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Előfizetési árak: 
5»y évre 4 forint. 

Félévre 2 forint 

Negyedévre • . . . 1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcapnrti utca 31. szám, h<>v* 

e laj szellemi részit illető közl«-

menyek és az előfizetési pénzek 

is küldendők. 

Hirdetésekre nézve 
a lap hátsó oldala 40 helyre vac 

beosztva, egy hely ára bélyegdij 

nélkül 90 kr. Bélyegdij mindea 

b«^iktatástól külön 30 kr. 

V E G Y E S T A R T A L M Ú H E T I KÖZLÖNY. 

„Nyílttériben 
míuden egyes s<>r közlése 30 kr 

B :roientetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatunk ei. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

^ T e g r j e l e n m i n d e n s z o m b a t o n . Felelős saerkesstő és kiadó tulajdonos 

S I M A F E I t E O S T C . 
E g - y e s s z á m á i x a , © l E r a J c z á i x , 

A fogyasztási adó kezelése. 
A közelmúltban nem emlékezünk oly 

közkérdésre, melynek sorsa iránt nagyobb 

és általánosabb érdeklődéssel viseltetnék 

városunk lakossága, mint a fogyasztási adók-

nak a város részére leendő megváltása iránt. 

— A fogyasztási adóbérlők, hogy az elmúlt 

évek alatt háromszoros összegig felsrófolt, 

fellicitált fogyasztási adó összeget kiprésel-

hessék a lakosságból, széltében hosszában 

oly zaklatásnak és önkénykedésnek tettek 

ki minden oly embert, kit a fogyasztási adó 

fizetésének kötelezettsége terhel, hogy ma 

a városi képviselő testületnek (lásd közgyű-

lési referádánkat) a fogyasztási adóknak a 

város által leendő megváltása iránti elhatá-

rozása, a lakosság legnagyobb része által 

oly megelégedéssel fogadtatott, hogy ezzel 

szemben, mint közvéleménynyel, alig lehet 

számolni azon aggodalommal, mely azok 

r'széről nyilvánul, kik a fogyasztási adók-

nak a város részére leendő megváltásában 

a városi közpénztár megkárosítását látják. 

Bármily nagy és általános megelége-

dést keltett legyen is azonban a városi la-

kosság többségénél a képviselő testület el-

határozása, mindennek dacára a fogyasztási 

adók kibérlésénél a városi hatóság legko-

molyabb feladatát képezi eloszlatni azon 

aggodalmat, hogy a fogyasztási adók meg-

váltása által a városi közpénztár évről-évre 

nagyobb összeget fog elveszíteni, s igy, míg 

egyrészről a fogyasztási adók kezelésénél 

némi nyugalom biztosíttatik a lakosság szá-

mára, addig más részről az ezen nyugalom 

szerzés kontójára elveszitett összegek által 

az évi házi pénztári kirovás fog emeltetni, 

tehát terheltetni fog ez által az is, ki a fo- j 

gyasztási adónál érdekelve nincs. 

H o g y ez méltánytalan és igazságtalan 

dolog volna, az, azt hisszük, kétségtelen do-

log, s éppen azért mi, kik első sorban is 

kifejezést adtunk azon közóhajtásnak, hogy 

a város váltsa meg a fogyasztási adókat, s 

mentse Tel a városi lakosságot a szentesi 

fogyasztási adókat kibérelte idegen bérlők 

önkénykedéseitől és zaklatásaitól, most szin-

tén elsők kívánunk lenni azon vélemény kí-! 

nyilvánításában, hogy a város ezen bérlet 

által csak erkölcsi oltalmat nyújtson s ne 

anyag i e lőnyt az e g y e s fogyasztóknak, va j 

gyis a fogyasztási adó bérlet csak addig ké-

pezhet a városi lakosság egyetemével szem-

ben j o g és méltányosságot, mig ebből kár, 

illetve teher nem háramlik azokra, kik a 

fogyasztásnál érdekelve nincsenek. 

Hajdan, a mikor a város ugy, a mint 

most szándékolja, bérbe vette a fogyasztási 

adókat, egyezségre hivta fel a fogyasztási 

adó alá eső lakosokat s igy egyezség utján 

állította elő azon összeget, mely a megvál-

tás fejében az államkincstárnak járt. Ezen 

időből ered az, hogy igen sokan adósa ma-

radtak a városnak s a város több ezer frtot 

volt kénytelen rá fizetni a fogyasztási adó 

bérletre. Mondanunk sem kell, hogy az ezen 

esetekből fennmaradt hátralék s igy a várost 

ért kárért éppen nem tehető felelőssé a vá-

rosi képviselő testület azon cselekménye, 

mely szerint a fogyasztási adóbérletbe bele 

ment, hanem egyenesen felelős ezért az ak-

kori elöljáróság, mely az egyesek által egyez-

ségileg elvállalt fogyasztási adókat kellő 

erélylyel és szigorral be nem hajtotta. Innen 

van a városnak kára s nem onnan, h o g y a 

fogyasztási adót kibérelte. S meg vagyunk 

róla győződve, hogy a város e g y e z s é g ut-

ján ma is, minden nagyobb akadály és baj 

nélkül, képes lesz előállítani azon összeget, 

melyért a kincstártól megválthatja a fo-

gyasztási adókat s igy, miután ma már nem 

Csáki szalmája a közvagyon, a városi tanács 

be tudja, be fogja hajtani az egyezségileg 

egyesek által elvállalt fogyasztási adó össze-

get : Szentes városa semmi tekintetben nem 

tarthat attól, hogy a fogyasztási adók ki-

bérlése által a városi közpénztárt csak a 

legkisebb teher is terhelje. H o g y azonban 

minden kétség el legyen eziránt oszlatva, 

legtanácsosabb, ha a város, a városi lakos-

ság érdekeit és nyugalmát biztosító feltéte-

lek mellett, alhaszonbérbe adja a fogyasz-

tási adók szedését; igy éppen netn fordul-

hat elő a közpénztár megkárosodása s e g y 

szersmind, ha a városi tanács által állapit-

tatik meg a fogyasztási adók szedésének, 

kezelésének feltétele, akkor a lakosság a 

nélkül, hogy ez a városnak csak e g y krjába 

is kerülne, meg van mentve a kincstári bér-

lők mértéket nem ismerő zaklatásai és zsa-

rolásaitól. 

Ez lesz elérve a fogyasztási adóknak a 

város részére leendő kibérlése által, s ezért 

a lakosság nagy többségének nevében hála 

és elismerés a városi képviselő testületnek ! 

Városi közgyűlésből. 
Városnnk képviselő testülete f. hó 12-én köz-

gyűlést tartott, mely eredetileg a város jövő évi költ-

ségvetésének részletes tárgyalása céljából lett egybe 

hiva, de a költségvetés tárgyalása előtt a szentesi 

fogyasztási adóknak a város részére leeudö kibér-

lésének kérdése felett folyt élénk vita, melynek ered-

ménye az lett, hogy a képviselő testület 48 szava-

zattal 25-el szemben határo/.atilag kimondá, hogy a 

fogyasztási adót az államtól kibérli. 

Ezen nagy horderejű határozat feletti vitát a 

következőkben adjuk : 

Sarkadi N. Mibaly polgármester a közgyűlést 

megnyitván, előterjeszti, hogy Szentes város tanácsa 

a szegedi pénzügyigazgatóság által ez évi 07720 —85. 

ez. a. kelt megkereséssel értesittetett aziránt, misze-

rint a fogyasztási adónak as 18X6., esetleg 18X7. és 

1888-ik évekre leendő biztosítása tárgyában egyez-

kedés megkísérlését rendelte el, és annak megtart-

hatása céljából egy szűkebb körű bizottságot a vá-

rosi tanács saját kebeléből ki is küldött, de a tár-

gyalás eredméuyre nem vezetett, mert a pénzügy-

igazgatósági megbízott a fogyasztási adó megváltá-

sáért 33206 frt 12 krt. követelt, a tanács kiküldöttei 

pedig 25600 frt évi bérösszeget ajánlottak fel. 

