
Szentes, 1888. február 25. 8. szám. Tizennyolczadik évi folyair\. 

Előfizetési árak: 

Egy évre 4 forint. 

Fél évre . . . . 2 forint. 

Negyed évre . . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. YEGYES TARTALMÚ HETI KÖZLÖHY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van 
beosztva. Egy hely ára bélyegdij 
nélkül 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Nyi l t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak 

Megjelen minden szombaton. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Egyes szám ára 8 krajcár. 

Szentes, 1888. febr. 20. 
Városunk közgazdasági érdekét tekintve 

nagy érdekű mozgalom indult meg Szen-

tesen, mely megérdemli, hogy vele lapunk fő-

helyén foglalkozzunk. 

A mozgalom tárgya nem kehesebb, mint 

a Schweiger-féle gőzmalomnak egy részvény-

társulat által leendő átvétele és ennek kibő-

vítésével Szentesen, egy teljesen exportra dol-

gozó nagy malomüzlet létesítése. 

Az eszmét nem azért tartjuk fontosnak, 

hogy a malomipar még mindig egyik legjö-

vedelmezőbb üzleti ágat képez Magyarorszá-

gon, s igy egy nagy malomüzlet a részvé-

nyesekre nézve szépen kifizetheti magát, hanem 

fontosnak tartjuk az eszmét azért; mert ezen 

export malomüzlet valósítása a szentesi ter-

mények érték emelkedését fogja maga után 

vonni. Itt tehát oly törekvésről van szó, mely 

Szentes város minden magtermelő polgárát 

érdekli. 

Ha oly szándékból akarnának itt egy ma-

lom részvénytársaságot létesíteni, melynek 

egyéb célja nincs, mint hogy a helybeli fo-

gyasztás érdekében, a fennálló malmok között 

nagyobb konkurrentiát teremtsünk, akkor egy 

malomnak érvényesítését, másik három ma-

lommal szemben, egészen fölösleges, meddő 

törekvésnek tartanánk, mert Szentesen minden 

gőzmalom oly kézben van, s oly forgalomnak 

örvend, hogy a helybeli őrlési concurrentiából 

a tisztelt részvényes urak csak igen csekély 

jövedelemre számithatnának. - Szóval a hely-

beli őrlési concurrentia érdekében, mi egy ma-

lom részvénytársaság alakulását nagyon si-

kertelen törekvésnek tartanánk. Egészen más-

ként vesszük azonban a dolgot, ha arról van 

szó, hogy alakuljon itt egy nagy, hatalmas 

malomrészvénytársaság, mely célul tűzi ki, 

hogy pusztán kivitelre őröl. — Ez az eszme 

olyan, mely hasznot igér Szentes és környéke 

minden mezőgazdájának. S ezen eszme meg-

valósításáért szívesen lépünk síkra. 

A szentesi buza a világ legjobb búzái 

között foglal helyet, s igy a belőle készült 

liszt, a világ lisztkereskedésében az első he-

lyet követelheti magának. 

Már most, ha Szentesen egy nagy export 

malom létesíttetnék, akkör a szentesi termelő 

búzáját itt helyben adhatná el a malomnak, 

mely azt, mint feldolgozott lisztet, vinné a for-

galomba. — Ha most már vesszük búzánk 

kiváló jósága mellett azt, hogy ennek, mint 

feldolgozatlan árunak szállítása nagy költségbe 

kerül, míg valamely malomba jut, hol sokkal 

rosszabb búzával kevertetvén, gyengébb lisz-

tet ad, mint ha az helyben tisztán dolgozta-

tik fel, akkor kétségtelen, hogy az a malom 

ha nagyobb árt ad is helyben a termelőnek, 

mint adhatnak azok, kik azt tovább akarják 

vinni, még akkor is nagy haszonnal dolgoz-

hatik. 

Ma még nem ismerjük a kérdéses rész-

vénytársaság alakulásának feltételeit; mert 

ezek ma még csak szűkebb körben képezik 

foglalkozás tárgyát; de az eszmét nagy jelen-

tőségűnek tartjuk, s előre is ajánljuk a kö-

zönség figyelmébe. 

e 

Közigazgatási bizottsági 

ülésből, 

i. 

Megyénk közigazgatási bizottsága f. hó 

22-én rendes havi ülést tartott, melyen Ró-

nay Lajos főispán elnökölt 

A bizottsági tagok majdnem teljes szám-

ban voltak jelen, s az ülés kezdetben igen 

kedélyes képet mutatott; de midőn az adó-

felügyelő referádáira kerüli a sor, a hangu-

lat kezdett nyomott lenni, s az imént kedé-

lyes arcokon a bosszankodás fellegei kelet-

keztek. 

Az adófelügyelő referádái ugyanis oly hi-

degek, sivárok, kegyetlenek, amilyen a refe-

rens arca, ki, ha véletlenül mosolyog, az rök-

tön megfagy ajkán, mint a lágy, üditő pára 

az ablak üvegtábláján. 

Hát hiszen az adófelügyelők már mester-

ségüknél fogva sem lehetnek nagyon rokon-

szenvesek ; mert az emberek elég gyengék az 

adófelügyelőre rossz szemmel nézni, s benne 

bizonyos fokig ellenséget látni, mert ez kény-

telen exequáltatni. — De hát ez neki köteles-

sége, s mi ezen kötelesség lelkiismeretes tel-

jesítéséből nem birunk ellenszenvet érezni 

egy hivatalnok iránt, s a közigazgatási bizott-

ság sem azért nézi legtöbbször bosszankodva 

a mi adófelügyelőnk működését, hanem azért; 

mert ebben az emberben, ha mint hivatalnok 

működik, nincs semmi méltányossági érzet, 

nincs sziv. Pedig szivének lenni kell még egy 

adóvégrehajtónak is, és van is; tehát mért 

ne legyen ez egy főhivatalnoknak, ha az mind-

járt adófelügyelő is? 

Volt ugyanis az ő referádái között a töb-

bek között egy eset, mely méltán megbotrán-

kozást keltett. Egy csongrádi lakos a törvé-

nyes időben nem vallotta be a házbért. — A 

bevallás elmulasztása bírságolás alá esik, s a 

törvény a bírságot 1 frttól 50 frttig fokozza. 

— Az adófelügyelő a bírságot 50 frtban vé-

leményezi megállapítani. Azt mondja erre 

Nóvák József országos képviselő, hogy ha egy 

csongrádi 50, vagy 100 frttos lakbérbevallás 

elmulasztására a bírság legnagyobbikát szab-

juk ki, akkor mit szabunk ki arra, a ki Pes-

ten egy 30,000 frt lakbért elmulaszt beval-

lani. Hiszen a törvény azért szabja, meg 1 frt 

tói 50 frtig a bírságot, hogy a mulasztás mér-

véhez lehessen szabni azt — Én, úgy-

mond, ha az adófelügyelő ur a legmagasabb 
birsággal akarja sújtani az illetőt, hát indít-
ványozom, hogy sujtsuk őt a legkissebbel, 
vagyis 1 írttal. — Erre az adófelügyelő azt 
mondja, hogy: hát legyen a birság 10 frt. 

— Enged már, — szólt Schmied királyi 
ügyész. Alkudjunk. 

A közigazgatási bizottság azután Sima 
Ferenc indítványára 5 frtban állapítja meg a 
bírságot. 

Most már vegyük ezen és ehez hasonló 

számtalan eset után, hogy a közigazgatási 

bizottság útját nem állná az adóíelügyelő adó 

és birság szomjának, akkor számtalan eset-

ben a leglelketlenebb határozatok jutnának 

adó- és birságügyben napvilágra. 

Utóvégre is mindennek meg van a maga 

határa, a mi népünk elég türelmes, bizottsá-

gaink a törvényt tisztelik, s annak hatályát 

népszerüsködésből nem engedik gyengíteni; 

de ott, hol az emberek pénzéről van szó, s 

a törvény megengedi az enyhébb eljárást, ak-

kor csak nem lehet engedni, hogy sem Istent, 

sem embert nem tekintve, zaklassuk az adó-

fizetőket. Ily eljárást és elbánást a pénzügy-

minister egy hivatalnokától sem követel, sőt 

el sem tűrhet; mert ez nem államérdek, ha-

nem elkeseredés keltése a kormányzat ellen. 

II. 

A közigazgatási bizottsági ülés egyébként szép 

rendben folyt le és délután félkettőkor ért véget. 

Felemlitésre méltó egy pár érdekes tárgya a 

tanfelügyelőnek volt. — Mindkét eset erdekes es na-

gyobb vitát keltett. — Egyik eset az, hogy Cson-

grádon Éder János polgári iskolai tanítót, a városi 

közgyűlés iskolaszéki taggá valasztotta. — Ezen vá-

lasztást a tanfelügyelő megsemmisíteni javasolá, 

mert, úgymond, az, hogy tanitó legyen iskolaszéki 

taggá választható, ellenkezik a törvénynyel, ameny-

nyiben a népoktatási törvény a tanítóknak biztositja 

azon jogot, hogy ők az iskolaszékben képviseltethes-

sek magukat, igy ők csak ezután lehetnek az iskola-

szék tagjai; de közgyűlés által választva nem. 

A tanfelügyelő ezen javaslata ellen tiitm Fe-

renc, Kiss Zsigmond és Fekete Márton emeltek szót, 

s a bizottság egyhangúlag elejté a tanfelügyelő ja-

vaslatát; mert a törvény azt mondja, hogy az is-

kolaszék tagjait a községi közgyűlés választja saját 

kebeléből és a tanügy iránt érdeklődő polgárok kö-

zül. De sehol nem mondja azt, hogy tanítót a köz-

gyűlés nem választhat iskolaszéki taggá, s az, hogy 

a törvény értelmében a tanítók az iskolaszékbe a 

magok kebeléből számarányukhoz képest küldhetnek 

be tagokat, nem jelent egyebet, mint azt, hogy a 

tanítók, még ha a közgyűlés nem választana is be 

közülök senkit, nem zárhatók ki teljesen az iskola-

székből; ezen jog és törvényadta előny azonban 

nem fosztja őket meg attól, hogy választhatók is 

legyenek. 

A másik tárgya volt a tanfelügyelőnek előterjesz-

tése a csongrádi iskolaszéki számadások ügyében. 

Csongrád elkészíté 1878-tól 1887-ig a községi 

iskola pénztári számadást; de ez botrányos rendet-

I lenségben lett beterjesztve. — Minden az, csak nem 
! számadás. A tanfelügyelő egy kitűnő számvevő mód-

ijára vette a számadásokat boncolás alá, s végre a 

bizottság kimondá, hogy a számadások visszaadatnak 



% oldal. 

Csongrádnak azzal, hogy 3 hónap alatt azokat rend-

szeresen állítsa össze. 

Az adófelügyelő referádái apróbb, de keserű 

vitákra adtak alkalmat, s a közigazgatasi bizottság 

legnagyobb részben elejté javaslatait, de az adófel-

ügyelő — mint rendesen — felebbezést jelentett be 

a közigazgatási bizottság határozatai ellen. 

Ami az adózást illeti, az a következőképen áll 

megyénk területén: 

I. Maradt 1887-ben hátralék 120,133 frt 36' > 

1. negyedévi adótartozás 146,188 frt 57 Vi kr. 

Volt tehát az összes előírás 266,321 ft 94 kr. 

kr., melyből leíratott 420 frt 93 kr.; így behajtás alá 

került 265,901 frt 31 kr. 

Erre jan. hóban befolyt 25,718 ft, maradt jan. 

hó végével tartozás 240,173 frt 05 kr. 

A körös-tisza-marosi ármentesítő társulat inult 

évi hátraléka 40,685 frt 25 kr., — első negyedévi 

előírás 27,963 frt 09 kr., behajtás alá került tehát 

68,648 frt 34 kr., melyre jan. hóban 6066 ft 60 kr. 

folyt be. 

— A szentes i t a k a r é k p é n z t á r f. hó 

21-én tartá meg évi rendes közgyűlését. Ezen pénz-

intézet zármérlegét annak idején ismertettük, s az 

eredmény oly szép volt, hogy a részvényesek méltán 

megelégedhettek vele. — A közgyűlés érdekesebb tár-

gyát nem is a zármérleg tudomásulvétele, hanem az 

igazgatóság újraalakítása képezte. — Ezt azonban 

megelőzte Szeder Jánosnak egy indítványa, hogy 

amennyiben Kiss Zsigmond 16 év óta áll az intézet 

elén, mint elnök, s végezte tisztét kifogástalan lelki-

ismeretességgel és odaadással minden díj nélkül, az 

intézet elismerése és bizalma kifejezéseül szavazzon 

meg részére 50 db. 20 francos aranyat. 

A közgyűlés egyhangú lelkesültséggel fogadta 

el ezen indítványt. Majd Dura György szolga részére 

szavazott meg az intézet 30 frtot az intézeti ház 

körüli járda tisztogatásáért. — Ezután következett a 

szavazás. — Be lett mutatva 1500 db. részvényből 

800 db. — Ebből szavazott 547 részvény. 

Az igazgatói állásra a következő 3 évre 507 

részvénynyel újból id. Várady Lajos választatott mog; 

aligazgatóvá 521 részvénynyel Kristó Nagy István. 

Igazgatósági tagok lettek: Szeder János, Srétcr 
Ferenc, Nyíri Sándor, Sarkadi Nagy Mihály, Nagy 
Lajos és Jarénák Béla. 

A felügyelő bizottság a következőképpen alakult 

»SZENTESI LAP« 

meg: elnök Bányai József, Nagy Ferenc, Dósa Béla, 

Szépe Károly, Abajfy László. 

Megyei közgyűlésből. 
Megyénk f. hó 23. és 24-én közgyűlést tartott. 

