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„SZENTES és VIDÉKE”
1889. évi X-ik folyamára.

Lapunk a jövő számmal tizedik évfolyamába lép 
annak jeléül, hogy városunk s vidékünk jt. közönsége 
e lap fennállásának szükségét belátja s azért fennél- 
Jósát becses pártfogásával biztosítani igyekezett.

Lapunk programmju a régi, vagyis megyénk, fö- 
]>ép Szentes város elöhaladását niiiidei) tér.en előinoz- 
tiltani, min len becsületes törekvést kellően méltatni s 
tám gitui, ellenben bármely téren mutatkozó túlka
pásokat minden személy válogatás nélkül ostorozni. 
Tudjuk és tapasztaljuk, hogy e vezérelv betartása sok 
kellemetlenséggel jár, mert nem egyszer -t— mint a 
múlt is mutatja — az önérdek elten keliend föllépnünk, 
de az ezen elvet beiyesjö jó barátaink részéről évről 
évre nagyobb mértékben tapasztalt s jövőre is bizto
sított erős támogatás arra késztet, hogy az eddigi ös- 
vé-.yröl lapunk le ne térjen. f)e midőn a hibákat 
megróvj.uk, mindig megválogatjuk U haiiyot s nem 
hagyjuk ínagunkat illetlen, durva kifejezések y.agy- 
sértő hazugságok közlésére senki által ragadtatni. .

Ez tuindeu Z/sjttess.éyes hírlap programmju s ennek 
hű betartása az illető hírlap büszkeségét képezi.

Ezeknek előrebocsátása után legyei; szabad # t. kö
zönséget, főkép e lap régi hű pártolóit arra figyel 
meztelniink, hogy mig e lap előfizetési .csekély ár# 
nem változik, addig tartalmat illetőleg iparkodni fo
gunk a t. közönség igényeinek a legnagyobb mértékbe# 
megfelelni.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az uj 
előfizetők a „Harc révén békéhez" cjmii regénymelléklet 
eddig megjelent részét ingyefl kapják; w „Örükösyiilc" 
és „Egy cnepp V'r“ e.iinű érdekes regényeket egyeukiut 
60-50 kron, mindkettői együttesen .80 kr. kedvez 
mányi áron kaphatják,

A lap előfizetési ára a régi., t, i.
Egy egész évre helyben és vidékre 4 frt.
Egy fél évre „ 2 „
ligy negyedévre „ „ 1 „
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szerkesztősége és kiadóhivatala.

(Szilveszter napján.
Csendesen, lábujjhcgye,u járjatok emberek, 

hogy zajongástokkal meg ne zavarjátok a nagy 
beteg .utolsó per«eit, a lei most szemeitek .-előtt 
vívja utolsó tiisáját.! Az idilliek., .ennek a vén sir? 
ásónak, kinek kezdetét egy halandó szeme sem 
látta s kinek végét fisuk az idők Ura tudja — 
egy 365 napos gyermeke — az esztendő — ví
vódik a halállal, s csak pár óra még és ki ilesz 
terítve a ravatalra s midőn majd az éjféli óra
ütés tizenkettőt kong, ez lesz a halálesendités, 
mely az 1888-iik .évet sírjába kíséri !

Egy év! Mily hosszú, ha annak reggelén 
állunk, és mily rövid, ha -estvéjét elértük! Úgy 
rémlik előttem, mintha csak .álmodtam volna és 
mégis .ez álom közben 12 hónap tűnt el! Miut a 
vihar dúlta tengeren a tajtékzó habok, úgy nyo
mulnak az idő megmérhetetlen óceánján egymás 
után a napok, hónapok és esztendők luegáílitlia- 
tatlan hullámai, ragadva magukkal mindent, ami 
az időhöz tartozik, erőset és gyengéi, kívánatost 
és utálatost, jót és roszat, tölgy,et és nádat, vá
rakat .és kunyhókat, babérágakat ;és .töviseket., 
boros palackot és ürömpohax-at, myrtus koszorút 
és szomorú füzet, . . . Lesodorva abba a betölt- 
hetetlen mélységbe, abba az esztendőkkel., száz 
esztendőkkel, ezer esztendőkkel táplálkozó óriási, 
feneketlen sírba, a melybe ,im rövid életünkből 
ismét egy esztendőt temetünk. S é.n nem hiszem, 
hogy lenne ember, a ki e temetésnél közönyös 
tudna maradni, a kiben a haldokló esztendő v.ég- 
vonagiásának szemlélése komoly gondolatokat ne. 
keltene. Hiszen ez .év, melynek yégbatárán ál
lunk, egy örökre távozó és soha vissza .nem térő 
jó baráthoz hasonlít, kivel együtt éltünk, ben.ue 
éltünk, részt .vett .örömünkben, fájdalmainkban, 
jó és gonosz napja.inkb.au, s ,a mit tettünk vagy 
‘dmulasztoftn.uk, ,a xn.it élveztünk .vagy nélkülöz
tünk, minek .örkltiUik y.agy a mi íájtt, > bút 
szerettünk vagy ulá.UXHíJv ífitadiATIPj taxxunkp WÍ

ő látott s híven kisélte lépteinket minden körül
mények között. Hogyan Jmgylmfn.a tehát bmmiiio 
kei közönyösen az ő örök távozásit?

De a mi ránk fögl$őmoiy#bb»jn hat e pilla 
náthán s borongó érzelemmel tölti el a jövőben 
aggódva kutatni akaró lelkünket, az maga a mú
landóság gondolata, a melyet bennünk e múló év 
ébreszt, Bár nem tudjuk, a jövő év életet vagy 
halált lmz-e számunkra napjainak titkai között, 
mindamellett megmarrd fontossága a gondolatnak, 
h"gy egy év ismét elmúlt életünkből s ki tudja, 
a jövő még mienk lesz-e egészen? És e gondo
lat bír annyi fontossággal, lwgy e pillanatban 
egykedvűségünkből kiemeljen, Nincs, semmi sincs, 
a mi alkalmasabb yolua e pillanatban egykedvű
ségünkből kiemelni, mint ha meggondoljuk, hogy 
minden, a mi földi, elmúlik s „a gazdagok sze 
reneséje, a hatalmasok dicsősége, a királyok fel
sége ebben végződik e|: Jtt nyugszijk-’5 Nitt.cs, 
a mi nagyobb komolysággal hatna lelkünkre mint 
meggondolása annak, hogy a múló idővel életünk 
js tűnik s az idő óceánjánál minden ilyen hul
lám lökése, melyet esztendőnek nevezünk, köze
lebb hajt bennünket életünk határkövéhez, mely 
egyszersmind sírunkat jelölj j meggondolása annak, 
hogy a gyermek bábjai, az ifjú álmai, a férfiú 
komoly foglalkozásai s az öreg a múltakra való 
emlékezései között egy évvel idősebb Jeft, hogy 
miduyáj.an, ifjak és őregek, egy évvel közelebb 
jutánk végcélunkhoz.

VégcélJ De hát mi az? Hol és miben rej
lik az ? 'Tudós emberek, kiket a világ nagy böl
cseknek tart, azt állítják, -w még pedig komoly 
képpel, —- hogy itt ,vtuj az ember végcélja a föl
dön s a ki egyszer bevégezte kiosztott szerepét 
ez óriási színpadon, melyet földi életnek nevezünk 
s a kire ráhullott az a néhány kapa föld, mely 
yeje egygyé válandó testének utolsó takarója lesz, 
az most már leszámolt mindennel, arra nem vár 
többé túl .a sírok hideg éjszakáján semmi, az 
bevégezte rendeltetését, végcéljához jutott, -=• 
De há,tha (Csakugyan így van, akkor sincs magasabb 
rendeltetésünk mint a falevélnek, mely kizöldi.il 
az ő idejében., .elvégzi feladatát, megsárgul, lehull, 
elrothad .és figygyé válik, a földdel és azután, . ,, 
semmi többé! Ha igy van végelemzésben., alig 
vagyunk nagyobbra rendelve njint az állat, mely 
él., mozog, húzza az igát, mig bírja., azután el? 
vénül, kiadja páráját és ... . bevégezte ren
deltetését. —- De hát akkor az az alkotó erő, a 
kit a hit Istennek nevez., a hittel szakított em
beri tudomány pedig ős anyagnak vall, -?- mi
ért adott nekünk ei#berekuek olyan szivet, mely 
nemcsak arra szolgál hogy a vért hajtsa szét az 
ember-be, hanem bolgogság után is sovárog és 
boldogság utáni sovárgó vágya itt a földön töké
letes kielégítést soha sem talál?! Yagy talán 
igen? Próbáld meg, kívánj valamik a minek el
érése — azt hiszed — boldoggá, tökéletes bol
doggá teend'J és ha elérted., újabb vágyak, újabb 
kívánalmak dobogtatják azt a nyugtalan kis hus- 
darabof, a mely a szív nevet viseli. Es ez jgy 
megy tovább, mindig tovább; szivednek a bol
dogság utáni vágya a síron innen soha sem lesz 
.teljesen kielégítve, mert hiszen rég megmondta 

már a költő dala.:azt
„Mint lót, fut a boldogság után 

Az ember, a dörej
Az egyik hatva, a másik .előre,
Mikéül ha már .ott yobia nyomán. 

Hiába igyekeznetek,
Előttetek s mögöttetek

Nincs a boldogsága
.Ott alattatok van:

A sirb.alomb#n,!‘
íja itt a földön a végcél, miért lehelt az A 

nagy alkotó, kinek „léte világit mint az égő n.ap,“ 
lelket az emberi testbe, mely áttöri a föld azfik 
határait s föl a magasba, a .csillagok fölé, az 
Istenség közéjébe szárnyal, hogy éU keresse, 
hogy ott (találja meg. rendeltetését, végcélját.? 
Miért adott .értelmet, gondolkozó .észt, a .mely -- 
ha fisük a »o4era, divata? .é?z,wék ki xfö.w' .ng- 
raitaJi yepdea jKezÁk.Viágásáí>^il haugoa.iw 

kozik az örök elmúlás, az örök megsemmisülés 
ellen?! Örökre megsemmisülni! ! Irtóztató gondo
lati! S e gondolat rémes nyomásától vájjon mj 
képes ínegszabaditgiii ?! Egyedül a hitnek, a 
kergszténységjjek az a magasztos tana, m dy azt 
hirdeti, hogy gz ember nem csak a földre van 
teremtve s végcélját nem a föld hitvány pora 
és sarában, hanem fent, a csillagok felett kell 
keresnie; a kereszténység magasztos tana, inely 
azt hirdeti, hogy pepi p sir rémes sötétjében vég
ződik el az ember élete, hanem azoptul tisztább, 
a földi salaktól megtisztult élete vár azokra, kik 
e földön hittel, reményijye} és szeretettel, nemer 
sej; töltötték be rendel fedésüket s kik nem kö
tötték magukat egészei) a hitvány göröngyhöz, 
hanem nemesebb, magasztosabb boldogság utálj 
is góhajtozfak. Ez a piagasztos hit az, mely egyedül 
enyljitljeti keserűségét p leverő gondojafiiak, hogy 
a múló esztendőkkel Cjgyüft múlik földi életünk 
is, s rideg, sivár, remény nélküli lehet éjete an
nak az .embernek, a k> e vigasztaló hitet eldobta 
magától!

Szinte látom a kétkedés gúnyos mosolygásán 
mely ez.ek hajlaftára a mai kor hitetlen gyerme
kének ajkára üH De .csak piosoiyogjatok, gs.ak 
gúnyolódjatok! Nekem azért sokkal magasztosabb, 
lélekemelői.)!) s az emberhez — mint értelmes, 
eszes lényhez, — sokkal illőbb m.av.U.d a Jjih hogy 
az örrökkéTvalóság számára vagyok rendelve, 
Ipipt az .a gondolát, hogy rendeltetésem azzal a 
hitvány 50—fiO évvel, mit itteltölthetek, a föld 
porában ér veget. S e hittel már nem oly nehéz, 
nem oly nyomasztó a gondolat, hogy az elmúlt 
éyy.ej éjetem ideje js rövid.e.bb lett, merf tadom, 
hogy a mint ez esztendőnek uj lép a nyomába, 
úgy múlandó földi életemet is majd más váltaiidja 
fel'. E hitben nyugodtan dobom a kegyefet ma
roknyi porát ez eltemetett esztendő sírjára, s 
bizalommal kívánok m'ud azoknak, kik velem 
együtt ez óriási sij'.t körfilállják , . .. Wdpg yj 
o$zte»dőtjl

s«.

yáriijegyi közgyűlés.
{Második uaj).)