A kiküldött megbízott kijelentette, hogy a fel-

ajánlott összeget a tárgyalás alapjául nem fogadja 

el és a 3320*» frt követeléséhez annál iukább ra-

gaszkodik ; mivel ha a megtartandó árverés a kivánt 

sikert nem ercdniényezué, Szeutes város közönsége 

a kiküldött által nyomozás alapján kimutatott ösz-

szeg megfizetésére törvény szeriut fog kényszerittetui, 

de mindezen kijelentések dacára a fogyasztási adó-

nemek f. é. október (i án Szegeden megtartott ver-

seny tárgyalás alkalmával, — melyen a város ma-

gát az okból nem képviseltette, mert a pénzügyigaz-

gat- sági megbízott kijelentette, hogy az általa kimu-

tatott összegen alól az adóbérlet ki nem adatik, — 

mégis Iiatkovics és társa bérlőknek 27505 frt ha-

szonbérért lett a ministeri jóváhagyás fenntartása 

mellett kiadva, — miuthogy ezek szerint a várost az 

árveréstől jó hiszemtileg visszatartotta, értesülés sze-

rint még a mai nap folyamán a haszonbérlet tár-

gyára vonatkozó iratok azzal terjesztettek fel végle-

ges eldöntés végett a nagymélt. pénzügyministerium-

hoz, hogy az árverésen megajánlott bérösszeg elfo-

gadásával, a bérlet tárgya a bérlők részére jóváha-

gyólag intéztessék el, annálfogva, midőn ezt a kép-

viselő testületnek tudomására hozza, aziránt való 

határozat hozatalra kéri a közgyűlést, hogy ezen, az 

egyes lakosok érdekeit képező kérdést soronkivűl 

tárgyalás alá vegye és az adó meg, vagy meg nem 

váltása felett határozzon. 

Ez alkalommal bemutatja Lévi Lipót és neje 

szentesi lakosoknak, illetve az utóbbi Sehőn Jo-

hanna által aláirt azon kötelező ajánlatot és kér-

vényt, mely szerint ők a fogyasztási adókat Szentes 

város területére nézve a Ratkovics és társa által el-

vállalt évi bérösszeg fizetési kötelezettségének bizto-

sítása mellett kezelni oly képen lesznek hajlandók, 

hogy a haszonbéri összegnek biztosításául és az azt 

megelőző 1885. évi december 31-ig egy hatodrész-

uyi bérösszeg fejében 4585 frt készpénz összeget 

\3znek le s ebből 1000 frtot, mint előleges biztosí-

tékot, a letéti pénztárba már el is helyeztek ; ugy 

azonban, hogy a haszonbérlet kezelésére a város 

által netán nyerendő százalék leengedése és a fo-

gyasztási adóból befolyandó jövedelmi többlet az ö 

javokra essék, kijelentvén, hogy az esedékes havi 

bérösszeg részleteket, a kötendő szerződés értelmé-

ben, Szeutes város helyett, a befolyandó fogyasztási 

adó, avagy károsodás esetén már saját jövedelmők-

ből tartoznak fedezni. 

A polgármester ezen előterjesztése után l.d-

vardi Sáudor szólalt fel, pártolja, hogy a város a 

fogyasztási adót kibérelje, de nem helyesli, hogy 

ezt Lévinek alhaszonbérbe adja, mert ez esetre a 

közönség éppen ugy ki van téve a zaklatásnak, mintha 

azt más bérlő venné ki a kincstártól. 

Szeder János örömmel járul ahhoz, hogy a vá-

ros 25500 frtért ki vegye a fogyasztási adókat, mert 

ezzel a közönség meg lesz mentve a fogyasztási 

adó bérlők határt nem ismerő zaklatásaitól; ő nem 

mondja, hogy a város Lövi-uek-e, vagy másnak 

adja ki alhaszonbérbe, azt a véleményt azonban 

éppen nem osztja, hogy ha a város alhaszonbérbe 

adja a fogyasztási adónak szedését, a lakosság 

csak olyan zaklatásnak lesz kitéve, mint az állam-

kincstárnak eddig volt idegen, korlátlan hatalmú 

bérlőivel szemben, mert ha a város adja alhaszon-

bérbe a fogyasztási adok kezelését, akkor felügye-

let és hatalmat gyakorolhat a bérlő felett s igy, sze-

rinte, a közönségre nézve nagyon nagy külömbség 

van abban, ha az állam bérlőjével, vagy pedig a 

város alha8zonbérIöjévcl áll szemben. 

Sima Ferenc köszönetet mond a városi tanács-

nak. amiért ezt közgyűlési utasítás nélkül is már 

Ígéretet tett a fogyasztási adókért, hogy a lakosság 

a fogyasztási adóbérlök zaklatásaival szemben a 

város, mint erkölcsi testület oltalma alá vétessék. 

Pártolja szóló, hogy a város kibérelje a fogyasztási 

adókat, nem tartja azonban célszerűnek, hogy már 

most, mielőtt a város a bérletet megkötötte volna 

az állammal, már a felett határozzon, hogy alba-

szouhérbe adja azt, vagy nem és Péternek adja-e, 

vagy Pálnak, miért is véleménye szériát a fogyasz-

tási adó kibérlésének kérdését teljesen el kell vá-

lasztani Lévi Leopoldné ajánlatától, mely felett csak 

a bérlet megkötése után dönthet a közgyűlés. Ami 

azonban a fogyasztási adó kibérlését illeti, erre 

nézve szóló azon körülményre hivja fel a közgyűlés 

figyelmét, hogy miután a szegedi pénzügyigazgató-

ság által 33206 frtbau állapított meg a szentesi fo-

gyasztási adók értéke, tekintve, hogy a fogyasztási 

adók kezeléséről szóló törvény értelmében az esetre, 

ha a pénzügy igazgatóság által megállapított összeg 

erejéig lieitáció után ki nem tudja adni a fogyasz-

tási adókat, joga van a pénzügyministernek a vá-

rost kötelezni, hogy a megállapított összegért vegye 

át a fogyasztási adó kezelését, s igy tekintve, hogy 

most 33000 frt helyett 27500 frtért tudta kiadni a 

szegedi m. kir. pénzügy igazgatóság a fogyasztási 

adók szedését, kön yen megeshetik, hogy a péuz-

ügyminister élni fog ráutalási jogával a várossal 

szemben, miért is véleményezi, hogy amenuyibeu a 

város elhatározza, hogy 27505 frtért á veszi az adók 

szedését, ugyauakkor igyekezzék indokolt felterjesz-

téssel meggyőzui a miuistert arról, hogy a mai vi-

szonyok koránt sem oly kedvezők, mely szerint a 

szentesi fogyasztási adókból a pénzügyigazgatóság 

által megállapított 33206 frtot be lehetne szedui, s 

27505 frtot is csak azért igér a város, mert nem 

akarja, hogy a lakosság idegen bérlők zaklatásai-

nak legyen kitéve, s hogy a város ily irányú fellé-, 

pésénck a ministeriumnál annál nagyobb nyomatéka 

legyen, küldöttséget javasol a ministeriuinhoz kikül-

detni. Sima Ferenc indítványát pártolólag Biró Fe-

renc és Babós József szólaltak még fel. 

Balogh János nem pártolhatja, hogy a város a 

fogyasztási adók kibérlésébe bele menjen, s óvja 

ettől a multakból fennmaradt tapasztalat után a vá-

rosi képviselő testületet; utal azon körülményre, hogy 

a város a múltban már több izben kibérelte a fo-

gyasztási adót, s ez által a városi közpénztár több 

ezer forintig károsittatott meg, mert a szőlő birto- j 

kosok, kiknek legkivált érdekük a fogyasztási adók-

nak a város által való kibérlése, még mai napig is, 

nagyobb összeggel vannak hátralékban azon össze-

gekből, melyek a fogyasztási adók megváltása fe-

jében rájok kivettettek. Szóló előre látja, hogy ha a 

város a bérletbe bele megy, ezek az esetek, mint a 

múltban, épugy ismétlődni fognak; miért is bármeny-

nyire lelkén hordja azt, hogy a városi lakosság nyu-

galma biztositassék, miután itt nem a város zegés 

lakosságáról, hanem a fogyasztásnál érdekeltekről | 

van szó, annálfogva egyesek érdekéből oly elhatá-

rozásba bocsátkozni, mely a városi közpénztár bi-

zonyos megkárosítását vonja maga urán, éppen 

nem tartja tanácsosnak. Szóló előre látja, hogy fel-

szólalása nem fogja megnyerni az általános tetszést, 

de azért kötelességének tartja figyelmeztetni a köz-

gyűlés, hogy ne menjen bele a fogyasztási adók ki-

bérlésébe. 

