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ELŐFIZETÉS! ÁR: 
Bgésr évre . . . 4 frt. 
Félévre . . . . 2 frt. 
Negyed évre . . . 1 frt. 

M E G J E L E N 
m i n d e n v a s á r n a p . 

HIRDETÉSI \RAK: 
3 hasábon perttsorért egy-
szeri hirdetésnél 18 kr., 2 
hasábosért 12 kr., 1 hasá-

bosért 6 kr. számíttatik. 

NYrxyrxJ^R 
minden egyes sora 15 kr. 

E lan MKffIlemi rtar.ét illető 
kftsleméuyeK a szerkesztő-
séghez, a pénzküldemények 

pedig a kiadó-hivatalhoz 
küldendők. 

Srófolják az adót! 
Rosszabb sorsa az iparosnak, kereskedőnek 

s a magán szorgalom bármiféle munkásának 
soha nem volt Magyarországon, mint az utóbbi 
években. 

A lefolyt 10 év alatt egyetlenegy jó ter-
mésű év nem volt; a telekkönyvi teher az in-
gatlanon folyton szaporodik, végrehajtás, árve-
rés egymást éri, a földmives pusztul, az iparos 
nyomorog, Amerikába készül, a kereskedő teng, 
a honorátorok és szellemi munkások serege a' 
drágaság miatt adósságból pótolja napi keres-
ményét. A tönkre mentek száma napról napra 
szaporodik. Az átalános anyagi hanyatlást, 
kí:zd:lmet, a végromlásra vezető erőlködést 
latjuk mindenütt. 

Az adózási képesség ijesztő módon apad 
és mindennek dacára az adó megdöbbentő mó-
don szaporodik, versenyez az Ínséges évekkel 
az adózási képesség tönkre tételében, 110 folyton, 
évről évre srófolják fölebb. 

Minden jó honpolgár szívesen fizeti adaját, 
az államéletben általa élvezett haszon arányában. 

Azonban ezen adótehernek — hogy föl 
ne jajduljunk ellene — arányt kell tartani a 
komolyan megfontolt adózási képességgel, s 
szaporodni csak oly arányban szabad, amily 
arányban növekedik az adózási képesség, s ha 
ez nem növekedik; de apad, ugy az adónak 
is nem nőni, hanem fogyni kell. — Ez a jo-
gosság és észszerűség törvénye, ez a honpolgár 
és az államnak egymástól elválaszthatlan ér-
deke. — Menjünk azonban csak el az adóki-
vető bizottsági tárgyalásokra és meg fogunk 
győződni róla, hogy a jog és észszerűség tör-
vénye, honpolgár és államérdek csak fictio-us 
fölfogás az államkincstár érdekét képviselő 
államközeg szemében Az adókivetési előmun-
kálatot készitő államközeg semmit nem törődik 
az Ínséges évek nyomasztó terhével; ő csak 
azt nézi, hogy mevnyi volt a írult évben az 
adó. s hogy fölebb valóinak kegyét kiérde-
melje, az előléptetésre érdemet szerezzen, egye-
düli célja az, hogy az adó fokoztassék, hogy a 
mult évihez képest nagyobb adóösszeget legyen 
képes kimutatni, s innen van azután az, liogy 
bár az adózási képesség rohamosan apad, az 
adó évről évre folyton szaporodik. S ezen foly-
tonos adósrófolás áldozatai az iparosok, keres-
kedők, üzérek és szellemi munkások. 

Végig hallgattuk a városunkban működő 
adókivető bizottság tárgyalásait — S száz közül 
kilencven adótételnél - az államkincstár érdekét 
képviselő adófelügyelői közeg által készített 
előirányzat szerint. — az adó a mult évihez ké-
pest emelve van. De hát miért van emelve ? 
Hiszen a mu!t év ezen századnak a legínsége-
sebb egyik éve volt, mely az adóképesség fo-
kozása helyett, adósságot, ínséget, nyomort ha-
gyott hátra. — Álljon elő nekünk az az adó-
föl ügyelői közeg és mondja meg, hogy az adó-
emelésre miből merít indokot, s honnan vett 
jogot és bátorságot? 

A törvény ugy intézkedik, hogy a III., IV. 
osztályú kereseti adókirovási munkálatok köz-
szemlére kitétetnek avégből, hogy az adókivetési 
tárgyalások előtt minden adózó polgárnak módja 
legyen a rája kirótt adómennyiségről meggyő-
ződni, s ha ezt sokalja, ellene az adókivető bi-
zottság előtt fölszólalni. 

Nálunk 100 közül 5 ember sem tekinti meg 
ezen előmunkálatot és 100 közül 10 sem megy 
el az adókivető bizottság elé, hogy az adóemelés 
ellen tiltakozzék. S mivel meg nem jelen, azt 
mondják, hogy elmaradása hallgatag beleegye-
zés jelent,s a jámbor adózó csak akkor bámul 
nagyot, mikor adókönyvecskéjébe a mult évi 
adónál 2—3 frttal többet irnak; pedig a mult 
évihez képest adózási viszonyában csak annyi-
ban történt változás, amennyiben keresete 
helyett folytou adóssága növekszik — De ezzel 
nem törődik senki; mert az adófölügyelői tiszt 
és fogalmazó előléptetésre akar érdemet szerezni 
s ehez ezen branzsnál az adósrófolási képesség a 
legbiztosabb lépcső. S e mellett ezen tisztelt 

BELYEGDIJ 
minden beiktatásnál 30 kr. 

adófölügyelői közegek — mint tudjuk — az 
általuk kisrófolt adótöbbletnek bizonyos száza-
lékát játalmul is kapják. 

Tehát ezen kincstári borravaló is egyik ha-
talmas rugója az adósrófolásnak, mely ellen 10 
év insége folytán kimerült, lerongyosodott adó-
zók nyomora hiába tiltakozik. 

Ez az állapot soká nem tarthat igy. 
A nagymérvű önkény és visszaélés ellen, 

melyet az adókivetésnél az adóföl ügyelői vak-
buzgó közegek elkövetnek, komolyan tiltako-
zunk — E tiltakozás azonban, ha visszhang 
nélkül vész el, senkit nem ment meg a borra-
való és kitüntetés hajhászata folytán fölsrófolt 
illetéktelen adótehertol. 

Itt tömeges fölszólalásra van szükség. 
Mi azt mondjuk, hogy a mult évek insége 

után a kereset nálunk nagy mértékben csökkent, 
a jövedelem lévén a kereseti adó alapja, az adó-
nak tehát csökkeni kell, ahelyt, hogy az az adó-
zóval mit sem törődő vak adóföl ügyelői közeg 
önkénye folytán emelkedjék. 

Nézzen utána minden adózó és érvényesítse 
felszólalási jogát, figyelmeztesse a ministert köz-
egeire, kik az ínséges évekkel versenyt fejtenek 
ki az adózók koldusbotra juttatásában. 

Kell, hogv legfelsőbb helyen meg védessék 
az adózók érdeke a kincstári borravaló szülte 
önkénykedés ellen. © 

Még egyszer a jegyzői vizsgáról. 
(Válaszul Kókay Pál urnák.) 

A jegyzői vizsgára vonatkozó — e lap f. é 14. 
számában megjelent igénytelen közleményem Kókay 
Pál urat arra indította, hogy a jegyzői vizsgabizottságot 
támadásaim ellenében védő szárnyai alá fogadja. A 
legtöbb esetben hálás feladat az i lyen; ezúttal azonban 
hálátlan szerepnek bizonyult. Egyébként nekem semmi 
kifogásom el lene; ki ki ugy delectálja magát, a mint 
neki kellemesebbnek tetszik. — Nem is tartanám szük-
ségesnek K. ur fejtegetéseire válaszolni, ha megmaradt 
volna a szigorú objcctivitás korlátai között. — Azon 
ban a személyemet sértő gyanúsítások s azon kima-
raasió absurdumok, melyek együttvéve K. ur cikkét 
képezik, válaszomat mindenesetre provocálják. 

A mi a reám szórt sértéseket illeti, — elégnek 
tartom viszonzás helyett azokat a tiszta öntudat teljes 
nyugodtsagával visszautasítani; mivel egyrészről K. P. 
úrhoz engem rég idő óta a rokonszeuv és becsülés 
kötelékei csatoluak, s én ezen kötelékek iránt még 
most is igaz kegyelettel viseltetem; másrészről pedig 
egyáltalában nem akarok epébe mártott tollal irni. 
l i igyje el K. P . ur, hogy ha ezea szempontok nem 
lebegnének szemeim előtt, csak játék volna nékem 
ellenében a visszatorlás jogát gyakorolui ; mert az 
igazság fegyvereire támaszkodó amaz önbizalom, mely 
uz egyszeri huszár ismeretes fölfohászkodásában igy 
uyerl kifejezést: „Ur Is ten! ne segits se nekem, se 
az ellenségnek, hanem csak nézd, hogy mit csinálok" 
— soha jogosabban nera nyilvánulhatna, mint most én 
bennem. 