A viírniegy.e közönsége a föjdm. ipar és keresk. 
íniiiistei’iuiii felfiivására Dorosjjia, Szegvár, Csimy és 
Mágoes községek részére — kérelmükre — a ueni hely
beli iparosoknak a helyben nem képviselt iparágak 
készítményeivel a heti vásárokon való megjelenheléséie 
vonatkozólag szabályrendeletet alkotóit a korábban már 
Éist.elek, Tápé, Horgos, Porowna községekre alkotott 
szabályie.udeiellioz hasonlót, mely is észrevételezés iránt 
30 napi közszemlére az alispáni hivatalnál és a közsé
gekben kitétetni rendeltetett.

A klenöci vizkárosultak segélyezésére vonatkozó? 
I#g Szentes város polgármestere és (t járási l'űszolgabi- 
rák Uljűn a .vármegye közönségéhez felhívás intéztetett,

Nagyobb szabás# vitát keltett Dorosma yíiros kép- 
.vigelŐtest-ületének Kiss István dorosnmi plébános ügyéi
ben az alispán intézkedése ellen 182|888. sz. a. hozott 
határozatának tárgyalás#.

Ezen eredetére nézve és lényegében kényes ter.- 
inészeifi, kifejezésben pedig megbotránkozást keltett 
ügynek rövid kivonata kö.velkező : Tajlhy Kálmán, Doros- 
xua város pénztárnoka., Kiss István Oltani róm. katli. plé
bános .ellen ennek állitólíigos kifogás alá eső magán 
élete, híveivel szemben tanúsított embertelen és durv# 
bánásmódja miatt Dorosma .város .elöljáróságánál Írásbeli 
bizalmatlimsági .indítványt nyújtott be, kérvén annak 
a patrouátus jogok gyakorlására hivatott közgyűlésre 
teendő kitűzését.. Az elöljáróság azo.iibán .ezen Indítványt 
mint a képviseleti közgyűlés hatáskörén kívül eső ügyet 
érintőt .visszautasította. Ekkor .indityáu.yozó panaszát 
köz,vétlenül a közgyűlés elébe vitte és u.yilt ,közgy.űlés- 
beii minak napirendre kitűzését kieszközölte. A J. évi 
okt. .hó 7 éré kitűzött közgyűlést azonban Jiiss Jst.váu 
plébános közbenjárása folytán az alispán táviratilag el
tiltotta mint olyant, mely hozzá #e.m utasított fittybe# 
egy Por.osma .közönségére a iegkevésbbé közönyös állás# 
egyén személyes becsülete és állása tekintélyének helyre? 
hozhiitlim íéretniére leahlzé .hatáitozatot hozni, ez ál
tal a megtámadott .egyént hivatásában lehete.flejiiteni, 
magának pedig a .boszu nemtelen elégtételét .kiei'őazakol- 
m volt készülőben. Az alispáni rendelettel .inegzaholA- 
zotx índitványozó és gárdája $oxow‘ Város képviselő? 
testületének f évi áikt. hö 23-án Lárto.tt .közgyűlésén az 
aljspátmnk .eljárását éles b,irályt vette, azt # község
a#lo.imm jogköáéhe yaló ilj^tékteleii .bea.ynt.kozásunk, 
JmtalM lűlkapás#ti.k, jogelk)ixáfsfil.ás#ak éji pierész visz? 

megr%25c3%25b3vj.uk
napja.inkb.au
%25e2%2580%2598dmulasztoftn.uk
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szaélésnek bélyegezte, és a sértődött és jogeltiprást 
szenvedett fót szenvedélyes hangján az alispánt önkény
kedés ellen a törvényhntóságuál védelmei, sőt ennél 
még többel: elégtelek követett és a hamis öl ludat 
egész bátorságával a kötelességét híven teljesítő alis
pánt, kinek felsöbbségét uyiltau megtagadni is nem 
átallotU, rendre utasiliatni és megrevatui kérte, így 
került ez ügy CsongrM vármegye alispánjának, onnan 
pedig, — miután az alispán a saját eljárása ellen éles 
birá a tót. tartalmazó és elégtételt sürgető ezen közgyü 
lesi liatáiozaltal szemben jelen ügyben a bíró szerepét 
viselni megengedhetőnek -nem tartolla — a közigazg. 
bizottsághoz, mely is a példátlanul iufamis ügyből ki 
fulyólag fegyelmi hatóságánál fogva a botrány értelmi 
szerzőjét Dudás Béla községi tanácsnok személyében 
a község békéjének bűnös megzavarása és a felettes 
hatóság ellem .nyílt engedetlenség és ellenszegülés mi
alt fegyelmi eljárás alá veit? és hivatalától nyomban 
Inlfliggesztetle, magát az ügyet pedig érdemi elbírálás 
iránt a varmegye közgyűlése elé terjesztette.

Az állandó választmány hat, javaslatában felhábo
rodásának ad kifejezést a történtek felett. és a sokféle 
éret leneégek és kőrös elfajulások közepette, melyeket 
Dorosma város belélelebeu uralkodni és pusztítani látni 
már hozzá szokott, a jelen ügyet elmérgesedetlségében 
olyannak találja, melyben Dorosma város, e pár exeel- 
lenee rósz község, önmagát, is fölülmúlni képes volna. 
Ugyamizért. a község képviselőtestületének 182|888 sz 
hatá’iozalát. megsemmisileHÍ, vissznuliisitani és Dorosma 
város .képviHelőtesi.illeié't. erélyesen megróni javasolta, 
hogy jövőre .hasonló, a község belélel.ére károsan haló, 
a fejlődést megölő és a község jövőjét, fenyegető mérv
ben veszélyeztető, magát, a községei pedig és au óik erköl
csi érzületéi és önludalát súlyosan compromilláló lények 
éíkövelésél-.ő: annál szigorúbban óvakodjék, mert a tör
vényhatóság kénytelen lenne a végső eszközökhöz, a 
községi kcpvise-öl-eslüiet epurntiójához folyamodni.

A megindult, vita folyamán Sima Ferenc biz. tag 
jobb ügyhez méltó emrgiáva! a község autonómiáját i 
védszárnyai alá fogta és azl. egy hosszadalmas, formai | 
tekintetben jól -eltalált rög'önzesben, de nem minden' 
e,küzdelem néJIotll az alispán! halalom tu kapásai és I 
jogelliprása .ellenében, arguiueiillimainak ezúttal kissé' 
fogyatékosnak mulatkozó fegyvertárából védeni igye
kezett nemcsak, sőt magát a közig, bizottságot eiősen 
megtámadta Jiiitvt olyant, mely szerinte ezen ügyben ■ 
avatatlan bíróként magát, beleártotla és ez állal ható- 
sági tekintélyén csorbát, ejtelt. Dorosma város képvise- . 
lő les I ü I e lé uek infániiáján ő maga sem talált védeni va i 
lót és ez irány hun beismerése szerint nem is voltak 
cadentiái ...... azonban annál nagyobb nyomatékkal 
védte Dorosma város képviselőtestületének palládiumát, 
melynek örve és sérthetellensógo aluli a községben már 
olyan sok roszat cselekedtek, hogy n vármegye a csö
mörlésig telve vau vele; melynek cége alatt a község 
egészséges fejlődésének tényezőit remire ledöntik és 
megseiumisi'ik, melynek háta megett a községi élet 
feloszlásának, dissolutiójáuak aknamunkáját Dorosma 
város önfiaibói sorozott ellenségei a mar megs/okolt 
rendszerben és gyönyörérzet lel folytatják,— azt a szép
séges autonómiát, mely a község közéletének szellemi 
rabszolgaságát, a morális eszmék és tiszta erkölcs meg
tagadását, a szülőföld közjőléléuek a város falai közül 
való száműzését, sőt elvégre még a magánbecsülelnek, 
feddhetlenségnek lerántását, sárbaliprását, az állásnak 
•és tekintélynek pellengérre állítását és gálád módon 
való nieggyalázását sem képes erkölcsbe vágó dolognak 
tartani !

Szerencsére Sima Ferenc biz. tagnak tévtiinai el
lenében akadt egy másik szónok Kiss Zsiginond, ki 
előnyösen ismert szónoki képességének ez alkalommal 
különösen kiváló nyilatkozatában egy mély erkölcsi ér
résen alapuló nemes hévvel tartott és a benső meggyőző
dés melegével kisért, egyszersmind a sajnos tapasztala
tok fölötti keserűség hauguliilálól áttört, alakilag is 
befejezett szépségű beszédben inlő és megdöbbentő ké
pét. mutatta be annak az autonómiának, melynek köré
ből a vállveiet.t tevékenység száműzve van és az egyének 
személyt öldöklő ellenszenve, gyűlölete, boszuja tartják

elfoglalva az elméket és szíveket, bo) a legfélletlebb 
községi életérdekek és közig, nemes feladatok, ezek Mi
nőtt, kiválóan az árvnttgyek hátrálni kény telenek a sze
mélyes politika, a rokon- és ellenszenv és szenvedély, 
úgy a bűnös hajlamok müvei előtt, hol a közügy sze
reidének hamis neve alat t a becs let tiprás, botrá ny 
liajiiászut és a fékevesztett indulatoknak fenéje ütött 
tanyát, és állandó szállást. Ily autonómiával szemben a 
törvényhatóságnak és a törvényhatóság első tisztviselő
jének nemcsak joga, hanem kötelessége is iiz orvos sze 
rcpével helyt állam és a kiütött kórt, a megfelelő szer 
r<‘l gyógyítani, esetleg a veszedelem magját, kivágni is. 
Ugyanezért szónok köszönettel tartozik az alispánnak, 
hogy ideje korán a fenyegető bajba belemarkolt és a 
további súlyos következményeket egy csapással elhárí
tottá, valamint helyeselni tudja a közig, bizottság eljá
rását is, hogy fegyelmi hatóságából kifolyólag s scan- 
calosus ügyben bűnössé lett egyéneket fegyelmi eljárás 
sál üldözi. Szerinte jelen esetben nem az autonómiái) 
esett sérelem, hanem igenis az autonómia örve alatt 
egy szenvedélyes és botránylmjhászó párt súlyosan meg
sérteni készült, a köztiszlességet,közmorált, mely törek
vés ellen az alispánnak panaszolt ténykedése nagyon 
is helyén volt.

Az éljenzéssel többször félbeszakított beszéd után 
ismételve szólott, még a tárgyhoz Sima Ferenc, de már 
kevesebb szerencsével, ki is — Soós Pál megyei tiszti 
ügyésznek részéről kikért, jogi véleményezés folytán az 
alispán és a közig, bizottság eljárásának helyességéről 
magával a törvénytétel felolvasásával felvilágosittalván 
— az egyenetlen küzdelmet feladta, mire a szavazás 
megpjtetvén, az állandó választmány határozati javaslata 
48 szavazattal Sima Ferenc nézelliirsaiiiak 8 szavazata 
ellenében törvényhatósági határozattá emeltetett.

A fentebb ismertetett ügyben Dorosma város kép 
viselőteslüelének erkölcsi betegsége igen fenyegető jel
legűnek és a krisis küszöbén állónak bizonyult, az 
alább következő ügynél azonban mér a képviselőtestü
let erősen megrongált, organismusa a nem enyhülő 
betegségnek tovább már ellent nem állliatván, a jobb 
sonra méltó beteg hálálni váll, és — kiszenvedett.

A betegségnek lefolyása ime ez: Dorosma város 
közönségének szervezeti szabályrendelete már három 
év óta a város és inegye között folyton ide s tova 
futkosott, hol ti fejének, hol a lábának volt valami 
baja, a belseje pedig alkalmasint gyomor cutarrhusban 
állandóan el volt rontva úgy, hogy a községi ügyeket, 
megemészteni nem tudta, tehát, alkalmatlanná vált. A 
vármegye — a község kérelmére — váltig gyógyíthat
ta, azonban n makacs és histericus betegen n gyógyítás 
nem fogot t, nem pi dig azért, mert, a lábára rendelt 
kenőcsöt megette, a belső baj ellen pruescribált pilulát 
pedig a lábára kente, mag;', pedig minden szűtyongatás 
dacára mindig renyhén és piszkosan jelent meg az or
vos előtt. A vármegye hivatalból kúrálandó patiensét a 
inagii szabadjára tovább nem hagyhatván szigorúan 
utánitól la, hogy rendeléseihez szorosan alkalmazkodván 
és magát alaposan niegjnvi' váii, nála visít re jelenjen 
nteg. A makacs beteg azonban hajthatatlan maradt, és 
újra azon betegen és inorcsosnn jelent, meg, még pe
dig ezúttal azon rátartó követeléssel, hogy kuruzslói — 
kik otthon gyógykezelték — nevezetesen Dorosma vá
ros képviselőtestülete, rajta gyógyítani valót nem ta
lálván, őt mint egészségest, sőt mint kezdettől fogva 
semmiben sem szenvedőt, fogadná kegyeibe.