Kristó Nagy István Balogh János véleményét 

osztva, hasonló értelemben szólt a fogyasztási adók 

kibérlésé ellen. 

Kátai Pál János szintén hasonló értelemben 

szólalt fel s azt mondja, hogy: bár ö is szokott bort 

inni, de ö e miatt nincsen semmi zaktatásnak ki-

téve, hanem ő neki ugy tetszik, hogy sok ember a 

fogyasztásnál „nemcsak politikával, hanem hunefut-

sággal is szokott élni." 

Elnöklő polgármester szónokot, ez utóbbi kife-

jezéséért rendre utasítja s megjegyzi, hogy a kép-

viselő urnák ily véleménnyel csak önmagáról van 

joga beszélhetni. Ezen hatalmas elnöki dorgatórium 

után még Szeder János szólalt fel s j-leuté ki, hogy 

köztapasztalat szerint a fogyasztási adóbérlök ré-

széről a város lakossága oly mérvű zaklatásoknak 

van kitéve, hogy még az esetre is kész a fogyasz-

tási adók kibérlésébe bele menni, ha a városi pénz-

tár valamely összeget veszítene is. 

Ezen eset azonban szóló véleménye szerint nem 

foroghat fenn, mert még ki sem bérelte a város, 

már is van ajánlat az alhaszonbérbe vétel iránt. 

Sima Ferenc végül még azzal egészíti ki in-

dítványát, hogy amennyiben az állam által a fo-

gyasztási adok egy évre feltétlenül, a következő két 

évre pedig a kölcsönös felmondhatás feltételével szok-

tak kiadatni, annálfogva tekintettel arra, hogy köz-

tapasztalat szerint a fogyasztási adó Szentesen év-

ről-évre szaporodott s a vasút kiépítése után még 

nagyobb mérvben fog szaporodni, mondja ki a köz-

gyűlés, hogy három évre minden felmondhatás nél-

kül veszi ki a fogyasztási adóbérletet 27550 frtért. 

Ezek után, Kristó Nagy István által inditvá-

nyozoti névszerinti szavazás mellett, 23 szavazattöbb-

séggel elfogadta a közgyűlés Sima Ferenc indítvá-

nyát egész terjedelemben. A péuzügyministériumhoz 

Ónodi Lajos főjegyzőt és Szánthó Lajos adóügyi ta-

nácsnokot küldte ki. 

Ezek után következett a költségvetés részletes 

tárgyalása, mely d. u. 3 óráig tartott. 

Lapunkban a költségvetést egész terjedelemben 

közöltük, s azt a közgyűlés minden jelentékenyebb 

változtatás nélkül fogadta el. 

A bevételnél a piaci helypénz szedés cimén 

előirányzott 1600 írt, miután f. hó 15-étöl kezdve a 

helybeliek is fizetni fognak helypéuzt, .">000 forintra 

emeltetett. 

A kamat és végrehajtás cimén felvett 2442 frt 

OS kr. 3341 frt 14 krra emeltetett, ameunyiben ki-

mondta a közgyűlés, hogy jövőre nemcsak az állami 

adók, de a községi adók után is számítja a végre-

hajtási költséget és az esedékes kamatot. 

E szeriut az összesen 71322 frt 85 kr. bevé-

teli előirányzat 4909 frt 06 krral szaporittatott, vagyis 

75621 frt 91 krra emeltetett. 

A kiadási rovatnál Sima Ferenc indítványt ter-

jesztett elő, hogy Szentes városa lépjen be az er-

délyi magyar közművelődési egyletbe évi 100 frt 

állandó tagsági dijjal s kérte ezen összegnek költ-

ségvetésbe vételét. A közgyűlés egyhangú lelkesült-

séggel fogadta el ezeu indítványt. 

A kiadási tételek tárgyalásánál felemii ésre 

méltó nagyobb vita az utcai lámpák szaporításának téte-

lénél volt. A költségvetésben ugyanis a tanács java-

solta 30 uj lámpa beszerzését; a polgármester elö-

terjeszté, hogy ezen 30lámpával terveltetik a kispiac-

tól Kálmán József házáig, Temesvári Antaltól Jósza 

András házáig, továbbá Dunaháti Mészáros Ferenci 

alkapitány házától a tyukpiacon keresztül Dunás 

Varga János házáig terjedő utcáknak lámpákkal 

való ellátását. 

Kristó N. István kifogásolja a lámpáknak sza-

poritását, mert a város éppen nincs azon helyzet-

ban, hogy ilyen célokra évről-évre nagyobb áldoza-

tokat hozzon, kifogásolja azt, hogy a tanács igy a 

költségvetés tárgyalásakor terjeszti elő a lámpák 

szaporítása ügyét; véleménye szerint ezt meg kellett 

volna szavaztatni az előbbi közgyűlésben. Pazarlás-

nak és könnyelműségnek tartja, ha a képviselő tes-

tület bele megy a lámpák költségének megszavazá-

sába. Sima Ferenc a könnyelmű gazdálkodás vádját 

sehol nem fogadja el szivesebben, mintha ez a vilá-

gosság érdekében tett szavazatáért mondatik reá • 

éppen azért nemcsak hogy egy véleményen nincs 

Kristó N. Istvánnal, de sőt keveseli a 30 lámpa sza-

porítást, mert a polgármester ur által jelzett utcák. 
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megvilágitásán kivül szükségesnek tartja lámpákkal 

való ellátását a felsöpárt érdekében a kispiactól a Si-

noros Szabó-féle házig, továbbá Dózsa Béla gyógy-

szertárától a nagygörgős nteán végig az nteai vilá-

gítást összeköttetésbe hozni a kurcaparti ntcával, 

miért ís nem 30, hanem ötven lámpa szaporitását 

indítványozza. 

Hasonló értelemben szólalt fel Szeder János, 

Pataki Imre, Udvardi Sándor és Debreceni József. 

A közgyűlés Kristó N. István indítványával szemben 

nagy többséggel fogadta el Sima Ferenc indítványát 

s igy kimondá, hogy a jelzett utcáknak lámpákkal 

való ellátása céljából az utcai lámpák számát ötven-

nel szaporítja. 

Az erdélyi magyar közművelődési egyesületbe 

¿llandó tagul való belépés folytán 100 írttal s az 

Ötven uj lámpa beszerzése és világítása következté-

ben 562 írt t>0 krral, vagyis az eredetileg 161550 

h t 15 krban előirányzott kiadási főösszeg 162212 

írt 85 krra emeltetett. Amennyiben azonban a be-

vétel 4299 írt 06 krral szaporittatott, ennél fogva a 

házipénztári kirovás 1 6 krral lesz most már keve-

sebb, mint az eredetileg tervelve volt s igy a jövő 

évre 65<|2 krajcár lesz a házipénztári kirovás. 

Válasz a „congressus után" 
cimü cikkre. 

Igen tisztelt szerkesztő ur ! 

A múlt heti „Szentesi Lap" ban dr. Götzl ur 

„Kongressu* utánw cimü cikke H helybeli kórházra 

vonatkozólag néhány oly passust is tartalmaz, me-

lyekben a kórházról oly setét és kritika alá eső 

képet fest hogy ezeket én, mint a kórház vezetője, 

Meg jegyz i nélkül nem hagyhatok, — kérem tehát 

t. szerkesztő urat, szíveskedjék jelen soraimnak be-

cses lapjában helyt ední.*) 

Dr. Götzl ur a föntemlitett cikkben azt mondja : 

„Csodálatos városunkban azon nagymérvű idegen 

kedéa, melylyel sokan a kórház iránt viaeltetneku atb. 

