelőszemélyzet 
szabadságolása tárgyában alkotott szabályrendelet el
fogadtatott s általában a tárgyszorozatban említett többi 
szabályrendeletek is 30 napi közszemlére kitétel után 
kormányi jóváhagyás végett felterjesztetnek. •

Érdekes és fontos volt a Kiss Zsigmond biz. tag
nak a cselédtörvény módosítása iránt beadott indítvá
nya tárgyában kiküldött bizottság véleményen jelentése. 
E jelentés szerint a bizottság lényegében magáévá teszi 
az indítványozó által elfoglalt álláspontot s a többi 
törvényhatóságok támogatását kérve a cselédtörvény 
mielőbbi módosítása végett, a kormányhoz intézendő fel 
iratot pártolja; de minthogy a cselédtörvénynek ez ér 
téiemben kért módosítása nem oly hamar várhaló, a 
bizottság addig is Csongrád vármegye területére érvé- 
, i s a főbajokon ségíteni hivatott szabályrendelet, 

alkotását szükségesnek tartja — mit. a közgyűlés 
i helyesléssel fogadott s ugyan azon bizottságot biztn 
meg ezen szabályrendelet, összeállításával.

Előrehaladván az idő, elnöklő főispán a közgyűlést 
bezárta s másnap d. e. 9 órakor folytr.tlatol.t a közgyűlés.

Másnap az »z. okt. 26 án tárgyalás alá vétetlek 
Szentes város előterjesztései, még pedig az újonnan fel
állítandó kisdedóvó számára történt házvélel, továbbá 
Molnár Bálint örököseivel kötött adásvételi ügyek jóvá
hagyattak.

Csongrád város szervezeti szabályrendelete azon 
módosítással hagyatott jóvá, hogy 12 tanácsnok helyett 
négy legyen csak.

Csongrád város 88. és 121 számit közgyűlési ha 
t.ározalai ellen beadott ielebbezések visszautasittattak.

Mindszenf község tiszfujitási ügyében megejtett 
irnoki választás ellen Hubacsek Pál felebbezésére vonat
kozólag a törvényhat. közgyűlés a választási adatok be- 
szeizését. rendelte el.

Nagy vitára adott alkalmat Mindszent község kép
viselőtestületének a J1 od jegyzői állás betöltése tár
gyában hozott 1 ső számit ez évi határozata ellen Tari 
Endre és társai felebbezése.

’J'iiri Endre felebbező mint megyei biz. tag azzal 
indokolta felebbezését, hogy az. elnöklő szolgábiró Má- 
léffy Sándor nem rendelte el bizalmi férfiak választását, 
sőt a választás előtt, midőn a választási actushoz szólni 
akart, egy képviselő, tőle a szót megvonta, a pá.yázat 
kellőkép ltom volt, meghirdetve, tehát, sok formai és lé
nyeges hiba történt, s a választás önkényüleg felkiál
tással ment, végbe, holott, kérőiem volt beadva a szava
zás elrendelésére.

Sima Ferenc és Pataki Imre hasoulókép kifogá
solják a választást.

IMacsek Pál erősen érvelt, a választás törvényes
sége mel'ett, azt. állitván, hogy amennyiben csak egy

ügynek további fejlesztésűt?
Alispán válaszában előadta, hogy a műútra nézve 

a műszaki felvételek, tervek és költségvetés még el nem 
készülvén, ezen ügy a valósuhís felé egy lépéssel setn 
haladhatott, miután a végrehajtó bizottság concret terv 
hiányában intézkedni nem tudhat. A vasutllgy pedig a 
törvényhatóság kijelentett elvi határozatához képest to 
vábbfejleszfésre közelebbről érdekelt tényezőknek enged 
telvén át, e kérdésben az alispánnak tenni valója nem 
volt és mint ilyen nem bir tudomással arról sem, hogy 
az illetékes tényezők eddig mit csináltak; privatim 
annyit, tud, hogy az előkészítő munkálatokat H M. Vá
sárhely vette kezébe és hogy az ottani polgármester 
értekezletet hivott egybe, de tényleges eredményről 
nem tud

Sima Ferenc replicájában az alispánt a megye köz- 
lekedésűgye irányában érzéketlenséggel vádolja és jó 
részben neki tudja be, hogy a jelzőit két ügy stagnál, 
holott a kői Hiánynak küszöbön levő javaslatával szem 
ben, mely szerint a közmunknügy államosíttatni szintié 
kollatik, nagyon is időszerű volna, ti vármegye közműn 
kaváltsági alapját, ezen két alkotás számára lekötni és 
ha már a vasittügy m* *m  a megye intézkedési, kezdetné 
nyezési körébe tartozik, a műül tisztán megyei érdek, 
melyben okvetlenül tenni kellett volna.

Alispán ujabb nyilatkozatában Sima Ferencnek kö 
vetkezetlenséget vet szemére mint olyannak, ki jól tudja, 
hogv a vasul ügy n műül ügyével szoros kapcsolatban 
áll és hogy a vasutügynek megoldása valamint, emezt 
alterálj.i, úgy amannak bováfejlödése utóbbi kérdést a 
dolog természete szerint odább-odább tolja és sakkban
tartja és ennek tudatában mégis gyors cselekvést, sürget nyes 

Ezek után a vita mindinkább a személyi oldalra 
ment volna át, miben azonban a főispán tapintatos köz 
beszólása n feleket, különösen a türelmet, prédikáló, 
azonban magát nagyon is elfogultnak bizonyította inter 
pellálót megakadályozta.

A közig, bizottságnak a f. év első feléről szóló je
lentése tudomásul vétetett.

Csáky Albin gróf, az uj vallás és közokt. ministől 
leirata, melyben kinoveztetését lu latja s a törvény ha
tóság támogatását kéri, éljenzéssel fogadtatott s a lő 
ispán indítványára a megye feliratot intéz, hozzá, mely- 
ben támogatásáról biztosítja.

Szalay Imre min. osztálytanácsos levele, melyben 
a Trefort Ágoston halála alkalmából a megye részéről 
küldött részvétiratért a gyászoló rokonság nevében kö
szönetét nyilvánítja, tudomásul vétetett.

Az 1889 ik évre összeállított, viliim képviselők név 
jegyzéke helybenhagyótván, az a belügyminislerhez fel 
terjesztetni halároztatott.

Az igazoló választmány ugyanaz marad az 1889. 
évre is s elnöke Fekete Márton biz. tag.

A vármegyei 1889 ik költségelőirányzat 51,103 frt 
50 kr. kiadással és 50,314 frt. 50 kr. bevétellel az ál 
landó választmány javaslatára elfogadtatott!, a 788 frt 
50 kr. fedezeti hiány pedig a f. évi aug. 31-én tartott 
közgyűlés határozata alapján pótadóval fog fe
deztetui. E hiány különben onnan ered, hogy a jövő 
évtől fogva a megyei árvaszéknél egy kiadói állás rend 
nzeresittetik, melynek díjazására a megye külön alappal 
vagy dotálioval nem rendelkezik.

A tűzrendészeti szabályzat megalkotása tárgyában 
kibocsátott belügymiiiisl.eri rendeletre vonatkozólag Tóth 
János megyei lejegyző jelenti, hogy az alispáni 
megkereste a járási főlisztviselőket, az egyes 
geknél fennálló tüzrendészeti állapotokról szóló 
beküldésére s egy bizottság, me'y Stainim r S. 
alispán elnöklete alatt Tóth János m. főjegyző, 
Henrik, Soós Pál, Szentes város polgármestere,

hivatal
köz.sé-
adatok
alispán
Kádár , , ............ , ..... ...... j____

rendőr | pályázó vo I, sem bizalmi férfiúkra, sem szavazásra nem

volt, szükség, s mivel a pályázó kellő qualificátióval 
bírt nem volt törvényes ok az ő mellőzésére. 
Mint szemtanú cáfolja Tari Endrének azon áililását, 
mintha egy képviselő a választás előtt, szólni akart 
volna; mert az illető a választás után szólalt fel, s mi
vel a választás mar megtörtént s egyébb tárgy kitűz
ve nem volt, a szolgábiró jogosan vonhatta meg a szót 
az illetői. Szóltak e tárgyhoz újból még Sima F., Ilu- 
bac ek Pál, Zádory K., Tari Endre; végre 23 szavazat
tal 14 ellenében a fellebbezés elvetésével a jegyző 
választás az állandó választmány javaslata szerint meg- 
erősít letett.

Következett a Dorosma város egyes határozatai 
ellen beadott fellebbezések egész sora, s ezekből alkal
ma volt meggyőződni a bizottságnak, hogy Dorosmán 
furcsa állapotok vaunak, sőt kegyei jóltevők iránt sem 
viseltetnek kellő pietással. De lássuk sorban a feleb- 
bezéseket.

Dorosma város f. évi 127 sz. határozatával — 
mely ellen Zádory K. és Tiijthy A. részéről felebbezés 
adatott be, Zsiga István nevű dijiiokuak járó három havi 
fizetését nem engedélyezte kifizetni — igen természe 
les, hogy a megyei közgyűlés e határozatot nem hagyta 
helyben.