A vármegye végül alapos vizsgálat után meggyő
ződött, hogy n mindig beteg szabályrendelet fogadó 
szüleinek — kik is nem mások mint Dorosma város 
képviselőtestületének többségben lévő plébános-faló vá
rosatya tagjai — gondozása alatt végkép elcsenevész, 
ezen fogadó szülőket, nehogy a gondozásukra bízott, vá
ros ügyeiben nagyobi) kár essék, az atyai hatalomtól 
elmozdította. Más szóval: Csongrád vármegye törvény
hatósága Dorosma város képviselőtestületét, mint a 
mely az elöljáróság jóakaró és komoly figyelmeztetései 
dacára a kívánt pótlások elrendelése végett hozzá visz- 
szaktlldött. községi szabályrendelet el. isméiéivé érintet 
lenül hagyta és a szabályrendelet példányait makulatú
rában, piszkosan és irónnal jegyzett közbeirásokkal az

előliárósá'-áoak ellenzésére a maga kebeléből kiküldőit és 
hatósági functiókkul önkényesen felruházolt. egyének 
utján az elöljáróság hála megöli terjesztette lel, inna 
indokból, mert jelen szervezetében a kozügyeknek nyil
vános kárára van és a felsőbb hatóságok rendelteivel 
szembon engedetlenséget, tau-.'sit, sót. ujjal buzin vak
merő, feloszlatta és ezen határozatát, jóváhagyás iránt, 
nin kir belügvmiiiislerhez feherjeszlelle.

Kiszenvedetl tehát a passív ellenlállásu renitens 
képviselőtestület! Hiába, a vis inerliae alkotmányvedo 
hatalmas fegyvere Dorosma város képviselőiesiüietenek 
nem vált be, kés volt a gyermek kezében, melylyel 
vásoltságáhnn önmagát, ölte meg. Nyugodjék lialotlai- 
lem _ fájdalmas elhunytét még pnlronusáuak aul.i- 
noillia mentő könyüi sem kiséilék és bizalmára egy 
egészséges gondolkozása ember is viszsza sem fogja 
bírni'.

Kosa László t aljegyzőnek 100 írt, Józsii István 
litográfusunk pedig 30 irt segély szavaztatott meg.

(Vége liüv.)

Városi közgyűlés.
Szomorú ténynyel vette kezdetét a f. hó 27-ik és 

kővetkező napjaira egybehívott városi közgyü és. Ugyan
is Kálmán Mihály és több képviselő felszólalása folytán 
a legutóbbi időben megrendült, vagyon- és élctbizton • 
sági állapotokra vonatkozólag a közgyűlés e ha'árazta, 
hogy statáriumot, fog kérni n belügyiiiinisieriiimfől és 
megbizt.il a tanácsol, hogy titkos rendőrség felállításá
ról gondoskodjék egyelőre az u.j év első három hónap- 
j.lu kérész III Bizony ilt az ideje, hogy a meglazult 
közbiztonsági állapotok megszüntetésére a legerélyesebb 
i iitézkedések tét essenek.

A viriliseluiek az 1889 ik éve szóló névjegyzéke 
Vajda János és öz.v. Kiss l'álné fölvételével pótoltatott.

Következeit a megüresedett Jevéllárnoki és he
lyettes árvnpénzlári ellenőri á lás betöltése A pályázó
kat amink idejében közöltük, itl tehát csak a vá.nsz- 
lási tik us közlésére szorítkozunk. A kandidáló bizott
ság a levéltárnoki állásra Beszédes Istvánt, Tóth Gyu
lát. és Sclileier Istvánt, az ellenőri állásra Schleier 
Istvánt, Gu'yás Jánost és Polgár Jakabot jelölte ki. A 
levéltárnoki állásra Beszédes István közfelkiáltással, 
az ellenőri állásra Gulyás János 58 szavazattal válasz
tatott meg, azonkívül Sclileier István 23, Polgár Jakab 
7 szavazatot kapóit.

Az 1889 évi költségelőirányzat jelentéktelen vitat
kozás mellett, de minden változtatás nélkül fogadta
tott el. Csakis a szegények gyáinoliiására előirányzóit 
tételnél, mely minden évben közei 5000 irtot emészt 
íöl, igen helyesen szólalt, fel Szeder János képviselő, 
azt indítványozván, hogy miliőn u város ily tetemes 
összeget, kénytelen évenkint kiadni, óhajtandó lenne 
egy menház felállítása, mely egyszerre nagyobb összeget 
emésztene föl ugyan, de akkor évenkint még sem kel
lene annyit, áldozni, amennyiben az igazi szegények az 
általuk teljesítendő munka eladási árából n rajuk for
dítandó költségeket némikep meglerilenek — E lei- 
sz.nlalás általános helyesléssel találkozott s Babás Jó
zsef felszólalása lilán, ki arra hivatkozott, hogy ez ügy
ben már néhai Győri József levéltárnok teljesen kidol
gozott javaslatot adott be, polgármester kijelentette, 
hogy Babos képviselőnek igaza van, sőt már ez ügyben 
bizottság is van kiküldve, de ezen ügy azért szorult 
háttérbe, mert eddig egyéb fontos alkotások vették 
igénybe a város pénztárát. Előre haladván az idő az 
alábbi tárgyak következő napon nyerlek elintézést.

Meglehetős vi'át idézett, elő n városi tanács elő
terjesztése egy másodaljegyzői ál ás remlszsresitése 
iránt. A közgyűlés egyáltalában nem volt hajtandó a 
liivata>ol<at szaporítani s igy a tanácsi javaslatot 45 
szavazat tál 16 ellenében elvetette.

Fuícsa elintézést, nyert a városi tanács javaslata 
az ártér kirovást pénztárnak a kö/pénzlártól leendő 
elkülönítése és ennek folytán egy külön pénztárnoki és 
ellenőri állás rendszeresítése iránt. A tanács előtétjesz- 
lése az. utolsó betűig egészen correct volt s végre a 
közgyűlés is belátta, hogy a közpénzlári tisztségre nem
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SZEM.
BESZÉL Y. (82.)

(Folytatás.)

A szakértők majdnem egyhangúlag oda nyilatkoz 
lak, hogy a megtalált, cédula kézírása egyezik Gusztáv
éval. El van ugyan ferdítve, mint, a legnagyobb siet 
Bégben és nyugtalanságban oda vetve, de az egyes be
tűk elég világosan árulták el a hasonlatosságot. Csak 
■eyy szakértő tért, el ezen véleménytől s tagadta, hogy 
a vádlott, irta volna azt a cédulát. I)e mit ért az? Még 
egy nyilatkozat, volt vészihozó Gusztávra. Ama falu 
temetöcsősze ónként jelentkezett a bíróságnál s jelen
tette, hogy egy fiatal, erőteljes ember egv cédulát adott 
neki azon kéréssel, hogy titokban Cölesz'tiuának kézbe 
■silse. 0 nem látott abban semmi roszat s a megbízást 
teljesítette, mert az idegen jő borravalót, adott, neki.

A faunt szembesítették a vádlottal és előbbi most, 
egész határozottsággal állította, hogy abban azon em
berre ismer, ki neki a cédulát, adta volt, csak hogy 
akkor nagy fekete szakáit viselt.

Hasztalan védekezett Gusztáv, hogy az egész do
logban egyetlen szó sem igaz, hogy ezt az embert so
hasem látta s egyetlen Mpést sem tett a faluba; a te- 
metőcsősz makacsul ragaszkodott állításához s szavaira 
meg is esküdött

Gusztáv tompa közönynyel vette föl e csapást; 
de jüidőii felolvasták előtte Maliid uvilatkozatát, fáradt, 
lelke még egyszer megrázkódott.

„Azt mondta?" kiáltó föl vadul. „Íz lehetetlen, oly 
gyalázatos árulás hallatlan 1“

„A tanú esküvel erősítette meg nyilatkozatát," 
jegyzé meg szárazon az ülnök.

Gusztáv mindkét kezével eltakarta arcát; mély, 
kiuioudhatatlau fájdalom dúlt keblébeu. Mosluár tuiudeu 

el volt veszve számára! — A talaj ingadozni látszott 
lába alatt, e világon nem látott egyebet hazugságnál 
és színlelésnél. 0, a kit oly forrón és szenvedélyesen 
szeretett, kiért oly borzasztó küzdelmet vivőit — ké 
pes volt hazaidni, tagadni, őt megsemmisíteni! — Nem 
érlelte, nem fogta föl a dolgot. Ez sok volt egy em
beri szívnek. Ily csapások alatt a legerősebb szívnek 
is meg kellett törnie.

Midőn végre fejét ismét fölemelte, tiz évvel öregebb
nek látszott. A kimondhatatlan bánat mély védőkét oko
zott arcán s ajka körül keserű ember- és világmegvetés 
mosolya játszadozott.

Kebléből kilőtt, az utolsó, a mi még életben tar 
tolta; bármerre dőljön el sorsa, neki már mindegy volt. 
E pillanatban már legszívesebben hajtotta volna le fá
radt, holt fejét, a tőkére.............. Ezen pillanattól fogva
lemondott róla, hogy ártatlanságát védelmezze — ezen 
borzasztó, megsemmisítő tapasztalat, után mindenről le
mondott; tompa, vigasztalna gondolkodásba merült s a 
hozzá intézett kérdésekre nem válaszolt. — Sorsa úgy 
szólva el volt döntve. . . .

Rikárd még a fővárosban volt, midőn Cölestina 
iiieggyilkoltiitásár.ól értesült. Azonnal sietett a szinhe 
lyére, mert azt hitte az utolsó pillanatig, hogy az egész 
dolog hamis adatokon alapszik.

Cölesztina azon angyaltiszta lények közé tartozott, 
kiknél föl sem tudjuk fogni, hogy e^y szomorú esemény
be bele volnának vonhatók. Hisz oly jő, oly megható 
volt, — még a legdurvább gonosztevőnek sem lehetett, 
bátorsága, oly kedves, gyöngéd lényre rátenni kezét. 
Mindenkit fegyverezett volna le sötétkék, csodálatos 
szép szemének egyetlen pillantásával.

„Hiszen az leheleden!" E gondolattal esillapit- 
gatia a festésit nyugtalanul dobogó szivét; de midőn a 
faluhoz ért, bátorsága alább szállott, reménye oda volt. 
Cölesztina ablakai le voltak f'üggönyözve, gyanús csend 
látszott az egész házban houolni.

Az öreg hű szolgá'ó zavart arccal, siró szemmel 
jött elébe.

„Intenem! Igaz-e a borzasztó bír?" kiáltá kétség
beesetten.

A szolgáló zokogva mondóit ki néhány szót, me
lyet Rikárd nem értett, de a mely az uioIbó reménysugár
tól is fosztotta meg.

„Hol van? Látni akarom!" s vad kétségbeesésben 
rohant ki a festész a házból s félrelökte a szolgálót, 
ki vissza akarta tartani.

Még mielőtt a lépcsőre lépett, volna, elébe jött az 
öreg pap Forró, sűrűn hulló könyekkel borult Rikárd 
karjaiba. Egy szót sem tudott, szólni, fájdalmasan reme
gő szive sokkal hangosabban szólt.

A pnp végig simította a művész puha haját. „Ked
ves fiam! Mily szegények lettünk egyszerre! Cölesztina 
elvitt magával minden napvilágot, úgy érzem, mintha 
tegnap óta vak volnék........... “ s n tisztes öreg ur fá
radt, bágyadt, szeme nagyon világosan igazolta szava
inak igazságát.

„Oh Istenem, Istenein! Borzasztó, iszonyatos az 
egész dolog! Gyilkos kezek között, kellett elvérzetiie ! 
Gondolni sem merek arra a jelenetre: legszeutebb ér
zelmeimet pokoli erővel darabokra szaggatja."

Az öreg ur rázta fejét: „Akármi történt, Isten 
akarata volt! Kikerült minden földi szenvedést s tiszta 
lelke azon helyeken időzik már, melyeket, jámbor óhaj
tással annyiszor keresett. Úgy sem látszott, ezen világ 
szániára teremtve és sohasem Indiain azon gondoláitól 
megszabadulni, hogy már az. által is szenvedett, hogy 
ezt a halandó burkot viselte és ezen földi élet, nyomo
rúságait. érezte. — Azt merném állítani, hogy azon ma
gasabb lelkek közé tartozott, melyek itt sehogy sem ér
zik magukat, mert ez a földi csillag nem nekik való 
állomás; sokkal tökéletesebbek, nem tudnak tovább fej- 
lődui — csak szeiivedni."