Való, hogy a kórház iránt sokan idegenked 

nek; de az nem csak Szentesen, hanem mÍLdenütt 

ugy van, kivévén azon kórházakat, hol minden be 

leg kívánatára külön szoba és ápoló áll rendelke 

zésre, ennek természetes okai pedig a következők: 

Minden ember, kinek saját lakása van, beteg 

korában természetesen még sokkal jobban ragasz 

kodik családjához éa inkább nélkülözést szenved 

otthon, semhogy övéitől megváljon; idegenkednek 

továbbá sokan a kórháztól álszégyenből, tartván 

tőle. uiit mond a világ hozzá, hogy ők annyira ju 

tottak, miszerint a kórházra azorultak, — végre a 

szegények számára alkotott kórházakban, melyekben 

többnyire a társadalom legalsóbb rétegeihez tartozó 

egyének ápoltatnak, a társaság igen kevert és ezen 

társaság még a azegéuyebb sorauak között is sok-

nak visszatetszik ; kisszerű kórházunkban pedig, 

hol csak 3 azcba 14 ágygyal áll rendelkezésünkre, 

már a bettgaég éa nemazerinti elkülönités ís elég 

uehés föladat: 

Azt pedig, hogy Szentesen nagyobb ellenszenv 

uralkodnék, mint máshol, határozottan tagadom és 

M következő, az utolsó 10 évről összeállított ada-

tokkal bizonyítom. 

43. SZAM. 

1876 évben ápoltatott 73 egyén, meghalt 8 

77 n rt 80 n n 14 

78 n V 88 n n 10 

79 n V 96 n n 10 

80 n T» 93 n n 12 

81 J> n 173 rt 7» 15 

82 n n 169 n »» 16 

83 n n 110 n n 11 

84 » n 72 » V 5 

1885 évb. 9 hó alatt 66 egyén meghalt 7 

Oaszeaeu 1020 n n 10^ 

• ) Teljen k é í l í ^ g í l , Rxerk. 

A N E V E L Ő U R . 
BESZÉLY 

SIMA FERENCZTŐL . 

(42) 

(Folytatás.) 

Azon nap. hogy a kocsis Devecserről haza ér-

kezett és elmondta a kastélyban mindenkinek, hogy 

a nevelő ur nem ment haza, a nevelő kisasszonyok 

njból és beható tárgyalás alá vették a nevelő eltű-

nésének esetét és kölcsönösen megállapították, hogy 

a nevelő öngyilkos lett — Nem lehet a dolog más-

ként. — Ezt a lehetőséget Mariska kisasszony is 

megengedte s este, midőn az ebédlőben az egész 

család együtt volt, ő elő is terjeszté azon hitét, hogy 

a nevelő ur öngyilkos lett. 

A két nevelő kisasszony kijelentette, hogy m i s 

eshetőségre gondolni sem lehet. 

Kláríska nem szólt semmit; de szemében egy 

p i r könycsepp jelent meg, Zsiga pedig az asztalra 

borult és ugy sírt. 

Az öreg ur nem látszott észrevenni azt a le-

verő hatást, melyet Mariskának e két nevelő kis-

asszony által osztott véleménye az asztal körül ülőkre 

egyformán gyakorolt, a legnagyobb megelégedéssel 

metélte fel a tányérjára vett pecsenyét. 

— De hát mégis, mi vihette öt erre a borzasztó 

elhatározásra ? — kérdé az egyik nevelő kisasszony. 

— Ez megfejthetetlen, ugy, hogy ezen kérdés-

sel szemben teljesen lehetetlennek látszik, hogy Ő 

öngyilkosságot követhetett e l ; monda a másik. 

— Én ezt bizonyosnak tartom, ismétlé Mariska 

szomornan. 

Megjegyzendő, hogy as 1881-82 éa am 1883. 

év egy részében katonák éagátmunkáaok voltak Szen-

tesen és as esek kösött megbetegültek szaporították 

fel esen években a betegek azámát, as utolsó két 

évben pedig a közegészségi állapot igen kedveső 

lévén, a kórházi forgalom is kisebb volt. A fönt 

kimutatott halálozási arány magába véve is elég 

kedvező, de még sokkal kedvezőbb, ha a haláloko-

kat tekintjük. A tis év alatt elhalt 108 egyén a kö-

vetkező betegségekben szenvedett: Tüdő gömőkor 

34, agyazélhüdés 11, vizkór szívbillentyű zárhatlan 

aág következtében 10, vizkórban Brigth-féle veselob 

követkestében 8, vizkórban máj elfajulás által 6, 

aggkór 7, tUdőlob 5, méhrák 4, hagymáé 4, aziv 

szélhűdés 3, gyomorrák 2, májrák 2, vérgeny 1, 

mellrák 1, lőttseb 1, vérköhögés 1, béllob 1, phos 

phor mérgezés 1, contszű 1, agyhártyalob 1, viz 

iszony 1, veselob 1, dermenet és szájgörcs 1, sziv-

buroklob 1. 

A halálokokból kitűnik, hogy az elhalt 108 

egyén között 94 gyógyithatlan betegségben és csak 

14 szenvedett heveny kórokban, ugy hiszem, ked 

vezőbb eredményt más kórház sem képes fölmutatni. 

Az 1884. évi közpénztári kimutatásban, mint 

tényleges bevétel, kórházi költség megtérítési cimen 

739 frt. fordult elő, egy ápolási uapért 50 kr. fizet-

tetik, tehát az 1884 évben 1478 ápoláai nap véte-

tett fizető betegek által igénybe. 

Ezen atatisztikai adatok elegendő képen bizo-

nyítják állításomat, hogy sem a vagyontalan, sem 

a fizető képes betegek városunkban sem idegenked-

nek jobban a kórháztól, mint máshol. 

Dr . Götzl ur továbbá azt is mondja, hogy a 

mi a kórházban történik, azt örökös homály födi, 

— mert ő a két hely beli lapban soha egy kimutatást 

sem olvasott atb. 

A kórház forgalmáról a tanácshoz minden hó-

ban egy kimutatás adatik be, melyben a betegek 

névjegyzéke és az általuk igénybe vett ápolási idő 

kitüntetve van, ezen stereotvp jelentéseknek a la-

pokban való megjelenése véleményem szerint na-

gyon kevés érdekkel bírna; de minden év végén 

egy részletes, kimerítő jelentés terjesztetik be a pol-

gármesteri hivatalhoz, mely jelentés a polgármesteri 

évi jelentésben „kórházi kimutatás" cimen a köz 

gyüléa elé jön ; ezen polgármesteri jelentést a szen-

tesi lapok is rendesen közölték ; de ugy látszik, hogy 

a doktor ur épen ezeket a számokat nein olvasta. 

A mi pedig dr. Götzl ur azon állítását illeti, 

hogy „kórházunkban a betegeket csak erővel lehet 

bevinni," tudomásom szerint kényszer utján csak a 

hivatalból gyógyitandók, úgymint az elmebetegek 

közbiztonsági szempontból, vagy bizonyos ragályos 

betegségben szenvedő egyének közegészségi szem 

pontból kerülnek a kórházba, míg mind a többi beteg 

csak saját, vagy hozzátartozói kérelme folytán vé-

tetett föl. 

Hogy kórházunkban rend éa tisztaság uralko 

dik és a betegek humánus bánásmódban részesül-

nek, arról mindenki meggyőződhetik, ki a kórházat 

meglátogatja ; meglátogatják azt időnkint a polgár-

mester ur, városi hivatalnokok és képviselők, a me-

gyei főorvos, igen gyakran Uhlár főtisztelendő ur, 

meglátogatta itt léte alkalmával dr. Oláh Gyula 

egészségügyi felügyelő ur, meglátogatják naponta a 

betegeket rokonai éa ismerősei is, van tehát elég 

alkalmuk a betegeknek, ha valami panaszuk van 

azt előadni; de én eddig csak elismerő nyilatkoza 

tokát hallottam. Látogassa meg dr. Götzl ur ís és 

győződjön meg személyesen kórházunk állapotáról 

s akkor nem fog abba a hibába esni, hogy ité 

olyan dolgokról, melyet — h a b á r lett volna is módja 

azemélvesen megismerni — eddig nem ismer. 

Dr. Grttzl ur cikkében megemlíti, hogv egv. a 

kor igényeinek megfelelő kórházra igen nagy szűk 

aégünk volna. Ez tökéletesen igaz. Ezen eszme már 

a megyei közegészségügyi bizottságban is megpen-

dítetett éa remélhető, hogy a közel jövőben fog 

Csongrádmegye Szentesen, mint székhelyén, egy, a 

kor igényeinek megfelelő közkórházat fölállítani. 