Do hat én nem akarom a visszatorlás érdekében 
kizsákmányolni előnyösebb helyzetemet. Csak a fölötti 
sajnálkozásomnak adok kifejezést, hogy K. P. ur nem 
elégedett meg az én csekélységem bántalmazásával, ha 
nem szolgálatkész buzgóságában nem átalt annyira 
menni, hogy nyíltságuk miatt kissé kellemetlen, de 
megdönthetlen igazságon alapuló szavaimat intricus 
fogasokkal elcsűrjecsavarja . — Lelkemre, az ilyen 
machiaveili szerep nem igazi szerepe K. urnák. Saját 
érdekében kérem tehát, hogy jövőben ne vegyen ma 
gára kölcsönkért r u h á t ; hagyja meg azt o lyanoknak, 
a kiknek természetes mezüket képezi. 

Áttérve K. ur cikkének érdemleges részére, — 
nem hagyhatom szó nélkül azon naiv állítását, misze-
rint az olyan bajokat, a melyek tniatt én felszólaltam, 
nem a sajtó utján, hanem a fegyelmi bíráskodás köz 
bejöttével kellene orvosolni. Ugyan kérem, hát a sajtó 
nak nem egyik legfőbb feladatát képezi e a létező 
intézmények bírálata, a kártékony kinövések ostorozása, 
a közmegbizatásban eljárók ellenőrzése? De még nem 
minden tekintetben okszerűbb e, ha a hidatalra aspirá-
lók szigorú megrostolása által azt igyekszünk elérni, 
hogy minél kevesebb ok és alkalom legyen a fegyelmi 
bíráskodás szomorú kötelességének igénybevételére? 

E pontra nézve tehát kettőnk nézete között azon 
lényeges elvi különbség van, hogy inig az én circum-
spectus nehézkes észjárásom szerint igen jó a köpö 
nyegről eső előtt gondoskodni, addig K. ur felfogása 
szerint teljesen elegendő a köpönyeget eső után ke-
resni elő a sutból, és — illendően kiporoztatni. 

Azt mondja továbbá K. ur, hogy az általam fel-
sorolt példák fölemlitése a legmértéktelenebb indis-
cretiót hépozi. — Engedelmet kérek, még eddig nem 

Bérmentetlen levelek nem 
fogadtatnak el. 

tudtam, hogy az igazmondásnak a technicus termi-
nusa : indiseretió! Lehet különben, hogy ez csak K. ur 
szótárában van igy. 

Egy érdekes újdonsággal is volt szives K. ur 
meglepni, egész komolysággal azt mondván, hogy a 
jegyzői vizsga alapján kiadott képesítési bizonyítvány 
nincs hivatva igazolni s nem is igazolja azt, miként az 
illető egyén a jegyzői teendők ellátására valósággal 
képes. Horrendura dictu! Hiszen akkor az egész jegy-
zői vizsga és képesítési bizonyítvány nem egyéb, mint 
világbolonditó humbug. Már pedig eat én még K. ur-
nák se akarom elhinni; sőt — minden hibáik és gyen-
geségeik dacára, tisztelem annyira a vizsga bizottságo-
kat, hogy ilyen méltatlan vádat szó nélkül el ne hall-
gassak. Azért egész indignatióval tiltakozom ellene, 
hogy K. ur a vizsga bizottságokat ily lealázó módon 
gyanúsítsa. 

Nagy tévedésben van K. ur akkor is, midőn azt 
állítja, hogy a törvényhozás a jegyzői képesítő bizo-
nyítványok értéktelenségére való tekintetből nyitott 
tért azon eshetőségnek, miszerint a hivatalra képtelen 
egyének állásuktól fegyelmi utón elmozdittathassanak. 
A törvénynek ezen intézkedése általánosságban szót 
minden közigazgatási tisztviselőre nézve ; már pedig 
azt még a laikus is tudja, hogy a közigazgatási tiszt-
viselők nem csak jegyzői vizsgát tett egyénekből álla-
nak, sőt aránytalanul nagyobb részüktől nem is kíván-
tatik valami speciális qualiticatió. 

A mi a K. ur által felhozott két esetet illeti, — 
azok annyira nem bizonyítanak az én állításaim ellen, 
hogy nekem felesleges is azokra bővebben reflactálni. 
Mert bizonyit-e az valamit ellenem, hogy a ki itt két-
szer megbukott, harmadszor más törvényhatóságban 
sikerrel tette le a vizsgát? Hiszen a három vizsga kö-
zött legalább is egy, de könnyen másfél évi időköz 
feküdt ; hát micsoda nagy virtus volt annyi ido alatt 
elsajátítani azon elméleti és gyakorlati ismereteket, 
molyekkoi az illető a két előbbi vizsga alkalmával nem 
birt P — Vagy mit bizonyit az. hogy akadt olyan em-
ber, a ki itt letette a vizsgát, s más törvényhatóságban 
is képesnek találtatott? — Hát mondottam én, hogy 
itt kizárólag képteleu emberek tesznek vizsgát? Való-
jában azt a két esetet nem igen leheí olyan nagy 
ostentatióval fölhánytorgatni. 

Zárszavában K. ur nem titkolja azon véleményét, 
hogy az én cikkem tendentiósus volt. Ebben az egy 
pontban tökéletesen igazat adok neki Csakhogy ama 
tendentiának kútforrása nem a személyes érdekeltség-
ben található fel — mint azt K. ur sejteti — hanem 
azon őszinte óhajtásban, vajha a vizsga-bizottság ko-
molyan szivére venné az igazság szavát, s jövőre kö-
rültekintő óvatossággal j á rna el feladatában. 

Végezetre még nera hallgathatom el, hogy amidőn 
K. ur cikkét elolvastam, első tekintetre azon benyo 
mást tette az rám, mintha őt annak megirásakor azon 
jóindulatu sz iudék vezérelte volna, hogy látszólagos 
védelem ürügye alatt még nagyobb nyomatékot köl-
csönözzön az én szerény (ölsaólalásoranak. — Sőt még 
most is ugy vélekedem, hogy a vizsga-bizottságnak — 
K. ur védelme után — nagyon sok oka van fölfohász-
kodni : „Uram oltalmazz meg a jó barátaimtól, — az 
ellenségeimtől majd csak megvédem magamat vala-
hogy !u 

Egyébiránt bármiként vélekedjék is a vizsga-
bizottság, én a magam részéről nem habozhatok K. 
urnák őszintén megmondani, hogy : „si tacuisset, phi-
losophus mansÍ8ses.u Nemó. 

Iparosaink figyelmébe. 
v. 

A társulati szervezet feladataival és ezek hord-
erejével tisztában levén, az sem lehet kétséges, hogy 
am* feladatok megvalósítására csak akkor lehet kilá-
tás, ha a társulatok a feladataiknak megfelelő autono-
mikus jog- és hatás körrel is felruháztatnak. — Az 
1872 iki ipartörvény értelmében létesült ipartársulatok 
pangásának és életrevalóságának főoka épen abban 
rejlik, hogy a társulatok terhekkel járnak, azonban 
rendkívüli korlátolt jogkörrel bírnak. 

Az ipartársulati szervezet nem lehet ön cél, ha-
nem csnpan «'bzköz bizonyos fontos oktatási és neve-
lési célok elérésére Ehhez képest, ha ezen célokat 
el akar juk érni, amaz eszköznek elég hatályosnak kell 
lenni. Mindazon hatósági jogok, melyektől a kérdéses 
célok elérése feltételezve van, első sorban a társula-
toknak, fellebviteli fokon pedig az iparkamráknak éa 
központi ipartanácsnak megadandók. — Ezen jogok 
röviden altban foglalhatók össze, hogy a szakneveléa 
és a munkarend feletti felügyelet a társulatokra lesz 
bízandó. D> ez ha csupán elvileg történnék, — még 
nem volna elegendő. Szükséges a jogok gyakor lásának 
anyagi eszközeit is megadni. 