— A közgyűlés, melyen Rónay Lajos főispán elnö-

költ, mindkét napon igen népes volt. 

A tárgysorba vett ügyek tárgyalása előtt Kál-

mán Mihály intézett interpellátiót az alispánhoz, 

a megyei közmunka kérdés ügyében. A tárgy az, 

hogy a megyei közmunka szabályzat értelmében a 

megyebeli községek által a közmunka összeírást meg-

tétette: de ebből az tünt ki, hogy az összeírásnál 

igen sok közmunkaköteles iga eltagadtatott. — A 

megye tehát pótösszeirást rendelt el, melynek ered-

ménye az lett, hogy 8000 frtot haladó közmunka-

adóval több lett a pótösszeirással kitüntetve. — Ez 

a pótösszeirás közszemlére kitétetvén, s mert ree-

lamátió nem történt, a kirovás ennek alapján esz-

közöltetett. 

Kálmán Mihály tehát ezen pótösszeirást kifo-

gásolta és azt mondá, hogy ő, már mint Kálmán 

Mihály, már ki sem mer menni az udvarból, mert 

mindenki őt, már mint Kálmán Mihályt, ostromolja, 

hogy, hogy lehet ilyen igazságtalan kirovást eltűrni. 

— Tehát ő azt kérdé, hogy megállhat-e ezen kiro-

vás és hogy tegyen erről az alispán vagy a megye, 

mert ő, már mint Kálmán Mihály, ki sem mer men-

ni a néptől. 

Stammer alispán kijelenté, hogy az a pótkiro-

vás megáll, mert ki volt közszemlére téve, kifogás 

ellene nem adatott be, s igy azt a megye kirovási 

alapul véglegesen elfogadta s igy ez marad a kiro-

vási alap. 

A közgyűlés tudomásul vette az alispán vála-

szát és most már azon aggódik mindenki, hogy mi 

lesz Kálmán Mihályival, ki nem mer kimenni az ud-

varról a nép ostroma miatt. 

Valóban mulatságos egy interpellatió volt. 

Mulatságos. 

Következett az alispán negyedéves jelentése, 

melyet a közgyűlés tudomásul vett. 

Eredekesebb tárgy volt az első napon a cson-

grádi főszolgabíró jelentése, a bekövetkezhető víz-

veszély ellen a csongrádi oldalon tett előintézkedések 

tárgyában, s ezzel kapcsolatban Csongrád város ké-

relme, hogy a megye védekezési költségekre adjon 

TARCA. 
M E G N Ő S Ü L Ö K . 

BESZÉLY. 

Irta: Egy nos ember. 
(Folytatás.) 

( U ) 

Mint doktor Vedres előre megmondta, a láz 3 
nap múlva leszállt, Kovászosy meg volt ment ve,s most 
már minden a seb további kezelésétől függött, hogy 
a beteg minél elébb elhagyhassa az ágyat. Vedress a 
beteg kétséges helyzetének megszűntéig ott volt Ko-
vászosyéknál, hol a ház úrnője és Kovászosy két 
nagyobb leánya Mariska és Klára még a gondolatát 
is igyekeztek ellesni, hogy a szeretett férj, illetve 
apa megmentője, minél jobban érezhesse magát. 

Mikor a doktor kijelenté, hogy ő rá most már 
semmi szükség nincs, s igy vissza fog utazni Pestre; 
Kovászosy ezer hálálkodás mellett egy ezrest tett a 
doktor elé tiszteletdíjul. 

E jelenetnél ott volt Kovászosy két nagyobbik 
leánya is, kik szintén hálával fogták össze kezöket 
és esdő tekintettel néztek apjok megmentőjére. 

A doktor a tiszteletdijat nem fogadta el. Azt 
mondá, hogy: nagysád, fáradságomért nem fogadok 
el semmit, egy véghetetlen nagy jutalmam ugy is 
van, az első sorban nagyságtok megelégedése, s a 
másik az a boldogitó öntudat, mit Kovászosy ur el-
lenfelének okozott azon hírrel, hogy ellenfele meg-
gyógyult. — Ez az ember el volt határozva, hogy 
amely pillanatban veendi Kovászosy ur halála hírét, 
azon pillanatban agyonlövi magát. 

— Istenem, kíáltá Kovászosyné: miért kellett 
hát nekik egymás élete ellen törni? 

— Ez mind lovagiasságból történt, s miután 
most már tul vagyunk a bajon, szabad véleményt 
nyilvánítani. A párbaj okozója Kovászosy ur volt, 
Bogdán kész lett volna minden tisztességes békés 

3. szám. 

Csongrád városának 3000 frtot — E tárgyban a 

szolgabíró azt jelenti, hogy Csongrád városa és Fel-

győ uradalma léázéről minden kellő elinlézkedés meg 

van téve, azonban Felgyőtől lefelé Sövényházáig, gaz-

dátlanul állnak a töltések egy bekövetkezhető árvízzel 

szemben. 

Stammer alispán behatóan ismerteti a helyzetet 

és azt indítványozza, hogy a ministerium kerestessék 

meg, hogy az érdekeltségnek egymás iránti védköte-

lezettségét állapítsa meg és majd ha a minister sza-

bályozza a viszonyt, akkor intézkedjék érdemlegesen 

Csongrád városának 3000 frtot kerő megkeresése 

tárgyában. 

Nóvák József, ki alapos ismerője a csany-per-

csorai gátrésznek, behatóan ismerteti az érdekeltség 

védelmi érdekét és védelmi helyzetét és járul az al-

ispán javaslatához. 

Holeer Mór szükségesnek tartja, hogy a megye 

szavazza meg a Csongrád által kért 3000 frtot; mert 

ezt Csongrád városa a böldi országút (kilencesi töl-

tés) védelmére kéri, mit fedezni a megyének kö-

telessége. 

Sima Ferenc ismerteti azon viszonyt, melyben 

Csongrád védelmi helyzet tekintetében a kormány-

nyal szemben áll. S indítványozza, hogy addig is, 

míg az alispán javaslata alapján a kormányhoz te-

endő felterjesztés folytán az érdekeltek között végle-

gesen rendeztetnék a kérdés, hatalmaztassék fel az 

alispán, hogy ha az esetleg beállható vízvédelmi hely-

zet ugy kívánná, Csongrád részére előlegként a kért 

3000 frtot kiutalványozhassa. 

A közgyűlés ezen indítványt az alispán javas-

latával együtt elfogadta. 

Több felszólalásra adott alkalmat a minister-

nek a megyei árvaszéknél rendszeresíteni szándékolt 

kiadói állás és napdijas alkalmazása tárgyában tett 

rendelete. 

A minister azt mondja, hogy a megye állal e 

célra pótlékul kért 1500 frtot most nem adhatja 

meg, hanem ezen állások költségeinek fedezéséről 

gondoskodjék a vármegye a jövő évi költségvetés 

összeállításakor. — E szerint a kiadói állá* csak a 

jövő évben lesz rendszeresíthető; de miután az ár-

vaszéknél a felhalmozott teendők már most szüksé-

gessé teszik a napdijasok alkalmazását, a közgyűlés 

Fekete Márton, Kádár Henrik, sima Ferenc, Udvardi 

Sándor és Albertényi Antal felszólalása folytán ki-

mondá, hogy két napdijasnak alkalmazásával az ál-

megoldásra, de Kovászosy ur semmi engedményre 
nem volt hajlandó. 

Kovászosyné megnyugvással hallgatta a doktor 
beszédét és unszolá a csekély tiszteletdíj elfoga-
dására. 

— Nem fogadok el semmit, hanem egyet ké-
rek s ez az, hogy itt, ha beteg nem lesz is a ház-
nál, tiszteletem tehessem. 

— Oh, hozza Isten házunkhoz minél elébb és 
többször, hálálkodott Kovászosyné. 

A doktor azután elbúcsúzott a betegtől is, ki 
tudtával bírt már annak, hogy a jeles orvost Bog-
dán küldte le Pestről. Kovászosy arra kérte a dok-
tort, hogy ha találkozik Bogdánnal, mondja meg 
neki, hogy jó néven veszi, ha meglátogatja. 

Az orvos megígérte ezt s távozott. A vasúti ál-
lomáshoz én kisértem ki, s midőn kezet szorított 
velem bucsuzóul, azt mondá, hogy: különben én 
nem soká visszajövök. Magam is gyógyulni akarok 
s azt hiszem, hogy erre a legbiztosabb orvosszert 
Kovászosyéknál találom meg. 

Az orvost nem értettem meg, s így némán, 
kérdőleg tekintettem rá. 

Egyszerre egy sajátságos gondolat lepett meg 
s mosolyra változott arccal néztem az orvosra. 

— Doktor ur csak nem nőtlen ember? 
— De igen uram, vagy oly öregnek nézek ki, 

hogy ez fel sem tehető rólam? 
— Nem, nem, csakhogy én biztosra vettem, 

hogy nős. 
— Csak leszek, de most már leszek, megnő-

sülök. Azzal újból megszoritá kezem és beugrott egyik 
kocsiba. 

— Mily furcsa lesz, gondolám, hogy: ha Bog-
dán nemcsak mentőt, de egy jeles vőt is küld Ko-
vászosy házához. — Eredeti lesz. — Ahelyt, hogy a 
vasúttól haza mentem volna, egyenesen hajtattam 
Kovászosyékhoz. 

— Kedves komámasszony, mondám Kovászosy-
nénak; mit csináltak ezzel a doktorral? 

— Ilogy, hogy. Az istenért, csak nem panasz-
kodott talán? 

— De igen. 
Kovászosyné arca halott sápadt lett. — De hát 

mit csinálhattunk volna? 
— Valami történt ezzel az emberrel; mert mi-

kor az állomásnál elváltunk, nekem azt mondá, hogy: 
Kovászossyt épen hagyta itt; de ő betegen megy 
vissza, hanem majd gyógyulni visszajön. 

Kovászosyné nem értett meg. — Én bizony 
isten nem tudom mi baja lehet. 

— Én gyanitok valamit. 
— Mit? 
— Azt, hogy a doktor itt felejtette a szeme 

fényét valamelyik kisasszonyon. 
— Ah, ugyan ne tréfáljon komám uram. 

Nem tréfálok, mert a doktor azt mondá, 
hogy: megnősülök, most már megnősülök. 

Kovászosyné álmélkodva nézett rám. 
— Ugy van, meglássák. 
— Hát nőtlen ember ez a doktor? 
— Az. 
— Derék ember, őrülhet akinek elveszi leányát. 
No, én azt gyanítom, hogy ez az öröm ko-

mámasszonvékat fogja illetni. 
— Adja isten, komám uram, szólt Kovászosyné, 

akkor kárpótolva lennék azon sok szenvedésért, me-
lyet a napokban átéltem. 

(Folyt, köv.) 

A d r á g a p é n z . 
- BESZÉLY. -

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. (46) 

— S te meg tudnád tenni, hogv öngyilkos légv, 
hogy itt hagyj engem ez óriási embertömegben ide-
genül, árván? 

Nem, nem, édes leányom, hagyjuk ezt a tárgyat, 
mely kínt és gyötrelmet okoz nekem. 



1. szám. 

ispánt megbízza és ezek költségének a megyei házi 

pénztári tartalékalapból való fedeztetését kéri a mi-

nistertől. 

(V, ge köv.) 

I V . A d o h a n y j ö v e d e k i t ö r v é n y e k és 

t ö r v é n y esi t e t t s z a b á l y o k n é m e l y in téz-

kedése i nek m ó d o s í t á s á r ó l s zó l ó 1887. év i 

X L I V . t ö r v é n y c i k k a z o n s zakasza i , me-

lyek a d o h á n y t e r m e l ő k r e v o n a t k o z n a k . 

3. g. A termelő köteles ugy a földterület elké-

szítése, valamint az elvetendő mag, a palánták kiül-

tetése, nemkülönben a szárítás és csomózás tekin-

tetében akképen eljárni, amint azt a m. kir. pénzügy-

mmister által kibocsátandó utasítás alapján az ille-

tékes jövedéki hivatal dohányfajták szerint meghatá-

rozza, és kellő időben kihirdeti; köteles továbbá a 

termelő a dohány virágot a magnevelésre szánt tő-

kék és kerti levelek kivételével, s azon leveleket, 

melyeknek beérése már nem várható, letörni, s a 

kacshajtásokat is a törésig pon'osan eltávolítani. — 

Azon termelők, kik a dohány között a szabályokban 

tiltott veteményeket termelnek, kik a dohányt sza-

bályellenesen kezelik, kik a növényágyi palántáknak 

megsemmisítését julius hó 5-ig elmulasztják, első 

ízben 5 írttól 50 írtig terjedő pénzbüntetéssel suj-

tandók, ismétlés esetén a termelésből kizárandók, — 

azok pedig, kik a dohányjövedék kárára csalárdul 

csomózzák és bálozzák, és kik tartalom nélküli, gyár-

tásra nem használható anyagot termelnek, a dohány-

termelésből kizárandók. 

4. §. Azon termelők, kik mások nevére kiállí-

tott engedély felhasználásával, vagy kik nem az en-

gedélyben meghatározott területen ültetnek dohányt, 

ha különben jövedéki áthágás miatt a dohányterme-

léstől eltiltva nincsenek, illetve nem oly területen ül-

tettek, mely a termelésből ki van zárva, kik tehát 

saját nevükre, illetve a beültetett területre is kap-

tak volna engedélyt, 10 frttól 100 frtig terjedő pénz-

büntetésben marasztalandók el a dohánybeváltó fel-

ügyelőség által, melynek határozata ellen 15 nap 

alatt, a pénzügyministerhez van fellebbezésnek helye, 

ki a pénzbüntetésre nézve végérvényesen határoz. 