Ugyanazon város f. é. március 28 án 1 és 2 szám 
alatti tisztújítóéra vonatkozó határozata — az ellene 
beadott felebbezés mellőzésével — jóváhagyatott.

Ep úgy nyert jóváhagyást e város f. é. 116 sz. 
határozata az ellene Zádory K. részéről beadott íeleb- 
bezés elvetésével.

Méltó megbotránkozást szült ugyancsak Dorosma 
város f. é 142. sz. határozata, melylyel furcsa világí
tásba helyezte azok iránti pietását és háláját, kik o 
várossal jót teltek s igy az egész lakosság hálájára 
lelték magokat érdemesekké. Nevezetesen Dr. Kovács 
Pál váci egyházmegyi kanonok 20,000 fitos alapítvány 
kamatait a dorosmai iskoláknak hagyományozta, miért 
is Dorosma város nevezett joltevöt tiszteletbeli polgárra 
választotta. Midőn az illető elhunyt, a tanács nem tar
totta elegendőnek, hogy egy gyászkoszonr tegyenek 
az elhunyt jóltevő koporsójára, hanem küldöttségileg is 
képviseltette magát a temetésen, mi 48 frt 84 kr. ki
adást okozott. A tanács e költséget az utazási czélokra 
költségvetésileg megállapított összegből kiutalta, de a 
képviselőtestület ezen összeg kifizetését mgtagadta. 
Ennek hallatára Csongrádmegye közgyü'ési termében 
általános kifulladás támadt s zajos helyesléssel fogad
tatott az állandó választmány azon javaslata, mely
ben Dorosma város képviselőtestülete komolyan figyel- 
meztettetik, hogy magatartását mielőbb változtassa meg, 
mert különben kénytelen lesz a felettes megyei hatóság 
a törvény által előirt legszigorúbb intézkedéseket vele 
szemben alkalmazni.

Végül ugyanezen város f. évi 14-ik sz. határozata 
az ellene beadott, felebbezés elvetésével a törvényható
ságtól jóváhagyatott.

Csauy község képviselőtestületének a regálejog 
kiadása tárgyában f. é. 42. és 59 sz. határozatai ellen 
D. Vince József és Hacker Jőzsei csunyi lakosok részé
ről beadott felebbezése oly elintézést nyert, hogy a 
regálejog kiadása iránt uj árverés rétidéi teteit el.

Csauy község f. é 58. sz. határozata ellen Vince 
István részéről beadott felebbezése figyelembe nem vé
tetett, hanem kárpótlási igényeivel a polgári bírósághoz 
utasittatott.

Horgos község kepvisolőieslületének a rém. kaih. 
lakosoktól fizetendő párbér megáilapitását szabályozó 31. 
számú határozata az az ellen beadott felebbezés mellő
zésével helybenhagyatott.

” A hátralevő többi tárgyak elintézése a mai napra 
lett elhalasztva s igy ma d. e. 9 órakor a közgyűlés löly- 
lattatik. Ennek lefolyását jövő számunkban közöljük.

„SZENTES és VIDÉKÉ" TÁRCÁJA.

szem.
B E S Z É L Y. (23.)

(Folytatás.)

Gondolkodó, fájdalmas hangulatban távozóit, a fes- 
tész. A fölött kellett gondolkoznia, mily elővigyázalot, ■ 
mily tartózkodást kíván a társadalmi élet. Ó a legna
gyobb ártatlanságban igyekezett ezen leány lelki 
életét fejleszteni, nem sejtve azt, hogy ezzel keblét talán 
örökre nyugtalansággal és fájdalommal sújtotta. A fes 
tészuek önkéntelenül jutottak eszébe a tisztes lelkész 
egykori szavai: „Az életerős embernek legtöbbet kell 
szenvedni; a milyen a világ, egyetlen követ sem moz
díthatunk büntetlenül félre. Azon emberek, kik önző 
gyöngeségből soha sem nyúlnak bele felebarátaik sorsá
ba, a legszerencsésebbek. Mi többiek pedig minden erőn 
két megfeszítjük, hogy valami esztelent az örvénytől 
visszatartsunk, s ez aztán keserűen panaszkodik, hogy 
erősen megszorítottuk, s mivel sem bizonyíthatjuk neki, 
hogy a veszedelemtől megmentettük.”

Rikárdnak akkor Gusztávra kellett gondolni. Alig 
lehetett kételkedni, hogy Maliid oldalánál soha sem 
fogja az igazi szerencsét feltalálni, s mégis mindenki 
legnagyobb ellenségének tekintette volna, a ki szemét 
ki akarta volna nyilai. Az öreg lelkésznek igaza volt; 
még ha a íestésznek lehetséges lelt volna is, barátját 
ezen összeköttetéstől visszatartani, hogyan tudta vol
na neki később bebizonyítani, hogy a szívtelen, hiú és 
számitő leremtvéuynyel szerencsétlen lett volna? Hogy 
az ember egy fontos, végzetes lépés összes követhez 
ményeit. átláthassa, ahhoz magasabb belátás kívántatik, 
melylyel nem mindenki rendelkezik. Ezen elmélkedés 
folytán eszébe jutott Gusztáv kit. vissszatérése óla még 
nem látott s elhatározta, hogy fölkeresi.

A máskülönben nehézkes barátot, rendkívüli izga
tottságban találta. Úgy látszott, mintha kirándulást akar
na tenni, legalább arra mulatott egy kis úti táska, 
melyet mindenfélével megrakni igyekezett, midőn a 
festesz éppen oldalánál termett.

„Hová, hová?"
„Magam sem tudom, csak elmegyek!" volt a rö 

vid, majdnem boszus válasz.
Mig Gusztáv máskor a festész iránt nagy rokon- 

szenvvel viseltetett, ma ezen váratlan viszontlátás miatt 
a legkisebb örömet sem mutatta, sőt e találkozás inkább 
kellemel lennek látszott.

„Talán háborgatlak ?
„Hm," mormogd Gusztáv és ismét úti bőröndje 

felé hajolt.
„Mely vonattal akarsz utazni ?“
„Nekem mindegy, akár mely vonattal."
„Mi lelt, kedves barátom? Alig ismerek rád!" 

mondá nyájasan a festész, a ki Gusztáv pillanatnyi ked 
vétlenségé által nem hagyta magát zavarba hozni.

„Semmi, éppen semmi!" mormogd Gusztáv. Erezte, 
hogy barátjának fürkésző tekintete rá van irányozva s 
azért, kikerülte, miközben úti szükségleteit még nagyobb 
buzgalommal rendezte

Nem lehet kétség, hogy a szegény fin szivére va
lami esemény mélyen hatott: talán rájött, hogy unoka
testvére Emil mégis megcsalta s Maliid kegyéből kiszo
rította. A festész e dolog felől akart meggyőződni. „Mit 
csinál Emil?" kérdő némi gondolkodás után.

„Emil vig, szellemes és élces, mint mindig," vi- 
szonzd nyugodtan Gusztáv s e feleletéből unokatestvé
réhez való régi ragaszkodás szólt.

Rikáril sejtelme tehát, nem teljesedett be.
„Hát szép menyasszonyod? Nagyon sajnálom, hogy 

titokzatos elutazásod állal gátolva vagyok őt látlmti.i."
E szavaknál Gusztáv összerezzent. Mint valami 

váratlan ütéstől találva fölegyenesedett s zavart tekin
tetét a fest észre szegezte.

„Oh Ilikárd, én nagyon szerencsétlen vagyok de 
no kérdezz, no kínozz tovább, később úgy is meg fogsz 
tudni mindent." b 6

Anélkül, hogy Gusztáv a fesztész kérdésére vála
szolna, gyorsan zárta be úti bőröndjét s a legnagyobb 
izgatottságban vonta magával a barátot. „Jer, a szobai 
levegő megíullaszl., nem bírom ki tovább?

s Gusztáv oly sietséggel szaladt ki'a szobából s 
a lépcsőn lefelé, amilyent még soha sem tanúsított. A 
festész alig bírta követői.

A nagy, tágas előcsarnokban Gusztáv ijedten tekin
tett körül, mintha attól félt volna, hogy valakivel talál
kozik, s azután kirohant a szabadba.

Az utcán lihegve fordult barátjához: „Oh Ilikárd, 
én nagyon szerencsétlen vagyok; de ne kérdezz, ne ku
tass! Semmit sem mondhatok neked, s régi barátsá
gunkra kérlek, ne faggass s hagy ez egyszer háborítat
lanul elmennem."

Mielőtt a festész valamit szólhatott volna, Gusztáv 
már a legközelebbi utca sarkánál eltűnt.