A társulatoknak mindenek előtt jogában kell, 
hogy álljon a viszonyoknak megfelelő közvetítési ille-
tékeket szedni, először is a tanoncok szegődtetésével 
és felszabadításával. De távábbá az oly társulatoknál, 
melyeknél a munka közvetítés együntetu vitele szük-
ségesnek látszik, a társulatok joga legyen azt saját 
tagjaira nézve esetleg kizárólagos módon is gyakorolni, 
és erre nézve szintén bizonyos megállapítandó méltá-
nyos közvetítési dijat szedni. 



A mi a munkaadók és munkások közötti vitás 
kérdések békéltető bizottságok általi kiegyenlítését il-
leti, e j og magától éithetőleg a társulatokat teljes 
mértében megilleti, és a társulatok fe l jogosiundák, 
bogy ily ki'oékitéseknél — ha célszerűnek látj ik — 
szintén bizonyos dijat szedjenek — Ezen békéltetési 
jogkör azonban még kibőviteudő leune és padig két 
i r ányban : 1. a társulati tagok közt felmerülő iparügyi 
peres kérdések eldöntésére, és 2 oly esetekben való 
békéltető bíráskodásra, midőn a vevő közöaség réözé 
lől egyes tagok elleu az iparűzletből eredő panaszok 
merülnek te l ; — természetes, hogy ily ügyekben bé-
kebiráskodásnak csak akkor lenne helye, ha a társulat 
közbejövetale a közansé^beli panatzló által igénybe 
vétetik, és hogy a békéltetés sikertelensége esetében 
a rendes bíróság előtti eljárásnak van helye. — Ily 
esetekben is meg kell, hogy illesse a társulatot bizo 
nyos dij szedése. 

Mindezen dijak vagy illetékek a társulatok ren-
des évi kiadásának fedezésére fordítandók. 

Dd az illetékek vagy dijak szedésénél még na-
gyobb horderővel bir a bírságolási jog, melylyel a 
régi céhek kivétel nélkül birtak. E bírságolási jog 
nem annyira pénzügyi szempontból fontos, hanem főleg 
azért, mert a társulati rendszabályok érvényesítésére 
igen sok eseten csupán a bírságolás az egyetlen hatá-
lyos eszköz. Ezért mulhatlanul szükségesnek tart juk, 
hogy a társálatok egyes határozottan kiszabandó ese 
tekre nézve bírságolási joggal bírjanak, és pedig mind 
a mesterek mind a segédek ellen. — A befolyandó 
bírságösszegek azonban mindenkor szakoktatási, illető 
leg művelődési célokra fordítandók. 

A társulatok anyagi helyeztetése minden esetre cgyi 
két képezi az organisatis letontosabb kérdéseinek. Er re 
nézve a kérdésnek minden oldilról való alapos meg-
fontolása után a következő rendes jövedelmi forráso-
kat vélnök a társulatok részére megadni : legyenek l . 
egvszer-mindenkorra fizetendő mérsékelt 1 elvételi dijak, 
melyek a társulatok alaptőkéjének gyatapi tására for-
di tassanak; 2 rendes évi dij tk az alapszabályok ál-
tal megállapított összeggel. Azonban ha ezen évi di 
j akbó l az évi költségek teljesen fedezhetők nem vol-
nának, a társulatoknak joga legyen pót járulékokat 
vetni ki a tagokra, és pedig ugy, hogy a közönséges 
dificit fedezésére szükséges pótdíj *k a társulati tagokra 
lejenként, az oly netaláni eszközlésekre szükséges 
összegek pedig, melyek élvezete az üzlet terjedelmé-
vel arányban áll, a tagok egyenes üzleti ad'>jíval 
arányban vettessenek ki. 

Az előadatokban körüívonalozott jog és hatáskör 
biztos kilátást nyújtani arra, högy a társulatok, melyek 
a körüiirt alapon szervezkedui fognak, a rajok rovandó 
feladatoknak urai lehetnek. — Meg kell azonban még 
jegyeznünk, hogy a tervezett háromfoku szervezet ér 
telmében a társulatok nera lennének magukra hagyatva, 
hanem működésükben folytouos impulsust és táraoga 
tást nyernének az iparksmarágtói és végső fokou a 
központi ipartanácstól. Ezen fölsőbb forumoknak ösz-
tönző hatása alól a társulatok nem is vonhatnák ki 
magukat, amennyiben a feladataiknak meg nem felelő 
társulatoktól az önnállóság meg is vonathatnék. 

VI. 

A megoldandó kérdések második fontos csoportja 
az iparszervezet kebelében folytatandó szakbeli kikép 
zésre vonatkozik. 

Az idevágó kérdészk nagy részére ugyan megadja 
a feleletet maga az iparszervezet egész célja mely fő 
leg abban áll, hogy altala a szakbeli kiképzés rend 
szeres módon folytattassék : — Szükséges tehát, hogy 
a szakbeli kiképzés menetére nézve szabatos rendezés 
lépjen életbe. E rendszer főbb vouásai a semmikép 
nem mellőzhető gyakorlat szerint is abban kell, hogy 
áll janak, miszerint az iparos pályára lépő if jak bizo-
Dyos időn át rendszeresep tanulják az ipart valamely 
műhelyben, ezen idő alatt egszersmind — a szüksé-
ges elméleti és szakismetetek és készültségek mogszer 
zes :re pontosan látogassak a megfelelő tanintézetet 
— Ezen tanonc idő befejezése után felszabadit tatván 
B iparukat bzakbavágó műhelyekben, vagy gyárakban 
gyakorolván, a szakképzettség lehetőleg teljes mérvét 
igyekezzenek megszerezni. 11a ezen rendszer a szak-
társulatok, illetőleg iparkamarák és végső sorban a 

T Á R C A . 

— B E S Z É L Y . 

Irta: S. F. 
Bodoki Kuti Emil, midőn az utolsó hamis szá-

zast is beváltotta már, gőzkocsira ült és ment haza 
Feketeházára . 18 ezer frt. jó pénz volt zsebében és 
2000 frt ára arany és ezüst ékszer p a k k t á s k á j á b a n ; 
ezer és ezer kü'öntéle gondolat ra jzot t agyában. 

Eletemet megmenté és egész életemre boldoggá 
tett egy ember, kit nem ismerek, kit soha nem láttam, 
gondolkozott az itju és eszébe jutot t az ismeretlennek 
ígérete, hogy eiry hónap múlva ismét taláikozhatnak a 
Pannóniában, hol 1000 frt. jó pénzért 10000 frt. hamis 
pénzt ad. Nem megyek, monda az i f ju : 18 ezer írt-
nak eszélyes fölhasználása mellett megbírok élni és 
ez mi hamis pénzzel való üzérkedés még vesztemet 
idézhetné elő. Nem akarom az iMmeretlen jóltevőt látui 
soha. Haza megyek, megnősülök és munkás életet kez-
dek, goudolkozott az ilju. 

A trőzkocsi a ceglédi indóházhoz robogott be. 
„ O g l é d ! 15 perc ;" kiáltott az ellenőr Délelőtt 9 óra 
volt. Az ifju kiszállt a coupéból, hol egyedül ült és 
az áiJomás ét termébe ment, hol vellás reggelit paran-
csolt, mig ezt kiszolgálta a pincér, újságot vett ke 
lébe , melynek politikai I Írektől hemzsegő hasábjait 
elébb közönynyel betűzgeté, s már leakarta tenni, mi-
kor egy hir tűnik szemébe, melynek cime nöngyilkosságu 

^s szól e k é p e n : „f ketehnzi levelezőnk írja, bogy: ou-
nan Lehány nappal ezelőtt Bodoki Kuti En."! joggya 
kornok ügyvédi vizsgát tenni jö t t töl Pestre, ti 6zeren 

központi ipartanács felügyelete alatt jóakara tú buzga 
lommal és erélylyel érvényesíttetik, az ifju nemzedék 
a szakbeli készültségnek oly márvét fogja megszerez-
hetni, mely azt a versenyre képessé teeudi. 

A mi már most ezen rendszernek fontosabb rész-
leteit illeti, azon első kérdésre nézne, hogy kik tart-
hassanak tanoncokat , a felelet elvileg macától értbe 
tőleg csak az lehet, hogy a tanonctartási jog csak 
azon iparosoknak adható me^. kiknél a tanonc magát 
valóságosan kiképezheti, vagyis egyfelől a szakképzett 
kézműiparosoknak, másfelől azon műves iparral fog 
Ulkozó gyarosoknak, kik mint ilyeoek, szakér.ő mű-
vezetőt tar tanak. Miután azonban itt nem elégséges a 
kiképzés alaki lehetősége, hauern az ipar érdekében 
megkívántatik, hogy a szak tmi tás valóságosan és pe-
dig rendszeres erélylyel folyjon, az ipartársulatoknak 
felügyeleti joga ugy értelmezendő, hogy az illető tár-
sulatnak (illetőleg fellebbviteli fokon az iparkamarának 
és. központi ipar tanácsnakj joga legyen az oly iparo 
soktól, kik u tanviszonyból eredő kötelezettségűknek 
meg nem felelnek, s kiknél a tanoncok magukat ki 
nem képezhetik, a tanoncokat eelataus esetekben el 
is vonni. 