— Azon termelők ellenben, kik saját nevükre, vagy 

a beültetett területre termelési engedélyt jövedéki át-

hágás, vagy az illető területnek a termeléstől való ki-

zárása miatt nem kaphattak volna, azonkívül, hogy a 

dohánytermésük megsemmisíttetik, jövedéki büntető 

•SZENTESI LAP« 

eljárás utján az 1876. évi IV. t. c. 13. §-ának hatá 

rozmányai szerint büntetendők és a termésből min-

denkorra kizárandók. — Azon termelők, kik az en-

gedélyezettnél nagyobb területen termelnek dohányt, 

ha a beültetett terület az engedélyezett területet töb-

bel haladja meg, mint az 1876. évi IV. t. c. 15. 

g-ában engedélyeztetik, szintén jövedéki büntető el-

járás utján az idézett t. c. 14. g-ában meghatáro-

zott pénzbüntetéssel fenyíttetnek, és a termelésből 

kizarhatók. 

6. §. Aki termelésre engedélyt nyert, fel van 

jogosítva a dohányplántákat e célra különösen el-

készített ágyakban nevelni s a netalan általa nem 

szükségelt ieiitmaradó felesleget más termelésre jo-

gosultnak átengedni. Azok, kik dohányt nem termel-

nek, de valamely termelési körzetben dohánypalántákat 

elarusitásra kívánnak növeszteni, erre az engedélyt 

az illetékes dohánybeváltó felügyelőségtől megkap-

hatjak, ha az 1886. évi XIV. t. c. 4. g-ában meg-

határozott követelményeknek megfelelnek, és a pa-

lanták nevelésére hasznaiandó agyak fekvését és 

nagyságát pontosan megjelelő bejelentéseiket a köz-

ségi elöljáróság utján benyújtják. 

7. g. A dohánytermelesre és a palánta neve-

lésére való bejelentések beadásara véghatáridőül a 

termelési évet megelőző december 31-ike szabatik 

meg. A fentebbi határidőig a bejelentési évnek meg-

felelő rovatai szabály szer üleg kitöltve, kis és nagy-

községekben kizarólag csak a községi elöljáróságok-

nál, rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal fel-

ruházott városokban pedig a polgármesternél adan-

dók be, később, vagy más helyütt beadott bejenté-

sek feltétlenül elutasítandók. 

11. g. A várható dohánytermés a 10. g-ban 

meghatározott közegek által és az ott említettek je-

lenlétében, s ha ez utóbbiak, ámbár kellőleg meg 

lettek hiva, meg nem jelennek, ezek nélkül is felvé-

tel utján állapittatik meg. A pénzügyi hatóság fel 

van jogosítva a termést zöld állapotban is felbecsül-

tetni, hogy abból a termés mennyiségére előlegesen 

is következtetes legyen vonható, köteles azonban a 

már felfűzött dohányt lehetőleg többször, minden 

esetre azonban és pedig a törés befejezése és a zsi-

nórokon és pálcákon levő levelek beszáradása után 

az egész termést száraz állapotban felvétetni. Min-

den termelő köteles maga, vagy megbízottja által a 

zsinórok és esetleg pálcák hosszát és számát, valamint 

a lehűlt, esetleg ponyván szárított dohányt is a fel-

A barones nem szólt semmit, fáradtan, sápadtan 

dőlt egy székbe, elméjében apja szavai kóvályogtak,s bor-

zongás vetterőtösszes idegein, hogy fogai összevacogtak. 

— Te beteg vagy gyermekem, feküdj le, — 

monda a báró és szeretetteljesen haj ólt le leányához. 

Nem, nem akarok beteg lenni, menjünk ki a sza-

badba. — Ez a szoba levegő oly sűrű, hogy szinte meg-

fulladok benne. A szabad levegő kinn üdíteni fog. Men-

jünk atyám. — A leány sápadt arca egy szerre piros lett, 

szemei szokatlanul fénylettek. Láz égett bennök. 

Az apa, midőn leánya ajka homlokához tapadt, 

ezt oly forrónak találta, mint a tűz, érezte, hogy ezt 

a köztük Bernné felett lefolyt párbeszéd izgalmai 

okoznák, s szemrehányást tett magának ; de azért 

Bernné csak elől, fölül maradt lelkében. — Ez a nő 

már oly erős positiót foglalt el szivében, hogy ezt 

leánya iránti forró szeretete sem volt képes megin-

gatni. — Sajnálta, hogy leányának fájdalmat okozott; 

de nem tehetett róla. 

— Menjünk ki a szabadba, — sürgeté a leány, 

pedig reszketett minden ízében. Az apa látta ezt, 

de nem merte leányának kérését megtagadni, bár 

érezte, hogy leányának nem sétára, hanem testi és 

lelki nyugalomra van szüksége. 

— Oda, hol legtöbb ember van, hogy szóra-

hozhassak, vagy oda, hol senki sincs, hogy felejthes-

sem az embereket, s az élet bajait. 

A barones sebesen öltözködött. — A báró szo-

morúan nézett rá, de lelke előtt azért ott állt Bernné 

csábító arcával. — S ha e gyermek elvész e lelki 

harcban? — sugá valami a báró fülébe. — Mindegy, 

felelt a szívből egy szózat, csak őt bírhassam, ki 

nélkül nem birok élni. 

Midőn a barones felőltózködőtt, a báró is 

felvette kabátját, hogy gyermekét kövesse; de a lány 

egyszerre leült, arca halott halvány lett, egy mély 

sóhaj szállt föl kebléből. Nem mehetek, hiába, beteg 

vagyok. — Tegyetek ágyba, sirba! Oh a sirba, ki-

áltott föl zokogva, oda, hol ő pihen, anyam, istenem 

engedd, hogy oda fekhessem mellé le . . . örökre. 

— Oda lenn már nem fáj semmi! 

A szép, gyönyörű gyermek igy összeomolva, sirva, 

panaszt kialtva, olyan volt, miílt egy letépett ibolya, mely 

az égő homokon hervad el. Megrenditöképet nyújtott. 

A báró egész valójában megdöbbent s most 

egy percre fölülkerekedett benne az apai érzés a férfi 

szerelnie felett, eltűnt előle Bernné alakja, s lelki 

szemei előtt egy koporsó jelent meg, melyben a ha-

lál fagya altal derniesztve, t'elébreszthetlenül, leánya 

aiussza az örök almot. E kvp borzasztó volt. 

— Beteg vagyok, meghalok, — nyögé a gyer-

mek, s hangjában a fájdalom oly őszinte érzete volt 

kifejezve, mely bárkit a világon -megrendített volna. 

A báró szelíden hajolt le és felemelé, karra 

vevé leányát. — Menjünk gyermekem a szabadba, 

a szabad levegő jót fog tenni. 

A barones öntudatlanul engedelmeskedett; de 

járni alig volt ereje. — A séta nem is tartott soká, haza 

kellett menni, tmert ereje teljesen elveszett, ugy, hogy ko-

csiba kellett ülni, hogy baj nélkül hrtfca mehessenek. 

Beteg vagyok, mondá a leány, m.időn szobájába 

ért. — Látom anyámat, ő hí, elmegyek hozzá. 

A barones igen nagy lázba es<Ht, s ez a beteg-

ség megtörte a bárót is; mert érzé, hogy leányát a 

vegzet állítja szerelme elé, hogy az eg ykor elkövetett 

hitszegés annál kegyetlenebbül bosszul ja meg magát. 

A beteg leány háromnap és három éjjel mindig az-

zal fantasirozott, hogy látja anyját, ki h ivj a őt. (F. köv.) 

3. oldal. 

vétel eszközlésére megjelenő pénzügyi közegnek szó-

val vagy írásban bevallani. — A pénzügyi közeg a 

termelő összes dohány készletét megvizsgálja és meg-

állapítja a zsinórok, esetleg pálcák számát, valamint 

próba mérlegelések alapján a termesztett dohánynak 

súlyát, fajtanként, levélminőség szerint, egészben, s 

ott, hol a termelés részes kertészek által történik, 

kertészek szerint is elkülönítve. A dohánytermelés-

nek ez uton megállapított mennyisége képezi a ter-

melő által a kincstári raktárba beszállítandó meny-

nyiséget, és ez ugy a dohánytermelési kataszterbe, 

mint az engedély ívbe bejegyeztetik és a pénzügyi 

közeg a községi kirendelt s a termelő vagy megbi-

| zottja által aláiratik. — Azon termelő, ki a zsinórok 

, felvételét helytelennek tartja, a felvétel ellen 8 nap 

alatt a dohánybeváltó felügyelőségnél panaszt emelhet. 

13. g. A hatóság elleni erőszak bűntettét kö-

| veti el, és amennyiben súlyosabb beszámítás alá 

tartozó eset nem forog fenn, az 1878. V. t. c. 165. 

§-a értelmében három évig terjedő börtönnel bün-

tetendő, aki dohánytermelés, kezelés vagy elárusitás 

ellenőrzésével megbízott pénzügyi, vagy más hatósági 

közeget, vagy kirendeltet a törvény, vagy a hatósag 

meghagyásának végrehajtásában erőszak, vagy ve-

szélyes fenyegetés által akadályozza, vagy valamely 

intézkedésre kényszeríti, vagy pedig hivatalos eljárása 

alatt tettleg bántalmazza. Ugyanezen büntetés alkama-

| zandó, ha a cselekmény a fentebbi közegek védelmére 

rendelt vagy megjelent személyek ellen követtetik el, 

Horvát-Szlavonországban ezen büntettek (kihágások, 

vétségek) az ott érvényben levő büntető törvények 
: értelmében büntetendő. 

14. g. Az anya- és csucslevelek leszedése után 

a dohány tőkék azonnal, és legkésőbb octóber hó 15. 

napjáig kiszántandók, vagy más uton eltávolitandók. 

; — A gazdászati viszonyok által indokolt folyamod-

ványra olyan termelőknek, kiknél csempészet vagy 

helytelen kezelés soha nem tapasztaltott, a pénzügy-

minister a téli legeltésre külön engedélyt adhat. Sarjú 

levelek leszedése oly esetekben, midőn az anyale-

; velek nem fejlődhettek (s az időjárás a sarjú leve-

lek fejlődésére kedvező) oly termelőknek, kiknél csem-

pészet vagy rossz kezelés soha nem tapasztaltatott, 

a pénzügymínister által szabályrendeletileg megálla-

pítandó eljárási módozat mellett megengedhető. A ki 

az ezen g-ban foglalt rendelkezésnek meg nem felel, 

s a nélkül, hogy külön engedélyt kapott volna, a 

dohány tőkék elvolitását elmulasztja, vagy sarjú le-

veleket szed le, vagy végre a feltételeket, melyek 

mellett az engedély adatott, meg nem tartja, a do-

hánytermelésből kizárandó. 

15. g. A termelő dohány terméséből senk:nek 

bármely címen, bármely csekély mennyiséget sem 

engedhet át, hanem köteles a nyert egész termést 

a megállapított határidőben beváltás végett hiány 

nélkül a jövedéki raktarba beszállítani, illetőleg a 

dohánykíviteli kereskedőnek átadni, vagy saját, tel-

jesen biztos és a pénzügyi hatóság által ellenzárral 

ellátott raktárba beraktározni, vagy külföldre kiszál-

lítani. Azon termelő, ki bármi cimen, bármi csekély 

mennyiséget valakinek átenged, és a nyert egész ter-

mést a megállapított határidőben beváltás végett 

hiány nélkül a jövedéki raktárba be nem szállítja, 

illetve engedélyezett dohánykiviteli kereskedőnek a 

termelésre következő év januar hó végéig át nem adja, 

vagy saját biztos és a pénzügyi hatóság által ellen-

zárral ellátott raktárba be nem raktározza, vagy a 

termelésre következő év október hó végéig külföldre 

ki nem szállítja, azonkívül, hogy a dohánytermelés* 

bői mindenkorra kizáratík, az átengedett vagy be 

nem szállított, illetőleg kiviteli kereskedőnek át nem 

adott, vagy külföldre kí nem szállított dohánymeny-

nyiség 500 grammja után jövedéki büntető eljárás 

utján 80 krnyi fogyasztási illeték és a fogyasztási 

illetéknek kétszeresésétől négyszereséig terjedő pénz-

. büntetésben marasztalandó el. Azon termelő, aki 

' külkivitelre termelt dohányát a termelésre kővetkező 

év január hó végéig teljesen biztos és a pénzügyi 

hatóság által ellenzárral ellátott raktárba be nem 

raktározza, vagy engedélyezett dohanykiviteli keres-

kedőnek át nem adta, a fenti büntetésen kivül át-

adás, vagy be nem raktározás elmulasztása miatt 

a termelt egész mennyiség után minden hétre és 

annak minden métermázsója után 2 forint pénzbűn-



4. oldal. 

tetésben elmarasztalandó. Ezen pénzbüntetést köz-

igazgatási uton a dohánybeváltó felügyelőség róvja 

ki, s a kirótt birsag ellen 15 napon belül, a pénzügymi-

nisterhez van felfolyamodásnak helye, ki arra nézve 

végérvényesen határoz. Ugyancsak ezen pénzbünte-

téssel büntetendő azon kiviteli kereskedő is, a ki az 

általa átvenni kötelezett dohánytermelést a terme-

léstől következő év január hó végéig át nem 

veszi, illetőleg azt beraktározásra el nem fogadja. 

A dohányjövedéki igazgatóság a dohány átadására, 

illetőleg átvételére kitűzött határidőt a félnek a határ-

idő lejárta előtt legalább 8 nappal benyújtandó in-

dokolt kérelmére meghosszabbíthatja. 