Rikáril csodálkozva nézett utána. Sehogy 8em 
tudta magának megmagyarázni a derék fiú különös 
magaviseletét. E szerint rövid távolléte elegendő volt, 
hogy barátjainak életében is nagy változások történjenek. 
Mily igazuk van azoknak, kik azt állítják: „mindig csak 
uj ismeretséget csinálunk, midőn régi barátainkat újból vi
szontlátjuk!“ —

* * *
Az öreg táblabiró nem keveset csodálkozott uno- 

kaöcscse szökéshez hasonló távozásán. Habár eltávozásá
ba beleegyezett, mégis elvárta, hogy Gusztáv el fog 
búcsúzni s a maga rendje szeriül, elutazni. „Szegény 
fiú! Ez az ostoba szerelmeskedés több gondot ad neki, 
mintsem váriam volna!" mormogá magában, midőn más 
nap reggel értesült, hogy Gusztávot nem találják s ágya 
érintetlen. A táblabiró maga ment unokaöcscse szobá
jába s az ott uralkodó rendetlenség világosan mutatta, 
hogy Gusztáv titokban már eltávozott. Azonkívül az 
asztalon egy papirszelelre könnyedén oda vetett nehány 
sor azt jelentette, hogy az engedélyezett határidő előtt 
nem fog visszatérni.

„Ha megyőgyulva tér vissza, akkor meg vagyok 
elégedve," vigasztalódott a táblabiró. „Oly középszerű, 
szellemileg szegény fejekben minden szenvedély erősebb 
gyökeret szokott verui, tehát egy kis türelem kell 
hozzá."

Nagy csodálkozására Gusztáv már két nap múlva 
hazatért, de milyen állapotban! — Ruhája piszkos és 
rongyos, arca vérrel volt borítva. Teljesen ki volt me
rülve és zavart, összefüggés nélküli szavakkal beszélte 
el, hogy egy ligetben megtámadták ős kirabolták.

(Folyt, köv.)



Világfolyása.
A képviselőház regále-bizottsága belefogott 

már a kártalanítási törvényjavaslat részletes tái- 
„jnlásába. Az 1. § nal a függetlenségi és negyven
nyolcas parti Unger Alajos megtette azt a nagy
jelentőségű indítványt, a melynek sorsához annyi 
városnak sorsa van csatolva. Unger Alajos alapos 
indokolással azt indítványozta, hogy a regále meg
váltásból a törvény hatósági joggal bíró városok °s 
a legalább 10,000 lakossal bíró városok s közsé
gek hagyásának ki. A mérsékelt ellenzék, ha nem 
is egész terjedelmében, támogatta Unger indítvá
nyát. A kői mány parti ól e városok érdekének csak 
is Darányi Volt, ó is csak részben pártfogója. A 
többiek mind ellene voltak az Unger indítványá
nak, a mely a szavazásnál el is bukott. Ali sorsa 
lesz a házban? Tisza Kálmán miniszterelnök, ideig
lenes pénzügyminiszter, a kiről mondták, hogy a 
városok érdekében engedményekre hajlandó lesz, 
csakis azt az Ígéretet tette a jövő számára, hogy’ 
„méltányos, hogy ha az első év nehézségein túl- 
leszünk, a mely törvényhatósági városokra nézve 
igazolva lesz, hogy valóban több jött be náluk, 
mint a mit kaptak, hogy bizonyos részéből a na
gyobb jövedelemnek részesüljenek”.

Egyik legfontosabb kérdését a regále-megvál- 
tási ügynek döntötte el másnap a képviselőház bi
zottsága. Azt tudniillik, hogy az italmérési jognál 
a kártalanítás alapját képező összes jövedelmekből 
a megváltásnál mennyi vonassék le kezelési s egyéb 
költségek fejében. Tudvalevőleg ez a kérdés képezte 
magvát a kormány javaslatai ellen országszerte 
megindult agitációnak. Eredetileg húsz százalék le
vonását tervezte a kormány s az agitációnak egyik 
eredménye volt az, hogy a ház elé terjesztett ja
vaslat már csakis tizenöt százalékos levonást foglalt 
magában. Ennél is tovább ment a ház bizottsága. 
Ellenzéki tagjai öt százalékos levonás mellett kar
doskodtak, a kormánypárti tagoknak a többsége 
ellenben tiz százalék levonást hozott javaslatba. 
Hogy ezeknek a különböző javaslatoknak mi a gya
korlati jelentősége, meggyőzőleg illusztrálta Tisza 
miniszterelnök egy példával, melynek folytán ha az 
ellenzéki tagok kívánsága szerint csak öt százalék 
vonatnék le, a megiállott regále-jövedelem minden 
száz forintjára másfél f rintot ráfizetne az állam. 
Ily körülmények közt egészen természetes volt a 
miniszterelnök azon kijelentése, hogy maga részéről 
kötelességszegéssel egyértelmű lenne az 5 százalékos 
levonáshoz valójárulás. Ellenben arra ráállotta minis- 
terelnök, hogy 10 százalék legyen a levonás, de csakis 
azon föltétel alatt, ha a törvényjavaslatot nem fogja a 
bizottság további tárgyalásainak rendjén az állam
kincstárra nézve hátrányosan módosítani. így is 
nem kevesebb, mint 10.400,000 forinttal fogja nö
velni a regále-megváltásra szükséges tőkeösszeget 
a bizottságnak megállapodása. Ezzel szemben vajmi 
keveset nyom a további módosítás, törlése t. i. 
azon rendelkezésnek, mely szerint kártalanítás lett 
volna adandó az italmérési jog gyakorlására szol
gált épületekért s azokhoz tartozó beltelkekért is, 
ha a kormány azokat az állami italmérési jövedék 
megfelelő hasznosítása céljából szükségesnek tartja 
S kisajátítja.

HÍREK.
— Gyászhir. Báró Kemény Gábor, előbb földia, 

ipar és kereslted, később közm. és közh ited, minis
tér e hó 23 án Ajnácskón hosszas szenvedés után 
meghalt. A régi erdélyi fejedelmi családból szár
mazott igazi hazafi elhunyta igazi részvétet keltett 
úgy hazánkban mint Erdélyben, legyen neki könnyű 
a hazai föld, melynek javáért egész életében fára
dozott !

— Kinevezés. Zmnbori Rónai Lajos, Csougrádmegye 
főispánja, dr. Csaló Zsigmond szentesi köz és váltó 
ügyvédet Csougrádmegye tiszteletbeli ügyészévé nevezte 

kitüiiteséshez fogadja a kinevezőit úgy szerkeszt,ő- 
ségtíuknek mint számos barátjának őszinte graiulátióját.

— Nyugalomba lépés. Ruzicky György m. kir. 
adópénztárnok 40 évi fárasztó szolgálat után az iga
zán megérdemelt nyugalomba lépett s az ez alka 
lommal tartott bucsuestélyen tiszttársain kivül számos 
jó barátja és tisztelője jelent meg. Sajnálattal regis- 
tráljuk Ruzicky ur távozását körünkből, mert ö, da
cára elfoglaltatásának és hivatalával járt felelőssé
gének, nem vonta ki magát a társadalomból s e vá
rosban kedves egyéniség volt. Megelégedés s a nyug
díj minél hosszabb élvezete legyen a távozó pénz
tárnok ur osztályrésze uj lakóhelyén Szolnokon.

— Hangverseny. A szentesi dal- és zenegylet ál 
tál múlt szombaton megtartott hangverseny e tekintve 
attól, hogy bizony nagyobb közönség is jelenhetett 
volna meg, igen szépen sikerűit, amennyiben a sze
replők feladatuknak derekasan megfeleltek. Kisti Zsófia 
kisasszony bebizonyította, hogy a zongora terén nem 
közönséges tehetség s a közönség mindig örömmé 
fogja hallgatni szép játékát. Nyary u™°
szintén szépen és sikeresen oldotta meg feladatát s 
énekével épp úgy mint Kiss Zsófia kisasszony sok 
tapsot aratott. A dalárda működése ismeretes, o 

is megfelelt, a kitűzött darabokat kellő praecisi- 
tussal adta elő, de óhajtandó 'volna a tenor hang 
szaporilása. Papp Lajos ur „Kincses Lázár" cimű 
szavalatával újból megmutatta, hogy nemcsak kellő
kép készül, hanem tehetsége is van hozzá s e kettő 
együtt véve csak sikerre vezet, amilyent most is ara 
lőtt. Meg kell, még emliteniink Bavtha Kálmán ur 
viseiö zongorajátékát mely szintén hozzájárult az estély 
sikeréhez. — Az estélyt régi szokás szerint, feszte
len tánc követte.

— Mulatság van kilátásba helyezve a helybeli 
nőegylet által jövő hó 17 éré a „Jó sziv“ javára, s e 
mulatság valószínűleg hangversenynyel lesz összekötve. 
Minthogy e mulatság a legnemesebb célra van kitűzve, 
előre ajánljuk az áldozatkész közönség pártfogásába.

— Uj vasúti menetrend. F. évi november ljétől 
vasntnnkon uj menetrend lép életbe, mégpedig: Szol
nokról indul először délelőtt 11 óra 50 perckor s ér
kezik Szentesre délután 3 óra 25 perckor; másodszor 
Szolnokról indul éjjel 3 óra 26 perckor s Szentesre 
érkezik délelőtt 8 óra 34 perckor. — Szentesről indul 
először: délután 1 óra15 perckor s érkezik Szolnokra 
délután 4 óra 46 perckor; másodszor indul Szentes
ről reggel 5 óra 36 perckor s érkezik Szolnokra 
d. e. 10 óra 30 perckor. A ki tehát gyorsan akar 
utazni s nem akar unatkozni vasutunkon — mint ed 
dig történt — az induljon Szentesről d. u. 1 óra 15 
perckor, Szolnokról pedig d. e. 11 óra 50 perckor, í 
mert ezen időben gyorsabban vágtat a kávépörkölő, 
inig máskor megszokott régi módon ballag, azt’tart- 
ván: jó munkának idő kell.