A mi a tanítást magát illeti, erre nézve főleg a 
tanidő, a tanszerződ és a vizsgálat kérdáde bir fon-
tossággal. Ezen kérdésekre nézve a következőket vél-
jük javas la tba h o z a n d ó k n a k : 

A tariidő meghatározására nézve, az ipartársula-
tok feladata szabályzat utján megállapítani a rendes 
tanidőt az illető iparágra nézve. Az i!y szabályzat, 
mely még a tanoncok kiképzésének és megvizsgálásá 
nak egyéb módozatait is magában foglalja, az illeté 
k^s iparkamarának fSváhagyás végett bemutatandó. 
I la a társulat és a kamara között ez iránt nézeteltérés 
merülne fel, a közp jn t i ipartanács dönt . 

A szabályzat keretén belül a tanszerződés meg-
állapítása a felek szabad egyeszkedésének van fen-
tartva, azonban a szerződés az illetékes ipartársulatnál 
bemutatandó II i egyes esetekben a rendestől eltérő 
tanidő köttetnék ki, az ipartársulat beleegyezése szük-
séges, mi, ha megtagadtatnék, nyitva áll a fellebbezés 
az iparkamarához, illetőleg a központi ipurtauácshoz 

A tanidő befejezésével pedig minden iparos ta 
nuló kötelező módou megvizsgálunk s ugyauezen al 
kalommal, am^nnyibeu az iskola látogatási kötelezeit-
ségnek megfelelt s általában a törvényes kellékekkel 
bir, segédi oklevelet nyer . 

A főbb vonásaiban imént vázolt szakképzési rend 
szer — mint látható — semtui módon n^m ütközik s 
a vállalkozási szabadság, sem az ip.írűzé-i sz. b <d 
mozoghatás klváualmaiba, mindazonáltal kézzelfogható, 
hogy e rendszernek teljes és erélyes végrehaj tás ese 
tében a szakbeli kiképzés nagy lendületet venne, ugy 
hogy e rendszer uralma r lat t nem képzelhető, hogy 
egészen értelmetlen kontárok kerü jenek ki a tanító 
mesterek mű letyeiből. 

Ha a tanítás menete ily módon szabályozva lesz, 
könnyen megoldhatóvá válik azon kívánalom is, mely-
ben az iparosság zöméuek óhajtása a culminál, t. i. 
hogy önálló kézműipart csak az folytathasson, a ki 
kimutatni képes, hogy iparát tanulta. 

A szaktanulás igazolására ugyanis alapul szolgál-
hat a felszabadulási oklevél. — Azouban ezt niagáb in 
véve még nem tar that juk elegendőnek az önnálló kéz 
mű par folytatásához. Er re nézve a felszabadulási ok 
levélen kivül megkívántatandó kelléknek véljük még, 
a 24 éves élet kort, és legalább 3 évi gyakorlati , fog 
lalkozást szakbavágó műhelyekben vagy gyárakban , 
illetőleg tanműhelybeu. 

Magától érthető, hogy lehetnek egyes esetek, 
midőn 24 évnél fiatalabb nagy korasitott segédek, vagy 
olyanok, kik három gyakorlat i év^t kimutatni nem 
tudnak, mégis teljesen képesítettek lehetnek önálló 
ipar űzésére ; — ily esetekben az illető ipartársulat 
meghalgatásával az illetékes iparkamara l enre feljogo 
sitandó fontos okoknál fogva, a most említett két kel-
lék alóli felmc ntést megadhatni, esetleg s fellebbezéssel 
a központi ipartanácshoz. 

Ki kell azonban e helyen emelnünk, hogy — 
mint fentebb is érintettük — az ipartanulás igazolására 
vonatkozó rendszabályok csupáu a kézműipart illetik, 

a gyáripar ellenben, melyre nézve a határvonal fen-
tebb meg volt vonva, a tanulás igazolásától íüggetle-
iiű1, szabadon lenne gyakorolható. — Egyebekben is 
a mi a gyáripar t illeti, némely i rányban eltérő intéz-
kedések kűkségesek, különö3en a uői és kiskorú mun-
kások foglalkoztatása, a gyári helyiségek berendezése 
tárgy ában stb. E^ek részleteibe azonban nem kívánunk 
bocsátkozni ez alkalommal, midőn tekintettel arra, 
hogy a mélyen tisztelt képviselőház közgazdasági bi-
zottsága a II . orsz iparos gyűlés kérvényével behatóan 
foglalkozik, fe ladatunknak véltük egyelőre azon kér-
dések tisztázásához hozzájárulni, melyek a kérvények-
ben elvileg érintve vannak . 

Ugy véljük, hogy az előadot takban az ipar ren-
dezésére nézve oly rendszert hoztunk javas la tba , mely 
az iratunk elején kiemelt kettős célnak legalább főbb 
vonásaiban megfelel. — Ami még a további részlete-
ket illeti, azokat a gyakor la t folyamában — magának 
az iparszervezetnek, mint élő organismusnak, kell meg-
fejteni és lépésről lépésre fokozatosan haladva, mind 
tökéletesebbé tenni. 

A ' ta lában véve javas la ta inkban nem annyira tör-
vényszakaszbeli holt betűkre, hanem arra fekte t jük a 
fősúlyt, hogy oly iutézményeket hozunk létre, melyek 
az iparos élet termékeny ta la jába beültetve, folyton 
fej lődjenek, s f e j ő d é s ü k b e n a hazai ipar előmenetelé-
nek állandóan működő tényezői legyenek. 

Midőn ezért a fentebbi j ivas la toka t a mélyen 
tisztelt képviselőház kegyes figyelmébe ismételve a j án -
lanak s azok érvényesítését kérnők, maradtunk leg-
mélyebb tisztelettel 

Budapesten, 1880. évi márc. 20 án. 
Az orsz. m. iparegyesület nevében : 

Rá.th Károly, Mudrony Soma, 
alelnök. igazgató. 

Világ folyása. 
Kelet egén újra vészes fellegek tornyosul-

nak. Montenegro és Albánia között minden per-
cen lehet várni a háború kitörését. 

A berlini congres-?uson létre jött megállapo-
dás szerint ugyanis, Montenegro a fölosztás alá 
vetett török birodalmi részekből Plavát és Gu-
sinye tartomány részeket kapta volna. A porta 
és Montenegro közö t később az európai hatal-
mak által is jóváhagyott azou egyezség jött 
létre, hogy a porta Pláva és Gusinye helyett 
Albániát adja a montenegróiaknak. -— Ezen 
egyesség szerint Albániából f. hó 12-én kivonul-
o k a török katonák és a törökök kivonulása 
után 7 órával későbben húzódtak volna be Al-
bániába a inontenegróiak. Igen, de az albánok 
megszálltak minden erődöt és béke helyett tííz 
és háborúval fogadták a montenegrói megszálló-
kat s már eddig is véres összeütközések történtek. 
Nikitza Montenegro fejedelme egész seregét moz-
gositja és el van határozva a legvéresebb há-
borúra. 

Az albánok tíízhelyök megvedésére az utolsó 
csepp vérig készek. 

Montenegro most azt követeli a portától, 
hogy Albánia megszállását a török katonaásg 
fegyveres támogatással segit^e elő. — De erre 
Usman pasa kinyilatkoztatta a szultánnak, hogy 
ő sem mint hadügyminiszter, sem mint tábornok 
soha nem fog a török csapatokhoz oly parancsot 
kibocsájtani, hogy az albánok hűségét és haza-
fiúi érzelmeit puskalövésekkel jutalmazzák 

Ezekből előre lehet látni, hogy Albánia és 
Montenegro között a legvéresebb háború fog ki-
fejlődni, s hogy ezen albán-montenegrói háború 

csétlen i f ja most másodszor kísérlett szerencsét. — 
Azon elhatározással ment a vizsgának, hogy ha meg-
bukik, szégyen szemre nem megy többé szü!ő váró 
sába, hanem agyon lövi magát. Az ifju megbukott s 
a vizsga után apja és jegyese levelet kaptak tőle, 
melyben értesiti őket, hogy a vizsgán elbukott és mi 
kor e levelet olvassák már ő megszűnt élni. — Ezen 
niegrenditő eset itt annál nagyobb izgatottságot szilit; 
mert az if júnak apja egy v*d, kü lö .c , ki semmit nein 
törődik fia sorsával, s a szülei bánat helyett, megelé-
gedéssel fogadta e hirt. S itt nera tudja senki hogy a 
boldogtalan elhatározás, v ilóban végre hajtatott e? 
Ezen Feketeházáról irt levélben foglalt hírre fölhivja 
a szerkesztő a pesti rendőrség figyelnét é3 azon 
megjegyzést te6zi hozzá, hogy Pesten és környékén, 
köztudomás szerint, az utóbbi napokban semmiféle 
Öngyilkossági eset nem történt. 