16. §. A dohánytermelő nemcsak a 11. §-ban 

elrendelt hivatalos eljárás utján megallapitott és az 

engedély ivbe bejegyzett, hanem az egész dohány-

termés mennyiségének hiány nélküli beszállításáéit 

feles kertészeivel együtt egyetemlegesen felelős. Azon 

feles kertész, aki a dohányjövedéki kihágás miatt 

elmarasztaltatott, az elmarasztalásról vett hivatalos 

értesülés után a szerint, a mint ezt ezen értesítés a 

csempészet mértékéhez képest megállapítja, a do-

hánytermelő által a dohánytermelési engedély kü-

lönbeni elvonásának terhe alatt, a szolgálatból azon-

nal, vagy legkésőbb újévkor elbocsátandó. Az ezért 

elbocsátott kertész a dohánytermelőtől elbocsátása 

miatt semmi nemű kártérítést nem követelhet. Ha a 

bejegyzett mennyiségnél kevesebb szállitatik be, a 

hiány után kiszabható fogyasztási illeték és pénz-

büntetés összeg erejéig leszállított 'dohánymennyiség 

beváltási ára biztosítékul visszatartható. A doháiiy-

kiviteli kereskedő is köteles a dohánybeváltó fel-

ügyelőség előzetes megkeresése fotytán a dohányter-

melőnek a szerződésszerűen adott előlegen kivül 

még kijáró vételárból a megkeresésben kitett össze-

get a kincstár biztosítására visszatartani. 

17. §. Az ültetvények felmérésénél és a termés 

felvételénél köteles a termelő személyesen megjelenni, 

vagy magát megbizott által képviseltetni, mert ennek 

elmulasztása esetén az eljáró közegek eljárása ellen 

kifogást nem tehet. — Ha a már felvett és beszállí-

tandó dohány a tulajdonos hibáján kivül csökken-

tetnék, vagy pedig megsemmisíttetnék, köteles a ter-

melő a károsítás napját, mivoltát és terjedelmét a 

dohánybeváltó hivatalnak a községi elöljáróság, il-

letve polgármester utján három nap alatt Lejelenteni. 

— Ez utóbbi esetekben az engedély-ivbe bejegyzett, 

és beszállítandó termés mennyiségének helyesbítése, 

illetve annak meghatározása, vájjon és mily mérvben 

szállítható az le? A megejtett beható vizsgalat ered-

ményéhez képest első sorban pedig a dohányjóvedéki 

központi igazgatóságot illeti. — A községi elöljárók, 

illetve polgármesterek kötelesek a fentemiitett kár-

esetekre vonatkozó bejelentéseket a dohánybeváltó 

hivatalhoz 48 óra alatt beterjeszteni. Ezen beterjesz-

tés elmulasztása esetében a községi elöljárók, illetve 

polgármesterek a jelen törvény 7. §-a szerint bün-

tetendők, ha pedig alapos gyanú van arra, hogy 

csempészkedés esete forog fenn, az 1880. XXII. és 

XX111. t. cikkben megállapított eljárás szerint fegyelmi 

nton büntetendők. 

18. §. Az ültetvények felmérésénél, valamint a 

varható termés felvételénél követendő részletes el-

járást a pénzügyminister által kiadandó utasitás 

szabályozza. 

Hivatalos másolat hiteléül: 

Kókay Imre, 
(Osongrádvarmegye pecsétje.) kiadó. 

Világfolyása. 
A kételkedők száma, akik nem hisznek 

a béke tartósságában s Oroszországot azzal 

gyanúsítják, hogy csak alkalmas időt vár, mi-

kor rögtön támadólag léphessen fel, napról-

napra szaporodik, sőt Bécsből is azt írják, hogy 

Oroszország semmit sem változtat fenyegető 

magatartásán, ami azt bizonyítja, hogy se a 

német szövetség közzétételének, se Bismark 

herceg beszédének nem volt meg az a sikere, 

melyet reméltek. Az orosz csapatösszevonások 

a német és az osztrák-magyar határon nem-

csak abba nem hagyattak, hanem ujabb intéz-
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kedésekkel fokoztattak, s ez oly tény, mely a 

helyzet komolyságát a maga teljes nagyságá-

ban tárja fel; mert a diplomáciai eszközök 

teljesen ki vannak merítve, a béke fenntartá-

sának reménye tehát egyre tűnik; képtelenség 

tehát oly helyzet készítését bevárni, melyben 

Oroszország 24 óra alatt támadóképes lehet, 

és teljes lehetetlenség bevárni azt is, hogy 

Oroszország egy oly katonai pozícióban vet-

hesse föl a keleti kérdést, mely ellen a dip-

lomáciai ellentállás teljesen hatálytalanná vá-

lik. — Alig lehet tehát kétség többé az iránt, 

hogy rendkívüli katonai intézkedések szüksége 

fog fenforogni; mert Oroszországnak minden 

békebiztositása gyanús játékká válik, szemben 

azon kétségtelen ténynyel, hogy csapat össz-

pontosításait még most is folytatja, sőt fokozza. 

A német trónörökösön végbevitt operá-

cióról egy szakértő ezeket irja: A nyakon 

ejtett seb begyógyulásáról szó sem lehet; ez 

nem gyógyulhat be és nem is szabad behe-

gednie, mert a seben át kell bevezetni a majd-

nem ujjnyi vastagságú csővet a légcsőbe. Ha 

pedig ezt a csővet előbb eltávolítanák, mint 

a mikor a jgégén át ismét megtörténhetik a 

lélekzetvétel, akkor a beteg azonnal megfu-

ladna. A csővet mindaddig, mig a gégében 

levő akadály el nem oszlik, benn kell hagyni 

a sebben és gyakran ki kell cserélni mással. 

E célból magába a csőbe egy másik cső van 

beillesztve, melyet annyiszor kivesznek, a hány-

szor arra tisztogatás szempontjából szükség 

van. Az egész készülék kivétele, de még in-

kább az újból való beillesztése, mód nélkül 

kényes és nehézkes dolog és a megoperáltat 

annak a veszedelemnek teszi ki, hogy az esetre, 

ha nem sikerül az uj beillesztés, uj vágást 

kell tenni a légcső hosszában. — A trónörö-

kös állapota napról-napra sulyosodik. 

A képviselőház elintézte a folyó évi költ-

ségvetést. 

A honvédelmi ministerium költségeinél 

hosszabb vita folyt. Fehérváry Géza báró hon-

védelmi ministernek ugyanis szemére vetették, 

hogy a honvédség nem fejlődik, a tisztikar-

nál átalános a kedvetlenség, mert előléptetés 

neui sok történik, csakis hosszabb időközök-

ben. Hivatkoztak az osztrák honvédségre, a 

honnan a főbb tisztek, mint tábornokok, át-

lépnek a közös hadseregbe s helyet adnak a 

többieknek. A minister válaszolt e vádakra, 

s természetesnek mondta, ha a honvédségnél 

kevesebb az előléptetés, mint a közös had-

seregnél, mert más a szervezete. Érvül hasz-

nálta fel azt is, hogy közelébb azért támad-

ták meg, mert több honvédtábornok nyuga-

lomba lépett, a kik saját magok kívánták a 

nyugdíjazást; pedig ez által is alkalom nyílt 

előléptetésekre. 

A miniszterelnök a költségvetés tárgya-

lásának végeztével előterjesztette a költség-

vetési törvényt, a megszavazott költségek alap-

ján. Az előirányzatban az összes kiadások 

345,037,108 frtra voltak téve, a költségvetési 

törvényben az 345,090,847 frt. A kiadások 

tehát 43,739 frttal növekedtek az előirány-

zathoz képest. A bevételek előirányzatánál 

nagyobb a különbözet. A költségvetésben a 

bevételek 326.641,087 frttal voltak számítva. 

A budgettörvény 332.647,731 frt bevételt és 

jövedelmet állapit meg. A jövedelmek tehát 

nagyobbak 6.008,044 frttal. A szokatlan el-

térés onnan származik, hogy a költségvetés 

előterjesztése óta megszavazott adóemelések 

és jövedéki módosítások várható nagyobb be-

vételi eredménye a budgettörvényben szám-

szerűen is fölvétetett. Ennek következtében 

az előreirányzott hiány is csökken. 

Helyi és vegyes hirek. 
— H a l á l o z á s o k . Ismerősei és barátai köré-

ben általános részvétet keltett az a gyászhír, hogy báró 
Braunecker Edgár, Horváth Gyula kormánybiztos he-
lyettese, ki hat évig lakott ily minőségben városunk-
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ban, f. hó 18-án meghalt. Halálát a gyászoló család 
a következő gyászjelentéssel tudalá: özv. báró Braun-

; teker Gusztáváé szül. Scholz Mária saját és gyer-
mekei: báró Braunecker Lamoral, báró Braunecker 

1 Armand, báró Braunecker Katinka és báró Braunecker 
| Ernesztine nevében, szomorodott szívvel jelenti sze-
I retett felejthetetlen íia: méltóságos báró Braunecker 
i Edgár m. kír. ministeri fogalmazó urnák, f. ió 18-an 
éjjeli \ 1 órakor, hosszas szenvedés után, életének 

| 39-ik évében történt gyászos elhunytát. — A boldo-
I gultnak hűlt tetemei f. hó 19-én d. u. órakor 
! fognak a Vili. ker., Üllői-ut 24. szám a. lakásban, a 
róm.-ka'h. egyház szertartása szerint beszenteltetni 
és a kerepesi ut melletti sírkertben örök nyugalomra 

I tétetni. — Az engesztelő szent mise áldozat f. hó 
:20-án délelőtt 10 órakor fog a Ferencrendi atyák 
belvárosi templomában a Mindenhatónak bemutattatni. 

| Budapest, 1888. évi február hó 18-án. Béke poraira! 
I — Dód Antal in. kír. honvéd huszárfőhadnagyot és 
i családját súlyos családi gyász érte az elmúlt héten 
¡szeretett neje: Flaller Magdolna asszony halálával. 
' A megboldogultat férjén kivül Béla és Jolánka gyer-
mekei, valamint édesanyja Flaller Jánosné B.-Gyu-
lán, apósa Dócí Gergely Szentesen, gyászolják. Te-
i metese Budapesten ment végbe. 

— K a s z i n ó i k ö z g y ű l é s volt nálunk f. hó 
19-én. A gyűlés targya volt két választmanyi tagság 

! es a vendeglősi állás betöltése. Jelenti Sándor ven-
déglőst ugyanis a kaszinó választmánya az ismere-

: tes verekedés alkalmából állásától elmozdította és 
igy az ő helye lett volna betöltendő. Volt is pályázó 
elég: de pályázott Jelenti is, s miután a közgyűlés 
többsége nem találta igazságosnak a választmány-
nak Jelentit sújtó Ítéletét, őt nemcsak pályázat alá 

! bocsátá, de újra meg is választá. Bár sok érdemes 
pályázó volt, de az adott körülmények között helye-
sebb választást nem is lehetett volna tenni. — A 
közgyűlés lefolyása egyébként a következő: A köz-
gyűlésen Kiss Zsigmond elnökölt, röviden előter-
jesztette a gyűlés tárgyait, beterjesztette a vendég-
lősi állásra pályázók kérvényeit, névszerint: Kohn 
Antal Vásárhelyről, Praznovszki Ferdinánd, Grün-
wald József Budapestről, Lőrinc János Mindszentről, 
Kovács Flórián, Karai János, 8trasser Vilmos, Je-
lenti Sándor, Pain István, és özv. Pain Sándorné, 
itj. Smazal József. Szavazatot nyertek: Jelenti Sán-
dor 33, Kovács Flórián 7, Kurai János 7, Pain Ist-
ván 5, Kolin Antal 3. E szerint Jelenti nagy több-
séggel lett megválasztva. A két választmányi tag le-
köszönése következtében megüresedett helyre Zsol-
dos Ferenc és Sarkadi Nagy Mihály (idősb) válasz-
tatott meg. 

— E s k ü v ő . Mikec Mariska kisasszonyt, özv. 
Mikec Ferencné kedves leányát niártius 1-én vezeti 
oltárhoz a helybeli ref. templomban Mecs-Balogh 
Sándor. 

— A kö rös- t i s z a-maros i ármentesitő és 
belvizszabályozó társulat 1888. mártius 4-én d. e. 
10 órakor llinvásárhelyen tartandó rendkívüli köz-
gyűlésének tárgysorozata: 1. A ni. kir. nagym. közm. 
és közi. ministeriumnak 1887. évi dec. 21-én 52,095. 
sz. a. kelt rendelete, a kistiszai zsilipszakadás követ-
keztében a társulat által szenvedett károsodások eny-
hítésére nyújtandó támogatás és állami segélyzés 
tárgyában. Ezzel kapcsolatban az 1887. évi octóber 
31-en tartott társulati közgyűlés 12. sz. határozata-
val kiküldött bizottság jelentése. 2. A in, kir. közm. 
és közi. ministeriumnak 1888. febr. 11-én 2352. sz. 
a. kelt rendelete, melylyel a társulat gátvédelmi sza-
bályzata némi módositás mellett jóváhagyatik. 3. 
Körös-Tarcsától Gyomáig kiépítendő körösi végleges 
töltés tervezete, költségelőirányzata és az építési költ-
ségek fedezése iránti hatarozattal. 4. A Kistiszához 
és porgányhoz vezetett belvízcsatornák egyesítésének 
és porgánynál egy uj zsilipnek létesítésére vonat-
kozó müszakt javaslatok, tervek, költségvetések elbí-
rálása és a költségek fedezése iránti intézkedés. 

— P á r b a j k í s é r l e t . A f. hó 23-án tartott 
megyei közgyűlésen Holcer Adolf niegyei képviselő 
és Csemegi Antal íoszolgabiró között heves szóvál-
tás történt, melynek következtében Holcer Adolf ma-
gat sértve érezvén, Csemegi főszolgabírótól lovagias 
elégtételt kért; de ezt Csemegi megtagadta. A vissza-
utasítás indokát nem ismerjük. 