— Szaporodnak a pályázók! Múlt számunkban 
említettük, hogy Horváth Jenő helyettes árvapénztári 
ellenőr a megüresedett árvapénztári pénztárnoki ál
lásra pályázik. Azóta biztos értesülés folytán tudat
hatjuk, hogy Soós László helybeli posta- és távírda 
tiszt is pályázik ez állásra. Bizony óhajtandó lenne, 
hogy végre valahára az árvapénztár árvasága meg
szűnnék ! A két fiatal pályázó — előre tudjuk — 
szép párttal fog rendelkezni, mert a bizalom nem 
hiányzik.

— Alapszabály megerősítés. A kísérten megalakult 
Il-ik 48 as népkör alapszabályai felsőbb jóváhagyást 
nyertek, minek folytán e hó 28 án vagyis holnap az 
alakuló közgyűlés meg fog tartatni.

— Sok pályázóra van kilátás a piaci és vásári 
helypénzszedési jog bérbeadása alkalmából, mert ezen 
bérlet szép összeget hozhat, s hoz is a bérlő konyhájá
ra, ha első sorban maga iát szorgalmasan utána, má
sodszor ha kellőkép megbízható egyénekkel bir. Legjob
ban kifizetné magát olyannak, ki saját családtagjaival 
végezhetné az egész munkát, mert ezek mégis megbíz
hatóbbak mint, idegen, bármily jól fizetett egyének, s 
vau is rá példa sok városban, hogy egy családatya 
hozzá tartozóival végzi az összes leendőket. Az erre 
vonatkozó árverés jövő hó 8 án a tanácsteremben fog 
megtartatni.

— Rósz idő jár az adófizetőkre, mindenhol szigo
rúan követelik az adót, főleg az adó hátralékot, úgy az 
állam és község, mint az egyház és társulatok részéről 
Főkép az állami és községi adó szigorú behajtása vau 
célba véve a jövő hónapra; tékát. a ki nem akarja dob 
szóra bocsátani holmiját, siessen kötelezettségének mi
előbb eleget tenni.

— Közeledik a halottak napja s erre szebbnél 
szebb koszorúk figyelmeztetik mind azokat, kiknek ked
ves halottja az örök álmot aluszsza. Valóban szép szó 
kása ez a helybeli keresztényeknek, hogy november 
1 jén egy akarattal zarándokolnak a drága elhunytak 
siíjához s könyek kíséretében csendes imát rebesgetnek 
lelki üdvökért Úgy sem adhatunk már nekik egyebet, 
tehát egy díszes koszorúval rőjjuk le hozzájuk való 
szeretetünket.

— Zsoldos Ferenc fakereskedő és gőz.malomtulaj- 
donos a Szabó Menyhért ügyvéd által feltalált uj 
szerkezetű és szabadalmat nyert takaréktűzhelyek 
gyártására nagy műhelyt reudeztetett be s remélhető, 
hogy fökép a vagyonosabb osztály szerez be oly ta
karéktűzhelyt, melynek módjában áll oly berendezésbe 
nagyobb összeget fektetni.

— Kovács Pál részére delegálva van már a bi 
lóság, még pedig a szabadkai törvényszék, amennyiben 
a szegedi törvényszék sajtó pört indított Kovács Pál 
ellen. E hét elején állami csendőrök fedezete mellett 
kísérielett el Szegedre, onnan Szabadkára, s Kövessy 
Gyula kir. alügvész vádiuditványában a vizsgálati fog
ság feutartását kéri.

— Van pénz! Hol? kérdi talán valaki. A hely
beli városi árvapénztárban, amennyiben a kölcsönhez 
való jutás annyi formalitáshoz van kötve s annyi mel
lékköltséggel jár, hogy a lakosság inkább fordul a 
helybeli számos pénzintézet valamelyikéhez, mert ott 
egyszerű bejelentés elég a pénz megszavazásához, sőt 
a gyűszű egyletben még bélyegre sem kell költeni.

— Figyelmeztetjük a katonakötelezetteket lapunk 
mai számában közzétett hirdetésekre az ellenőrzési szem
lére vonatkozólag, hogy az érdekellek a kitűzött ter
minust saját érdekükben pontosan tartsák be.

— Özv. Krausz Márkné asszonynak mai hirdetésére 
a sirkoszorukra vonatkozólag felhívjuk a gyászolók fi- 
gyeimét.

Gazdászati és üzleti értesítés.
Szentes, 1888. okt. 26.

Szokatlanul korán hideg idő köszöntött be; mig 
e hó elején 20 fok meleg is volt, a hét folytán 0 fok 
alatt 2 fokra sülyedt a hőmérő, mely minden további 
tenyészetet tönkre tett. - Korai buzavetéseink már 
szépen zöldellenek, a későbbi vetéseket pedig a jelen
leg uralkodó száraz hideg időjárás késlelteti kikelé 
sökben.

Piaci forgalmunk igen nagyszerű, zöldséget és 
káposztát már is nagy mennyiségben hoznak piacunkra. 
Gabona piacunkra pedig részint a szomszéd Csongrád
iéi részint a Körösön túlról nagy mennyiségű csöves 
és morzsolt kukoricát hoznak be, mely folyton gyor

san vevőre talál. Búzát, árpát csekély mennyiségben 
állítanak ki.

Baza ára szilárd, métermázsája 7 frt 10 kr., 7 
frt 25 kr.

Árpa (köböllel) 4 frt 60 kr., 4 frt 80 kr.
Uj kukorica morzsolva (köböllel) 4 frt 50 kr., 

4 frt 60 kr.; csöves kukorica zsák számra (zsákban 
2 véka) 1 frt 20 kr., 1 frt 30 kr.

Zab (köböllel) 4 frt.
Köles (köböllel) 4 frt 50 kr.
Szalonna métermázsája 56—62 frt.

Felelős szerkesztő és laptuiajdonos: ISaláz.Hoviís Norbert.

3ST jrilttér.
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő.

Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moiréo
VA1I lír A* 7,ü0 Pei ^eter (aiitiqiie frangais)
VUJl III. versendet roben- und stückweise zollfrei das
Fabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Iloíiieferant), Zürich. Mustéi* 
umgehend. Briefe 10 kr. Porto. 8

ZEZir d.etxxiéxi3r.
Az évben születeti ifjak a jövő évben had

köteles sorba lépvén, a véderőről szóló törvényhez kiadott uta
sítás 14. §-a értelmében ugyanezeknek összeirrtssi ez évi 
november 116 1-éai kezdetét veszi s ezen hóban be is vég
ződik, mi-'rt is felhivatnak mindazon szülők, gyámok, rokonok, 
gazdák és munkaadók, hogy az 1869. évben akár Szentesen, vagy 
vidéken született és itt. vagy vidéken tartózkodó gyermekeiket, 
gyámoltjaikat, rokonaikat vagy cseléd- és segédjeiket Szentes vá
ros főjegyzői hivatalánál összeírás végett «z évi november hó l-sö 
napjától 25-éig bejelenteni szigorú kötelességüknek ismerjék, mert 
a jelentést elmulasztók a törvény szigorával fognak sujtatni.

Ugyancsak kötelesak összeírás végett jelentkezni az 1868. 
és 1867. évben született és II. és III. korosztályba lépő hadköte
lesek is, miért ugyanezek is a jelentkezésnek november hó l-töl 
25-lg megtételére ezennel oly kijelentéssel hívatnak fel, hogy a 
jelentés elmulasztása szigorú büntetést von maga után.

Szentesen, 1888. október hóban.
ÓNODI BAJOS, 

főjegyző, Szentes város katonaügy-vezetője.

X XXX XXX XXXIXXBQ

Tánctanítás.
Folyó évi november hó 1-én a vá

sárszéli I. t. 591-ik számú Pászti János 
házában 
a tánctanitási mífhíieu, 

melyre felhívom mindazon t. szülőknek a 
figyelmét, kik gyermekeiket a tánctanitás- 
ban részesíteni óhajtják.

A t. szülök kegyes pártfogását kérve 
maradok

Szentes, 1888. okt. lió, 
tisztelettel 

RÁCZ JÁNOS, 
tánctanító.

!!i [pfo jj sirkoszőrük!!
A közeledő halottak estélyére

SIRKOSZORUK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,

a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig, jutányos áron 
kaphatókczv. ZZiausz Ívd: á r Is: xi é

temetkezési és sírkő-raktárában, Szentesen.