Bodoki Kuti Emil letette az újságot és gondol-
kozni kezdett a levelekről, melyeket ő valóbau elkül 
dött Pestről ap jának és jegyesének. 

A pincér jó illattal párolgó paprikás hust tett 
elé; azonban csak egy pár talatot evett belőle. Neai 
esett jól, az olvasott hir igen kellemetlenül hatott rá. 
— Eddig eszébe se jutott, hogy ő irt és hogy mit irt 
Feke teházára . 

Midőn már 18 ezer forinttal zsebében, teljeseu 
megnyugodva, jól érezte magát, igen kellemetlen volt 
rá nézvti, annak elgondolása, hogy róla Feketeházán 
széltében hosszában mint Öngyilkosról beszélnek. S 
mily nagy fcépet vágnak hozzá, ha ismerősei között 
élve megjelen. — Elgondolta, hogy hosszú ideig, talán 
egész életén át közbeszéd, guny és nevetség tár-rya 
lesz ismerősei körében. Mig ezeu kellemetlen gondolat 
foglalkoztat ja lelkét, kemény szoritást érez vállán. 

Zavar tan tekint hátra és apját látja háta megett, 
hideg barátságtalan arccal. 

— Apám! kiá ' tá meglepetve az ifju és fölugrott, 
hogy megölelje apját, ki kitért fia ölelő kar ja i elől. 

— Te azt irtad nekem, hogy agyoL lövöd magad, 
mondá az étterem minden vendégének füle hal latára 
az apa. 

— Azt irtarn, felelt habozva az i f ju ; de nem haj-
tottam és nera is fogom végrehaj tani . 

— Nyomorult , hitvány ember vagy, megvetlek 
gyávaságod miatt, 6zóít megvető hangon az apa. 

— Apám, mondá az i f j u : tehát azt szeretnéd, ha 
nera é lnék? 

— Azt, felelt az apa a hallgató vendégek ször-
nyűködő meglepetése mellett. — Már nem maradhat tam 
rokonaid miatt, kik minden áron Pestre küldtek, hogy 
nézzek utána, ha csakugyan igaz-e, bogy kivégezted 
magad, 8 most szégyenkezve kell még az útról vissza 
mennem, elmondani, hogy : fiam gyáva, nem volt képes 
beváltani igéretét, mit nekem tett. 

Bodoki Kuti E nil megmerevülve, szoborként , né-
mán állt és hallgatta apja szavait . 

— E s most mit akarsz teuni? 

— Feketeházára megyek. 

— Olt már moghaltnak tart mindenki, j egyesed 
gyászt öltött, adósaid keresztet vetettek követelésökre. 
— Adósságod nem fogom kifizetni. 

— Nem szorultam rá, felelt az ifju : apja mostoha 
kíméletlen szavai fölkölték benne a lehangolt önérze-
tet. — I'y apának kegyelmét nem kérem, nem kívá-
nom, mondá s azzal elhagyá a termet és vissza ment 
a coupeba . 

(Folyt , köv.) 



lángja e két tartomány határán tul nem fog-e 
csapni, annak csak az isten a megmondhatója. 

* * 
Oroszország kormányzati rendszerének meg-

változtatásáról beszélnek az oroszországi hirek. 
Loris Melikoff a közigazgatás megjavításán tul 
uj politikai intézmény életbeléptetésén töri jejét. 
Alkotmányos formába akarja önteni Oroszország 
kormányzatát. Országgyűlés összehivását terveli 
Moszkvába vagy Szent-Pétervárba. 

Csak azt szeretnénk most már tudni, hogy 
ez az országgyűlés általános népválasztás ut-
ján lenne-e Lorisz Melikoff ur terve szerint 
összehívandó vagy majd a muszka cár ő föl-
8ége határozná meg, hogy kikből álljon ezen 
mondva csinált orosz országgyűlés. Ministerium 
alakításáról is rebesgetnek az orosz lapok; de 
azt nem mondják, hogy ezek az ország törvény-
hozó testülete által alkotott törvények alap-
ján kormányoznak-e vagy a mindenható cár 
önkényes rendeleteinek lesznek alkotmányos 
végrehajtói. A szegény elnyomott lengyel nem-
zetnek adanló kedvezményekről is beszélnek a 
lapok. — Mi azt mondjuk, hogy mind szép, 
mind megnyugtató hirek volnának ezek, ha 
mindezek mellett még most is egyre nem foly-
nának az el fogatások és elitéltetések. 

Oly állam, mely békét és nyugalmat akar 
behozni az ország kormányzatába, az nem itél 
és akasztat egyre másra * 

* • * 
Angolországban is megtörtént a kormánv-

váltság, Gladston — Ausztria-Magyaroszág el-
lensége — lett a miniszter elnök. — Előbb az a 
hir szállongott, hogy Victoria királyné inkább 
lemond az uralkodásról, hogysem Gladstoné-
val kormányozzon. Azonban sokkal jobb hely 
az a uralkodói tron hogy sem azt oly köny-
nyen oda hagyja az ember Gladston kormány-
elnöksége más irányt fog adni az európai po-
litikai életnek; mert anglia eddigi politikája 
orosz ellenes s az ezutAni orosz barátságos 
lesz. Ezen kilátásba vett angol orosz politikai barátságtól a legkevesebb jót várhatunk. * 

* * 

Leópápa végre megszólalt a francia köz 
társaság által hozott azon törvény ellen, mely 
a törvény által nem engedélyezett szerzetesnek 
Franciaországból leendő kiutasítását rendeli el. 

A pápa őszentsége azt mondja, hogy nem 
akarja, hogy a francia püskök törvénytelen 
eszközökhöz ne folyamodjanak a törvény vég-
rehajtásának meggátlására; de azt helyesli, 
hogy a törvény ellen a lehető minden ellen-
állást kifejtsenek 

Ezen pápai tanács a francia papi rendet 
a tör vény nyel szemben ellenállásra utalja, s 
hogy ennek szomorú következményei lesznek 
az előre látható. 

* 
* * 

Oroszországból, Törökország és főképen 
Kis-Azsiából borzasztó híreket hoznak a lapok 
az é h s é g r ő l . 

Oroszországban az uráli kormányzóságban 
az ^hség miatt emberek és állatok hullnak. 
Kis-Azsiában pedig az éhhalál legborzasztóbb 
eseményei napi renden vannak. Két száz köz-
ségből kivándoroltak az emberek, kik legna-
gyobb részben az ország utakon vesztek el éh-
ségben és a legborzasztóbb nyomorban. 

Az inség Magyarország felvidékén is pusz-
tít: de a kormány amit tehet megtesz az in-
ség enyhítésére. Mig a kisázsiai nyomorultakon 
senki sincs a ki segítsen. 

Meghívás. 
A méhészeti kiállítás érdekében f. hó 9-én, 

délután fél 3 órakor a városháza tanácstermé-
ben értekezlet fog tartatni; fölkérem ennél fogva 
a kiállitás iránt érdeklődő minden tisztelt pol-
gártársamat, hogy a mondott időben a város-
haza tanácstermében megjelenni szíveskedjenek. 

Szentes, '880. april 29-én. 
Sima Ferenc, 

kiállítási elnök. 

Meghívás. 
A szentesi 48-as körnek tagjait f. hó 9-én 

délután 4 órakor a kör saját helyiségében meg-
tartandó tisztújító közgyűlésre ezennel tisztelet-
tel meghívom. 

Szentes, 1880. april 26-áu. 
Sima Ferenc, 

kör elnök. 