Fogadja t. szerkesztő ur őszinte tiszteletem 

nyilvánítását. 

D r P O L L Á K SÁNDOR . 

— Elég volt, szólt elfojtott, tompa hangon az 

anya, többé ezt a tárgyat nem szabad felhozni. 

Ha valaki most mélyen nézett volna az özvegy 

szemébe, bármint szorította is közönyre ajakát, bár-

mint erölteté is a nyugalmat, lehetett látni, hogy a 

nagy kék szemek ragyogó üvegén felhő ül s csak 

a nyugalom erőszakolása nem engedi, azt a felhőt 

megcsordulní. 

— Helyesen van, mondá az öreg nr, jó izflen 

rágicsálva egy darab húst. Elment, azután punetum! 

Ezen perctől fogva a család tagjai között többé 

semmi szó nem volt a nevelőről. 

Kevés idő múlva ugy látszott, hogy már telje-

sen feledték Darabos Sándort a kastélyban, legalább 

róla egy árva szó sem volt halható még a cselédek 

is ugy érezték, hogy erről a dologról hallgatni kell 
• 

* * 

Az idő télre fordult, Kalocsayné leányaival 

együtt teljesen félrevonnlva élte át az egész telet, 

folytonosan azon tervvel foglalkozva, hogy a tisza-

derűi birtokot eladják és elköltöznek ezen vidékről, 

mely Kalocsay halálának emlékével a teljes kese-

rűség helye volt a családra. 

Addig, mig a nevelő melletök volt, nem igen 

érezték szükségét a társaságnak ; mert ez kellemes, 

csevegő, oktató modorával elűzte a magány nnal-

má t ; de mikor a nevelő már nem volt, egyszerre 

üres lett a kastély, ízetlenek voltak az ebédek és 

vacsorák, melyeken azelőtt Darabos Sándor minden 

falatot csevegéssel kisért mindenki szájába. 

A téli estéket mily j ő lett volna társaságok-

ban tölteni; de ezt csak Szakálon, a legközelebbi 

város nrí családjai között találhatták volna fel ; de 

Kalocsaynét az az eset, hogy férje meggyilkolásá-

nak vádja miatt el volt csukva, teljesen képtelenné 

tette arra, hogy valami ismerősével találkozzék, ugy 

annyira, hogy ha hozzá jöttek is látogatók, Kalo-

csayné nem fogadott el senkit, s igy csakhamar el-

Megyei közgyűlésből. 
Csongrádmegye f. hó 14 15. és 16 ik napján 

tartá meg ez évi rendes ft»zi közgyűlését. 

A közgyűlésen Rónay Lajos főispán elnökölt. 

Első napon némi élénkség mutatkozott a köz 

gyűlésen, amennyiben a I I od aljegyzői állás betöltése 

némi érdeket keltett a megyei képviselők körében, 

a második napon a tiszti karon kívül már alig volt 

7—# képviselő jelen a közgyűlésen, a harmadik 

napon pláne csak két képviselő, Kristó Nagy István 

és Sima Ferencz hallgatták végig a közgyűlést, 

pedig több fontos tárgy került tárgyalás alá. 

Igazán megdöbbentő az a közöny, mit a me-

gyei képviselők a megye ügyeivel szemben tanusi 

tanak. Sokan vannak ugyan, kik azt mondják, — eb-

ben talán van valami igaz, - hogy a szentesi megyei 

képviselők részéről azon csodálatos közönynek, me-

lyet a megyei élettel szemben tanúsítanak, egyik fő 

oka abban rejlik, hogy a megyeház nagy termének 

oly szerencsétlen akustikája van, hogy a leghatalma 

sabb orgánum után is alig lehet a gyűlésben hallani 

valamit. Természetes, hogy ily teremben folyó ta-

nácskozás épen nem kelthet valami nagy vonzerőt. 

No, de ezen a bajon a vármegye rövid idő múlva 

aegiteni fog s azután majd meglátjuk, hogy jobban 

és tömegesebben látogatják e a megyei képviselők a 

megye tanácskozási termét ? 

A gyűlés lefolyását a következőkben adjuk : 

Rónai Lajos főispán 14 én d. e. 10 órakor a 

gyűlést raegtyitván, első sorban az alispáni, majd a 

közigazgatási bizottság féléves j-lentése olvastatott 

fel. Az alispáni féléves jelentéiben fel lett hiva a 

vármegye figyelme az „erdélyrészi közművelődési 

egyesület" támogatására, minek következtében Stam-

mer Sándor alispán elnöklete alatt: Fekete Márton, 

Balogh János, Kiss Zsigmond, Sima Ferenc, Nóvák 

József, Szeder J inos, Illés Lajos biz. tagok vélemény 

adásra küldettek ki, hogy a megye mily mérv . tá-

mogatást nyújtson az egyesület részére ? 

Ezután a másod aljegyzői állás betöltésére ke 

rült a sor. A kandidáló bizottságba Kiss Zsigmond, 

Balogh János, LJjhelyi Nándor választattak be, — a 

főispán által pedig kineveztettek : Illés Lajos, Sima 

Ferenc és Szeder János. Az igy megalakult kandi-

dáló bizottság félre vonulván, — amennyiben csak 

Virágh Lajos és Zolnay Kálmán folyamodtak az 

állásért, kiknek törvényes képesítésük meg volt. — 

első helyen Virágh Lajost, másodikon Zolnai Kál-

mánt kandidálta. A szavazás a két jelöltre elrendel-

tetvén, ennek eredménye az lett, hogv a beadott 

szavazatokból Zolnay Kálmán kapott 38-at, Virágh 

Lajos 37-et. 

Mielőtt azonban a főispán által Zolnai Kálmán 

megválasztottnak kiielentetett volna, hosszas vitára 

adott alkalmat az a körülmény, hogy a szavazásban 

oly tisztviselők is részt vettek, kiknek azavarati jo 

eruk törvény azerint nincs. S e miatt Sima Fereoc, 

Hubaesek, Réti Ferenc, Szobotka Gusztáv, Kristó 

Nagv István éa Wimmer Károly a szavazás megsera 

misitését 8 uj szavazás megejtését kívánták ; a köz-

gyűlés többsége azonban, tekintettel arra, hogy a 

tisztviselők más alkalommal is mindég szavaztak, 

ennélfogva a szavazás eredménye alapján Zolnai 

Kálmánt megválaaztottnak jelenté ki. Ezen eljárást 

réazünkről nem tartjuk törvényesnek: ennek dacára 

azonban nem helyeseljük azok szándékát, kik a 

kisebbségben maradt párt részéről felebbezést szán 

dékoznak beadni, mert ha ezen felebbezéaí szándék-

kal szemben tekintetbe vesszük, hogy a törvény 

azerint illetéktelen szavazatok Virágra estek, 8 igy 

Zolnainak törvénves többaége minden kétségen kí-

vül áll, akkor a felebbezést 8 ez által uj választás 

provokálását nem tartjuk méltányos dolognak. Nem 

volna legalább az igazi alkotmányosság elvével ösz-

azeegyeztethető, hogv a kisebbségben maradt párt 

ban nyilvánult tévedés haaználtassék fel a törvényes 

többsée akaratának megdöntésére 

Másnap első tárgv volt a megyei tisztviselő, | 

»epéd- és kezelő személvzet nyugdij intézménvének 

létenitése tárgyában kelt belligyministeri rendelet. A 

hagyta házokat mindenki és olyan vélemény ter-

jedt el a környékben, hogv Kalocsayné nem ön-

maga zárja el magát a világtól, hanem apja nem 

akarja, hogy emberekkel találkozzék; mert a be-

börtönözéssel átélt szégyen, tébolyba ejté a szeren-

csétlen nőt. 