Hirdetmény.
Az 18?(>. évben szüléiéit ifjak jövő övben a nép

felkelés I. korosztályába lépvén, a véderőről sz ilé törvényhez 
kiadott utasítás 11. §-a értelmében ugyanezeknek összeiritsa 
ez évi november hó 1-én kezdetét veszi s ezen hóban bo 
is végződik, miért is felhívatnak mindazon szülők, gyámok, roko
nok, gazdák és munkaadók, hogy az 1870. évben akár Szentosen 
vagy vidéken született és itt, vagy vidéken tartózkodó gyerme
keiket, gyámoltjaikat, rokonaikat vagy cseléd- és segédjéiket 
Szentes város főjegyzői hivatalánál összeírás végett ez évi novem
ber hó l-sö napjától 25-élg bejelenteni szigorú kötelességüknek 
Ismerjék, mert a jelentést elmulasztók a törvény szigorítva! fog
nak sujtatni.

Szentesen, 1888. október hóban.
ÓNODI I.A.TOS, 

főjegyző, Szentes város katonaügy-vezetője.

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonához tartozó III. t. 161. 

népsorszámu, bogárközi ház eladasa tárgyában f. évi 
október 28-án délelőtt 11 órakor a tanácsterem
ben ujjabb árverés fog tartatni, melyre venni szán
dékozók ezennel meghivatnak.

Szentes, 1888. október 23.
Nagy Imre,

tanácsnok.

Legjobb minőségű 
(denaturált) adómentes 

spiritusznak literje 50 krajcár 
Robiosek G-áborné üzletében.



TÜDŐ
G.íz-kilehclés

gV6gylt tndőbujokat, (lüdővő-zt. sorvadást),

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt éléi he 
tétlennek látszott eszmény, tüdőbajok gyó- 
gxfthatása, most már teljesen el von érve 
Világhírű tanárok é-t orvosok bizonyítványai 
megyógyÍHt egyének száz meg száz levele, me
lyeknek valódi másolatait megcáfol katlan meg
győződés szerzése végett kívánatra bérmentesen b.-r... 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a lég 
nat'yohb kórházakban való alkalmazása legfánve'; l»l> 
bizonyítványt nyújtják a rectal-iujectorial való kilehe- 
lési gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett eredmé- 
ni érói. Példakép ezt jelentik Dr. Bcrgeon és ír. Morei 
tanárok : „Köhögés, nyálkásság, láz, vérhányás három 
nap alatt enyhülnek , azután teljesen elmnh ak alvás 
és étvágy visszatérnek. A test Mily szaporodása hetenkint 
’/s egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu-
' i-zHed. ZZ)r. JLltaiann. Becs

Hőltin. Krumau 1388. mart. 3.
Coliévá ur 1 Egy igen súlyos esetben egy tüdőbajosnál ön kilehelési készülékével valóban kitűnő sikert ertem el. 

Tisztelettel ME1>. l>li. EaI’I'E GYULA.

Kecskemét, 18R8. szept. 11.
Tisztelt orvos ur! Ön gázkilelielési készülékét 1887. évi őszkor olv kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle

tesen helvre álltam s ezen állapot azóta folytonosan tart úgy, hogy teljesen egészséges vagyok. Fogadja őszinte hálámat! 
SZABI) JÚLIA.

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonához tartozó piaczi és 

vásári helypénzszedési jog f. évi deczember 1-től 
kezdve 3 év és egy hó tartamára, f. évi november 
hó Sán délelőtt 10 órakor a tanácsteremben tar
tandó szóbeli árverésen ha szón Imibe fog adatni.

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy kellő bánat
pénzzel ellátva, a kitűzött időben a tanácsteremben 
— hol a feltételek addig is megtekinthetők 
jelenjenek meg.

Szentes, 1888. október 20.
Nagy Imre.

tanácsnok.

1888. évi október hó 28., 29., 30. és 31 én.
Ertesittetik a közös hadsereg állományába 

tartozó minden fi gyvernemb. li (gyalog, lovas stb j 
szabadságolt és tartalékos legénység, hogy az ezen 
évi ellenőrzési szemle folyó évi október hó 28., 
29., 30. és 31 én a. városi sóliázi helyiség- i 
beit fog megtartatni, melyre köteles megjelenni a.' járó végreluijtás fog foganatba vétetni, hanem még 
legénység azon részé, mely ezen évben sem gya-; |>amat is fog a liátraleki tartozás után számíttatni, 
korlat, sem szolgálat tételre ezredéhez, vagy csapat-{ Kristó Nagy István
testehez beidézve nem volt és pedig: az 1878. és i főgondnok.
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Hu a ló diiglik, 

a gazda pusztul.

Feltűnést keltő értesítés 
az összes t. lótulajdonosok részére!

A Romániával, Oroszországgal es Németországgal folytatott vám- és kereskede'mi háború folytán, mely az űz- 
Jeti foigalom teljes beszüntetései cs az árukivitel megesünkitását maga után vonta, valamint a mostani harcias hely
zet és rósz üzleti viszonyok következtében több száz tucat lótakaró van üzletemben felhalmozva, melyek a fenti 
országok számára készültek, miért is kénytelen vagyok lótakaró-kész'etemtöl mi den áron szabadulni.

Ezen takarók az első, többször kitüntetett bécsi takarógyárban készült, pompásan kidolgozott, nehéz, süríí 
árucikk, mely a legelőkelőbb gavallérok, uraságok, gazdaságok, ménesek és bérkocsi tu ajdonosok részére szállittatik 
s szépségé, ritka jősaga és feliilmulhatlan olcsósága által a legmelegebb elimerésre talált, mit a naponkint érkező, 
legkielegitőbb utórendelési levelekkel bizonyíthatok.

Az összes lótulajdonoR uraknak egész Ausztria-Magyarországon és Olaszországban utánvéttel vagy az ár elő
jeles beküldése mellett küldök

elsőrendű lótakarókat
190 cm. bosszúkat és 130 cm. széleseket, legjobb, elpusztithatlan minőségben, sötét alappal és élénk csíkokkal, sűrű
ket és melegeket, jól kidolgozottakat, darabját

csalr ± frt 50 Irron.
OÍTZQtnC! eóf n fo Izei rólzQ t sötétsárga alappal és hétszeres kék-piros csíkokkal, körülbelül 2 méter 
UlVClUuö öv La Lct-Kct 1 vxkd u hosszukat és 1’/» méter széleseket, kitűnő elsűrendűeket, darabját

c=alr S frtért-
Elegáns kénsárga urasági bérkoositakarót J'^Vk-piál'6^
2 méter hosszút és l’/3 méter széleset, fölötte elegáns kiállítással, minden ló igazi dísze, darabját

csalz 2 frt 50 Irron.
Ha tehát valaki lovai számára jó, szép, meleg takarót, akar beszerezni, használja fel azonnal ezen kedvozö 

alkalmat, mely bajosan fog viszatérni s rendelje meg azonnal ezen igazán jó takarókat. Tegyen kísérletet bárki s 
nemcsak hogy meg lesz elégedve, hanem ismeréseinek is fogja ajánlani, miért a legnagyobb hálával fogok tartozni.

Kendelésnél pontosan kérem a tejes címet: a rendelő nevét, állását, lakhelyét, utolsó postát s az ország ne
vét, hogy a szétküldésnél tévedés ne forduljon elő.

Tisztelettel

ZELINKA K. Béos, (Wien III.) 
(Hclzgassr) 33. sz.

■B A JO
(lh ’Clal-Injectio)
n -1 hmát, időszaki bronchialbajt, tüdőkatarrliust.

tán folytatni.u - Corníl és Verneuil tanárok 
így nyilatkoznak : „Az asthinánál a lélekzet- 
liánv azonnali elmúlása. — Telj s gyógyulás 
valóan h nap alatt/ — Dujardin Beaumetz 
nár: „Időszaki bronchialkntarrh teljesen gyó- 

^yíttatott." — Frantzl és dr. Statz tanárok : 
„Lux. éjjeli izzadús, köhögés elmúlnak — borzasztó 
th-é'» áll be sulyszaporoilÚH egészen 5 kilóig." 

Dr. M’LíUghl n: ’o magas fokú tüdő gümókóros 
közül valamennyi alaposan felgyógyult." — Hasonlót 
jelentenek a betegek. (A gyógyítás nőin alkalmatlan, 
nem zavaró s utó baj nélküli.) — A cs. kir. kizár, szab, 
gázkilchelési készüléket (rectal - injectort) használati 
ma itás‘ni orvosok szúrná a és magánhasznalatra s a 
gázfi*jlesztéshez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
posta utánvéttel K frtért, gázmerővel 1O írtért küld 

(Wien-, VII., Mariahilfer-strasse N° 70.

1879 évbeliek október 28-án délelőtt 10 órakor, 
az 1880. és 1881. évbeliek október ‘2 9 én reggel 
8 órakor, az 1882 és 1883. évbeliek október 30 án 
reggel 8 órakor, az 1884. és 1886. évbeliek októ 
bér 3 1 én reggeli 8. órakor a sóbázi helyiségben, 
katona könyveikkel, pipa, bot fegyver, stb. nélkül 
való pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmez
tetnek, hogy külön idéző jegyet nem kapnak, idé
zésül szolgál egyedül e hirdetmény.

Végül figyelmeztetnek a nem szentesi illető 
ségü, de itt. tartózkodók, hogy a hason évbeliekkel 
megjelenni kötelességüknek ismerjék.