Felhívás 
a szeateii iparos ifjak képző és segélyző 

egyletének tagaiboz . 
A szentesi iparos ifjak képző és segélyző 

egyletének választmánya april hó 25-én tar-

tott ülésében egy dalárda alakítását határozta 
el oly célból, hogy ezen a fiatal kedélyre fő-
képen nemesitőleg ható művészet az egylet tag-
jai közt is meghonosodván, az egylet haladá-
sában egyik hatalmas tényezőként szerepeljen. 
Felhívom tehát az egylet tisztelt tagjait, hogy 
hangjuk megvizsgálása végett f május hó 2-án 
d. u. 2 órakor a Kurcán tuli polgári iskola 
énektermében megielenni szíveskedjenek Kellő 
tájékozás végett azt is tudatom, hogy: 

1 az énektanításért járó tiszteletdijat nem 
a dalárda tagjai, hanem az egyleti pénztár 
fogja fedezni; 

2. a tanítás csak akkor veszi kezdetét, 
ha az egylet választmánya és a karmester közt 
a díjazásra vonatkozó szerződés meg lesz kötve, 
miről az egyleti tagok kellő időben értesíttetni 
fognak. 

Szentesen, 1880. april 30. 
Balázsovits Norbert, 

egyleti elnök. 

Helyi és vegyes hírek. 
— Személyi birek. Szelevény, Csépa, S»a 

községe áiUi a Körös arja ellen ép t eudő gát terveze-
tének megtekintése végett Balogh János polgármester 
és Abaff / Zsigmond mérnök ur.ik a város részéről. 
Szed ír János és Henne János urak pedig a Bökény 
Mindszent tiszaszabályozási társulat részéről april 
27—28-án Szolnokon voltak. Városnnk polgármestere 
és a mérnök jövet a vasul ügyben Kun Szent Márton 
ban is já r tak . Cicatricis Pál városi főjegyző ur egész 
ségének helyreállítása végett pőstyéni fürdőre utazott 
el május 1 éo. 

— Presbytsrskül megválasztattak a hely-
beli ref. egy nazhoz: Balogh János 803 szavazattal, 
Kiss Zligmond 794, IJódi János 669 Udvardi Sándor 
628, Feltété Ferenc 627, K \nü H. Lajos 615, Sima 
Ferenc 614, Tasnádi János 614, Soós Ferenc gazda 
610, Sarkadi N M.hály 603, Szig. L»kos Bálint 592, 
Kiss Mihály alsó 587, Jószai András 583, Burián La 
jos 569, E : e t 0 Bálint 569, Kovács Mihály 559 Beré-
nyi Lajos 554 Vida István 544, Német Sándor 543, 
Babós Sándor 540, Soós Pal, 527, Kálmán István. 
524, Kovács L »j s 518, Székely Lajos 513, Öreg 
Ciues János 506, Fazekas János 491, Gyulai Sándor 
487, Dobos János 479, Kovács János tanító 477, Fa 
zekat Péter 470 Murvai János 471, Djbroeoni Józseí 
470, B ibos József 463, Konc György 459, Dónáth 
István 413, Pap István 413, Lakos Balint 378, S*án hó 
Dániel 371, Polgár Sámuel 360, Ifj. Zsoldos Ferenc 
335, Szabó Z ig uond 320, Kr Nagy János 317, Lami 
Sándor 305, Kis Pál Miklós 294, Biki Nagy Sándor, 
265, If j . Bartha János 261 B :rényi Antal 263, Kr. 
N István 260, Óaodi Károly 258, Ónodi Géjza 258 
szavazattal rendes tagokui, póttagokui az igazoló bi-
zottság által igazol tat tak: Szeder János 255 S irkadi 
Nagy Antal 253, Fekete Márton 251, Kalp. Szabó 
Bálint 254, Kalp. Szabó Ferenc 249, Dunás V. János 
247, Sark Nagy h t v á n volt presbi ter 216. Felső 
Mecs Balogh Sá .dor 244, D aoás V. Sándor 211, Alsó 
M. Balogh Sándor 235, Ns. Nagy Sándor 211, R izs 
Molnár János 229. Nagy Kovács Sándor 227, Fa rk is 
Lajos 223, Tarnóci Mihály 222, S/.épe Sándor 219, 
Balog Sa* Ferenc 217, Vecseri Sándor 217, Vaci Ist-
ván 216, Horváth Ferenc 214, Polgár Jáoos 213 
Szíj. S iabó Mihály 213, K »nász Nagy Sándor 212, Vas 
András 209, Dudás Sz János 208, Biró Ferenc 200, 
Váróci Imre 2U0, Németh Imre ács 2'X), Német Lajos 
görgösi ács 199, Néniét Lajos ács 198, R iz s Molnár 
Sándor 198, Főid N.<gy István 197, Soós Ferenc iparos 
194, Ku'.as Bálint 188, Nyiri Dániel 183, Nagy Áron 
181, Nagy Ferenc kereskedő 177, D >brai Sándor 177, 
Nyiri Sándor 170, Szilágyi Sándor 170, E^ri Szilágyi 
Jáuos 166, Borbély Lajos 162, Szathmáry E l * 161, 
l i l e János 158 Pólya Ferenc 157, Kádár József 164, 
Vattai Viuce 148, Zolnay Károly 116, Borbély János 
146 szavazattal. — A rendes tagokul megválasztott 
presbyterek közül eddig lemondtak: Kis Pal M klós, 
Soós Ferenc gazda, és Polgár Sámuel. — Ezek helyett 
a póttagok közül Szeder Jauos, Sarkadi Nagy Antal 
és Fekete Márton urak jöttek be a presbyteriumba. 

— Megyegyűlés lesz f hó 12 én és követ-
kező napjain, mely alkalommal egy árvaszéki ülnöki 
és egy szolgabíró segédi állás lesz betöltve. Az ül-
nöki állásra eddig miut tudjuk bzentesről Szalai Mik-
lós ügyvéd, Aradi Kálmán városi árvaszéki ülnök urak, 
Csongrádról Belicai Tamás és Blázsik Márton u r ak ; a 
szolgabíró segédi állásra Szentesről Gunst M ' r k a p i t á -
nyi fogiluiazó, Csongrádról Sóhlya Gyula, Dorozsmá 
ról, Siagi Bálint urak fognak pályázni. S á^i B ur ezen 
állásbau jan. óta ideiglenes minőségbeu működik. Mint 
tudjuk a dorozsmaiak ő mellette vannak. 

— Jutalmazott tanoncok. Végig hallgattuk 
a helybeli ismétlő ir-kolások mult héten vasárnap t<ir 
tolt vizsgáját, valóban ölömmel mondjuk el, ho^y 
nemcsak kielégíthet, de méltán meglephet bárkit is az 
ezeu vizsgán tapasztalt eredmény, mely a tanoncok 
részéről az iskolának tapasztalt hanyag látogatása mel-
lett, kétszeresen dicséri a tanítók Bzakképe«ségét és 
szorgalmát. Különösen az életre mulhatlanul szükséges 
ismeretekben, mint irás, olvasás, számolás, fogalmazás, 
könyvvezetés és rajz, az amiben a fiuk leginkább ki 
tűntek. — Ezen vizsga alkalmával két legjobb tanuló 
tanonc egy-egy ezüst forinttal jutalmaztatott is. Ezen 
2 frt. jutalomdijat a helyb. po gári ipar és gazdászati 
kör tűzte ki, egyiket azon tanoncnak, ki legjobban 
rajzol, a másik ezüst forintot annak, ki az iskolát leg-
szorgalmasabban látogatja és minden tantárgyból j e 
les. Az első dijat nyerte Sebesi Imre 111-ik osztálybeli 
tanuló Mészáros István asztalos mester inasa, a má 
sodik dijat Szabó Sándor sziiitén I I I . osztálybeli csiz 
madia tanonc Varga Benjámin inasa. 

— Nyomdát állított fel nyomtatványokat ké 
•zittetett is Gunst Lipót hely beli kereskedő, bár nyorndász-
eá^ra még engedélyt nem is nyert. Az alispáni hivatal ré 

széről ezen engedély nélküli nyomda fölállítás és nyomás 
törvényes megtorlása végett, e hét elején vizsgát lett elren-
delve. A vizsgalotot Sarkadi N. Miháy főkapitáay eszkö-
zölte és kitűnt, hogy G. ur zárt ajtó mögött kü ö.iféle nyom-
tatványokat készíttetett A megszerzett corpus djiictik 
tiz^alispánijhivatalhoz beterjesz ettek, honnan további 
eljárás végett ez az eset, az 1867-évi szept. 12 én 705 
sz. alatt jkiadott^igazságügyi miniszteri rendelet értel-
mében, a közvádtóhoz lett bejelentve. 

A f r a n c i a n y e l v tanításának a helybeli polgári 
leányiskolába leendő behozatalát határozta el az isko-
laszék. A francianyelv nem lesz kötelező tantárgy, s 
tanítása a jövő iskolai évben fog megkezdetni. 