— Teés és F á b i á n községének Szenteshez 
leendő csatolása iránt a két puszta község birtokos-
sága körében élénk mozgalom indult meg. A moz-
galom élén Fábián községe részéről iíj. Bartha Já-
nos, Teés részéről Nagy Imre birtokos áll. — E 
nagy érdekű mozgalomhoz lapunk jövő számában 
hozzá fogunk szólni. 

— S z o l g a b í r ó i s z é k h e l y v á l t o z t a t á s . 
Csongrádmegye közgyűlése f. hó 24-én tartott ülé-
sében Szegvár község kérelmére kimondá, hogy a 
szolgabírói székhelyet Mindszentről Szegvárra helyezi át. 

— Vendégs ze r ep l é s . Erdélyi Marietta, 
a kolozsvári nemzeti színház első rendű énekes-
nőjének vendégszereplésedé, kit Hubay igazgató-
nak 3 vendégjátékra sikerült megnyerhetni, élénk 
érdeklődéssel néz színházlátogató közönségünk. Első 
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fellépése ma, szombaton lesz „A piros bugyelláris44 ! 
Zsóíi szerepében. — Tekintettel a színház kicsiny-
ségére, a helyárak mérsékelten felemeltettek. 

— A s z ü l ő i g onda t l a n s ág ; áldozata lett: 
f. hó ¿O-án Marozsán Juliánná 4 éves leány a IV. 1.1 
637. sz. alatti háznál, hol nagyanyja, özv. Szabó 
Józsefné magára hagyván, a szobában tüzet csinált s 
az ott levő tárgyak nagyobb része elégett, a kis le-
ány pediQ

r súlyos égési sebekben még ugyanaznap 
kiszenvedett. 

— S z í n é s z e t . „Fejetlenség, rendezetlenség, készület-
lenség jellemzi most szomorúan a helyzetet. A színtársulatnak 
nincs igazi vezetője, mi természetesebb tehát, minthogy rend 
sem lehet. A tagokat nem tizelik rendesen — rendetlenül is 
alig, — így aztán bajos a fegyelmet l'entartaní. A műsor egyik 
napról a másikra csinálódik s alig van rá eset, hogy 3 napi 
előkészületi idő volna valamelyik darabra. No de aztán ugy is 
neznek ki az előadások, s a zavarokat csak fokozza a kapkodó 
rendezés." Igy ir a Szabadkán működő Tliália szinész-szővct- | 
kezetről a „Szabadkai Hírlap* színikritikusa, s ez az apostró-
fálás minden reszében ráillik tiubay Gusztáv, városunkban 
működő színtársulatára is, ezenkívül súlyosító körülményül 
tudható be az igazgatóság ainaz eljárása, melylyel a közönség 
igényeit ignorálja, színre hozván olyan fércmüveket, melyek 
Kutyabagos közönsége magas rnüigényeit talán kielégíthetik, 
azonban Szentes közönségét ilyenekkel traktálni sem nem in-1 
dokolt, sem nem méltányos eljárás, — azután meg kinek volna i 
kedve színházba menni azért, hogy a színfalak mögött duló | 
perlekedést hallgassa, s egynémely tag ügyetlen és bosszantó I 
magaviseletén gyönyörködjek? Azt hisszük, senkinek. Ilyen kö-1 
rülniények között aztán ne csodálkozzék az igazgató, ha Szen-
tes műpártoló közönsége távollétével tüntet s az előadások (ha 
ugyan azokat annak lehet nevezni) teljesen üres ház előtt foly-
nak, vagy közönség hiányában egyáltalán megtartani nem le- I 
bet. A társulat meglehetősen van szervezve, s tagjaival maga-1 
sabb igényeket is kielégítő darabokat lehet szinrehozni, igye- ! 
kezzek tehát az igazgatóság az előadandó darabokat jobban \ 
megválogatni, betanultatni, előkészíteni, s legyen tekintettel a 
magasabb müigenyek kielégítésére; mert csak igy remelhet | 
pártfogást azok részéről, kiknek száma a komediázás folytán ; 
napról-napra fogy. De fogyni fog a pártfogás meg az esetben j 
is, ha valamely darab olyan előadásban kerül színre, mint a | 
mult szombaton „ Franciilon," mely, hogy meg nem bukott, 
csupán Hubayné Gizella és P. Aitner Ilka asszonyoknak kö- • 
szönhető, mint akik némileg helyes uton haladva, igyekeztek J 
a különben semmi élvezetet nem nyújtó előadásba eletet ön- í 
teni. — Olyan színtársulatnak, mely sem ruhatárral, sem deko- j 
racióval nincs kellőleg fölszerelve, valóban merészség „Francil-! 
lon"-t színre hozni. — A további előadásokról csak annyit je-1 
gyezünk fel, hogy a vasárnapra hirdetett „Nótás Kata* helyett, j 
mivelhogy az énekesnőnek nem volt hajlandósága Boros Kata j 
szerepet bemagolni, az énekesnek meg egyáltalán játszani, Tóth j 
Ede „Kintornás családja- adatott. Aranyossy rendező dicséretre 
méltó buzgalom és ügyeséggel adta egyesek szájába a szót s \ 
küldte őket hol jobbra, hol balra, már ainint azt kinek-kinek j 
a szerepe hozta magával, s amit megcselekedni különösen a 
„csókollak, kepeddel alszom el*4 kifejezéseket használta Dáma 
Náci személyesitöje nem volt hajlandó megcselekedni. — Ked-
den Kövesy Miksa javára „Bukov, a székelyek hóhéra"4 került 
színre minden kritikán aluli előadásban, — csütörtökön pedig 
Dobocsányi Gyula jutalomjátékául „A nagyapó* adatott. — 
Yegezetül Varga Lajoshoz van néhány szavunk, s ez az, hogy 
kimeljen meg bennünket attól, hogy „magas művészeiében" 
gyönyörködjünk: inert ha művészete csak azon fokon áll, 
amint azt mult kedden (Bukovban) bemutatta, akkor ezt jog-
gal megvárhatjuk tőle. Álljon a „katonaság és nep közé," s ne 
vindikáljon máganak ezredesi rangot. Jóakaratú figyelmezteté-
sünket, hisszük, méltányolni fogja az igazgatóság is. 

— K ö z g y ű l é s e k egész so ra . — A 
szentes i i p a r t e s t ü l e t f. hó 28-án délelőtt 10 
órakor saját helyiségében; a szentes i p o l g á r i 
i p a r o s és g a z d a s á g i k ö r f. évi niárc. 4-én d. 
u. 2 órakor saját helyiségében évi rendes, ugyanez 
nap d. u. 3 órakor alakuló; a szentes i kö lcsö-
n ö s segé l y ző s zöve tkeze t f. évi márc. 11-én 
d. e. 10 órakor a csizmadia ipartársulat helyiségében 
évi rendes közgyűlést tart. A közgyüiési meghívók 
lapunk hirdetési rovatában egész terjedelillőkben 
közzé vannak téve. 

— R a b l ó g y i l k o s s á g. Csoagádról meg-
döbbentő r*blóg} iikossái; birét kö*li au „E 8." E¿y 
ün-g há aspár esett áldozatul valami goJOS'.tevőnek, 
a kit jósz'vttsé-rWI befogadtak ahá/.ukbi Förgeteg 
Bálint én neje Mészáros Ap )!loma csoigrádi lakosok 
kiút laktak a szőlőben. A térj siket volt, az asszony 
pedig vak. Tegnap a', öreg házaspárt ismerőseik véröa-
ben talalták. Az asszony, a ki még élt, azt beszéli, 
hogy 19-é* este egy idegen ember kopogtatott be 
bozzájoa és szállást kért. Megszánták és teljesítettek 
kérését. Az ideget nyugodtan elaludt, de kora hajnalba 
felteit és megtámadta őket. A férjét agyonütötte s ö 
rajta is súlyos sebeket ejtett, azután kirabolta a 
szekrényt ket s nyolezvan forint készpénzzel, meg 
egy csomó ruhaneművel eltűnt Az asszony halálán 
van. A meggyilkolt embert ma temették. A tettes 
csak oly ember lehetett, a ki az agg házaspár viszo-
nvaival ismerős volt s tud'a, hogy azok nem regen 
adtak el néhány akó bort, melynek árát még neai 
költötték el. 

— N é g y g y e r m e k m e g f u l a d á s a . 

A szegedi alsó tanván Horkai József földművesnek 
•égv gyermeke halt meg egy égő szobában. A szü-
lök eltávozva hamuról, a kis gyermekeket bezártak az 
egvik szobába; midöj visszatértek, az alacsony szoba 
telve volt fllsttel s a gyermekek halva feküdtek részint 
az ágyon, részint a s oha alján. A tttc k ^ V ^ t 
nek oka ismeretlen s csak az ágy szalmája égett 
el, de a kis fiuknak ez is elég volt, hogy a fojtó 
füstben megfu'adjanak. 

— A a e n k i. Bá-ány Mihálynak neveztet ma-
gát egy h i v a t a l s z o l g á v a l foglalkozó ur a k bar 

teljes bizonyossággal tudja, hogy született, ei, jo 
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egészségnek örvend és ép erőben van, — voltaképen sági képes lap utóobi száma beküledetett szerkesz-
nincsen a világon, jog szerint nem létezik, törvény tösegúnahöz. Olvasni szerető fink s leányok mint 
szerint moat: senki, sem ni. Bárány Mihály ugyanis rendesen, ugy ez alkalommal is a legjobb olvasmá-
még csak nem is sejti, hogy a nagy világ melyik nyok egész tönegét kapják Incédy László, Sziklay 
részében született, nem tudja, hogy mikor tajt eshetett János, Lévay Sándor, dr. Kadó Antal, Szabóné 
meg ez a rá nézve meglehetős fontos esemény, sőt Nogall Janka, Szomory Károly s más ismert nevü 
még azt 88 tudja, hogy melyik templomba menjen, Íróktól. Sok szép kép is tarkítja a füzetet, mely egy-
mikor imádkozni akar. Bárány Mihálynak se hazája se magában véve is pompás albumszerü olvasmány, 
kora; se vallása nincsen; ő a világ előtt senki. Igaz Es mennyi ily érdeaes füzet jön egy év alatt! Mü-
ugyan, hogy az rt Bárány Miaály ő kegyelme meg- veit szülők figyelmébe nem ajánlhatjuk eléggé Doli-
mutatta, hogy ő mégis csak valaki, mert van neki nay Gyula e régi Ifjasági lapját. Negyedévi 1 frtos 
egy szeretője és három gyermeke; de most, hogy árért valóban hasznos olvasmányt nyújt a serdülő 
kedvesét, Jókai Júliát oltárhoz akarja vezetni s gyer- boni ifjúság kezébe. A törekvő fiatalság megbecsül-
mekeit törvényesíteni, megint csak senkivé lett, mert hetlen baratja. 
ainc. pap, a ki megeskesse a senki fiát, kinek se - A „ L á n y o k L a p j a " ujabb füzetét 
istene, se hazája. Ebben a nagy bajában Bárány szintén vettük: Dolinay Gyula e másik vállalata is 
Mihály Eötvös Karolyhoz fordult, hogy az istenért, már 13-ik évi folyamamát futja. Kizárólag a fejlődő 
csináljon a dolgával valamit, ö belőle meg valakit, leányoknak nyújt érdekesebbnél érdekesebb jó ol-
Eötvös Károly sorra forgatta a könyvtárában levő ujabb vásni valókat. E szép kis lapot minden anya bát-
tövénykönyvek lapjait, de bizony nem talált sehol ran adhatja leanykája kezébe, melyből csak ne-
olyan szakaszt, a mely Bárány uram bajára orvos- uieset olvasnak. Minden füzet az olvasmányok egész 
last tudna. Utolsónak Verbőczi tripartitumát hagyta, gyűjteményét tartalmazza. Ezek mellett még számos 
melyben mindeu megvan a világon. Ebbö laztán meg- kep is gyönyörködteti az olvasót. Melegen ajánlható 
mutatja, hogy ha valakinek születési helye és éve leányos családoknak, ára igazán csekélység: Ne-
laincretlen, az szakértő orvos által megvizsgálandó, gyedévre csak egy torint. Az előfizetések Dolinay 
a ki aztán megállapítja az illetőnek nemét és élet- szerkesztő cime alatt, Budapest, kecskeméti u. 13. 
torát. Ennek következtében Eötvös beadványt intézett sz. küldendők. 
a fővárosi polgármesteri hivatalhoz, a melyben kéri, j _ A z „ E r e d e t i M a g y a r D a l t á r " 
hogy Bárány Miuály nemének és életkorának me«- ! H. évfolyamának első füzete énekhangra éB zongorára 
allapitása végett küldje ki a VII. kerületi elöljáró- megje ent Hoós János dévai tanitóképezdei zene-
sagot és a tis/.ti főorvost s ezek vizsgálata és jelen- Unar gondos szerkesztésében, változatos tartalommal 

és csinos kiállításban. A füzet a következő zeneszer-
zők tollából közöl dalokat: Szabados Géza, Taritzky 
Ferencz, Szöliősy Atilla, dr. Angyal Armand, dr. Far-
nos Dezső, Lantos György, Hoós János. — A mel-

lese alapján számára „időlátott levelet" (litterae re-
visionales), vagyis anyakönyvpótló korbizonyitváiyt 
állítson ki. — Az elöjaroság és a tiszti főorvos bölcne-
segétőlt ügg tehát annak megállapítása, hogy Bárány y _ __ 
Mibály bany esztendős lehet; a vallását pedig maga iealet két bölcsődalt és két iskolai gyermekdalt tar-
valasztja meg. Az anyakönyvpótó korbizoiyitvány talmaz. A bölcsödalok szerzője Hoós János, az isk. 
kiahitása utan psdig nőül veheti Jókai Júliát, a kivel gyermekdalok szerzője Kecskés Ernő. — Az I. évfo-

lyam egész évi füzetei még mindég kaphatók a szer-
kesztőségénél 4 frtért, — összesen 85 eredeti, szebb-
nél szeob nep- és müdalt tartalmaz neves zeneirók 
tollából. Előfizethetni az „Eredeti Magyar Daltár* 
szerkesztőségénél Déván (Hunyadmegye) egész évre 

aüiönben már három év óta együtt él. 