(Folyt, köv.) 
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l-het ráerőszakolni a tetemes összegre ru;ó ártérkiro- 
vási pénztár kezelését, mely azt eddig is úgy szólva 
szívességből, dijialuMil teljesítette s legalább is a köz 
gyűlés köszönetét érdemelte volna meg. De míg a köz
gyűlés egy uj pénzlárnoki állásnak felállítását 700 frt 
évi fizetés és 3000 irt biztosíték mellett határozta el, 
ezúttal Sima Ferenc indítványára az ellenőri állást 
elejtette — vagyis az évenkint mintegy 60,000 írtra 
ru,,(y pénzösszeg kezelését, csakis egy egyénre, az ellen 
ur,-est pedig egy még csak kilátásba helyezett, és semmi 
vaayoni biztosítékot, nem nyújtó számvevőre foeja bízni 
j;Zeii intézkedés a napi renden lévő sikkasztások mel
lett csakugyan meglepő Úgy látszik, Szentes város kép
viselő testületé még nem tanult meg eleget a szegedi 
es most, legutóbb a szabadkai törvényszéktől kapott 
leckén, hogy úgy a Dömeféle sikkasztás mint a heljpénz 
csodás e ttbiése nagyrészt a laza felügyeletnek tulajdo- 
niiiiinló, tehát, még nagyobb és újabb kárt akar vallani 
s csuk azután akar a pénzkezelés dolgában erélyesebb 
és szigorúbb intézkedéseket, lenni. Őszintén kívánjuk, 
hogy a képviselőtestület e kr.íjcáros takarékoskodást 
meg ne bánja.

Sajnos intermezzó állt be, midőn a birtok-nyilván
tartó ügykörének szabályozása tárgyában beterjesztett 
jogügyi szakosztályi javaslatra került, a sor. Tárgyalás 
elolt. Szeder János képviselő elég higgadtan adta elő, 
hogy a birtoknyilvántartö ügyében hozott f. é. 109. sz. 
közgyűlési végzés ellen egy lelebbezés adatott be, mely
ben hallomása szerint a képviselőtestület sértő kifeje 
zésekkel illelteleit a felebbezők ál'al s óhajtandó volna, 
hogy ezen lelebbezés a közgyűlésben felolvastatuék. 
Utána Sima Ferenc a legnagyobb szenvedélyesség ki
lövésévé; folytatta e thentat, idézvén emlékezetből az 
egyes sértő kifejezéseket alté Ifiül, hegy ez ügy tárgyul 
lett volna kitűzve. Miért is indokolt közbeszolások 
folytan a közgyűlés napirendre tért

A birtoknyilvántartö ügy körének szabályozása tár
gyában hozott 109. sz. közgyűlési végzés iurcsa váltó 
záson ment keresztül. Nevezett végzés szerint ugyanis 
csakis a birtoknyilvántartó működési körét kellett volna 
kibővíteni azzat, hogy az eddigi városi a statútumba 
beleillesztik az általa készítendő különféle beadványok 
címeit és tarilfáját. Azonban a jogügyi szakoszlály ki
jelentvén. hogy a birtokiiyilvánlarió szerződéseket, s az 
ügyvédek körébe vágó egyéb beadványokat a törvény 
értelmében nem csinálhat, tehát majd a városi ügyész 
szel együtt csinálják (?) s igy a városi ügyész műkő 
ácsi körét is kell modosilani a városi stalu umban.

E tárgynál felszólalt Ealázsocits Norbert képvi
selő, hivatkozván a 109. sz. közgy. határozatra, mely 
határozatban a közgyűlés csakis a birtoknyilvántartö 
hatáskörét kívánta módosíttatni s neki a mellék jöve
delmet biztosítani, mert a dolog úgy lelt feltüntetve a 
közgyűlés előtt akkor, hogy ha a csanyi vagy szegvári 
jegyző, kik nem ügyvedek, készíthetnek ügyvédek köré
be vágó beadványokat, ugyan azon joggal csinálhatja 
azt a szentesi birtoknyilvántartó, ha be lesz neki is 
osztva a statútumba s igy lett elhatározva a statútum 
modosisása csakis a nyilvántartóra nézve. S most elő
áll a jogügyi szakosztály —igen helyesen — s mondja 
őszintén, hogy a mit a közgyűlés akkor határozóit, az 
a törvény nyel ellenkezik s igy a biilokiiyilvámartó ál
lal eddig teljesített ügyek egy részei a váiosi ügyész 
működést körébe kell beosztani, tehát e részben is kell 
a statútumot módosítani. Azonban felszólaló ezt ellenezte, 
mert ha a városi ügyész magán-ü yeket is végez, el
veszti az eddigi függetlenséget s mintegy lekötelezettje 
lehet oly egyéneknek, kikkel a város píirös viszonyban áll 
E felszólalás allal.t sok képviselő helyesléssel fogadta ezen 
őszinte ny ilatkozatot s belátta a tévedést, de az első téve
dést könnyen követi a második, most már bajos volt, a visz- 
szalépés. Erre Szeder János képviselő, habar teljesen ősz 
t.olia Balázsovits Norbert véleményét, mégis más expedi 
eust nem látván, ezen javasiat elfogadását ajánlotta, mi 
annál l-.evesebb ellenkezésre talált, mert Baiázsovits Nor 
bért a közgyűlést egyszerűen a fenti 109 ik számú közgyű
lési határozat és a jogügy i szakosztály javaslata közt, fenn
álló következetlenségie akarta figyelmeztetni Azután 
egy pár tariffalélel törlésével e tárgy is elintézést nyert

Elismerést érdemel a képvíselőtes ület, hogy a 
francia nyelvnek a gymnasiumban és a polgári leány
iskolában való feutariását s e tantárgynak évi 300 írt
tal való dotálását egyhangúlag elhatározta.

Ónodi Lajos főjegyző és Sulc Károly pénztárnok 
azon kérelmüket, hogy az általuk f. é. sept. végétől 
dec. 1 jeig beszedett piaci hely pénzből 10% jutalomban 
részesüljenek, visszavonván — nevezettek éljenzéssel 
jutalmaztatlak meg.

A jövő évi husvét ünnepére eső tavaszi országos 
vásárnak esetleges áthelyezése ügyében ti közgyűlés 
megbízta a városi tanácsot, hogy ez ügyben a helypénz 
bérlő meghallgatásával állapítsa meg a vásár idejét.

Ezzel a sok tekintetben viharos közgyűlés vé
get ért.

Világfolyása.
Mig mindenütt a szent ünnepek miatt a po

litika terén is szünet van — mert hiszen a dip
lomatáknak is vannak családjaik s ezek iránti kö
telességeik — addig Szerbiában, hol a görögkeleti 
vallás és naptár szerint a karácsoni ünnepek ké
sőbben következnek be, nagy dolgok vannak készü
lőben a király által javasolt alkotmánymódosítás 
miatt. Tehát most egyedül Szerbia politizál s ez 
hazánkra annál fontosabb, mert nem leltet közönyös 
ránk nézve, mikép alakulnak a viszonyok Szerbiá
ban, mely évek óta az osztrák-magyar monarchiá
nak hű szövetségese volt az orosz aspiratiókkal 
szemben

A szerb nagy-szkupstina a napokban nyílik 
meg, mihelyt az igazoló-bizottság teljesen elvégzi 
feladatát. Mint jelentik, a megalakulás után Milán 
király tróubeszéddel fogja megnyitni a nagy-szkups
tina érdemleges tanácskozásait. A mi az alkotmány

tervezetet illeti, annak általános elfogadása a túl
nyomó többség által biztosra vehető, a radikális 
klub szakadárainak száma alig nyolcvanra rúg. 
De az utóbbiak is csak a tervezet egyes pontjaival 
nincsenek megelégedve. A liberálisok kivétel nélkül 
a tervezetnek feltétlen általános elfogadása mellett 
vannak és korlátlan bizalommal viseltetnek a ki
rály iránt. A kormánykörök a dolgok állásával na
gyon meg vannak elégedve és a legnagyobb biza
lommal tekintenek a szkupstina megnyitása elé, 
mivel a radikálisok többsége és a liberális párt 
szemmel láthatólag igyekszik a király kegyét meg
nyerni.

Az alkotmány szervezet hat szakaszból és 
204 cikkből áll. Legjellemzőbb részei a követke
zők: A 21. §. kimondja a teljes sajtó-szabadságot; 
megintésnek, konfiskációnak és kauciónak helye 
nincs az időszaki nyomtatványokat illetőleg. A 23. 
§. szerint minden egyesülés és gyülekezet meg van 
engedve zárt helyen, a hatóságok külön engedélye 
nélkül is. A törvények kötelező magyarázatára a 
36. §. szerint csakis a törvény hozás jogosult. A 
király üzen háborút és köt békét (51. §) s köti 
meg más államokkal a szerződéseket, a szkupsti- 
nát. csak utólagosan értesítvén. Csak ha a szerző
dés az államkincstárra kötelezettséget ró, szükséges 
a szkupstina előzetes szentesítése. (Ez a §. módo
sulást szenvedett) A szkupstina minden év novem
ber l-én (13-án) ül össze (101. §); a rendes vá
lasztások szeptember 14-én (26 án) ejtetnek meg. 
A királynak jogában van a szkupstinát hazakülde- 
ni, de csak két hónapra; ha feloszlatja a szkup
stinát, akkor az uj választásoknak két hónap alatt, 
a szkupstina egy belli vasának pedig másik három 
hónap alatt kell megtörténnie. A tróuöröklés a 
ferfiághoz van kötve; az uj királynak a szkupstina 
előtt esküt kell tenni az alkotmányra (59. §.) A 
regensséget a király kiskorúsága esetére, mely a 
18 ik évig tart, a 60 — 74 §§ ok szabályozzák. Az 
alkotmányoz,ó-bizottság többségé elvetette a két 
kamarai rendszert s bár megtartotta a mostani 
államtanácsot, csak votum informativuuiot (tanács 
adási szavazatot) engedett neki (146 §.) Passzív 
választási joga vau mindenkinek, a ki 30 évet el
ért és 30 l'ranknyi egyenes adót fizet; az aktív 
választói jog a 21 éves kolhoz és 15 franknyi 
adóhoz van kötve (84. §, mely szintén bővítést, 
módosulást szenvedett.) Szolgálatban levő tisztek 
és rendőri hivatalnokoknak nincs választói joguk. 
A választás lajstromos szavazás utján történik ke- 
iflletenkint (89. §); a szavazás titkos. Minden ke
rület a 10—20,000 lélekre eső képviselőn kívül 
még három képviselőt választ, kiknek az intelli 
genciából vagy a hivatalnoki karból valóknak kell 
lenniük. (100. §) Ezek helyettesítik a korona ál 
tál mostanig kinevezett képviselőket. A nagy szkupsti 
na ezentúl is megmarad (130. §.) de csak kétannyi kép 
viselőből áll, mint a rendes szkupstina. A felelős mi
niszterek fölött, ha megvesztegettetik magokat, az 
országot elárulják vagy az alkotmányt megszegik, 
külön törvényszék Ítél. (138. §.) Ministeri vád alá 
helyezéshez 20 képviselő áltál aláirt indítvány, tör
vény elé állításhoz a szkupstina kétharmadának 
szavazata szükséges. A bírák függetlenek; az es
küdtszékek megmaradnak. Uj községek alakítása a 
törvényhozás akaratától függ. (167. §) Állami hi
vatalt senki sem kaphat, ki védkötelezettségének 
eleget nem tett. (200. §) Idegen hadsereg nem 
léphet, a szerb állami szolgálatba; szerb területnek 
idegen hadsereg által való megszállása csak a szkupsti
na hozzájárulásával érvényes (201. §.)

HÍREK.
— Boldog újévet kívánunk lapunk t. olvasóinak.
— A király-kisasszony,, eljegyzését a hivatalos 

lap a következőképen közli: *0 császári és apostoli ki 
rályi felsége legmag. beleegyezésével Mária Valéria 
főhercegnő ő cs. és kir. fensége f. évi december hó 24- 
én Ferenc Salvator főherceg ö cs. és kir fenségével el
jegyeztetett.* Ezt a hirt bizonyosan szerencsekivánatok 
kísérete mellett fogja, tudomásul venni az egész monar
chia lakossága,

— Lapunk ezentúl a rendes időben és alakban fog 
megjelenni.

— Eljegyzés. Jószai Sándor várost hivatalnok e 
hó 26-án eljegyezte magának Pokomándy Ferenc vá 
rosi hivatalnok kedves leányát Kornéliát. Legyenek 
boldogok!

— Zártkörű táncvigalmat rendez a helybeli jó
tékony nöegylet jövő hó 19-én a nagyvendéglö kávé
házi termében, melyre úgy városunk mint vidékének 
intelligens köreinek figyelmét ezennel felhívjuk.

— Műkedvelői előadást és táncmulatságot rendez 
jövö hóban a helybeli iparos ifjúsági egylet saját 
helyiségében. Szilire kerül „Három Kalap" cimü 
francia vígjáték. A női szerepre vállalkoztak Krecsmári 
Róza., Laukóci Mariska és Mácsai Örzsike. Bővebb ér
tesítést nyújt a legközelebb kibocsátandó szinlap és 
meghívó. Addig is szorgalmasan tanulja kiki szerepét, 
hogy a siker teljes legyen.