— TÜZ volt az eimult héten kedden abban a 
nagy viharban Zioldos Ferenc ur fakereskedésébeu. 
Két kazal szalma égett le. E tüzet valami rosz akaró 
szánd íkosan csinálta; dacára azonban a nagy viharnak 
erélyes oltással útját lehetett veuui, hogy a tű i tovább ne 
terj ídjen. 

— A z uj presbyterium a helybeli ref. egy-
háznál ma, vasárnap tarija alakuló űiését. Főgondnok 
jelölt: Kiss Zugmond. j egyző: Vattai Vince, pénzíár-
nok: Biki Nagy Sándor, Vida István és Kovács Mi-
hály, építtető gondnok: Nemet Sándor, számvevő: Ko-
vács La jos urak. Mint a hangulatból ki leh^t venni, 
a pénztárnoki állást kivéve, a többi állás egyhangúlag 
lesz betö'tve. 

— M i n i f l z e n t e n segédjegyzővé — mint nekünk 
onnan irják — Konc Lajos városunk szü.ö.te válasz-
tatott meg 

— A M a k i - a z o r e g i vasútvonal kiépítéséhez 
szükséges^elő.nunkálatokra a makóiak megkapták a 
miniszteri engedílyt — mint a makói lapokból olvas-
suk. — Ezen eng:dély után a legszebben letehetünk 
az Arad Makó-hód mező vásárhelyi vasút tervezetről. 
Legj .bb lesz nekünk Vásárhely és a Károlyi grófokkal, 
Kun-Szeut-Mártoniakkal fogni kezet egy H í d M ^ z ő -
Vásirhely-jzajoli vonal kiépítése iránt A makóiak-
tól a szőregi csatlakozás után semmit nem várnatunk. 

— HÓI-IŰ9a3-Vá3árlialy és a Dilitor. Hód-
Mező Vásárhely törvényhatósága t. év april 14 én tar-
tott közgyűléséből főifolyam.»dással élt a közlekedési 
miuiszterhez avégbő!, hogy miután a Dilitor alsó ányási 
töltések belebbezíse — In a szeged algyői és vedres-
házi szoru'atok kibővítése előtt foganatosittatik, vészt 
hozó Hód Mező Vásárhelyre, ez oknál fogva, mindiddig, 
mig e jelzett szorulatok el nem távolitlatnak, halasz-
tassék el a dilitori tö.tések belebbezése. I - n furcsa, 
hogy a hód mező-vásárhelyiek nem veszik tekinteibo, 
hogy már miniszterileg kimond itt határozat, hogy a 
kérdéses gátakat belebb kell viuni, most csak az a 
k *rdés, hogy 4*X) vagy 500 ölre vitessék e belebb? 
És Hód Mező Vásárhely a kérdéses gát tervezetre adott 
észrevételének elutasításával, már megkapta jelen kí-
vánságára a választ. 

— É r k 0 3 Í t ó i 3 í A vásárhelyi utcában S i rkad i 
Nagy Antal előtt Magyar Mézes vendéglős urnái na-
gy0 1 1 jó csongrádi fehér és vörös boroknak 16 kr. li-
tere. — Batik Sándor festő I. t. 19J sz. a. lakosnak, 
kukorica és köles alá földje vau feles munkálatra kiadó. — 
Özv Depszer G uztávné kajánzugi tanyáján 60 hold 
kaszálló és 1 ígelője — kisebb és nagyobb részletekben 
is, haszonbérbe kiadó. — Ifju Németh Lurének egy 
sifon nagyságú 14 darabot játszó nagy zenélő ó rá j i , 
melyben is nétlő ingó óra, s egy díszes Íróasztal van 
elad í, megtekinthetni IV. t. 138 sz a, Győri József 
ur házáuái. — Néhai Molnár Mihály né ö r ö k ö s i n e k 
IV. t. 241. számú házuk és 4 alaóréti fö djük eladó, 
vagy bérbe adó, ugy fertői földjük eladó. — Héjjá 
Juliannának alsóréten 5 hold földje elad >, értekezhetni 
Bartuc Antal vásárszéli 534. sz. házánál. — Kráhük 
János szarvasi lakosnak a Kákifoknál , a Körösparti 
úsztató mellett 8000 kéve nádja van eladó; száza 
11 frt. 50 kr. 

Köszönet nyilvanitis. 
Nem mulaszthatom el legforróbb köszönetemet 

nyilvánítani mind azon t. polgártársaimnak, kik a folyó 
hó 27 én téglagyáramnál kiütött tűzvész tovább terje-
dése meggátlásánál, — és az oltásbau önfeláldozó buz-
galommal közreműködtek. 

Ifj. Zsoldos Ferenc. 

Hála és köszönet nyilvánítás. 
A „magyar francia biztositó társulat" vezér igaz-

gatósága központjához lett megválasztásom folytán, 
szülővárosomból Budapestre költözvén, hálámat fejezem 
ki azon bizalomén, melyet a „Szentes vidéki takarék-
pénztár" igazgató ága és az intézet részvényesei — 
valamint a hivataloskodásom id-je alatt velem érintke-
zett n. é. közönség — hát évig folytatott intézet 
könyvelő tisztemben irántam tanúsított; kérem hajla-
muk s jóakara tuknak részemre leendő további fenn-
tartását. 

Osmerőseim, barátim s rokonaim pedig, kiktől 
elfoglaltságom miatt el nem köszönhettem, szíves elné-
zést kérek, magamat jó indulatukba ajánlom, 8 becses 
emlékükben leendő megtartásomért esedezem. 

Soanenfeld Gyula. 

Felelős szerkesztő: S i m a F e r e n c . 

;! Dr. C:\ikermann Soma \\ 
IJ orvos, sebész, szülész 
J 51 lakását Szent-György naptól saját I t. 
l^l 307. sz. házába helyezte át, eddigi la-

kásával szemközt, a kisdedovoda volt 
helyiségébe, Dósa Béla ur gyógyszertára 
lábjában. 
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H I R D E T É S E K . 

Pályázati hirdetmény. 
Szegvár községben lemondás folytán megü-

resedett községi orvosi állomás választás utjánni 
betölté«ére határidőül a folyó évi junius hó 
5-ik napja ezennel kitűzetvén, pályázni kivánók 
szabályszerűen felszerelt kérvényeiknek azon hó 
1-sŐ napjáig e szolgabírói hivatalhoz leendő be-
mutatására azon értesítéssel hivatuak fel, hogy 
az orvosi állomás havonkénti utólagos részletek-
ben fizetendű 400 frtnyi készpénz évi javadal-
mazás, 50 kr. beteg-látogatási, s 30 kr. halott 
vizsgálati dij járulékokkal kapcsolatos s a sze-
gényeknek igazolt, ugy a községi ápoldában el-
helyezett betegek dij nélküli gyógykezelése ki-
kötve van. 

A választás megtörténte után az állomás a 
f. évi augustus hó 1-től folyóvá teendő dijazás 
mellett ugyancsak augustus hó 1-én foglalandó el. 

Kelt Szegvár, 1880. april hó 20-án. 
Vidovich Antal, 

Csongrádmegye tiszántúli járás főszolgabírója. 
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H i r d e t é s . 
Lakásomat f. hó 24-én főutcái Saj -

tÖ8-téle^(Friedmann B . ) házába te-
szem át. 

Megrendeléseket gyorsan és ponto-
san teljesítek. Pliszirozást, és guvdlirozást 
is elvállalok. 

J a k ó M i h á l y , 
nőszabó. 

Van szerencsém a n. é. közönség 
tudomására hozni, hogy e hó 24-tői 
kezdve 

noi d i v a t á r u üzletet 
nyitottam. 

Legnagyobb választékban tartok 
gyermek és női kalapokat. 

Bátor vagyok továbbá tudatni, hogv 
himzŐ nyomdám még nagyobb válasz-
tékban fölszereltem, ugy, hogy most bár-
minemű megrendelést eszközölni szeren-
csés vagyok. M»>nogrammok bármely 
névre a legújabb belüminták szerint nyo-
mathntók. 

Az árakat a legiutányosabbra szabva, 
magamat a nagyérdemű közönség párt 
fogásába ajánlva, vagyok 

tisztelettel 
J a k ó M i h á l y n é , 

divatárusnő. 

£ c c c q c c g c c < 
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Birtok eladás. 