Az utószemle f. évi november 20-án B. Csabán 
megtörténni.
Szentes, 1888. szeptember 25-én.

ÓNODI LAJOS,
főjegyző, Szentes város katonailgyvezetóje.

Figyelmeztetés.
Figyelmeztetnek az ev. ref. egyházközség azon 

tagjai, kik az egyházi adójukat ez ideig be nem 
fizették, hogy azt november hó 15 ig annyival in
kább befizetni igyekezzenek, mert az azt elmulasz
tók ellen nemcsak Imgy a kellemetlen és költséggel

Meleg takaró bizto
sítja a ló egészségét 

és munkaerejét.

kw

Szentesen, nyomatott a kiadótulajdonos: Balázsovits Norbert könyvnyomdájában 1888.

XS Niggerlotlen,
AJK a legújabb őszi és tél 
jjfj búnak, kétszer 
AJ p JA R f

2E2ag'‘CLzsSb V Egy ripsz-garnitura i; 
divatkcline, kétszeresen szeles, kos- fjj ‘J ágy- ÓS egy ftsZtal 

•: • teiitóbúi, on,,.,).,ai
ÜH 9 frt. V 4 frt.

w'

ZDreid.ra.lit
<vö legjobb minőség, 60 ctm. 
jL..............................................

’HJ Oynp.ju ripsz 
minden sziliben, bO cím. 
széles, 10 méter 3 forint 

__________ 80 kr.

Karrirozott és csíkos ; ; f_
hálóruha kelmék X °^f±ori

00 ctm. széles, legújabb •-r; 1 vcd ’G rőt i.r. 5 frt 50 kr. 
dessin 10 mét. 2 frt 50 kr. legjobb minőség 6 frt 50 kr.

Valeria-flaneil X Oarford. 
legnjabb minták, G0 ctm. • • mosó, jó minőség 

széles, 10 lilét. 4 frt. X ■ vég 30 rőf 4 frt 50 kr.

ílf

Fekete terno
szász gyártmány, kótsze- 

= résén széles, 10 mót. 4 frt 
50 kr.

Hollandi futészönyeg 
maradékok

10— 12 inét hossza. Egy 
maradók 3 frt 00 kr.

Házi vászon
széle.-, 10 méter 2 for.nt 1 ' ég 30 róf ■/, 4 frt 50 kr. 

80 kr. í . 1 vég ro rőf’/t 5 frt 50 kr.

King-szövcl, 
jobb a vászonnál, 1 vég 

*/< széles, 80 rőf 6 frt.

li a 11 11 a v ;í s z
1 vég <0 rőf lila 4 frt 80 kr. 
1 vég30r. piros 5 frt 20 kr.

CÉRNA-KA MN A VÁSZ
» vég ;o ról lil.t és pii.-s 6 fit.

ICgy lói a ka ró 
legjobb gyártmány, 190 ctm. Iiosszn, 

150 ctm. széles, 1 fit 50 kr.
Egy börkocni-takarő
190 ctm. lioss u, 1 ;<> ctm. széles 

2 frt 50 kr.

Ruha-barchet
ÁJM legdivatosabb dessin 10 

mét. 3 frt.

ICeilmvilr 

yÍS legjobb minőség, C0 enit. 
széles, 10 mét. 2 frt 70 kr.

Téli nagy kendő
A/H tiszta gyapjú, ’/. hosszú,

1 lllb 2 frt

Aíg Fejrevaló kendő 
V* nagyság'1- tli-bja 80 kr.

UH Hölnv-lersev derék Férfi ingek 
saját készítmény, — fehér 
vagy színes 1 drb I. minős.

nagy 1 drb I frt 50 kr. V I frt 80, II. ni. I frt 20 kr.

Munkás ingek
JjiJ rumburgi oxfordból

Posztó-áruk gyári raktára.
ff.!>:.!>: E3E

4ÍH Brünni posztókeime- Téli kabát kelnie 
maradékok egy maradék, 2 0 méter

jjfflté i öltözetnek, egy inára- teljes téli kabátnak, t'eke- 
railék 3-10 inét, egy teljes; ; te, barna és kék sziliben 

f rli ültözetn -k 5 frt. ; 5 f t 50 kr.

J

^|?| öltözetnek 3 frt 75 kr., jpp

TICIIO B E R N A T g*
kereskedelmi üzletében

Brünn, Krautmarkt 18. sajat házában,
utánvét mellett kapható :

Hölgykendő Í^Egy jute-garniturafiíT 
fíJ egész gyapjú, minden u. j ’ i 2 A és y asztalterítő JR 

divat színben, kétszeresén .. ®; t m/v
széles, 10 mét. 8 frt. * • rojttal 3 frt 50 kr.

, Jute-fiigKÖny
téli ru- C í török minta, •

lesen széles, egy teljes függöny 2 írtait
10 mét. 5 frt 50 kr. 30 kr. £&>

kX-

ÍX* 
iiX-
.t#

fhs

i
t-^

hx

HÍ riX' '#
bx- 
HX-

’dx-II
r.K- 
piL

HX-

II

Női ingek 
erős vászonból, csipkés 

szegély Ível 6 drb 3 frt 
25 kr.

Double-velourkendö %• iniml' ~
tisztagjapju,"/4nagyságn, • \ ' . U,»' 11

1 drb 3 frt 50 kr. • * chiftmibol es vászonból li
nóin hímzéssel 3 drb 2 frt

50 kr. f

Normál ing
teljes, nagy 1 drb I f. 50 k.

Norma' nadrág 
teljes, nagy 3 drb 2 frt. f'-JÍ teljes, nagy 1 drb I f 50 k.

Munkás ingek

Alkalmi vétel z : : Fe'ső kabátkelmék
Brünni posztómaradékok legfinomabb minőség, egy 

'Ö 3.10 mét. egv teljes férfi? • teljes felsőkabátnak, 
---------s.-^ 7 frt

iH Minták ingyen és bérmentve. — Meg nem 
!Ü felelő áruk fennakadás nélkül visszavételnek.

Hirdetmény.
Szentes város tulajdonához tartozó egyes föld

területek, nevezetesen
f. évi október 30-án délelőtt a Kurcatneder *».■ 

szegvári határtól a Széchenyi kertig,
délután a Széchenyi kerttől a csongrádi ha

tárig, veteményezés és kaszálásra;
október 31 én délelőtt a város felső része és 

a szőlők közötti terűlet legeltetésre,
délután Dombai Szűcs János és Borsos Szabó 

Imre-íéle 2 darab szőlőföld veteniényezésre;
november 1-én a vasúthoz kisajátított, de be 

nem épített földek vetés és legeltetésre, és pedig 
ez utóbbiak délelőtt 10 órakor a tanácsteremben,

a többiek délelőtt 9 órakor, délután 3 órakor 
kezdve, a helyszínén tartandó szóbeli árverésen, 
azonnali fizetés mellett egy évre haszonbérbe fog
nak adatni.

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy a kijelölt 
helyen és időben jelenjenek meg.

Szentes, 1888. okt. 25.
Nagy Imre, 

tanácsnok.



Melléklet a „Szentes és Vidéke** 1888. évi 43-ik számához *

Vegyes Ixirelz.
— A világ legkisebb gőzgépé a jövő évi párisi 

kiállításon lesz látható. A gépet egy órás csinálja, ki 
egyűtlai gépész is. Az. egész gőzgép csak három gramm 
sulioi lesz és má.-.fél Centiméter magas; száznyolcvan 
fémrészecskéből lesz összeállítva. A gépecskét — ellen
tét okáért — az Eiffel torony tőszomszédságában állít
ják fel.

— Aggszűzek óhaja. Minnesota állam hölgyei 
nagyon élelmesek ; most azon vannak, hogy a törvény
hozással elfogadtassanak egy javaslatot, melynek értelmé
ben az oly félti, a ki leánynak vagy asszonynak kurizál, 
köteles négy hét alatt, az illető nőt feleségül venni, 
még akkor is, ha nem voltak „komoly szándékai." Az 
a legeredetibb a dologban, hogy a férfiak nem is nagyon 
ellenkeznek, csak a határidőt keveslik. Azt akarjak, 
hogy négy heti idő helyett két hónapot állapítsanak meg.

— Szörnyszülött. Román-Szt-Mihály (Temesni.) 
községben egy oláh menyecske ikreket szült, melyek 
egyike (leánygyermek) valóságos monstrum. Rendes ko- 
ponyaalkafa dacára arca békaszerűen lapos, hasitolt 
orral. A karok helyett, öl. ujjszerű végkinövése van, a 
lábak pedig nem líjjakbaii, hanem üszó-szárnyféle kinö
vésben végződnek. — Úgy az anya, mint a csodaszülött 
elég jól érzik magukat.

— Férjgyilkos asszony. Mindszenten Bogdán Te
réz e hó 13 lkán megölte a férjét Béla Józsefet, a ki 
akkor éjjel részegen jött haza és baltával rohant a fele
ségére. Á megrémült asszony kicsavarta a baltát a férje 
kezéből s néhány csapással olyan súlyos sebeket ejtett 
rajta, hogy a szerencsétlen ember rövid idő múlva 
meghalt.