— A z o s z t r á k t ö r v é n y h o z á s a z 
i s z á k o s s á g e l l e n . Az osztrák Reichsrath 
előtt törvényjavaslat fekszik, mely a munkások között 
mindinkább elharapódzó iszákosságot akarja elnyom-
at s e czélból drákói szigorral lép föl ugy a része- 4 frtért, telévre 2 frtért, negyedévre 1 frtért. — Ajánl-
geskedök, mint a korcsmárosok ellen. A javaslat sze- juk olvasoink figyelmébe. 
rint, aki nyilvános helyen lerészegszik, egy hónapig 
terjedhető elzárással s 50 frtig terjedhető pénzbün-
teteasel büntettetik, ugyanez a büntetés sújtja azt is, 
aki a részegségre felbujt, vagy szándékosan valakit 
leitat, valamint a kocsmárost is, a kinek a korcsmá-
jában a lerészegedés töténlk. A fenti büntetés éri a 
korcsmarost akkor is, ha serdületlennek szeszes italt _ _ 
Kiszolgáltat ba csak a kiszolgáltatásra ok nem fo- Egyszer volt, hol volt, hol nem volt, hetedbét 
rog fenn. Korcsmai hitel be nem perelhető, ha mikor országon, még az Óperenciás tengeren is tul, volt 
a mtelezés történt, egy másik ilynemű adósság még két királyfi; az idősebbik örökölte — már a mint 
fenallott. Aki egy évben háromszor el lett iszágosság gzokás mindenütt a világon — atyjának koronáját 
miatt Ítélve, annak a hatóság megtilthatja a környék g ^ ^ ^ az ifjabb pedig örökölt tömér-
valamennyi korcsmaianak latogatását; s a tilalom át- . . . . • , K * , u 
oagása egy hónapi elzárással s 50 frt pénzbüntetéssel d e k klftC8et> «V1*» hog7 megvehette azzal - ha 
büntethető. akarta — a világ minden gyönyörűségét. 

— A „ V a s á r n a p i U j s á g u február 19-iki Az idősebbik megházasodott, feleségül véve egy 
száma a következő tartalommal jelent meg: Gróf szépséges királyleán/t, szépet is, jót is, hogy gyö-
Csaky Albin. A főrendiház uj alelnöke. (Arczképpel.j ^örüség volt reá nézni, 8 uralkodott nagy birodalma 
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Végső óhaj. (Költemény.) Ábrányi Emil-től. — 
Kraljevics Marko é* a szerecsen leány. (Költemény.) 
Strausz Adolf-tól. — A világlátott fiu. Elbeszélés. 
Jókai Mór-tól. (Képpel.) — A fehér asszony. — 
Hadjárati emlékek. — Bűvész az iskolában. (Kép-
pel.) — A gyermek növése. — Egy sorsjegy. Regény. 
Verne Gyulától. (K ppel.) — Egyveleg. — Danielik 
János. (Arczképpel.) — Bál a királyi várpalotában. 
(Képpé .) — Levél a trónörökös reggelijéről. — A 
királyi udvar Budapesten. — A trónörökös irodalmi 

felett. 

Az ifjabb örömét lelte tudományban, természet-

ben, dalban, virágban és az utazásban, be is utazta 

a felvilágot, legkivált tengeren; mert a tengert kivá-

lóan Bzerette, 8 annak partjára építtetett magának 

egy csodaszép kastélyt. 

Sok jártában-keltében látott a henng sok szép 

királykisasszonyt, de még se talált köztük egyhamar 

lakomája. — Tudománykedvelő uralkodók magyar magához való feleséget. 
történelmünkben. — Erődítési sánezok készítése Kra 
kó körül. (Képpel.) — A honi múzsa szózata. (Köl 
temény.) Rákosi Jenőtől. — Irodalom és művészet. 
- Közintézetek és egyletek. — Mi Újság? — Ha-

lálozások. — Sakkjáték. — Heti naptár. A „Vasár-
napi Uj*ág" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Po-
litikai Újdonságok "-kai együtt 3 frt. - Ugyancsak 
a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, 
egyetemuteza 4. sz.) megrendelhető a „Képes Nép-
lap" legolcsóbb újság újság a magyar nép számára, 
félévre 1 frt. 

Egyszer hallj«, hogy egy távol lakó vén király-

nak van egy ritka szépségű leánya, aki nemcsak 

szép, jó, kedves; de okosabb, tudományosabb min-

den más hercegasszonynál, amit ö maga is jól tud, 

azért nagyon büszke, rátartós, nem akar férj he* 

menni, csak nugához hasonló okos, tudományos 

herceghez. 

E vén királyhoz utazott leányát megnézni a fia-

talabb királyfi. A mint meglátta, megösmerte a szép 

- A z 0 s z t r á k-M a g y a r M o n a r e h i a • királykisasszonyt, ugy megszerette azt, a hogy nem 
í r á s b a n ós K é p b e n című irodalmi vállatból szeretett sem az előtt, sem azutan soha senkit és 
az 52-ik füzet hagyta el a sajtót, mely egyszersmind 8tmmit, nem is volt többé más gondolatja, mint a 
a Becs és Alsó-Astria népeinek leírását folytatja. g z é p i cáBy i ak minden kedvét betölteni. 
A hitregék, mondák, mesék és legendák ismerteté-
sét Weissenhofler Róbert adja elő, a népzenéről, 
tájnyelvi költészetről Hanlich Ede és Muht Rihárd 
ir. Lehr Albert fordította le e cikkeket. Majd az 
alsó-austriai régi építésről találunk cikkeket Hansen 
Alajostól, Lind károlytól, Niemann Györgytől, mind 
a három cikket Pasteinner Gyula fordításában. Az 
illusztrációk legtöbbje régi müemlékbket és épülete-
ket tűntent fel. Egy füzet ára 30 kr. n megrendel-
hető a Révai-testvéreknél. 

A „ H a s z n o s M u l a t t a t ó " cimü ifja-

A királykisasszony is látván, hogy a herceg 

ép oly okos, müveit, mint ő maga, meg azt is, hogy 

az őt mennyire szereti, ő is megszerette, 8 elhatá-

rozta hozzá férjhez ment i. 

A herceg elvette, és elhozta őt, mint imádott 

feleségét, bátyjának, a királynak udvarába, a hol 

nagy örömmel és pompával fogadták őket. 

+) A t ermekekuek adjuk e axép mesét; de élvezettel olvasbatjak 
. . Szerk. 

h nagyok la. 
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A szép királyné eléje ment ¿agyának, szivé-

hez ölelte, s ezt mondta neki: „En nővérként sze-

retlek, legyünk hát testvérek.M 

De az udvarnál a hercegnőt mégis csak a má-

sodik hely illette, neki a királyné után kellett men-

nie, törvény szerint a királynéé lévén az elsőség. 

Ez bántotta a büszke hercegnőt, és napról-

napra jobban elkomorult szép arca; mert ő meg-

szokta volt özvegy atyja udvarában, hogy ő miaden-

ben páratlan, és miadenütt a legelső legyen, s most 

nagyon fájt neki, hogy ő ez advarnál csak a má-

sodik személy. 

Férje, kinek ö volt a napja, mindjárt észre-

vette, hogy komor gondolatok íellegzik szerelmének 

vidám tekintetét, és tndta, valami nem tetszik ked-

ves feleségének. 

Este, midőn hazatértekpalotájokba, megkérdezte: 

„Mi bánt tégedet, okos szép galambom, egyet-

len gyönyörűségem! Arcod aem vidám, ajkad nem 

mosolyog; tudod jól, hogy miaden vágyam téged 

boldoggá tenni, mond el bát, mi fáj neked, mi sért 

tégedet, eltávolítom azt, bármibe kerüljön is.u 

A büszke hercegasszony hizelegve fonta férje 

nyaka körül karjait, s mosolygó arccal kérte : 

„Menjttnk el innen, bátyád udvarából. Itt szép, 

jó miaden; de én még sem érzem jól itt magamat. 

Menjünk tengerparti kastél)ódba, hol csak magunk 

leszünk, s minden ugy történik, a miat mi akarjuk.u 

A herceg sajnálta ily hamar elhagyni kedve« 

bátyját, a ki őket oly Bzivesen látta udvarában. 

Gyanította ugyan, hogy mi báatja büszke feleségét; 

de aem mondta egy szóval sem, hogy az nem tet-

szik neki, hanem rögtön rendeletet adott az elutazat»ra. 

Elbúcsúztak s elment*k a déli tengerpartjára, 

a hol a hercegnek hetedhét országra szóló hires szép 

kastélya volt. 

A tengerbe i>yuló sziklán állott a kastély s a 

tenger hullámai is hódolva némultak el az erős szikla 

alatt. 

Majdnem szemben a kastélylyal, lankás zöld 

dombokon, élénk, nagy város terült el hófehér palo-

táival, s ajváros báta mögött magas, fehér sziklás 

h»gysoron ragyogva tőnek meg a nap ^ugarai, hogy 

teljrs fényöket a végtelenbe nyúló kék tengerre ves-

sék, melyen száz meg száz bárka, kisebb-nigyobb 

hajó, mint madár szállt széjjel a világ minden tá a fele. 

A kastély mögött a világ legszebb kertje nyúlt 

ftl a hegyekre, melyben az északi fenyőfa sötét ága, 

a délvidék élénk zöld pálmájával hajlott össze, tölgy 

é* babérfalomb k adtak árnyékot a szökőku akat 

tápláló csermelynek, ott, az ezer virágú büszke pálma-

liliom mellett szerénykedett a nefelejts és ibolya. 

A kastélynak minden terme egy-egy műremek 

Volt; mit márvány, érc és fából alkot a művészet, 

mit rcset én S'innel vászonra, falra varázsol, mind 

öss'.e volt itt gyüjive, az urnő gyönyörködtetésére. 

Itt boldog lehetett a büszke beicegass. ony Ha 

a kastélynak a tengerre nyiló csarnokaba lépett e 

tündöklő szép tájt látta maga élőit, melyben miuien 

neki hódolt, még a» átlátszó kék tenger is az ő és 

kastélya képét tttkrözé vissza. — Sőt, ha vihar zú-

gott is a teng ren, annxk kék s/inét zöldre változ-

tatva, a haragos zöld hullámok bátokon hófehér taj-

ték sörénynyel, erőtlenül simultak el a sziklánál, 

mintha csak bi/.el^gve nyaldosnák annak alját e 

hullámszörnyetegek. 

A herceg mindent megszerzett kedves b-lesé 

gének, a mi egy asszonynak csak örömet szerezhet. 

Voltak miaden kigondolható, fényesnél-fényesebb ün-

nepélyek, melyeknek királynője miadig a hercegasz-

Szony volt; s ha atsak ugy tetszett volt bájos ma-

gánya, melyben csak férj* hódolt lábainál. Minden, 

mit a természet és müvés'.et nyújthatott, itt az mind 

csak az ő dicsőítésére szolgált. 

Egy ideig boldognak ÍH ér*é itt magát a hüs/ke 

hercegnő; de ez nem sokáig tartott 8 újból elboru t 

szép arculatja. Félje, bír mindent megtett, hogy 

felvidítsa; azt ö alig láts2ott észrevenni, mintha csak 

gondolatai, messze repülő vágyainak élne. 

Szép holdvilágos este csolnakázni mentek a 

sik tengerre, a csolnakosok édes dalt zengtek, a 

lég balzsamos, a tenger sima vol , mint óriás tükör, 

Qiak az elmaradt partnál képezve apró hullámokat, 
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melyek a holdfényből ragyogtak egy percig, mii t 

számtalaa brilliáitból képezett keret, aztán eltűntek, 

hogy újból mások ragyogjanak. 

A sajka lágy riligással siklott tova, boldogsá-

got, örömet lehelt minden körülte; de a hercegas .̂-

szony mélabús arccal tilt férje oldala mellet, semei 

messze, a távoli kék ködben merengtek, mintha ott 

látná vágyai ábrándképét. 

— Messze nézel, mess/a vágy<»l, hát nem vagy 

nálam boldog, egyetlen szerelmem ? - Sut ogá a 

férj aggodalmas hangon. 

— Boldog! Hogy ne volnék nálad boldog, mi-

kor ugy szeretlek, iii^g álmaimban is mindig téged 

látlak. Az éjjel is azt álmodáni, hogy dicnő császári 

korona diszité okos homlokodat. 

Mig ezt mondá a nő, hizelegve símogatá férjé-

nek magas homlokát. 

— Miért nekem korona ? Az én koronám te 

vagy, s trónom a s/.eretet, melylyel itt mindenki 

környez. Százszor többet ér nektm e/, és édesebb 

nyugalmunk egy korona fénye és gondjainál. Hisz' 

kínálnak most is, messze tengeren túlról, egy nyug-

hatatlan ors/ág koronájával, — eljött a/on ors/ág 

küldöttsdge, hogy meghívjon vulcán felett álló trón-

jára; de én miért zavartatnám mAg boldogságomat, 

miért cseréljem fel nyugalmamat, gond, baj és ve-

szélyért? Nem! már megizentem, hogy nem fogadom 

el a küldöttséget se, mely fel akarja ajánlani a 

császári koronát. 