A szentesi takarékpénztár ingatla-
nainak — hirdetett szabadkézboli eladására, ve-
vökül számosan jelentkezvén, a venni szándé- j 
kozók érdekeinek figyelemre méltatása okából, 
az alább elősorolt ingatlanokra f. évi m á j u s 
h ó 17- ik n a p j á n a k d. e. 10 órájára és foly-
tatva. az intézet helyiségében ö n k é n t e s ár-
v e r é s íog tartatni. Miről a venni szándékozók 
azzal értesíttetnek, hogv a kitűzött határidőig 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak és azon ingatja- ! 
nok, melyek egymás mellett fek tisztiek együtt 
is áruba bocsájtatnak. A már hirdetett vételár 
fizetés kedvező feltételei továbbra is fenhagyatnak. 

Árverezni szándékozók a becsár 5°/0-át bá-
natpénzül előre letenni tartoznak. 

Eladás tárgyát képezik: 
1-ör. Az eperjesi . . . . 5 140/, OAA hold 
2-or. w 
3 or. „ 
4-er. Királysági (tanyaépülett.) 
5-ör. Eperjesi 
6 or. n 
7-er. Királysági 
8-or. Eperjesi 
9-er. Királysági (tanyaépülettel 

felmérve) 
Szentes, 1880 april 22-én. 

Az igazgatóság. 
nnnxnnxxxnwnxnmmnx 

M c g l i i v á s . 
„ A S z e n t e s v i d é k i takarékpénztár 4 4 Szentesen a városháza tanács-

termében folyó 1880. évi május hó 3-án (hétfőn) délelőtt 9 órakor tartandó 

rendkívül i közgyűlésére 
a részvényes tagok ezennel meghivatnak. 

Szentesen, 18S0. april hó 14-én. 

íj. Bariba János, 
elnök. 

Tárgysorozat: 
/. Igazgat fi, aligazgató és négy igazgatósági tag lemondása folytán, az igazgató ta-

nács újonnan alakítása. 
2. Igazgatósági előterjesztések. 
3. Indítvány az alapszab. módosítása iránt. 

Kivonat az alapszabály 27. §-hól. 
A részvényes, ki szavazni kivan, az erre szükséges igazolványt a közgyű-

lést megelőző 8 nap alatt a hivatal helyiségében átveheti, ha magát a közgyűlés 
előtt legalább 3 nappal saját nevére irt részvénynyel igazolta. 

Figyelmeztetés: 
Az igazolvány kiadatik a hivatalos órák alatt 9—12 óráig april 25-től 

kezdve, bezárólag május hó 2-ik napja déli 12 óráig az intézet helyiségében. 

Eredeti SINGEK, HOWE, AXGER, WHELEB éa WILSON varrógépek nagy raktára. 

Tisztelettel alulírottnak már 8 éve fennálló óra-özletemben négy évig volt szerencsém a legjobb és eredeti 
eredeti SINGEK, HOWE, ANGKR, WHELKR és WILSON varrógépekkel szolgálhatui a n. ó. közönség teljes 

kielégítésére, amiért is bátorkodom a múltra s a n. é. 
közönség eddig bennem helyzett bizalmára hivatkozni, 
a midőn jelenleg a nálam nagy választékban raktáron tavo 
eredoti naf3£7 Tarrógcpokot, valamint Iiia kézl-
vaiTÓtfépot illő áron méltányos feltételek és havi részlet-
fizetések mellett tisztelettel a n ó. közönség becses figyel-
mébejjajánlom, ugy a varrógépekhez való legjobb 
mlnoségn tü cérna, olaj, valamint minden a gép-
h e z m e g k í v á n t a t ó r é s z , mely használat folytán meg-
romlott. készen és azonnal kapható. 

Nagyobb javításokat is gyorsan és pontosan teljesítek. 
Midőn a n. é. közönség becses támogatásáért esede-

zem, mély tisztelettel értesitem még hogy mindenuemfi var-
rógépeket házi használatra csekely havidíj mellett kölcsönzők, ^ t t - --t — y 

F E L 8 E N B U B G B. 
órás ós varrógép-raktár tulajdonos. 

Az evang. templom épületében. 

3 < 

Előnyös feltételek ét legcsekélyebb részletüzetések meUett. 

Minden kiállításon az első érdeméremmel 
kitüntetve. 

fgJgST Ezüst érem Páris 1878. Temesvár; Mór 

Brogle J. és Müller 
gép- és rosta-lemez gyára 

Bndapesten 
a m a r g i t - h i d k ö z e l é b e n , k é s z í t 

T r i e u r ö k e t (konkoly választó) 6 külön-
féle nagyságban. 

Trieur h e n g e r e k e t malmok számára. 
Koptatókat, 
Szelelő rostákat, 
Szitákat és rostákat cséplőgépekszámára. 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Q Főtörzsorvos dr. Schmidt 

1 F Ü L - O L A J 
^ megjavítva dr. Deutsch M. által 

0 minden süketséget meggyógyít, hanem veleszületett baj, azon-
nal megszünteti a nehéz hallást és a fülzugást. 

2 Bizonyítvány: Ezer és ezerszeres köszönetet mondok 
Q a küldött fíli-olajért, melynek többszöri használása után Is-Oten segítségével teljesen elveszített hnllásomat ismét vissz a-
. nyertem. Oly süket voltam, hogy a teini lom harangjait sem 
Q hallottam, dacára annak, hogy lakásom az egvhá/. mögött Ovan, holott most, már a zsebórám ketycgéseit is hallom, 

mintha süket se lettem volna. Ezer szívélyes üdvözleteim V 
Q kapcsában maradtam a tek. uraságod. rt OSteiner Dávid, oki. tőtanító rtabócsa 2 frt 40 kr. pos- A 

tai utalvány melletti beküldése után a fülolaj bérmentesen V 
Q küldetik a használati utasítással együtt a központi főraktárból Q 

0 Graetz Gyula, 0 
Q Bécs, II. Praterstrasse 49. A 
Ü O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ® 

cipogyári raktára 
Budaposten, 

király-utcza 2. szám, b. Orcy-féle ház, 

nagyban és kicsinyben. 

Hölgyek számára: 
1 frt 20 kr. 

2 frt 20 kr. 

2 frt 70 kr. 

2 frt 80 kr. 

2 irt 60 kr. 

2 frt 70 kr. 

3 frt 20 kr. 

3 frt 40 kr. 

3 frt 20 kr. 

K o m o d - o l p ő k eberlas/.tinből bőrből . 
S é t a - c i p c k , divatos félcipők, finomak 

és díszesek . . . . . 
R e g a t t a o i p o k csatokkal, finom eber-

lasztinből vagy bőrből 
R e g a t t a - c l p Ö k fénymázos orral, ma-

gas sarokkal legújabb szabás . 
R e g a t t a - c i p ő k sagrénből vagy zerge-

bőrből, szögezett kettős talppal, ma-
gas sarokkal, legújabb szabás . 

Eberlasstlng-topánok finomak, dí-
szesek fénymázorrai , 

Eborlaosting topánok ruganyhuzó-
val, magas kivágással, fénvmázosorral, 
rokokó saroUkal, legújabb szabású . 

E b e r l a s a t l n g cúgos topánok, szivalaku 
metszéssel, sima talppal, rokokó sarok-
kal elegáns szabás . . . . 

B ö r c n g o a t o p á n o k sagrénből, szögelt 
talppal, magas kivágással, legfinomabb 
kiállitás 

Urak számára: 
Káaft c i p ő k finom bőrből . . . 1 frt 20 kr. 
T o p á n o k erős sagrénből, erős talppal . 3 frt 80 kr. 
T o p á n o k sagrénből, fénymázos orral 

és talppal 
Borjnbör topánok víkszosak, erős 

duplatalppal, a legjobb minőségűek , 
Borjnbör topánok keztyűbőrbol, a 

lehető legjobb minőség 
R e g a t t a f é l c i p ő nyári idényre, leg-

jobb sagrénből, erős talppal 
R e g a t t a f é l c i p ő fénymázos dísszel, 

legújabb szabás . . , , 
C s i z m á k erős vikszos vagy vagy sag-

rénből, magas szár srófolt talppal 
G y e r m e k c i p ő k sagrénből 
L e á n y c i p ó k eberlaszting és bőrből 

1 frt 80 kr—2 frt 40 kr. 
Gyermekcipők . . 60 kr.—1 frt 20 kr. 

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az 
előleg beküldése után gyorsan s pontosan teljesíttet-
nek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben ki-
cseréltetik. Részletes árjegyzékek kívánatra bérmentve 
küldetnek meg. 

3 frt 90 kr. 

4 frt 20 kr. 

4 frt 20 kr. 

3 frt 60 kr. 

4 frt — kr. 

9 frt — kr. 
2 frt 40 kr. 

0 0 0 0 0 $ 
Szentesen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cheriier Jánosnál 1880. 