— Borzasztó vasúti katasztrófa. Olaszországban, 
Grassovo és Salandra közt f. hó 22 én nagy földomlás 
volt, mely egész vonalat maga alá temetett. A katasz
trófa részleteiről borzasztó híreket hoz a táviró. A vo
nalnak kilenc kocsija zúzódott össze, a melyek közül 
négy a szó szoros értelmében izzé-porrá zúzódott.. Azt 
hiszik, hogy a négy kocsiban legalább is 120 ember ült. 
Eddig kilencven halottat, és hetvennél több sebesültet 
ástak ki az iszonyú földtömeg alól, de attól tartanak, 
hogy az áldozatok száma még többnek fog bizonyulni, 
mert, a vonat egyik részét, még uem sikerült kiszabadí
tani. A megmentett mások közt két. súlyosan megse
besült is van. Mint Rómából táviratozzak, a 200,000 
köbméternyi földtömeg által eltemetett vonat tizennégy 
kocsiból állott A mozdony, a három első és a három 
utolsó kocsi sértetlen maradt. Az első segélyt, vagy 40 
knrabinieri nyújtotta, a kik a h.Uulsó kocsiban üllek — 
Egy ujabb tudósítás szerint a Grassovo mellett történt 
vasúti katasztrófát egy óriási föld és kőlavina idézte 
elő, mely a síneket 55 méternyi hosszúságban elborította 
és a vonatból nyolc kocsit- maga alá temetett. Eddig 22 I

halottat és 50 sebesültet ástak ki a tőidből, de a sze-j rózsák léghuzauibúu zörögtek, figyelmeztetést vélt hallani 
ivncsétienü. j írtak száma alkalmasint meghaladja a 100 a*, ■ egy uj életre.
Ezek közt van egy Korfuba indult olasz operatársulat i Minden megkapó leírás, melyre a könyvekből em- 
Nelti szenátor egy fia és ninj lueni az összes kalauzok, fékezett, keblének erős mozgásához képest hiúnak és je- 
A holttestek egész a felisnierhetetlenségig el vannak ...........................'—
torzítva. A rémület s a kétségbeesés borzasztó.

c s ze zsr o .
Egy példa a mindennapi életből.

A ki a hatvanas években Budapesten a szűk ros- 
utcát ismerte, bizonyosan fog emlékezni azon kissé ; 

elhagyatott ház két földszinti ablakára, melyek minden
félj-

lentékteleunek tűnt föl. A hol járt, és időzött, mindenütt 
a derék ifjú képe lebegett előtte.

Károlyra — így hítták a gyáros fiát — Janka meg
jelenése szintén jelentékeny benyomást lelt.

Károly hasonló körülmények közt nőtt fel. mint 
Janka. A szegény szabó leányát a szükség kegyetlensége 
nevelte, az üzletember fiára egy szigorú atya vas keze 
nehezedett. Egyikök sem élvezte a szabad akaratot, 
mindkettőt a sors tett azzá, a mik voltak.

... __ Az öreg Kardosy György nemsokára fiának Ká-
évszakban friss virággal voltak díszítve. E virágokat folynak születése után elhatározta, hogy őt az állami 
egy leány ápolta, ki magát és anyját női kézimunkából szolgálatnak fogja nevelni. Ezzel diadalmat akart készi- 
tnrlolta fenn. Atyja, a szabócéh tisztességes tagja akkor 
halt meg, midőn leánya alig hét éves volt.

Az anya, ki leányának kiképeztetéséről a legna
gyobb gonddal és áldozatkészséggel gondoskodott, túl
ságos megerőltetés következtében betegségbe esett, mely
nek folytán teljesen keresetképtelenné lelt Ámbár Janka 
a legnagyobb szorgalmat fejtette ki, mégis gyakran nagy 
Ínség uralkodott, a szerény hajlékban.

Színházra, zenére és láncra gondolni sem lehetett. 
De azért Janka a virágok ápolásában nagy gyönyörűsé
get talált, mely a társadalmi örömekért bőven kárpótolta.! 
Azonkívül szeretett olvasni s munka végeztével nem rozott ellenszenv vert gyökeret az állami szolgálat, ellen

feni saját hiúságának, mert, gazdiig ember létére azt. 
hilte, hogy az arany megnyitja a kaput minden álláshoz. 
Károly nem is volt valami közönséges tehetség. 0 a 
tudományt saját értéke miatt kedvelte.

De nemsokára meghasonlott atyjával, ki a tudo
mányban csak eszközt akart ismerni a cél elérésére.

Minél tovább akart a fiú a kitűzött céluál töre
kedni, az öreg ur annál erősebben húzta össze a gyep
lőt.; és minél erősebben akart a fiú egy meghatározóit 
célhoz jutni, annál tovább sarkalta őt atyja.

Lassankiuf. a fiatal ember keblében nemcsak hatá 

ritkán késő éjjelig olvasgatott oly könyveket, melyek anélkül, hogy tudta volna, merre forduljon, de a tanul 
megválasztásánál nem nagyon szigorú volt, mert nagy Hiányokat is gyűlölni kezdte, mert csak átmenetet lm 
kegynek tartotta, ha bármilyen nyomtatvány birtokába | pezt.ek egy gyűlölt térre. Habár atyjának nem sikerült 
juthatott.

Húsz éves korában Janka tökéletes rajongó volt, 
ki annál magasabbra törekedett., minél kevesebbet nyúj
tott neki a külvilág. Szépségnek nem volt ugyan mond
ható, mégis rendkívüli báj lengett a karcsú, kissé meg
tört alak körűi. A búskomorság édes varázsa tükröződött 
le arcáról, melynek halaványságát értelmes sötét szeme ■ 
érdekessé tette.

Nem egy ifjú gondolkozott, hogy e hajadon kegyét 
megnyerje, de minden kísérlet meghiúsult hidegségén, 
melylyel a hódolatokat visszautasította.

Oly magaviselet okot adóit, ugyan gúnyos meg 
jegyzésekre holmi koldus büszkeségről, de Janka annál 
határozottabban vonult magába.

De amint a láng, minél tovább van elfojtva, annál 
hevesebben fellobog, Janka érzelmei is a szenvedély 
egész hevével törtek maguknak utat.

A sors egy gyáros házába vezette, kinek tetemes 
vagyona az ifjúság teljes virágában álló fia volt. A fia
iul ember néhány szava elegendő volt, hogy Janka szíve 
egész mélyében megrázkódjék. Egészen megváltozott, 
hangulatban tért, vissza csendes lakásába. Benső világa 
hirtelen elégleleu lett neki. Lelkének békéje oda volt. 
Virágai erősebben látszottak feléje illatozni s midőn a

akaratát fiára erőszakolni, mégis következetes szigorú 
ságával oda vitte a dolgot, hogy fiában minden akarat
erőt megsemmisített.

Ily körülmények közt Károlyból rajongó lett. Nem 
lévén képes magasabb eszmékre, hős leit a kicsiny üv
gekben.

Külső megjelenése épp annyi vonzót, mint vissza- 
I taszítót. nyújtott. Testalkata magas volt. Arcán kedvet 
lenség és' bánat mutatkozott. Föllépésének szerénysége 
gyámoltalansághoz hasonlított, eihirtelenkedés nélküi 
könnyen felingerelhető és érzékeny volt. Eddig semmi
féle érzelém nem rázkódtál la meg lelkét.

Midőn Jankát meglátta, ereiben tüzes parazsat 
érzett. Az élet, melynek becs fölött még sohasem gondol
kodott, hirtelen bájosnak tűnt neki föl. Korán meg- 
iiasoulott. keblének romjaiból légvárakat, kezdett építeni; 
majd óriási tervekhez fogott, majd megsemmisülve össze 
rogyott. Először érezte mély fájdalommal megalázó 
helyzetét; mert mig más hasonló körű fiatal embereket 
az életben önállóan forgolódni látott., az ő atyja majd 
uem minden lépését irta elő.

„Cselekedni akarok," mondó Károly magában, „sze
relem legyen az én vezércsillagom!"

Némi félelemmel kopogtatott Janka ajtaján.



gazdaságban, a gyermek- ága betegszobában egyaránt bű, gondos 
és megbízható tanácsadó. „Munka, után" című szépirodalmi mel
lékletében a szórakozásról sem feledkezik meg s a lap olvasói
nak évről évre növekedő száma legjobban bizonyítja, mily dere
kasan felel meg a „Magyar Háziasszony" az eléje tűzött feladatnak.