— Egyháztanácsülés volt tégnap mind a r. kath., 
mind az eV. ref. egyháznál. Az élőbbiuél a Beszédes

István tanítónak városi levéltáritokká történt megvá
lasztatása folytán üresedésbe jött tanítói állás betöltésé
re nézve azt határozta a rom. kath eg.yházlanács, hogy 
ez állás egyelőre ideiglenesen lesz betöltve úgy, hogy 
Béna József, az I osztály tanítója, a f. év végéig ta
nítja még az I osztályt s azután egy felsőbb osztály 
tanítása fog rábizat.ni, A ref. egylláztimács ülésében nz 
építkezési ügy jó válla avatott' ős a felelős tisztviselők 
a felelősség terli* alól felmentettek, továbbá érdemeik 
némi elismeréséül Kr N így Intvén főgond ink 30 drb 
aranyat, Vuttay Vince jegyző. Szabó Lijos számvevő és 
Égető Bálint, pénztárnok 100-100 írt jutajomdijb.iii ré
szesültek Meg is érdemelték.

— Szilveszter estélyek. Tudtunkkal llégy helyen 
rendeztetik ma Szilveszter estély, hol bnesut mond i- 
nak az ó évnek s éjfél után üdvözlik az újévet.. Ily 
estély rendeztetik a kaszinóban, azután a dalárda ál
tal a nagy vendéglőben, a polgári körben és Smazál 
Józsefnél tni a Kurcán. Mindenütt szép számmal van
nak az aláírók.

Népesedési stitistica 1888-ik évben. Szentesen az 
1888-ik évben, még pedig a legnépesebb felekozetnél 
a ref. egyháznál született 291 fin és 268 leány, ősz- 
szeseu 559; ezek közül törvényes 515, törvénytelen 
44, (ikerszülés volt ötször, két Ízben született. 2 fin, 
3 esetben egy fin és egy leány.) Meghalt 216 fi és 220 
nő, összesen 436. Egy bekelt 174 pár. — A rom. kath. 
egyháznál született 282 fi és 236 nő, összesen 518; 
ezek közül törvényes 478, törvénytelen 40. Meghalt, 
169 fi, 162 nő, összesen 331. Egybekelt 122 pár. Át
tért a róin. kath. vallásra 10, kitért. 5. — A görög 
kel. egyháznál született 2 fi és 8 nő, összesen 13, mind 
törvényes. Meghalt 5 fi és 6 nő, összesen 21. Egybe 
kelt 5 pár. — Az ág. evang egyháznál született 8 fi 
és 4 nő, összesen 12, ezek közül törvényes 11, tör
vénytelen 1. Meghalt 8 fi és 3 nő. összesen 21. Egy
bekelt 5 pár. — Az izr. egyháznál született 9 fi és 
12 nő, összesen 21. mind törvényes. Meghalt 8 fi és 
8 nő, összesen 16. Egybekelt 9 pár. — E szerint a 
szaporulat a ref. egyháznál 123, a lóm. kath. egyház
nál 187, a gör. kel. egyháznál fogyás 1, az ág. ev. 
egyháznál szaporulat 1, a zsidóknál 5. A mai születést 
vagy halálozást nem vehettük figyelembe.

— Kisorsolás. A jövő hó 6 án a helybeli reform, 
egyháztanácsból 14 tag sorsoltatik ki s ezek helyébe 
uj tagok választatnak, de a régiek újból választha
tók. Azonkívül a majdan kitűzendő időkben a presbi
tereken kívül a főgondnoki állás is jön választás alá 
s előre tudható, hogy az érdemekben niegösziilt mos
tani főgondnokra esik majd a választás.

— Pályázat van hirdetve a helybeli zsidó egyház
nál évek óta üresedésben lévő rabbi állásra, még pá
dig 1200 frt. évi fizetés és 200 frt lakbér, esetleg sza
bad lakással. D csérét illeti meg az uj elnökséget, hogy 
e tekintetben komoly lépéseket tesz, mert az csaku
gyan tűrhetetlen állapot, hogy valamely egyházközség 
lelkész uélkül legyen.

— Utolsó Ülését tartotta ez évben tegnap a hely
beli kölcsönös szövetkezet igazgatótanácsa, melyben 
az alapszabályban részére biztosított 5% tiszta jöve
delemről lemondott a részvényesek javára. Egyszers
mind meghosszabbította a határidőt részvények jegy
zésére egészen jövő évi január hó végéig úgy, hogy 
az újonnan jegyzendő valamint már jegyzett uj rész
vények után január hóban nem fog intődij szedetni.

— Uj ügyvéd Szegváron. Dr. Virág Lajos ügyvédi 
irodát nyitott Szegváron. Sok szerencsét kiváltunk úgy 
neki, mint klienseinek.

Szegény iskolások felruházása. A helybeli ref. 
egyház minden évben meg szokott emlékezni azon 
szegény sorsú ref. iskolás gyermekekről, kik téli idő
ben a szükségnek megfelelő meleg ruhával nem bír
nak, s igy az idén is 27 fiat és 14 leányt, összesen 
41 szegény gyermeket következő ruhaneműkkel látott 
el : 4 fitt kapott csizmát, kabátot és nadrágot, 10 fia 
csizmát és kabátot, 4 fiú csizmát, 1 fin csizmát és 
nadrágot, 1 fin kabátot.és nadrágot, 2 fiú nadrágot, 1 
fin mellényt. A leányok közül 6 leány kapott csiz
mát és kabátot, 7 leány csizmát, 1 leány csizmát, 
kabátot és két ingnek való vásznat. Ezen rnhaneniüek 
beszerzésére kifizetett az egyház 145 frt. 20 krt. E 
nemes tett önmagát dicséri

— Házkiásás és disznó-lopás. Úgy látszik, az éj
jeli madarak ki akarnak fogni a helybeli állami csend
őrségen es váiosi rendőrökön. Mait csütörtökön éjjel 
kiásták Erdei Dömötör II. t. 331. számú házát s el
vittek egy üres bugyellárist, mert sötétben keresés 
közben a tolvaj egy nyújtóiét lökött le a székiöl, e 
zörejre fölébredtek a háziak s a tolvajnak üres bn- 
gyellárissal kellett megelégedni. Azután ugyancsak 
felsőpárton özv. Bóné Sándornétól éjjel két hízott disz
nót hajtottak el. Bizony szomorú állapotok ezek — 
s még szomorúbb az, hogy a rendőrség ez állapotok
kal szemben oly gyámoltalan.

— Kurcahid veszedelemben. A tulakurcai fürdőbe 
átvezetett víz majdnem veszedelembe hozta a több ezer 
forintba került Kurcahidat, mert a hibás vízvezeték
ből átcsorgott a viz a híd kőfalán keresztül. Szalay 
János főkapit. hely, fogalmazóé az érdem, hogy ezen ve
szedelmes állapotra figyelmeztette a városi elöljáró
ságot.

— Statáriumot kér Szentes város képviselőtes
tülete Szentes város s az egész Csongrádvármegye 
területére a belügyministeriumtól a folyton újból fel
merülő rablógyilkosságok miatt- Éppen a múlt héten 
történt megint, hogy egy dézsaáruló oláh Szentesre 
jött volna hetivásárra, de rá esteledvén egy szentesi 
tanyán kért hajlékot éjjelre. Mig kis fia a tanyában 
helyezkedett el, ö maga az enyhe idő miatt s lovának 
őrzése végett a szabad ég alatt hált, midőn valaki 
a sötétben torkán ragadta s védekezése közben kés
sel össze-vissza szuvkálta. Az oláh valahogy kisza
badulván Szentesre futott s följelentette az esetet va
lamint azt, hogy a rabló 15 frtot tartalmazó zacskó
ját is, mely nyakába volt akasztva, elrabolta. Az ál
lami csendőrök megjelentek ugyan a helyszínén, de 
kutatásuknak niindekkoráigj semmi eredménye nincs.

Felelőn azerkewtó é» laptulajdonos: Untúzsul ile Norbert.



Egy Azentesj jótékony nőnek.
(Újévi megemlékezésUl.)

1.
Boldog, kit .a fiit mulasztja táplál, 
S Miég Imidoguld>, ki jót teve: 
i'i'dílwii s az -égen bő jalaima vau, 
Áldottak közt ragyog neve.

a.
Ke hátid. tíísd -el, -ha 1áti esztendeit 
Száma már eslliajcialra vall: 
Szép boldog -est, melyet jó öli ludat 
Világit míg .-sug.árival.

s.
Hoeszti élet, mondjátok, ritka kincs ... 
riossz-U'vá HÖMded magad.
Mándeiunap, ha jót tettél, úgy «e félj, 
Élted .bosszú s áldott marad. I*.—

3ST jrilttér.
E rovatban közlőitekért nsin vállai felelősséget a szerkesztő.

Ftirbig, schwnrz und weiss Seidcn-Moirée 
von (li kr bis fl- 7-60 per Mut“r (“i‘tifP‘« Und fraiicais) nm l/o ni. VBI.aeill]et roben- und stückweise zollfrui dm 
Fabrlk-Depet B. Henueberp (k. k. Hoflieferuut), Zürich. Muster 
umgehend Briefe 10 kr. Porto. s.

kötelező tUégeit iparkodik az üzérkedés lebonyolítani, 
de még a pénz is drágul, hogy azután újév után, a 
januári szelvényekből befolyó milliókkal szaporodva 
ismét olcsóbbodjék. De mindazonáltal most is igen 
szilárd az irány és az árfolyamok jobbara tovább 
emelkedtek, bár nem elég jelentékenyen.

Járadékokban még mindig tartanak a Rotációid 
csoport vásárlásai és ezért, valamint a konverzióra 
való tekíutelbő-l is'szilárdak. A többi befektetési ér
tékek- szintén nagyon szilárdak.

Bankrészvények ismét emelkedtek, bár a napok
ban már magasabb árfolyamokat is láttunk mint a 
maiak. A kilátások a bankrészvények további emel
kedésére kétségtelenül jók.

Közlekedési vállalatok részvényei közül a két 
ujonau államosítandó vasút és az osztrák-magyar 
államvasut részvényei emelkedtek jelentékenyebben. 
A többiek majdnem változatlanok.

iparvállalati értékek közül a Ganz-féle vasöntő 
gyár részvényei óriásilag emelkedtek a társulatnak 
kilátásban levő újabb üzlet miatt. Malomrészvények 
kevéssel gyengültek. A többi iparvállalati értékek 
keveset változtak.

Sorsjegyek szilárdak,- de keveset változtak. 
/Vnaíienie/f és eVcvoVtii/í jelentékenyen olcsóbbodtak.

biKSKg

Felhívás részvények jegyzésére

A budapesti értéktőzsdéről.
((A „Magyar Mer.cur* heti tudósítása.)

A szerbiai és bulgáriai állapotok tartózkodóvá 
tették a hangulatot és aem engedik, hogy az áremel
kedés abban a lempöbaji haladjon tovább ás, mint a 
limit héten. Azonkívül az. év végével rendesen a régi

PF* Gőzfürdőéi 
minden kedden és pénteken, d. e. 

férfiaknak, d. u. nők ne k. 

Kádfürdő miudeu nap. 
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 
kivételesen holnap, január 1-jén 

szintén lesz gőzfürdő.

Antal Jószef,
fürdöbérlö,
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Szentes város és vidékének közönsége értesittetik, hogy a

„Szentesi Kölcsönös Segélyző Szövetkezet”-ben, 
•mely már 3 év óta áll fenn, a jövő évre újból lehet részvényt váltani. Egy-ejjy rőszvény 
illán a boíralúsi díj 40 kr., a heti hetét pedig 20 kr. A kötelezettség 3 évre szól.

Ezen szövetkezet épp ugy ad kölcsönöket, mint, bármely más pénzintézet, még pedig 
liezesség mellett, értékpapírokra, ékszerekre és betáblázásra s kölcsönei annyi
val olcsóhb.ili, hogy a kötelezvény bélyeginentes.

Aláírási ívek rendelkezésit!államik a szentesi polgári iparos és gazd. körben (Máhr 
Kázinércukrásznál), az ipartest Illet, helyiségében (csizmadia ipnrtársulat házában), minden 
vasárnap délután a szövetkezet, helyiségében (Pollák örökösök házában az udvarban), azonkí
vül a következő igazgatósági tagoknál: Nagy Imre aligazgatónál, dr. Csátó Zsigmond titkár
nál, Mócz Kálmán, Kolpaszky János, Lakos Károly, Beieeli Dániel, Kölher Mihály, Szőke 
István, Dósai Molnár János (órás), Kanász Nagy Antal (szabó), dr. Csaló Kálmán, Sarkadi 
Nagy Lajos, Bnjcer Lajos igazg. tagoknál és alulírottnál. Aláírni lehet ez év végéig.