— Pedig nincs fő e világon, mely oly méltó 

volna koronát viselni, mint a tied, — mondá az erős 

meggyőződés meggyőző hevével az asszony. — Nin-

csen emver, ki oly nagygyá, oly boldoggá tehetne 

egy országot, mint te. Vagy hol az uralkodó, ki a 

Ö nemes szived, fennkölt gondolkozásod s nagy te-

hetségeiddel birna? S az fáj nekem, hogy mind ez 

elvesz a világ számára, s csak én, egyedül én isme 

rem teljes értékedet. 

— Te százszorta több jó tulajdont látsz ben-

nem, mint amennyivel birok, mert nemes vagy ma-

gad és engemet saeretsz; azért egyetlen törekvésem 

nekem, tégedet boldoggá tehetni, s mindig elszomo-

rodom, ha sejtem, hogy nem vagy az. 

— Én boldog vagyok, ha te meg vagy elégedve, 

sohajtott a szép hercegasszony, azután nem szólott 

többet, csak rövid idő múlva panaszkodott, hogy 

fázik, s kérte férjét, térjenek haza. 

(Folyt, köv.) 

10. szám. 

számlájára körülbelül 2500 db különböző marhabőr 
adatott el, nehéz száraz tthénbőr 85 írtjával. Lóbőr 
is több ezer darab kelt, paronkint 9-10 írtjával. 
Juhbőr: eladatott mintegy ezer darab szerbiai 102 -
105 frtjával. 

8 e r t é 8 - ü z l e t . M »gyár szedett 240 320 
kii. 52 53 kr, 180-240 k. 50 52 kr, vén 300 ki-
lón (elül 50 - 52 kr, vidéki 50 bi kr, szerbiai 49 

! —51 kr, romániai 49 50 kr kilonkint. 
M a r h a v á s á r . Eladatott 49 bika, dbja 

80 -180 írt, 1513 db ökör, párja 180 320 frt *84 
vágó tehén, párja 110 190 frt, 48 bivaly, párja 
110-180 frt 807 darab borjú, dbja 10—18 frt. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-tenyő—ksztmárton—szentesi h. 

SZENTES-SZOLNOK. 

3813. sz. v. v. 
ó. 36 
ó. 13 

Szentes (vend.) 
Tőke 
K.-Szt.-Márton 
Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
Puszta-Tenyő 
Szajol 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 

Bpestre érk. 2 ó. 15 

6 ó. 
7 ó. 
8 ó. 
8 ó. 
9 ó. 04 
9 ó. 31 

10 ó. 01 

éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. u. 

3811. sz 
11 ó. 02 

ó. 39 
ó. 24 

1 ó. 05 
1 ó. 31 

ó. 50 
ó. 33 
ó. 56 
ó. 18 

3 ó. 47 p 
7 ó. 45 p 

11 
12 

é. v.) 

v. V . 

d. e. 
. d. e 

d. u. 
d. u. 
d. u 
d. u 
d. u. 
d. u 
d. u' 
d. u 
d. u 

SZOLNOK SZENTES. 

3814. sz. v. v. 3812. sz. 

Bpestről ind. 
Szolnok (vend) 
Szajol 
Puszta-Tenyő 
Kengyel 
Marttü 
T.-Fóidvár 
Homok 
K -Szt.-Márton 
Tőke 
Szentes (vend.) 8 ó. 

47 
22 
46 
14 
44 
06 

19 
12 
42 
16 

éjjel, 
ejjsl, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

7 ó. 40 p. 
11 ó. 11 p. 
11 ó. 42 p. 
12 ó. 01 p. 
12 ó. 32 p. 
1 ó. 02 p. 
1 ó. 3o p. 
1 ó. 50 p. 
2 ó. 43 p. 
3 ó. 13 p. 
3 ó. 47 p. 

v. v 
d. e 
d. e 
d. e 
d. u 
d. u 
d. u 
d. u 
d. e 
d. u 
d. u 
d. u 

Nyilttér. 

Gazdasáyi és üzleti értesítés. 
B u d a p e s t , febr. 19. 

A lefolyt héten már megkezdődtek az enyhe 
napok, s csak éjjelenként fagyott, mi az olvadást 
folyvást késlelteti. A gazdaközönség méltán kiváo-
csi a vetések állásara, mert nem tudni, hogy e vi-
szontagságos tél mennyit ártott a vetéseknek. Egyéb-
iránt eddig még nem igen hallatszanak panaszok, 
sőt azt lehet mondani, hogy a vetések állásánál 
egyelóre semmi kívánni való nincs. 

A b u d a p e s t i g a b n a p i a e z o n a le-
folyt hét üzlete lanyha irányú vo>t 8 az árak mér-
sékelten estek; a malmok tartózkodtak a vételtől s 
csak akkor láttak hozzá a vásárláshoz, midőn a 
tulajdonosok az árakból már az első napon 10 kraj-
czárt engedték; később, midőn az idő kissé kemé-
nyebbre váho/.ott, az árak ismét 5 krajczárral emel-
kedtek; a heti forgalom mintegy 110 mmázsát tett. 

R o z s : csekély felhozatal, gyenge kínálat és 
mérsékelt vételkedv következtében nyugodt irány 
meltett gyenge üzlet volt ugy, hogy helyi fogvasz-
tasra csak néhány ezer mmazsa kelt el 5.55—5.70 
toig. . 

Á r p a : takarmányárut keveset hoztak a pi-
aezra és keveset kínáltak, másrészt azonban a vé-
telkedv sem volt nagy, minek következtében az 
irány ellanyhult s az arak 5—10 krajczárral csök-
kentek, 5.20-5.55 frttal jegyeztetett. 

T e n g e r i : 5.55 5.50 frt. 
Z a b : kereskedelmi 5-5.10 frt, finom 5.70 frt. 
H a t á r i d ő - ü z l e t : Buza tavaszra 7.10 

7.21 frt között ingadozott s végül 7.14 írton állapo-
dott meg, buza őszre 7.63 7.62 frt. — T ngeri: 
május-juniusra 5.95-6.04 frt. — Zab tavaszra 5. 
49 frt. 

Z s i r a d é k o k . Disznózsir: első minőségű 
városi zsír hordóstul 61 frt. — Szalonna: vidéki 
52 53 frt, első minőségű táblaszalonna 52.50 frt, 
füstölt szalonna 56 frt. — Fagygyu 32 frt. 

B ő r á r u k : Fe lsőmagyarország i bőrgyárosok 

(E rovatban közlöttekért nem felelős a szerk.) 

Tekintetes Holcer Adolf ügyvédjelölt urnák helyben. 
Kedves barátunk! 

Megbízásodból ma délutáa 5 órakor Csemegi 
Antal főszolgabíró urnái megjelentünk s felszólítot-
tuk, hogy Csongrádmegye mai napon megtartott köz-
gyűlésén ellened elkövetett sértésért elégtételt szol-
gáltasson. 

Minthogy azonban a főszolgabíró ur minden 
élégtétel adását megtagadta, ennélfogva ügyedet vele 
szemben részünkről befejezettnek tekintjük. 

Kelt Csongrádon, 1888. február hó 23-án. 

Tisztelő barátjaid: 

H e r k e F e r e n c s. k.. 

i f j . T a r i L á s z l ó s. k. 

Csákó Balogh Ferencznek 
I-ső t. 562. számú házánál egy külön bejá-
ratú lakás, mely áll két szoba (egyik padolt) 
konyha, kamra és hozátartozókból, f. évi 

Szent-György naptól kiadó. 

Irházi Ferenc 
tudatja, hogy aki heremagot akar őrletni szárazmal-
mában, minden zsákért 5 kr. fizetendő ha száraz, 
ha SZÍVÓS kétszeri őrlésért 10 kr s ha tisztára akarja 
csinálni, minden mmázsától 1 kiló századrész vám 
vevődik. Ünnepnapokat kivéve, az év bármely nap-

ján lehet Őrölni. 

370.—1888. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré tétetik, 

hogy elhalt Belenta Katalin Tóth Sándorné hagya-

tékához tartozó, 1075 írtra becsült ruha, ágy- és 

íehérnemüek, bútor, házi holmik és eszközök, to-

vábbá ékszerek a volt városház udvarán folyó évi 

m á r t i u 8 12. délelőtt 9 órakor megtartandó ár-

verésen, kész fizetés mellett, el fognak adatni. 

Mire árverezni kívánók meghivatnak. 

Kelt Szentes város árvaszéke 1888. február 9-éa 

tartott üléséből. 

WEIS2 EDE, 
2 - 3 h> elnök. 
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Szél Istvánné 
Vásár-zugi I-ső t 525. számu háza eladó. 
Ertrkeihetni lehet Földvári N. Sámuel I. t. 

428 számu házánál. 

Doci Zsigmond 
I. t. 139. számu házánál j ó m i n ő s é g ű 

k e m é n y t ö l g r ^ f ű i z i f a 

van eladó; egy öl 16 írt, de kapható fél és 
fertály ölenként, valamint kilószámra is. — 
A venni szándékozók értekezhetnek a tulaj-

donossal ugyanott. 

H i r d e t m é n y . 

Szentes város 1888. évi megyei közmunka ki-

vetési lajstroma f. hó 26-tól március 4-ig folytatólag 

8 aapi közszemlére oly figyelmeztetéssel tétetik ki, 

hogy azt mindéi adózó saját érdekéhen tekintse meg. 

Ugyanezen id/> alatt lesz közszemlén szintén alulirt 

hivataliái Szentes város 1888. évi I. II. osztályú 

kerc»eti adó kivetési lajstroma, mely lajstrom bete-

kiHtesérc a segéd íélktll és segéddel dolgozó iparo-

sokat s mindazon adózókat, kik fek?őségge biraak, 

oly megjegyzéssel hivom fel, hogy a kivetés elleni 

netaiáoi felszólamlásaikat és pedig : 

a.) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó-

nemmel már a mult évben voltak megróva, a lajst-

rom kitételéiek napját; 

b.) azon adózók pedig, kik az ezúttal megál-

lapiiott »dóval elsÖ izben rovattak meg, adótartozá-

suk oak a* adoköoyv« c-íkébe törtéat bejegyzését kö-

vető 15 táp alatt, a szegedi kir. adófelUgyelöségaél 

benyújthatják. 

(Városi adóhivatíl.) 

Szentes, 188«. febr. 24. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi anácunok. 

A » S z e n t e s i I p a r t e s t ü l e t « 
f. hó 28 án, azaz kedden délelőtt 10 órakor 
saját helyiségében (a csizmadia ipartársulat 
házában) rendes évi közgyűlést tart, melyre 
az ipartestület tagjai ezennel meghivatnak. 
Ezen. másodszor egybehívott közgyűlés az 
alapszabályok érteimében — a megjelenő 
tagok számára való tekintet nélkül — jog-
érvényesen fog határozni. 

A közgyű lés t á rgya i : 

1) Elnöki évi jelentés az ipartestületi 
előjáróság mult évi működéséről. 

2) Az 1887. evi számadás megvizsgálá-
sáról szóló számvevői jelentés. 

3) Az 1888. évi költségvetés megállapí-
tása. 

4) Alapszabály-módosítás. 

5) Szabályszerűen beadott indítványok 
tárgyalása. 

6) Egy elnök, 30 előjáró és 3 szám-
vevő megválasztása. 

Jegyzet : A közgyűlésen csak oly 
indítványok tárgyalhatók, melyek legalább 
4 nappal a gyűlés napja előtt az elnökség-
hez beadattak. 

Szentes, 1888. febr. 21. 

BALAZSOVITS NORBERT, 
ipartest, elnök. 

A » S z e n t e s i p o l g á r i i p a r o s 
és g a z d a « á g i kör« március 4-én azaz 
vasárnap d. u. 2 órakor saját helyiségében 
évi rendes közgyűlést tart, melyre az 1885., 
86. és 87-ik években beiratkozott tagok 
ezennel meghivatnak. Ezen, másodszor egy-
behívott közgyűlés az alapszabályok értel-
mében — a megjenő tagok számára való 
tekintet nélkül — jogérvényesen fog hatá-
rozni. 

A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 
1) Elnöki évi jelentés. 
2) Az 1887. évi számadások megvizsgálása. 
3) Intézkedés a kör újraalakítása iránt. 
Szentrs, 1888. február 19. 

BALÁZSOVITS NORBERT, 
körelnök. 

A » S z e n t e s i k ö l c s ö n ö s se-
g é l y z ő s z ö v e t k e z e t « folyó évi már 
cius 11 én délelőtt 10 órakor a csizmadia 
ipartársulat termében évi rendes közgyűlést 
rart, melyre az összes részvényes tagok 
ezennel meghivatnak. 

A k ö z g ) ü l é s t á r g y a i : 

1) A legutóbb megtartott közgyűlés 
jegyzökönyvének felolvasása. 

2) Az igazgató jelentése az igazgatóta-
nács első évi működéséről s a szövetkezet 
üzleti viszonyairól. 

3) A felügyelő bizottság jelentésével 
kapcsolatban az 1887. évi zárszámadás be-
terjesztése s ugy az igazgatótanácsnak, mint 
a felügyelő bizottságnak a felmentvény meg-
adása. 

4) Az 1888. évi költségvetés tárgyalása. 
5) A közgyűlés «rlőtt legalább 8 nappal 

az igazgatósághoz benyújtóit Írásbeli indít-
ványok tárgyalása. 

6) A jegyzőkönyv hitelesítésére 3 ren-
des és 2 póttag kiküldése 

Az évi zárszámadás 8 nappal a közgyü 
lés megtartása előtt a szövetkezeti tagok-
nak a helybeli polgári iparos és gazdasági 
körben rendelkezésére áll. 