Kalocsayné persze semmit sem tudott ezen 

hírről, hanem érezte azt, hogy rá nézve fájdalmas, 

kínos, sőt elviselhetetlen lenne a történtek titán is-

merősei között megjelenni, s már mikor a börtönből 

kiszabadult, rögtön azon eszmével kezdett foglal-

kozni, hogy eladja tisza-derüi birtokát és felmegy 

akni Budapestre, még inkább megért ezen elhatáro-

zásában, midőn a nevelő elhagyta a családot. Ezen 

eszme azonban kivihetetlen volt, mert az öreg Hubay 

nr nem egyezett bele. Ezen akadálynak két és fél 

év mnlva az öreg ur halála vetett véget. Ez a két 

és fél év azonban nem minden életjel és esemény 

nélkül folyt le Kalocsayné és családjára nézve ; mert 

mikor Kalocsay halálesetének évfordulója letelt, egy 

négyes fogat állt meg egy napon Kalocsayné kastélya 

előtt és abból egy deresülni kezdő, 40—50 év közötti 

ember s egy 20—24 éves csinos fiatal ember szállt ki. 

A korosabb férfi tudta itt a járást, mert karra 

vette a fiatal embert és a kastély helyett egyenesen 

a fehér ház felé tartott, hol az öreg nr lakott. 

Az öreg ur az ajtóban állt és hatalmas tajt-

pipájáből oly füst felleget csapott maga körül, hogy 

éppen nem láthatta a feléje közeledőket. 

— J ő napot Zsiga bácsi I 

— Servus öcsém! volt az öreg ur válasza, 

kivevé szájából a pipát s nézett a köszönőre s tár 

sara s ugy tett, mintha nem birná felismerni. — Nézd, 

nézd, az ördögbe, hát te öregedtél igy meg, vagy az 

az én szemeim vénültek meg annyira ? Hát bizony 

majd meg nem ismerlek. Persze, micsoda, hiszen 

van 10 éve, hogy nem láttalak. — Ejnye, hát ez 

meg talán a fiad? 

belügyministeríum nem fogadta el a nyugdij szabály-
zatot, s tekintve, hogy a megyei tisztviselőkre nézve 
elviaelhetlenül terhes feltételek mellett volna a bel-
ügyministeri rendelet értelmében a nyugdij intéz-
mény létesítése, a megyei tisztikar kijelenté, hogy 
ily feltételek mellett nem kívánja a nyugdij intéz-
mény létesítését a kérte a közgyűlést, hogy ezt az 
ügyet vegye le a napirendről 

Sima Ferenc, Nóvák József, Szeder János ós 
Szobotka Gusztáv szón véleményben vannak, hogy 
a vármegyének tisztviselői jövőjének biztositására 
való tekintetből sem napi rendről levenni, sem elej-
teni nem szab»d a nyugdij intézmény létesítésének 
eszméjét, hanem gondoskodnia kell, hogy ez az eszme 
a tisztikar megterheltetése nélkül valósittassék. A 
közgyüléa ezen felszólalások következtében egy bi-
zottságot küldött ki, hogy a ministeri rendelet értel-
mében tegyen javaslatot a nyugdij intézmény léte-
sítése érdekében. 

Felemlítjük még e napról, mint a köz»yüléa 
tárgyalásainak egyik legfényesebb pontját, hogy — 
mint erről annak idején lapunkban megemlékeztünk 
— a megyei közgyűlés Balassa Lajos volt megyei 
aljegyző családja részére 800 frtot szavazott meg 
oly kijelentéssel, hogy ezen összeget megyei pótadó 
kirovás utján fogja fedezni. Erre a belügyminister 
kijelenté, hogy nagyon szép és nemes a megyének 
magatartása; de nem engedélyezi a 800 frt segélyt, 
mert ezt törvény szerint pótndó utjáu fedezni nem 
lehet. A közgyűlés ezen belligyministeri rendelettel 
szemben a megyének szabad rendelkezése alatt álló 
szegény alapból kiutalványozta Balassa Lajos csa-
ládja részére a 800 frtot. 

Esen elhatározás általános emelkedett hatást 
keltett. 

(Folyt, kőv.,) 

Helyi és vegyes hirek. 
— A Horváth Mihály és Tóth József fele ke 

gyeletes ünnepélynek minél fényesebbé tétele vé 

gett minden előintézkedést megtett az ünnepélyt 

rendező bizottság. Az ünnepély f. hó 22 én, tehát a 

jövő csütörtökön lesz megtartva s kezdetét veszi a 

város és kaszinói közgyűlésekkel. A polgármester 

ugyanis reggel 9 órára a városi tanácsterembe, Kiss 

Zsigmond kaszinói elnök pedig a kaszinói helyi 

ségbe hívja meg a kaszinói tagokat a a városi kép 

viselők, élükön a polgármesterrel, a kaszinó tagok 

pedig a kaszinó elnökével fognak a megyeház nagy 

terűiében testületileg felvonulni. A megyeház nagy 

termében ki lesz téve Horváth Mihálynak Szentes 

városa által ez alkalomból Vast^gh György kitűnő 

arckép fest művész által készített ine lképe. Az ün-

nepély a lapunkban már közölt programm szerint 

fog végrehajtatni. Az ünnepélyen a meghívott tudo-

mányos, irói és művészi testületek, továbbá egyes 

községek és Horváth Mihály és Tóth József csa 

ládjH részéről eddig, miut résztvevők bejelentettek 

és periig: A magyar tudományos akadémia részéről: 

Pulszky Ferenc, Pesthy Frigyes, Szentklárai Jenő. 

A Petőfi társaság réazeről : Dr. Prém József, Dr. 

Várady Autal, Dr. Bodnár Zsigmond. A nemzeti 

szít.ház részéről: Feleki M klós. Horváth Mihály 

családjából: Horváth Alajos, a ui. kir. államvasutak 

igazgatója, az elhunyt testvérje. neje éa fia Hor-

váth Kálmán és vejei: Kalmár Imre és Tosch Gyula, 

Horváth Amáiia, özv. Krikkay Agosfonné, az el-

hunyt teatvérje, ennek fia; Krikkay Gusrtáv Ügy-

véd, neje Barbaró Emma, Iváukovict Károly ég 

neje Posz Karolin, Brem Vilmos és neje, Kristóffy 

Ferenc és n^je. Mayer Jenő és neje, Gábor József, 

Pósz Alajos. Tarnay István és neje, Tóth Péter 

és neje. — Tóth József család jából : Ozv. Tóth J ó . 

zsefué j fiai ; Tóth József rétfalusi lelkész, Tóth 

Kázmér nógrádvert cei segéd jegyző, Tóth Imre, a 

nemzeti színház rendezője. H.-M-Vásárhely képvi 

seietében : Kmetvkó József főjegyző, Szikszai Dé-

nea tanácsnok, Garzó I.ure mérnök, Dosits Pét-r 

kir. asztainok. Szarvasról : Teplici János biró, P< hl 

D i n i főjegyző. Csanyról : Somodi János bíró. De 

rekegy házáról : Pap Ödön jegyző. Mágocsról: llles 

Lajos. B»ky István, Pwtyondi Béla, Hunyadi Lajoa 

biró, Varga" Károly jegyző Kunszentmártonr ól: 22 en 

önként jelentkeztek ; "de ezek nem lettek közgyülé-

sileg kiküldve Az eddig bejelentetteken kivüi azon 

ban még számosan fognak *z ünnepélyen részt venni. 

Az ünnepély alkalmából rendezeniiő bankét a k.-si-

nóban le»z, melyen a vendégeken kivül csak azok 

vehetnek részt, kik f hó 20 áig aláirna^ s belépti 

— I gy v a n kedves Zsiga bátyám, felelt az 

érkezett korosabb vendég. Azután szépen össze ölel-

keztek, megcsókolták egymást s az öreg ur a két 

vendéget betessékelte szobájába. 

— Bizony Sándor, kezdé az öreg ur jó kedv-

vel, rossz időket éltünk mi át, szegény leányom még 

most is vigasztalhatlan. 

— Gyalázatos dolog, hogy még ilyen is meg-

eshetett, mondá haragosai a korosabb férfi. 

— Hejh, ha leányom én rám hallgat, ha Ka-

locsay — kinek emlékétől is utálattal fordulok el, 

akkor olyan kedves nem lett volna, most ta-

lán boldogabb volna ö is. 