Szentes, 1888. december hó.
Az igazgatótanács megbízásából: BALÁZSOVÍTS NORBERT, igazgató.

A Széchenyi kertben. | ' g
Sasasasssas^asssESESESgsasasssBsasysssE

Hirdetmény.
Felhivatik az adózó közönség, liogjr á 11 a Iá
jövedelmi p ó t a d ó j a leírása célja- 
a föld és házbirtokot terhelő s kamatokkal

II os 
ból 
együtt bekebelezett adóssági kölcsönök és kama
tokat 1 8 8 9. é v i j a n uá r hó I -tő 1 3 1 -i g alól
irt hivatalnál annyival inkább bevallani el ne nui- 
laszszák, mert ezen határidő lejárta után vallo
másaik február 15-ig már csak felehliezés utján 
és csak azon esetben fogn k figyelembe vétetni, 
ha a késedelem hitelt érdemlőleg igazoltatik; feb
ruár 15-ike után benyújtott vallomások pedig sem
mi körülmények között sem vételnek ligyelembe.

Városi adóhivatal.
Szentes, 1889. december hó.

Tóth Kálmán,
a í| tnok.

H(i11tesnzlet-megnyitás. "
Vau szerencséin a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, hogy Nyíri Gerzson nir III t. 137. sz. a. házában 
jól iiei'eiKlezett hentes üzletet nyitói tani, melyben napon ■ 
1;i saját k-éw.iUnéoyii Iriss és ízletes virsli, párizsi, disznó 
■sajt és minden e szakmába vágó füstölt llUS, sonka, 
ikriíutsz jutányos án- s pontos kiszolgálás mellett kapható.

Füstölni való húst elfogadok ahhoz berendezett 
áüstüiözube.

g
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Karácsonyi is újévi ajándékullegsmU emlék e?y szép fénykép!

Az árak kővetkezők:
közönséges virsli párja — 5

— 7
— 5
— 80
— 80
— 52
— 40
— 52
— «4
— 36

X
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Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint 

fényképészeti műtermemben, t 
mely a legkitűnőbb gépekkel van berendezve, a legfinomabb kidolgozású, Visiitől életnagy 
ságu fényképek készülnek.

Régi fényképeket megújítok, továbbá kis képekről akármilyen nagyobb fényké
pet vagy olajfestményeket is készítek. S miután dr. Kovács J e n ő, orzságunk" kilünő ve
gyészének lemezeit használom, azon kitűnő helyzetben vagyok, hogy bármilyen ködös 
időben néhány pillanat alatt a legsikerültebb felvételt eszközölhetem.

M ű tér uiem reggeli 9 órától délután 3 óráig kitünően fiit ve van.
Amerikai fényképek darabja 10 kr.

A n. é. közönség látogatását kérve, maradtam alázatos szolgája
Hegedűs Vilmos, 

fényképész. 
Üzlethelyiség: özv. Seresné-féle saját házamban, dr. Reisz ur lakásával szemben.

kr. 
kr. 
kr. 
kr< 
kn 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr.

ougyobli fajba
■szálvalódi drbja

1 lu.logc.
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n
n
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A nagyérdemű közönség becses pártfogását k-érve, 

snaradok tisztelettel
Uééh Márton,

mészáros.

Ugyanott egy széntroltlretyiség haszonbérbe -kiadó

jparizsi
-disznósajt 
kolbász
■disz.n óliiis osont-os 
■karmaiiád ti 
•szalonna 
aiHU'tiuiins
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Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendő s. több oldalulag ki
tüntetett sósbarszesz készilwényeíii — kelendőségénél fogva — sok 
utánzásnak lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam, hogy azo
kon ciinjegyeimét módosítom s arra Iték hy'Öirtatban saját házam 
külső alakját veszem föl, bejegyeztetvén azt. egyszersmind védjegy

ként a lnudiijmsti iparkamaránál.

SOS B or szesz
gyors enyhítést eszközöl: csuzos szaggatás, fagyás, fog- és fej 
fájdalmak, szemgyetigeség. bénulások, zsugorok stb. ellen; de külö
nösen a bedorzsötes kenő gyúró-gyógymódnál (másságé) igen jóba 
fásának bizonyult. Fogtisztté szerül is igen ajánlható, a mennyi
ben ■« fogaik fényét elősegíti, a foghust erősbiti és a száj tiszta, 
szagtalan ízt nyer a szesz elpárolgása után, valamint ajánlatos e 
szer fejmosásra is a tiájidegek erősítésére, a fejkorpa képződés 

megakadályozására és annak megszüntetésére.
<£l«.a ej-ty nacfy. 1 fit, lióc&b üeejije-í 50 U

BRÁZAY KÁLMÁN
Sadapesteu, IV. kerület. Muzeum körat 23. sz.

Kapható Szentesen: Dobray S., “Soős ATberi, Abaffy L., Sa^pe Károly, Robicsek Gáborné, Szénássy Ferenc, 
<?odbiadszky í’er., Várady Lajos, 'Zueterwiaun Károly, Szabó Mihály, üjváry Andor, ifj. Vecsery Sándor, 

vGunst Dávid, Székely Albert aráknál.

Saesateseai, siyomaá-att a ikáíidótuhyJfoeoa: Halázsovits Norbert küayvay'oiadájáhan 1888.

139.| fj. 1888. EZird-etxxxéxiy.
Csongrádvármegye hajdúi és tiszti legényei ré

szére a jövő 1889 ik évre a következő ruhaneinüek 
szereztetnek be: 12 darab galléros köpönyeg fehér 
posztóból; 12 darab huszár att.ila, 24 darab magyar 
nadrág és 12 darab sapka, mindannyi világos kék 
posztóból, továbbá 12 darab kabát, 12 darab magyar 
nadrág vitorla vászonból; végre 12 pár uj és 12 pár 
fejelés csizma.

A nevezett tárgyak zárt ajánlati verseny utján 
lévén beszerzendők, — felhivatnak a pályázni kívá
nók, hogy lepecsételt borítékba zárandó ajánlataikat 
a jövő évi január hó 15 ik napjáig alólirotthoz (vár
megyeház I ső emelet déli oldal) pontosan mutassák be.

Megjegyeztetik, hogy:
a) a zárt ajánlatokhoz a vállalati összeg 10%- 

tólija melléklendő;
b. a ruhanem (lekhez szükséges posztó és egyéb 

anyagok lehetőleg valamelyik hazai gyárból szerzőn 
dők be s úgy a szövetek, valamint, a zsinórzat min
tái az ajánlattal együttesen bemutatand-ók;

c) a zárt, ajánlatok jöv-ő évi január hó 16-án dél
előtt 10 órakor Mzeinteseu, alulírott fentmegue vezeti 
hivatalos helyiségében fognak felbontatni.

Kelt Bzentesea, 18,88. december hó 21-én.
Túli* János,

vármegyei fójegyzd.



Melléklet a „Szentes és Vidéke" 1888. évi 52-ik számához
■\7‘eg'3res Ixirelz.

— A lopásnak uj módja divatozik most a fővá- 
j-oslian. Nők cselédleányoknák öltözve járnak fel és 
alá az utcákon zsa.kmany után szimatolva. Többnyire 
előkelő hölgyek esnek áldozatul. A hol jó préda mu
tatkozik, a szolgáló leánynak látszó tolvaj illedelme- 
s,.ii megszólítja, az urhölgyet: „Nagyságos asszonyom, 
kilátszik a alsó ruhája" s rögtön ajánlkozik a hiba 
kiigazítására. A hölgy — melyik nő nem venné ezt 
szívesen — engedi, hogy öltönyét rendbe hozzák. A 
rafiinirozott tolvajuő egyik kezével a ruhát igazítja, 
a másikkal a pénztárcát lopja ki a zsebből. Minap 
is egy előkelő hölgynek 200 írtját lopták igy el.

— A melegítő! A folyó télen egy madridi szép 
asszony a következő levelet kapta fiatal szomszédjá
tól: „Bájos szomszédáéin! Szobámban nincs kályha. 
Ha nem akarja, hogy nyomorultan elveszszek e ször
nyű hidegben, adjon valami jelt nekem. Én csak szép 
szemei tüzén melegedhetem föl." A szép asszony a 
következőképpen válaszolt: „Tisztelt uram! Becses 
levelét férjem is elolvasta, ő oly nagy részvéttel van 
az ön sorsa iránt, hogy még ma este elmegy önhöz
— befűteni. Arról ismeri meg, Hogy nagy turkósbot 
lesz a kezében." A fiatal ember e levél vétele után
— rögtön egy kályhával ellátott más lakásba köl
tözött.

— A főpap és a pásztor gyerek. A würzburgi 
prímás, aki utolsónak iilt, a főpapi széken, különben 
kedélyességéről volt híres, egyszer megszólít egy 
pásztor gyereket, a ki disznókat őrzött, s a többi 
közt kérdé tőle, hogy mennyi bért kap? „Hát egy 
öltözet ruhát és két pár csizmát" válaszolja a kis 
pásztor. „Csak ennyit ?" szólt a prímás, lásd én is 
pásztor vagyok, de bizony sokkal többet kapok mint 
te.“ „Elhiszem azt, felel a kis pásztor fin, de törnél- 
dek disznója van, ezek aztán nagyok is." A kedélyes 
főpap nagyot nevetett a feleleten és kíséretéhez 
fordulva kérdé: Mit szóltok ehez, kedves híveim?

— A macska-pecsenye Egy angol gyárost nemrég 
Pekingben egy mandarin ebédre hivott. Az angolnak a 
csodálatosan elkészített ételek igen ízlettek, különösen 
az egyik pecsenyéből evett, igen sokat, midőn egyszer
re azon rémgondolat, ötlött eszébe, hátha inacka pe
csenyével vendégelték miig, mert ez tudvalevőleg Iteil 
véne chinai csemege. Ennek végére akart járni, csak
hogy az nem ment olyan könnyen, mert a chinai nem 
tudott angolul, az angol pedig chinai nyelven. Végre 
úgy segített magán, hogy a tálra mulatva kérdező: 
Miau, miau? Mire a chinai fejével igen'őleg bólintva 
mondá: Wall, Wau! Az angol megszaladt a. többi étek 
fogástól — de azért azon undor beteggé tette.

rendeiet kereten kivill történt és hogy reá különös jog I

i Törvényszéki csarnok.
Kovács Pál a szabadkai törvényszék előtt.

A szabadkai kir. törvényszék mint, a szegedi kir. 
törvényszék helyeit delegált fenj itőbiróság e hó 17 én 
végtárgyalást tartott hivatalos sikkasztással vádolt Ko
vács Pál feuyitő ügyében. Elnök: Pécliy Aurél, szavazó 
bírák: Crniniceanu és Schilling. A végtárgyalá hoz meg 
voltak idézve Sarkadi Nagy Mihály, Szentes város pol
gármestere, Szűcs János, B i og Mihály és Szentes város 
t. ügyésze. Délután 4 órakor kezdődőit a tárgyalás és 
esti 8 órakor éri véget. Vádlott,, a ki vizsgálati fogság
ban volt, elővezettetett és ezután az elnök felolvasta úgy 
a polgármester által beadott feljelentést, valamint az e 
jelentéshez tartozó iratokat. Előadja, hogy Kovács Pál 
Szentes városnál mint számvevő voí’ alkalmazva és ilyen 
minőségben 1886-ban megbízást nyert, hogy a piacpén
zek beszedésével megbízott Balog Mihálytól a befolyt 
összegeket átvegye, hogy azokat a városi pénz árba be
szolgáltassa. Ezen besz.olgáilálaiidó pénzekből Kovács Pál 
2356 Irt 38 krt nem szolgáltatott át, amit, különben 
vád (itt a vizsgálat során maga is be’smert. Kovács Pál 
r:•••,* nézve megjegyezni kívánja, hogy a vizsgá'óbiró 
Temesváry Antal személyes ellensége; az eluök azonban 

észben megnyugtatja, utalván azon lelkiismeretesen 
iiett, jegyzőkönyvre, melyet nevezett vizsgálóbíró 

Kihallgatása alkalmával fölvett; különben ezt, a végtár- 
avaiás 1,-sz hivatva kideríteni. Védőügyvéd dr. Dembitz 
Lajos a végtárgyalás elnapolását kéri, minthogy oly ta
nukra kíván hivatkozni egyrészt, a kik most nincsenek 
megidézve, másrészt oly körülmények bizonyítása van 
kilátásban, a melyek a dolognak más fordulatot, fognak 
adni. A törvényszék visszavonult s határozatul kimondja, 
hogy az eluapolási indítványt el nem fogadja és azon
nal a tárgyaláshoz fog. A polgármester a jelentést, úgy 
amint, megtette, fenntartja.

Elnök (a polgármesterhez): Mi bírta önt arra, 
hogy Kovács ellen a fény, feljelentést megtegye?