Szentes, 1888. február 22. 

AZ IGAZGATÓTANÁCS. 

3. oldal. 

A » S z e n t e s i p o l g á r i i p a r o s 
é s g a z d a s á g i kör« március hó 4-én 
azaz vasárnap d. u. 3 órakor saját helyisé-
gében a'akuló közgyűlést tart, melyre az 
1888., 1889. és 1890-ik évekre újonnan beirat-
kozott körtagok ezennel meghivatnak. 

A k ö z g y ű l é s t á r g y a i : 

1) Ideiglenes elnök és jegyző választása. 
2) Az uj cyclusra beiratkozott tagok 

névsorának és számának beterjesztése s a 
megalakulás effectuálása. 

3) Házbérlet. 
4) Az 1888. évi költségvetés tárgyalása. 
5) Az alapszabályok ezetleges módosí-

tása. 
6) Indítványok tárgyalása. 
7) Az elnö alelnök, gondnok, jegyző, 

ügyész, pénztárnok s könyvtárnok, valamint 
az összes rendes tagok 10 százalék részéből 
álló választmánynak titkos szavazás utján 
viszonylagos szótöbbséggel egy évre meg-
választása. 

E közgyűlés csak az esetben lesz hatá-
rozatképes, ha az uj körtagoknak legalább 
egy negyedrésze jelen lesz. 

Szentes, 1888. február 19. 

BALÁZSOVITS NORBERT, 
körellök 

A 48-as népkör 
által bérelt házamat bérbeadom, vagy örök áron el-
adom. Üzletemben egy jó házból való fiút tanoncul 

felfogadok. 

Z u c k e r m a n n K á r o l y . 

A Berken levő regale jog 
alha8/oabérbe, vagy pedig teljesen átadandó, ugy 
szinten Bimbó Józseí házáhoi egy itcés kerestetik; 
értekezhetni Lövi Józseffel IV. t. 55. szám alatt. 

É r t e s i t é s . 

Alulirott van szerencsém a n. é. közön-
séget értesíteni, miszerint egy alkalmi vétel 
által azon kellemes helyzetben vagyok, hogy 

£1 

1 b szegem nengeiia j 
l iszteket 

a l e g j u t á n y o s a b b á r b a n számít-
gatok. — Egy próbavásárlás által a nagy-
érdemű közönség állításomról meggyőződ-
hetik. — Úgyszintén jutányos árban nagy 
mennyiségű korpa kapható. 

Tisztelettel 
i f j . V a r g a I m r e . 

Itezések 
Szt -Györgyrapra alkalmazást nyerhetnek a 

vekercsárda és a Józs*-fkép melletti korcs-

mában. Bővebb f-lvilágositást nyerhetni III. t. 

453. sz. háznál, a villogóban. 

A Z I L I K A 
SORSJEGYEK 

- Első osztrák-magyar ^ 

| sorsjegy-ellenőrző iroda. | 
Több millió forintra rugó nyeremény hever kifizetetlenül, inert a tulajdonosok nem tüdják, hogy sor*- f r 

1 jegyük esetleg már rég kihúzatott A napilapok többnyire elkésve és rendetlenül közlik a húzásokat, kinek még sors- * 
é j jegye van, nem er ily lappal czélt, ha többször távol van hazulról. De más tenyleges veszteség is mindennapi dolog, ft 

A kinek a legkisebb nvereménynyel húzatott ki az értékpapírja, azzal, hogy ki nem csereiheti, elveszti kilátását nagyobb Li 
nyereményre. E köztudomásu tények oly indézkedés megtételére birtak, melyet mindenki, a kinek bármily nemű rT 
értékpapírja van, bizonyára a legnagyobb örömmel fog fogadni, 

Mindössze 40 krajezárért 
F Ő N Y E R E M É N Y 

75.000 ft 
kaphatók a szentes-vidéki toka-1 
rékpénztárml bpesti árfolyam 

szerint 9 frt í íö krért. 

* » 
húzásokat í f r 

* 
Hlizás márczilis 1"6D ! 2 a z Ö*?Z€S tudomásomra adott értékpapírok eddigi valamennyi húzását ellenőrzöm és azonfelül az összes 

5 ' ' Méltóztassék tehát a birtokában levő húzásnak alávetett összes értékpapírjait nekem jegyzékben békül- y ^ 
^ deni, vagy személyesen bejelenteni. Az ellenőrzésért járó évi 40 kr. dijat vagy postaulalványnyal, vagy — a mi leg- J r 

olcsóbb — bélyegben vagv egyszerű levélben tessék beküldeni. » 
i J Ezért en küldök nyugtát a 40 kr. évi ellenőrző díjról és egyúttal értesítést, ha valamely papirja a beje-ÍJ 
T\ lentés napjáig húzatott. Ha valamely sorsjegye évközben huzatik, zárt levélben küldök értesítést. i ? 

* X ^ A l E R N Y E I A. H. K ^ . » : 
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8. oldal. 

250—888. T. 

Hirdetmény. 
A dohányjövedéki törvények és törvé-

nyesített szabályok módosítására vanatkozó 
1887. évi XLIV. t. c. s ennek végrehajtása 
tárgyában a nagyméltóságú pénzügyminis 
terium által f. évi január hó 22-én 160. sz. 
a. a dohánycsempészet megakadályozása te-
kintetéből kibocsátott rendelet, ugy a köz-
ségi elöljárók, mint a dohánytermelők, do-
hánykertészek és minden egyes polgár ál-
tal, különbeni súlyos büntetés terhe alatt, 
megtartandó szigorú intéskedéseket foglal 
magában. 

S minthogy a mondott törvény értel-
mében kötelesek az elöljárók a csempészet 
minden nemének megakadályozása körül 
nemcsak közreműködni, hanem a tettesek ki-
nyomozása, elfogatása, a csempészet tár-
gyainak és segédeszközeinek lefoglalása ál-
tal közvetlenül is a csempészet elfojtásában 
eljárni, — értesiti a városi tanács a lakos-
ságot, miszerint a rendőrkapitányságot uta-
sította szigorúan felügyelni arra, hogy a 
város bel- és külterületén dohánycsempé-
szet, akár leveles, akár vágott dohánynak, 
akár pedig a magyar korona országairak 
gyáraiból vagy raktáraiból nem szárma?ó 
gyármányoknak házalás, vagy nyilvánosan 
való eladása által, vagy bármely más mó-
don ne űzessék; továbbá, hogy a csempészet 
céljából a város határából dohár.y el ne 
hurcoltassék ; más községekből elcsempés2c.tt 
dohány a város határán való átszállításánál 
segédeszközeivel együtt letar tóztass^k ; a 
csempészet tárgyát képező dohánynak, vagy 
dohánygyártmányoknak lefoglalása mellett, 
a pénzügyőrséget azonnal értesítse és azon-
kívül, ha szükséges, a csendőrséget is igénybe 
vegye. 

H I E T T E S E ! 

Figyelmezteti a tanács a városi lakos-
ságot, hogy a d o h á n y c s e m p é s z e t t ő l tartóz-
kodjék, mivel a törvény á t h á g ó i szigorúan 
fognak büntettetni, míg ellenben a feljelen-
tők a feljelentett, vagy kihágásí esetek utin 
befolyó bírságokból a szabályszerű feljelen-
tési s tettenérési jutalékra igénynyel bírnak. 

Figyelmezteti t o v á b b á a városi tanács 
a közönséget, m i s z e r i n t a hatóság eileni 
erőszak bűntettét követi el az, aki a dohány-
termelés, kezelés vagy elárusitás ellenőrzé-
sével megbízott pénzügyi vagy más hatósági 
közeget, vagy kirendeltet a törvény vagy a 
hatóság meghagyásának végrehajtásában, 
erőszak vagy veszélyes fenyegetés által aka-
dályozza, vagy valamely intézkedésre kény-
szeríti, vagy pedig hivatalos eljárása alatt 
tettleg bántalmazza; s az ilyenek az 1878. 
évi V. t. c. 165. § a értelmében három évig 
terjedhető börtönnel büntendők. Ugyanezen 
büntetés alkalmazandó, ha a cselekmény a 
hatósági közegek védelmére rendelt vagy 
megjelent személyek ellen követtetik el. 

Vendéglősök, korcsmárosok, kávéház és 
minden más nyilvános helyek tulajdonosai, 
valamint a hajós kapitányok is, 50 frttól 
500 frtig terjedő pénzbüntetés terhe alatt 
felelősek azért, hogy üzletük helyiségében, 
vagy hajóikon, akár alkalmazottjaik, akár 
pedig idegenek által nem a magyar korona 
országainak gyárából származó dohány, vagy 
dohánygyármány másoknak el ne árusit-
tassék. Ismétlés esetén a fentebb említettek, 
ha az elárusitásról tudomásuk volt, ezen pénz-
büntetésen kívül egy hónapig terjedő elzá-
rással is fenyithetők. 

A jövedéki hatóság engedélye nélkül 
kizárólag a dohány iparszerü gyártásához 
szolgáló gépeknek, szerszámoknak és eszkö-
zöknek birtoklása, előállítása, áruba bocsá 
tása, vagy külföldről való behozatala t'los. 

A dohánynak élvezetre való készítése 
kizárólag az állam gyárainak van fenntartva, 
tilos tehát a dohányt iparszerüleg, vagy 
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egyátalán mások részére dijazásért feldol-
gozni, gyártani. 

A dohánytermelőket addig is, mig a 
törvény reájok vonatkozó része, velük egész 
terjedelmében külön is közöltetni fog, figyel-
mezteti a tanács, hogy dohánytermésükből 
senkinek bármely cimen, bármely csekély 
mennyiséget sem engedhetnek át, hanem 
kötelesek a nyert egész termést a megál-
lapított határidőben bevallás végett hiány 
nélkül a beváltó hivatalba beszállítani, ille-
tőleg a termelésre következő év január vé-
géig engedélyezett dohánykiviteli kereske-
dőnek átadni, vagy saját, teljesen biztos és 
és a pénzügyi hatóság által ellenzárral el-
látott raktárba beraktározni, vagy külföldre 
kiszállítani. 

Azon termelők, kik bármi cimen bár-
mely csekély mennyiséget valakinek áten-
gednek, és a nyert egész termést a megál-
lapított határidőben beváltás végett hiány 
nélkül be nem szállítják, illetve e n g e d é l y e -

zett dohánykiviteli kereskedőnek, a terme-
lésre következő év január hó végéig át nem 
adják, azonkívül, hogy a termelésből kizá-
ratnak, minden 500 gramm dohány után 80 
krnyi fogyasztási illetéknek kétszeresétől 
négyszereséig terjedő pénzbüntetésben ma-
rasztalandók el. 

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

SARKADI NAGY MIHÁLY, 
polgármester. 

Széna eladás! 
S i m a F e r e n c n e k tüzkövesí ta-

nyáján négy boglyában 40 kocsi 
s z é n á j a , van eladó. Venni szándéko-
zok értekezhetnek a tulajdonossal. 

Borbély Lajos 
I. t. 577. számu régi háza kedvező feltételek 
mellett eladó, esetleg haszonbérbe adandó 

M O S E R 8, 
ESZTERHÁZY HERCEG VOLT URADALMI ORVOSA. 

E g y f é l s z á z a d o n á t , embereken és természetben tett gyakorlati tanulmányozás után sikerült É l e t - E l i x i r e -
met összeállítani. Számtalan barátaim és betegeim, kiknek alkalmuk volt É le t-E l ix i rem bámu la tos csodás hatá-
s á r ó l meggyőződni, felszólítottak, hogy lelkiismeretlenséget, sőt vétket követnék el az emberiségen, ha kitűnő orvosi szere-
met tőle megvonnám. 

Ez altal ösztönöztetve, de legfőkép lelkiismeretem megnyugtatásául kötelességemnek tartom É l e t - E l i x i r e m e t ezennel 
a nyilvános forgalomnak annál is inkább átszolgáltatni, miután tiszta meggyőződésem, hogy ez által az emberiségnél ma-
radandó emléket hagyok magam után. 

ÉLET-ELIXIREM 5—o'2 

már rövid használat után a legmeglepőbb, leghatásosabb és legjobb sikert eredményezi; kitűnő jónak bizonyul általános 
e l g y e n g ü l é s n é l , az idegek elernyedésénél, v é r s z egénységné l , mell- és gyomorfáj dal máknál, hemorhoidoknál, szo-
rolás és májbajoknál, etvágv és álmatlanságnál. 

Naponként használva, „Élet-Elixirem44 m e n t ő szer m i n d e n betegség e l l en ; — bámulatos hatásával az 
előbbi természetes erőt ismét helyreállítja, felvillanyozza az életszellemet, élesbiti az eszméket, nyomtalanul eltávolítja az 
idegek rezgését, gyöngiti a köszvény (podagra) fájdalmait 1 1 ~ 
benyálkásodó 
betegsé 
az emé 

_ . É ' e t - E i x i ^ r e m a legjobb szer gyengeség, sápadtság és görvélyesség (Skropheln) ellen ; egy kitűnő szer emész t é s i nehézségek-
ne l , hányások, gyomorgörcs és gyomorhévnél (Sodbrennen). 

H a s z n á l a t i u t a s í t á s . 

Szenvedő embe rek ! 

egyedül nálam kapható: 

Budapest , VI . , gyár-utca 37. sz. VEDJEQY. 

hiányosságnál este és reggel egy 

MOSER S. 
Esz te rházy herceg vo l t u r a d a l m i orvosa . 

Egy palack ára használati utasítással 2 frt 50 kr. o. é. 
A szétküldés, az összeg előleges beküldése vagy utánvétel mellett, a vi-

lág minden irányában pontosan eszközöltetik. 

Szentesen, 1Ö88. Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtóján. 