— Hát bátyám, én nem hímezek, nem hámo-

zok, én azért jöttem, hogy ami akkor nem sikerült, 

sikeresíttessék most. Mindketten özvegyek vagyunk 

s én, hogy a kapocs erösebb legyen, fiamat is el-

hoztam és Kláriskát elvetetem vele. 

Az öreg ur mosolygva nézett arra az emberre 

kit Sándornak szólított. — Oh, ha leányomat ennek 

megnyerhetnénk, de boldog lennék! 

— Szent hitem, hogy én is. 

Az idegenek másnap elmentek Tissa-Derüről s 

az öreg ur szomorúan ölelte meg őket. A zongora 

tanítónő pedig a kíváncsi szakácsnénak azt beszélte 

el a távozókról, hogy az öregebbik Gáborfly Sándor 

csőri földbirtokos, ki legény korában kérője volt a 

nagyságos asszonynak 8 most, mint özvegy ember, 

jött el újból szerencsét próbálni, de nem járt szeren-

csével és nem több szerencsével járt a fia sem, ki 

Kláriskát akarta, de tőle kosarat adott. 

Az öreg Hubay vigasztalhatlan volt ezen eset 

miatt. Kalocsayné kijelenté, hogy ő maga másodszor 

nem megy férjhez senkihez, soha a leányát pedig 

meg se kérdezte, hogy mért nem megy az ifjúhoz. 

Pedig a leánynak ugyanaz az oka volt, ami az 

anyának. (Folyt, kőv.) 
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jegyüket a polgármesteri hivatalnál kiváltották. Este 
a nagy vendéglőnek fényesen díszített termében a 
szentesi jótékony nőegylet által tánevigalom ren 
dezte ik. 

Árva menház az alföldön. Mint értesülünk, 
a nemes nagy lelkiségéről országszerte ismert gróf 
Károlyi Sándorné Korniss Clarisse grófnő, az orszá-
gos árvamenháznak egy tíók menházat akar létesí-
teni itt az altöldóu s e célból a szegvári inegyeházi 
épületeket szándékozik Csougrádinegyctöl megvenni. 

Hymen. I)r. C'sató Zsigmond helybeli ügy-
véd f. hó 12-én váltott jegyet Kiss Ilonka kisasszony-
nyal, özv. Kiss Pálué kedves leányával. — Molnár 
janos királysági tauitó f. hó 11-én jegyet váltott 
Gilice Esztike kisasszonnyal. — Dögei Kalman fiatal 
iparosunk pedig f. hó 12-én jegyezte el Czakó J á -
nos polgártársunk Juliska leányát. 

Esküvő. Frank Ármin tanár f. hó 12-én tar-
totta esküvőjét Csongrádon "VVeisz Iréu kisass/.ony-
nyal. Tartós boldogságot kivánuuk az uj párnak ! 

Az artézi kut fúrásával tegnap délután 4 
óráig 309 méter és 92 centiméter mélyre haladtak. 

— Az erdelyreszi közművelődési" egyletbe Szen-
tes városa évi 100 írt. állandó tagsági dijjal pár- : 
toló tagul belépett. 

— A piaci helypénzszedás. Az nj hclypénzsze-
dési szabályzat alapján f. hó 15-éu kezdte meg a 
városi tanács a piaci árulási dijak szedését, s da-
cára annak, hogy a város ezen uj intézményére hí-
resztelések utjáu minden iráuvban fel volt liiva a 
lakosság figyelme s e mellett a taritfális szabályzat 
egy-egy kinyomatott példánya a város minden la-; 
kossának megküldetett s igy az, hogy f. hó 15-étöl > 
kezdve nemcsak az idegenek de a helybeliek is kö-
telesok a piacon helypéuzt fizetni, mégis mint erről j 
értesültünk, több, magát értelmesnek valló iparos 
megtagadta a helypénz fizetést, kik ellen, inint tud-
juk. a kihágásról szóló büntető törvénykönyv értei- ( 

mébeu a büntető eljárás megtétetik. 

Az orszayos lelenchizra Nagy Ödön kir. 
mérnök ivén adakoztak : Sch. J., Sturman ( í yörgy , 
Száz (;éza, Medvecky Károly, Pokorny Tivadar, 
Nagy Ödön egyenként 1 frt 10 krt. Csonka Pál 5 
írt 10 kr. Szilágyi Boldizsár 1 frt 70 kr. Móhr M. 
10 kr. Pap Lajos, Bódor Imre 20 —20 kr. Össze-
sen 14 frt 70 kr. Az előbbi kimutatásokkal együtt 
31 frt -SO kr. 

— Az utcik v ihg i tása céljából városunk köz-
gyűlése ujabban T>0 darab uj lámpa fölállítását ren-
delte el a következő utcákban: a kispiactól Kálmán 
József házáig, Temesvári Antal házától Jószai And-
rás hazáig, D. Mészáros Ferenc alkapitáuy házától 
a tyukpiacon keresztül buuás János házáig, vala-
mint a kispiactól a Sinóros Szabó-féle házig, és 
I> »zsa Béla gyógyszertárát »1 a nagvgőrgös utcán végig. 

— Kitüntetés. A budapesti országos lókiálli-
t.sra Szentes városa által fölküldött két db. ló közül 
Aradi István polgártársunk három és féléves sárga 
csődöre „nagy bronz éremmel" tüntettetett ki. 

Lovarda. Mint lapunk mult számában előre 
jeleztük, Konrádi Linának az ország nagyobb váro-
saiban nagy sikerrel játszott hírneves lovardája a 
mai napo» a vásártéren megkezdi játékait. A lo-
varda 7.") taggal és 40 lóval rendelkezik. Az elő-
adás ma este fél nyolckor kezdődik, holnap délutáu 
és este is lesz előadás. 

— Menetrend változás A Tiszán közlekedő 
hajók e hó 14-étöl kezdve további intézkedésig — 
hete» kint csak kétszer fognak vegyes szolgálatban 
közlekedni. — Szentesről Szolnokra indul: szerdán 
és vasárnap d. e. 10 órakor. — Szentesről Szegedre 
indul: hétfőn és szombaton d. e. 10 órakor.— Szol-
nokról Szentesre indul: hétfőn és szombaton reggel 
5 órakor, Szegedről Szentesre: szerdán és vasárnap 
reggel 5 órakor. 

önqyilkoss^qok Sehesi Józsefué Kovács 
Zsuzsanna f. h-> 14-én, Pósa Ferencné Sajtós Judit 
pedig e hó 15-én magukat fölakasztottak. Klöbbi már 
pár hét óta elmebetegségben szenvedett s valószínű, 
hogy tettét önkivüü állapotában követte el, utóbbi 
P'dig gyógyithatlan betegségben szenvedet s ön-
gyilkosságának «»kául gvógyithatlan betegségét tulaj-
donítják. Az orv»8reudőri boncolás mindkét öngyil-
kosnál mellőztetett. 

Köszönet nyilvánítás. A szentesi izr. ifjúság 
által f. hó 3-án a helybeli szegény sorsú izr. iskolás 
gyermekek felruházására rendezett tánevigalom al-
kalmával befolyt 8 hozzánk áttett (59 frt 90 krt mi-
dőn ezennel nyugtázzuk, egyszersmind a szegény 
gyermekek nevében a mulatságot rendező bizottság-
nak köszönetünket fejezzük ki. Szentes, 1885. okt, 
15. I)r. Czukkermann Soma, hitk. elnök. Plager Ja-
kab hitk. jegyző. 

— Gyilkosság. Pavelck András üveges tótot 
felesége azért, mert az a nála levő pénzt neki át-
adni vonakodott, f. hó 15-én este egy ép nála levő 
konyhakéssel ugy szúrta hasba, hogy fölgyógyulásá-
hoz kevés a remény. Gyógykezelés végett kórházba 
szállíttat, tt. 

— Kiállítási sorsjegyek. Értesítjük olvasóinkat, 
hogy kiállítási sorsjegyek, — főnyeremény 100.000 
frt. — még csak e héten, vagyis okt. 25-éig kap-
hatók lapunk kiadóhivatalában. 