S. Nagy Mihály: Kovács eltávozott a városból 
a nélkül, hogy ezt nekem vagy másnak jelentette volna.

Elnök: Mondja meg, mi volt kötelessége a he
lyettes számvevőnek, különösen a helypéitzek és vásári 
pénzekre nézve ?

S. Nagy Mihály: Az, hogy a beszedett pénze
ket a közpénztárba beszolgáltassa naponta és hogy a 
hely pénz beszedési bárcákat kezelje, kü'öuben az iratok 
közt fekszik az ő teljes megbízatása.

Elnök: Van-e tudomása polgárin sler urnák ar
ról, hogyan nyugtatta Kovács a pénzeket Balognak?

8. Nagy Mihály: Igenis van.
Ezután a könyvekből konstatálják a jelentkező hi

ányt és az összegeknek elkésett átadását.
Elnök: Ellenőrizték a helypéuzszedőket?
S. Nagy Mihály: Hiszen éppen ő volt hivatva 

8 felett ellenőrzést gyakorolni.
A védőügyvéd ’dr. Dembitz L. majdnem egy fél 
át kérdéseket intézett a polgármesterhez. Kérdést 

"'foz első sorban azon felhívás miatt, melyet, a polgár
mester Kovácshoz intézett. Kérdi, vájjon Szllt.s pénztár- 
"ok tett e jelentést, hogy a helypénzek nem lettek ren- 
leseu beszolgáltatva? Majd azt következteti a tanuk 
állomásaiból,hogy Kovács bivatulnokoskodása a szabály-

nem ruháztatott.
Azután n polgármestertől 

életmódot folytatott Kovács, nem 
hogyan élt?

S Nagy Mihály: Nem volt, könnyelmű, nagy 
lábon tudtommal nem élt és ha nagy lábon is élt volna, 
azt, kellett hinni, hogy ezt rendes utón teszi, feltűnő 
költekezést, sem követett el.

Elnök (a polgármesterhez): Midőn vádlott a nyi
latkozatot. átszolgáltatta, megkínálta önt a kulcsokkal ?

b. Nagy Mihály; Igenis, mondotta, hogy majd 
átadja azokat ős én fel is mentem ezért hivatalába, tel 
akartam venni a pénzt, de a számvevő ur elment kocsin 
és vissza sem jött.

Védőügyvéd: Mielőtt, a B) alatti levelet irta, 
értekezett polgármester ur Kovácscsal ?

S. Nagy Mihály: Nem hiszem, mert nem igen 
kívánt velem találkozni.

Kovács Pál levele, melyet a polgármesterhez in
tézett, a következő tartalmú: „Bocsássa meg, szégyen
lem a találkozást, azért kerülőin. Nem okolok senkit, 
mert lesz alkalmam később védekezni, most arra sem 
idő, sem körülmény nem alkalmas. Csakugyan ke
vesebb a p é n z, m i n t k e 11 e n e 1 e u n i. Megyek egy 
barátomhoz, a ki a nyomdámat megvenni segített. Soha 
ily kint ki nem állottam, de megérdemlőm,. mert csak 
hanyagságom miatt jöttem e helyzetbe Kérem semmi
sítse meg e levelet, nehogy idegen kézbe jusson. Ko 
vács Pál."

Kovács Pál fiókjában 20—30 kisebb csomagot, 
találtak pénztartalommal, összesen 535 írt 37 krt.

Einök: Önre Kovács súlyos vád nehezedik, mondja 
meg mindenekelőtt, vájjon az általam felolvasott szám 
vevői vizsgálat alkalmával megállapított bevételeket és 
elkönyvelt, összegeket helyeseknek tartja-e?

Kovács: Én elismerem azokat.
Vádlott: Védelmemre legelső bizonyítékul emlí

tem, hogy soha nagy lábon nem éltem, 
lem. Még talán a vizsgálat folyamán lesz alkalmam bi
zonyítani, hogy nekem annyi jövedelmem 
nem szorultam 
engem bizalmával 
a midiin engem megválasztottak, 3400 forintom volt a 
lapommal együtt. Színeimnél voltam teljes ellátásban, 
Balogh Mihályiéi soha egy krajcárt át nem vettem. Ír
nokomnak elhittem mindent, amit elébem tett. Soha 
egyetlen egyszer nem történt, hogy utána néztem volna 
valaminek és ez volt alapja annak, hogy ide jutottam, 
a hol most vagyok. Azt, hogy miért, nem szolgáltattam 
be pontosan az összegeket, ezt foglalkozásom szóra
kozottsága hozta magával. Mint hírlapíró minden ki: 
sebb nagyobb dologba beavatkoztam. Egyébként, hiva 
t.alos kötelességemnek mindenben megfeleltem. Annyira 
igénybe voltam veve, hogy a kezembe vett pénzeket 
én meg sem olvastam és midőn beszolgáltattam egy- 
egy alkalommal azt, mindig .a. sajátomból kellett pó
tolnom.

Elnök: És mikor vette ön mégis észre a hiányt ?
Vádlott Ha e hiányt én észleltem volna, akkor 

inkább magamat eladtam volna, hogy pótoljam azt; de 
engedelmet kérek, úgy hiszem, a polgármester urat csalja 
emlékezete és csak 24 órával előbb tudatta velem, hogy 
számoljak be a helypénzekkel. Mert sohasem tudtam, 
hogy mennyi pénzem van ott. A polgármester ur szorí
tott engem, hogy számoljak he.

Elnök Miről győződött meg ön, hogy megvan a 
pénz, vagy hogy nincs meg ?

Vádlott: Isten engem ügy segéljen, hogy még 
akkor sem tudtam, mennyi pénz van olt és csak úgy 
fejből csináltam az elszámolást, de arra számítottam, 
hogy a fiókban még 800 fit lesz. A fiókomban becsoma
golt pénzeket sohasem Olvastam meg.

Elnök: Hál. hova lett mégis az az összeg?
Vádlott: Ott vau a számvevői hivatal. Én ép 

pen azt is akartam bizonyítani, hogy én nem kezeltem. 
Nekem alapos gyanúm vau, de azt. kifejezni nem merem.

Elnök: De ön beismeri, hogy a polgármester 
önt szorította az elszámolásra, nem tartotta ön Köteles
ségének meggyőződni, hogy mennyi pénz van önnél ? 
Minek alapján irta azt a levelet, melyet felolvastam 
önnek ?

Vádlott: Én azt hittem, hogy még 1200 irtom
nak kell lenni. S hogy miért késtem az elszámolással, 
annak oka az volt, hogy az 1889 évi költségelőirány
zattal voltam elfoglalva és azt 3—4 nap alatt okvetlen 
el kellett készítenem.

Elnök: Amennyiben magát ártatlannak hiszi, 
mondja meg, miként tűnhetett el az az összeg?

Vádlott: Az asztalfiókom gyenge zárral volt 
elcsukva.

Elnök: De hiszen ily eshetőségek ellen védhotte 
volna magát.

Vádlott: Pénzkezelés dolgában Bohasem tartot
tam rendet. És e részben nem is akarok védekezni. 
Végtelenül rendellen voltam, de ha éppen kötelességem 
volt, beszámollam, de azt határozottan lagadnom kell, 
hogy én sikkaszt ottani. Még egy körülményre akarok 
utalni, hogy mióta fogva vagyok, mintegy hatszor ve 
zettek ellenem végrehajtást, kétszer csekélyebb 
miatt, úgy hogy szegény apámat is majdnem 
lettem.

Elnök: Mennyi adóssága volt?
Vádlót*: Háromezer forint, adósságom 

ha én sikkasztani akartam volna, minden percben ren
delkezésemre állott a kaszsza

A tárgyalás ezek ulán n dolog részleteire tért, át, 
kihallgattatott még Szűcs János pénztáros és Balogh 
Mihály tanuk. A tanuk vallomása mi újat sem derített 
ki. A védő pótvizsgálat elrendelését, kéri, a mit az 
ügyészi indítványra a törvényszék el nem fogad

Ezek után az ügyész elmondta vádbeszédét, amely
ben úgy vádlott öubeismerése folytán mind a kiderítet
tek alapján őt az 1000 frlot meghaladó sikkasztásokra 
szabott, a btkv. 462. §a alá eső bűncselekmény elkö
vetésében bűnösnek kimondani és a szerint elitélni kéri.

Dr. Dembitz Lajos n következő védbeszédet tar
totta:

kérdi, vájjon milyen 
volt-e könnyelmű és

nem költekez-

volt, hogy 
arra, miszerint Szentes várost, amely 

megtrsztelt, megkárosítsam. Akkor,

„Nagyságos elnök ur 1 Tekintetes törvényszék! A 
vádhatóság részéről most előterjesztett indítványra csak 
röviden teszem meg észrevételeimet. Az alkalmazni kért 
462. § szerint sikkasztást, követ, el azon közhivatalunk, 
a ki a birtokában levő idegen dolgot elidegeníti, ille
tőleg saját céljaira fordítja. Itt, jelen esetben ily tény
állódéit beigazolva nincsen. Igaz ugyan, hogy hiány je
lentkezik, de arra nézve, hogy az elidegenit.telűtt, mi 
bizonyíték sincsen. De nemcsak, hogy bizonyíték nin
csen, sőt ellenkezőleg a kihallgatott, polgármester ur 
vallomása szerint vádlott életmódjából ez nem követ
keztethető, adóságai jelenleg éppen ugv vannak, mint, 
voltak azelőtt. Fel nem tehető pedig, mert. hí célja 
lett, volna a sikkasztás, azt az 500 forintot, sem szol
gáltatja he és a sürgető felhívásnak nem tett volna 
eleget azzal, hogy J800 íorintott beszolgáltatott. — 
Do igenis látok magam is borzasztó hanyag pénzkeze
lést, Iátok oly mulasztást., melyet nem vádlottnak, ha
nem felső hatóságának kell tulajdonítanom. Mai nap a 
sikkasztások óriási része az ellenőrzés gyarlóságának 
tulajdonítandó. Ilogy milyen volt ez az ellenőrzés, ezt 
nem kell bizonyitgatiíom — ők maguk bizonyították, 
a kiket, az ellenőrzés megilletett volna Én okadalolva. 
tartom védencem azon védekezését, hogy ő a hiányt az 
utolsó napon észlelte, mert azon mindeuképen bebizo
nyított hanyagság, a mely tevékenységét, kísérte, azt. 
igén természetessé teszi ; a vádhatóság részéről pedig 
oly lényeges bizonyítékképpen kiemelt bizonyítékok, a 
a nyilatkozat és levél horderejűt. el nem ismerem, mert 
hiszem, hogy vádlott hiányt sejtett s azt most is elis
meri. Hogy ezáltal a sikkasztás t.ényálladékát beismerte 
volna, nem látom beigazolva. Kérem a tekintetes kir. 
törvényszéket, tekintettel arra, hogy védencem a ható
sági bizonylat szerint soha büntetve nem volt, s hogy 
ami mulasztás jelen esetben történt, annak következ
ménye a hanyag ellenőrzést illeti, őt. a sikkasztás bün
tette alól fölmenteni s amennyiben ellene mégis bün
tetést alkalmazna, azt a legkisebb mértékben rászabni, 
de minden körülmények között kérném őt jelenleg sza
badlábra helyezni."

A védbeszéd elmondása után az elnök a vádlottól 
kérdé, hogy van e még mondani valója.

Vádlott következőképen válaszolt:
„Egyrészt, megjegyezni akarom, hogy nagy súlyt 

fektettem arra, hogy a többi tanuk is kihalgatlattak 
volna, kikkel azt igazoltam volna, hogy miképen sze
reztem pénzt, másrészt arra kérem a tekintetes kir. 
törvényszéket — eltérőleg védő ügyvédem szavaitól — 
ha bűnösnek talál, akkor ne a legkisebb, hanem a leg
nagyobb büntetést, szabja reám azon társadalom, a mely
ből ügy is ki vagyok közösítve."

A törvényszék fél órai tanácskozás után kihirdet
te az Ítéletet, melynek értelmében Kovács Pál a bűnt, 
törvkv. 462. §-a alá eső hív. sikkasztás és köveikezmé- 

. nyeinek terhe alól felmentetik és azonnal szabadlábra.
■ helyeztetni rendeltetik. Az ügyész bejelentette felebbe-
■ zését.