A „Magyar Háziasszony" előfizetési ára egész évre 6 frt, 
félévre 8 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten 
nagy korona utca 20. sz.) melyhez az előfizetések legcélszerűbben 
postautalványon intézondők, kívánatra bárkinek ingyen és bér
mentve szolgál mutatvány- számokkal. A legújabb szám követke
ző változatos tartalommal jelent meg: I. FŐLAP. 8 oldal. Kilé
pés az élet küzdterére. Erényi Zsuzsanától. — Lehet-e kétszer 
szeretni? IV. A világ legkiállhatatlanabb Böskéjótől. — Egéssóg 
és divat Dr. incey Vilmostól. — Nővilág. Andreától. — Éléstár.
— Lekvárok. — Konyhászate Hetiétlap. Alföldi menyecskétől.
— Hogyan főzzünk süssünk ? — Egyletek és jótékonyság. — 
Különfélék. - Hymen. — Gyászrovat. Kérdések. — Feleletek.
— Szetkesztői üzenetek. — Kiadóhivatal postája. — Nyílt Tér.
— Nyílt társalgó. — Kis hirdetések.

11. „MUNKA .UTÁN." 4. oldal. Szépirodalmi melléklap. A 
szeretet, angyala. Erdődi Dánieltől. — Szerkesztő uram, nagy a 

i panaszom! Egy férjtől. A boszú. Nagy Sándorné Szűcs llehe- 
1 kától. (Folyt) — Isten ujja. Nyáry Téréstől. (Folyt.) — Irodalom 
: és művészet. — Gondolatok. — Apróságok. — Négyszögrejtvíny. 
Bakav Dezsődétől — Megfejtések. - Az Aranyos parthie Nagy- 

i várady Mirától. (Folyt.) III. REGÉN YMEL LEK LET. 8 oldal. 
„Elúszott millió." Regény Vörös Juliannától. XVIII. iv 145— 
.52 lap.

„Bocsánatul kérek, hogy a nekem kegyesen meg
engedett látogatást igénybe veszem."

A leány „pirulva s szem lesütve mondd:
„Isten hozta!"
.. .... sokára a beszélgetés kedélyesebb lelt. Janka 

elbeszélte egyszerű éleiének s szenvedéseinek történetéi.
Károly erősité, hogy nem sokkal szerencsésebb 

volt. Úgy nyilatkozott, hogy atyja irigyel tőle minden 
szórakozást, hogy oly életpályára szánta, -melytől bor
zad, s mióta étles nnyja néhány év előtt meghalt, 
atyja magát zsarnoknak, nem pedig barátnak és jólte 

ének mulatja.
Janka őszinte részvétét nyilvánitá, mert azt hitte, 

hegy maga sorsát máséban látja.
Károlyt végleien boldoggá tetle ezen részvét. 

Későn este búcsúzlak el egymástól. „Holnapi vlszoulJá 
fásra," inondá nyájasan Károly.

„Minden bizony nyíl," sullogá Janka.
Nemsokára a legszentebb Ígérettel kötötték meg a 

szerelem szövetségét.
Janka ezentúl nem olvasott többé regényeket, 

Károly hoz való viszonya legérdekesebb regénynek lát
szod. Egész éjszakákon éber szemmel álmodolt Károly
iéi. A csendes hajlék bűvös csarnoknak tűnt tel. De a 
virágokat lehetőleg még gondosabban ápolta mint az
előtt, mert kedvese úgy nyilatkozott, hogy -ő is nagy 
kedvelője a virágoknak s már többször’ ajándékozóit neki 
ritka példányokat atyja kertjéből.

Az öreg Kardosy figyelmét nem kerülte ki fiának 
idegenszerűsége, ki a szülői háztól való lávoltólét. rend 
kívüli egyetemi előadások hallgatásával indokolta, de nem
sokára tapasztalnia kellett, hogy ezen Jiulgy alaptalan 
ságál megismerték.

„Nem azt veszem rósz néven, hogy szerelmes 
vagy." kiállá a boszus atya — éu is fiatal voltam — 
de hogy hazudsz és megcsalsz, azt rovom föl neked 
űiitíl. Eddig meg nagyon jól bániam veled — ezen- 

túl engedélyem i-élkül egy lépést sem szabad tenned 
■’ házból ! Utoljára figyelmeztetlek, hogy végezd l e 
Kálmánjaidat, ha uem akarsz szigorú bírói, bennem 

.1111! .“

„Éli már huszonkét éves vagyok", mondó Károly.
„És az emberi társaságban egy nulla. Éppen az 

az elszomorító!"
„Úgy tartasz mint, valami börtönben,"
„Tanuláshoz elszigetelés kell. Ezren éreznék ma- 

i.ukal. boldognak, ha oly kedvező viszonyok közt gond
talanul élhetnének a tudományoknak!"

Károly visszatartóita a haragját és kény tolult 
szemébe. Az öreg ur 1'enyegelő tekiulettel távozott.

(Vége köv.)

•I

Irodalom.
& legjobb barrít egy jó tanácsadó s ilyent csekély G 

írtért minden háziasszony szerezhet magának, ha megrendeli a 
„Magyar Háziasszony“ című háztartási, gazdasági és szépirodalmi 
hetilapot, mely a konyhában és munkateremben, kertben és a

.Apróság.
Mit tud németül? A sorozó bizottság előtt 

megjelenik egy csinos cigány fickó. A doktorunk nagyon 
megtetszett, a hetyke legény. Oda szól hál neki:

— Tudsz iiémi't ?
— Igen, valcerl meg polkát, volt az újonc válasza.

* . **
Magyarázat. Bíró: Mit érlelt, ön az alatt, 

mikor a panaszost, „liuicut potiiju"n»k nevezte?
Vádlott: Hát. kérem alássan, sokíéleképen lehel 

azt. érteni. Például „huncut pofáju“-nak szokták mon
dani azt is, kinek olyan ráncos vörös képe vau, mint 
a bíró úrnak.

* t
*G y e r in e It s z o b á b ó I. Akis Berta erőnek erejű- 

I vei tele akarja tömni szőlővel a kis macska száját, de 
az sehogy sem akarja megenni.

Anya: Uertuska, ne kínozd azt a macskát! Hisz, 
az. nem szereti a szőlőt.

.Berta.: Az nekem mindegy! Én sem szerelem a 
spenótot, mégis muszáj megenni.

* * *
Fekete-sárga Bégen lörlént, még akiegyezés 

előtt, hogy egyik magyar vidéki város ulctiján egy 
német, liszt sétálgatott. Hozzá lép egy cipész inas és 
komoly pofával figyelmezteti:

— Kérem, az egyik képe fekete.
A tiszt, mi rosszat, sem sejtve, előveszi zsebken

dőjét. s törüli a piszkosnak mondott arc felét, aztán 
kérdőleg néz az inasra.

— A másik meg sárga! — vigyorog a kölyök s 
rögtön ol is- tűnt, a sokaság között.

Honvéd ellenőrzés! szemle
1888. október hó 2‘Lén.

Értesittetik a in. kir. honvédség szabadságolt 
és tartalékos állományába tartozó legénység, hogy 
az ellenőrzési szemle folyó évi október hó 29 éli 
a városházánál (volt magtárépület) fog megtartatni, 
melyre köteles megjelenni az. 1877 — 8—9—80. és 
1882. sorozási évbeli szabadságolt és a közös had
seregből áttett legénység azon része, mely ez év
ben zászlóaljához bevonulva sem gyakorlat, sem 
szolgálat,tétel re nem volt, úgy a szentesi, mint a 
vidéki illetőségű, de itt tartózkodó honvédek, és 
pedig: a mondott napon reggeli 8 órakor honvéd 
igazolványaikkal, pipa, bot, fegyver stb. nélkül való 
pontos megjelenésre i’elhivtitnak és figyelmeztetnek, 
hogy külön idéző jegyet nem kapnak, idézésül 
szolgál egyedül ezen hirdetmény.

Az utószemle 13 Gyulán f. évi november hó 
20-án d. e. 8 órakor l’og megtartatni.

Szentes, 1888. szeptember 25-én.
ONÜDI LAJOS,

főjegyző, Szentes város katonaiigy vezetője

„AZ ANKER”
ÉI.ET- és .1ÁKA55ÉIk IIWTOSITÓ T í 158 A 8.4K

VEZÉITKÉPV1SELÖSÉG:
Budapesten, Deáktér 6. sz. saját ház „Ankerudvar*.

A társaság minden az ember életbiztosítására vonat
kozó üzletekkel foglalkozik, u. in : a) túlélési ós kiháza- 
sitások; b) haláleseti biztositások; c) járadék biztositások.

Nyeremónyrésztll fizetett a társaság a) haláleseti 
biztositások ntán az évi díj 25%-át; b) a túlélési és ki- 
házasitási biztositások után átlag a biztosított tökének 
30%-át, s igy minden biztosított 1000 frt után tényleg 
1300 fit fizettetett.
Készvény töke és biz

tosítéki alap 1887. 
december hó 3l-én ... .frt 34.513.073.95.

Az utolsó üzlet jelen
tés szerint a biz- 
tosiiiísi lillonníny 
1887. dec. hó 31-én volt

és
A trtrsasiíg létezése 

óta liahileseli és 
kilnizasilfisi bizto
sításokért 1887. dec. 
hó 31-ig kifizetett ....

Dijkönyveeskékkel és 
a vezérképviselőség Budapesen

ügynökség.

„ 103.330 603.13 tóke. 
„ IS. 906.11 járadék.

„ 58.929.195.10
f e 1 v i I ágos i t ti ss a I szolgál 

vagy a helyi