összeg 
tönkre

van és

-A.próság'.
Az á r u 1 ó k a 1 a p. G. bécsi kereskedő úgy találta, 

hogy ő rá nagyon is nagy adót vetettek ki. Elment 
reklamálni az adóhivatalba, de hogy a hatás nagyobb 
és biztosabb legyen, kopott szegényes íuliát vett. föl. 
A hivatalnoknak aztán panaszos hangon kezdte regélni, 
hogy ilyen-olyan rosszul folyik a dolga. Az üzlet, alig 
jövedelmez, csak nagynehezeu tud megélni családjával. 
A tisztviselő megindultam hallgat .ta a lamenlációt és azt. 
mondta neki, hogy : „Csak menjen, majd azon leszek, 
hogy a kívánsága teljesüljön." G. örülve a jól sikerűit 
csel fölött, el akart sietni és gyorsan fölkapta kalapját. 
De még az ajtónál sem volt, mikor a hivatalnok utána 
kiáltott: „Jöjjön csak vissza, maga kicserélte kalapomat 
és itt hagyta rongyos süvegét!" — Micsoda? — kiál
tott 1Ö1 G. méltatlankodva — az én kalapom rongyos? 
Tessék ezt megnézni, tizenkét forintba került!" — Úgy! 
felelt e hivatalnok. No az más! A'_ ki tizenkét fitos 
kalapot visel, annak nem mehet olyan rosszul a dolga !“ 
— G, a ki n kopott ruhához elfelejtett rossz kalapot 
venni, látva, hogy a csel fel van fedezve, megsemmisül- 
ten tántorgott ki...........................

* *♦
Idő kérdése. Apa: Fiam János, hozz nekem 

gyufát!
Anya: De kérlek, hadd a fiút, nem látod, hogy ta

nulnia kell!
Apa: János hozz gyufát!
Anya: Rosszul teszed, hogy a kis fiút a tanulás

ban háborgatod; 
bántsd tehát.

Apa: Jani, 
később doktor.

egy

hisz tudod, doktor lesz

hozz egy gyulát és légy

belőle, ne

két perccel

R a p o r t o n. Őrnagy: Miért tart az 
katonát?

Önkéntes: Őrnagy űr — az már nekem is feltűnt.
* **

Feltétel. Orvos: Labdacsokat, rendeljek-e vagy 
pedig cseppeket ?

Beteg: Mindegy nekem, csak sört ihassam ul.Anna.
** *

A görbe ujj. Oroszországban történt a követ
mulatságos eset. Erőteljes legényt állítottak a so- 

l-ajla,

államgannyi

kezö 
rozé-bizottság elé. Már messziről is meglátszott 
hogy beválik. A fickó azonban megmutatta begördült 
mutatóujját és protestált az ellen, hogy őt bevegyék. 
Hasztalan akarták az ujját kiegyenesíteni, görbe ma
radt továbbra is. .Mióta ilyen az ujjad?" kérdé hirte
len a főorvos. — „Már vagy 7—8 éve," feleli a legény. 
— „Azelőtt milyen volt?" kérdi az orvos. — „ilyen 
a!" kiáltja a legény és — kiegyenesítette ujját. Ter
mészetesen azonnal ott fogták.

*,*
*

A l ó v o n a t o n. Kölni Jakab.. Felülhetek még ? 
Konduktor.-Folülni ugyan nem-lehel,- de állva eltér. 
Kohu J. Nű állva én gyalug is mehető,k!
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porosz szénbányákkal, kapható:
legfinomabb porosz kőszén, m.-mázsája 1 frt 80 kr.. 
legfinomabb porosz koaksz „ „ 2 frt 20 kr

ifj. ZSOLDOS FERENCZ.
■

Eladó ház és föld.
Farkas Sándor gyógyszerésznek IV. t. 83. számú Szegi Lukács-féle újonnan átalakított háza, alsóréti 
ö. és 10-ili daltóben levő földje lucerna heréssel örök áron kedveaő^zetési feltételek mellett lioldan- 

.kint is eladó. .— ÉrtekeziM lehet a tulajdonossal <Fark|<,tG^deou házánál.

B A J O K.
(Rectal-hijectio) 
asthmát, időszaki brpnchialbajt, tüdőkatarrliust.

1806.1 Ej. 1888 Hirdetmény.
A tiagyméltóságu ni. kir. honvédelmi miniszter 

úr ez évi 4,s07i«« sz. a. kibocsájtot t rendeletével, — az 
1880 ik évre a lovak és szekerek összeírását elrendelte.

Erlesittetnek tehát a város bel- és külterületén 
lakó ló és szekér tulajdonosok, 1. gy lovaik és sze
kereik behatása végett a megye háznál levő városi 
aljegyzői hivatalban, mindéi.W <• a hivatalos órák 
alatt — ez évi december hó 2 I ik napj.it.il fogva az, 
1889. évi január hó 27 ik napjáig bezárólag szemé
lyesen vagy igazolt, megbízott által jelentkezzenek s 
lovaik és szekereik számát a valóságnak megfelelőiig 
bejelentsék, mert úgy a batáridőt elmulasztók, mint 
a lovak és szekerek létszámát eltagadó tulajdonosok 
— 5 írttól 50 írtig terjedő pénzbírsággal s be nem 
haj t atás esetén annak megfelelő napi elzárással fognak 
bünfettelni.

1888. december hó 14.
Polgármesteri megbízásból

I J Szakái Mihály,
városi aljegyző.

Í
------ -ríAi

Legolcsóbb bevásárlási forrás ; 
ünnepi és alkalmi cikkekben. ‘■■
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T Ü D CM
Gáz-kilehelés

gyógyít tildőliajokat, (tftdóvészt, sorvadást),

A leghihetetlenebb, az orvosok előtt éléi he
tet leiíuek látszott tzmény, tüdóbajok gy- 
gyíthatása, most már teljesen el van érve. 
Világhírű tanárok és orvosok bizonyítványai, 
megyógyúlt egyének száz meg száz levele, me
lyeknek valódi másolatait jnegcáfolhatlan meg
győződés szerzése végett kívánatra bérmentesen bárki 
kaphatja, orvosi szaklapok kedvező jelentései, a leg
nagyobb kórházakban való alkalmazás a legfényesubb 
bizonyítványt nyújtják a rectal-injectorral való kilehe
lési -gyógymód legmeglepőbb, eddig nem sejtett eredmé
ny érői. Példakép ezt jelentik Dr. Bergeon és Dr. Morei 
tapárök: ^Köhögés, nyálkásság, láz, vérhányás három 
nap alatt enyhülnek , azután teljesen elmúlnak alvás 
és'étvágy visszatérnek. A test tplyszaporodása hetenkint 
'/, egészen 1 kilóig A legfárasztóbb életmódot lehet azu-

JvEed.. ZDr. JLltmann Bécs

tán folytatni.* Cornil és Vorneuil tanárok 
így nyilatkoznak : „Az ath inánál a lélekzet- 
hiány azonnali elmúlása. — 'leljos gyógyúlás 
gyakran h nap alatt.** — Du jár din Beaumetz 
tanár: „Időszaki bronchialkatarrh teljesen gyó- 
gyíttatott.“ -+ Frántzl és dr. Statz tanárok :

„Láz, éjjeli izzadás, köhögés elmúlnak — borzasztó 
éhség áll be súlyszaporodás egészen 5 kilóig.“ 
— Dr. M’Laughlin :\0 magas fokú tüdő gümókóros 

közűi valamennyi alaposan felgygyuit." — Hasonlót 
jelentenek a betegek. (A gyógyítás nem alkalmatlan, 
nem .zavaró s utóbaj nélküli.) — A cs. kir. Ijizár. szab, 
gázkilehelési készüléket (rectal - injectort) használati 
utasítással orvosok szarná1 a és magánhasználatra s a 

^gázfejlesztéshez való hozzátartozóval készpénzért vagy 
.postautánvéttel 8 frtfeft, gázmérővel 1O írtért küld 

(Wien), VII., Mariahitfer-strasse N° 70.
itóhin. Kruinau 1588. níart. 3. 

Collega ur ! Egy igen súlyos esetben egy tüdőbajosnál ön kilehelési készülékével valóban kitűnő sikert értem el. 
Tisztelettel MED. DK. FAUTE GYULA.

Kecskemét, 1883. szept. 11.
Tisztelt orvos nr! Ön gázkilehelési készülékét 1887. évi őszkor oly kitűnő sikerrel alkalmaztam, hogy tökéle

tesen helyre álltam s ezen állapot azóta folytonosan tart úgy, hogy teljesen egészséges vág vök. Fogadja őszinte hálámat! 
SZABÓ JÚLIA.

Máriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségéiben.

Védjegy. Fölülmnlhatatlan étvúg/hiúny, gyomorgyöngeaég, rósz 
illatú lélekzet, felfúvódás, savanyu felböffenes, kolika, gyo- 
morhurut, gyomorégés, homok-és daraképzödés, túlságos 
nyúlkaképzudés, sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha 
a gyomortól ered), gyormargörcs, széksz-rrulás, a’gyomor- 
nak ételekkel és italokkal való túlterhelése, giliszták, lép-, 
máj- ék aranyerén bántalmak eseteiben. — Egy üvegcse ára 
használati utasítással egyi’.ttJOkr., kettős palack 70 kr.

Központi szétküldés lirátly Károly gyógyszerész által 
Kremsicrhen (Morvaország).

Kapható minden gyógyszerfárbtim
i Óvhm! A valódi máriaezcllb gyomoresöppck?: dók. 

hamisítják és utánozzák. A vakidisÚJí jeleit niin'.'.i 
üvegnek piros, a fenti védjegjgyci ellátott bontókba lúd] 
göngyölve lennie és a minden úvegliez mellékelt hasznú- 
inti utasításon meg kell jegyezve lenni,’ hogy az Kreui- 
slerbcn Gusek Henrik könyynyomúájúban nyomatott, eo u

Valódi minőségben kaphatók: Szentesen l’odhradszky Fer-nc és 
Várady Lajos, gyógy szertáraiba n ; Hód-Mező-Vásárhelyen Aigner 
pyula, Boreck Péter, Bánfalvy , Lajos, Kiss Gyula és Németh L. 
gyógyszertáraiban ; Szarvason Medvecky József és Bartcs Emil 
gyógyszertáraiban ; Szegeden Ambrózy A., Barcsay Károly, Dauer 
József, Károlyi Kálmán és Fónagy gyógyszertáraiban. Szt.-And- 

ráson Pollatsek Vilmosnál.

Fölhívás!
• A „Gazdák és Ipar .sok át. Hitelszövetkezete, 

melynek idáig ulájegyzett 10(1,000 részjegye után 2 
millió alaptőkéje s körülbelül 200 fióktelepe van az 
ország különböző vidékein', hogy alapszabályszerű ne 
mes intencióinak, nagy céljainak megvalósítását siet
tesse, a tovább terjeszkedést már beszüntette s jövőre 
csakis az eddig felállított fióktelepek alapjának meg
szilárdítására fordítja erejét. Mely törekvésénél fogva 
a fióktelepek még mindig elfogadnak uj részvényes 
tagokat.; de mert előre láthatólag a beiratkozhatási idő 

, hosszúra már nem fog terjedni,-figyelmeztetnek mind- 
ázÁif 1iik -rfézjegyei&t ataifm1 kifUnnák', hogy ■ a még r 

•Jtiná^kozó kedvező alkalmat felhasználni iparkodjanak. 
Részjegyekre -aláirulkozlíatiíi a fióktelep helyiségében, 
Szőke István'fióktelepi elnöknél.

. ''< , ■ ' . Kezelő bizottság.

Legjobb kézi harmonikák,
1, 2 éw 3 sor billentyűvel* 

Hangverseny-harmonika. saját ta
lálni ányu acélban gokkal és bőrfuvóval, va
lamint mindenféle zeneeszközök, he
gedűk, citerák, flóták, klarinettek, trombi-

■ ták, zenélő szelencék, szájharmonikák, ok- 
karinák, verklik, arisztonok, madárverklik, 
zeuélő albumok, sörös és boros poharak stb. 

kaphatók

TR1MMEL N. JÁNOS 
harmonika gyárában, Bécs VLL Kaiser- 

stra8se D-
zepe-eszközökről 
ntók.

Árjegyzékek harmonikákról vágy egyéb ze
Ingyen és bérmentve kaphat

Van szerencséin a n. é. helybeli és vidéki 
közönségnek dúsan felszerelt és igényeinek min
den tekintetben megfelelő raktáramat

becses figyelmükbe ajánlani.
Játékszerek nagy választékban g

Mindezeken kiviil ajánlom nagy választékú 
és legjobb gyártmányú férfi-, női- és gyermek- lí 
cipőimet, férfi- és gyermek kalap- és sapka rakta- 
rámát, nemkülönben kész raktárt tartok minden- lj 
nemű férfi és női
d.i'va.t és pipere cilrlrelr'berr.

Valamennyi cikk bámulatosan olcsó áron t? 
kapható.

Eddigi becses bizalmukat továbbra is kérve [j 
vagyok kiváló tisztelettel ti

WELUSCH VILMOS, íj
férfi és női divat és pipere raktára Szentesen.

A „Szentesi Takarékpénztár* épületében.

(JQ 
h* 0 
p*
<1

ö* 
ö*
O>
lí)
H 0

P* 
ct 
(1) 
o1 
ö*

napj.it.il