A komaromi hajóhidnal sz-renesétlenség 
történt h mult hé'-m. A mint a nagy dunai hajőhid 
két osz?áyát szétnyitották, a „Petófi" teher von 
tató hajó a hid kizött elhaladt. egy itszályhajó oly 
erőve csapódott a hídhoz, hogy ennek egy osz?á 
lyát kiütötte Az erős rázkódás következtében a hi 
don volt Szabó Aiolrás révész egyensulvt vesztve 
lezuhant, mégpedig oly sz^rencsétlenü'. hogy esés 
közben a kötelcsigahoz ütődött és kevés idő múlva 
mégha t. az uszály hajóról egy matróz is a Dunába 
esett és oda veszett. A kiütött osztály a nyitóval 
együtt Toós Lajos malmára sodortatott, hol minden 
nagyob szerencsétlenség nélkül megtartották. 

— Vasúti baleset. A magyar államvasutak bu 
da ujszónyi voualáu szerencsétlenség történt a mu't 
héten, melynek emberélet is esett áldozatul Az eset 
ről a következő tud vitást kaptuk : A győrbői ér 
kezö személyvonat előtt a buda Örsi szőlők között 
egy részeg munkás akart átmenni a vágányon. A 
vonatvezető el akarva hárítani a szer- ncsétienséget 
négyszer egymásután adott vészjelt. Egy harmadik 
osztályú kocsivezető ama hiszemben, hogy egy má-
sik vonat jön az ellenkező oldalról, bekiáltott a ko 
csiba: „meneküljüuk, mert nagy veszedelem van." 
A megrémült utasok kiugráltak az ajtókon, kik kö 
zül a robogó vonat többet súlyosan megsebesített. 
Négy utas szenvedett nagyobb sérülést. Köztük Hol 
cer József 40 éves r.ős, biai kapás ember, ki mind 
két lábát eltörte az ugrás folytán. A részeg munkást 
összetörték a mozdony kerekei, a sérültet pedig ko-
csin szállították a Rókus kórházba. Ez eset miatt 
a személyvonat csak másfél órai késedelemmel ér 
kezett be a budapesti személypályaudvarba. 

— Szörnyű tréfa. Egy bécsi vendéglőben vér-
fagyasztó jelenet játszódott le tegnap este. Hét óra 

tájban beállított a vendégek közé Lizán Károly gaz-
dátlan komor yik s he'vet foglalt egy asztal mellett, 
hol több barátja ült Megvacsorázott s aztán kedé 
lyeien beszélgetett ismerőseivel, elmondta bohó ka-
landjait s nem sejthette seuki, hogy ez a jókedvű 
etnber leszámolt as élettel Mialatt mindenki a leg-
vidámabb hangulatban volt, a komornyik igy szólt 
társaihoz: „No most olvan tréfát mutatok nektek, a 
minőt, tudom, még nem láttatok." — A jelenvoltak 
egyike nevetve mondá: „Szeretném látni azt a tré-
fát. u Aiig hangzottak el e szavak, Lizán kis revol-
vert ráulott ki zsebéből s homlokon lőtte magát. A 
lövés hatása igazán borzasztó volt. Az öngyilkos agy 
veleje szétlocscsaut a szobában. A falakat, a padlót 
és a székeket pirosra festette a vér. E szörnyű je 
lenét tanúi reszketve, szótlanul állottak percekig. 
Nagy sokára értesítettek a rendőrséget, mely elszál-
littatá a ho'ttestet. A harmiúckilenc éves komornyi-
kot bo'do^talau szerelme vi'te a Laláiba s végzetes 
tettét siettette az is, hogy nem tudott helyet kapni 

— LUXUS. Új divat kezd a hölgy világban lábra 
kapni, oly div«t, mely semmi czélszerüséggel sem 
bír; no de nem azért divat, hogy c*éiszerü is le 
gyen. Ea p«dig ¿»bban áll, hogy uj divat szerint a 
oőruhákit uem tülM, hanem selyemmel béllelik ez 
után Ezen luxus divatot hölgyeink aazal indokol 
ják, hogv a ruhának uj divat szeriot s^t«közben su 
hogni ke L uzl pedig ciak a selyeinbéllés S 'giti elő. 
Szomorú suhogás lesz ez majd a férjek és család-
apák füleibe 

— Az épitő iparosak tanfolyama — A buda 

pesti állami közép ipartanodáb*u a télen szünetelendő 
épitő iparo.-otc. kőművesek, ácok és kőfaragók szá 
mára rendezett tanfolyam f. évi november hó 3-is 
napján fog megnyittatni A tanfolyam négy téli fél-
évre terjed s évenkint november hó elejétől március 
hó végéig tart; e tanfolyamon az rlető építő iparosok 
rendszeres szakkiképrztetést s annak sikeres bévé-
gezése után j o gé j ^ uya kőműves-mesteri bizonyít 
ványt nyernek. TCnulókul felvétetnek a 14 ik éle-
tévet betöltött azon kőműves , ács-, és kőfaragó-se 
géd k, akik folyékonyan o vásni, irni és számolni 
tudnak s legalább egy évig a gyakorlatban működ 
tek. A felvételre jelentkezők erkö'csi bizonyítványt, 
továbbá főnökeiktől igazolványt tartoznak előmu-
tatni arról, hogv mely idő óta működnek a gyakor 
latban és melyik szakhun dolgoznak A beiratások 
az intézet helyiségben (VIII . ker. főherczeg Sán 
dor-tér 4 sz.) november hó 2-ik napjáig, a közna-
pokon este 6 tói 7 ig, a vasár és Ünnepnapokonmin-
dig d. e. lOórától 12 ig tartatnak. Az igazgatósága 

Uj grófok A hiv lap a következő kir. kéz 
iratot közli: Msgvar minisztertanácsom előterjesz 
tésére néhai székhelyi Míjláth György volt ors'.ág 
biró György, József, István, László és Gusztáv ne-
vű fiainak és azok törvényes utódainak díjmentesen 
a magvar grófi méltóságot, 8 közülök azoknak, kik 
az 1885 évi VII . törvénycikk 2 § ában körü'írt 
vagyoni képesítéssel bírnak, ha 24 ik életévüket 
betöltötték, az idézet törvény 2. § ának c> pontja 
értelmében egyszersmind az örökös főrendiházi tag 
ság jogát; továbbá pribéri és vuchini Jankovich 
Lászlónak, Somogyinegye főispánjának és törvénye* 
házasságból származó utódainak, ugyancsak az 1885 
évi VII . t cikk 2. ának c) pontja értelmében, 
díjmentesen a magyar grófi méltóságot, és ugv neki, 
mint törvényes fiutódainak egyszersmind az örökös 
főrendiházi tagság jogát adományozom Kelt B^cs 
b»n, 1885 évi okt. hó 3 án. Ferencz József s k ., 
Tisza Kálmán s k. 

— . A l o h i n a l fcL" A« _KjryHt..in s Regéuytír4 ca. vál-

lalatból. melyet a sinarer és Wolfner (Budapest Andrási nt to . ) 

czég indított m-e, vettük a harmadik kíi'etet, mely Mikszáth 

Kálmán -A lohinai fii-* cz, uj elbeazélésok t tartalmazza A nia-

Hyar olvasó közönség «okkal jobban ismeri é* k«dv<*lli a iele* 

irót, semhogy külön ki kellene emelnünk, hojrv irodalmunk is-

mét szikrázó humorral irt, elejétől végig érd*skes. ramatos mii-

vel gyarapodott M--g le-11 azonban említenünk a mii m'gje'ené*i 

raó.lját, melv szerencsés újítást képez könyvpíaczunkon A ne-

veze't vállaUt ugyanis tiz ívre terjedő köteteket ktsKl, melyek 

csinosan bekötve, ötven krjával árnltatnak és ezen »r mellett 

a váll*lat kiadványai oly példányszámokban kentln-k a kö-

zönség kK*é. melv-k nálunk n«m közönségesek Iĵ y pl Mik-
száth elb.'»/.élése nehánvnap slatt több mind háromezer példány-

ban kelt el A vállalat ilvformin a magyar irók miv«inek az 

eddiginél j Wal jelentékenyebb olvasókört fo^ hóditani én fordí-

tott redényeivel a hszi könyvpiaczról le fo^ji "zoritiinl a htson-

nemü német válUlatokat. melyek ott n>njv elterjedésnek örven-

denek Az „Egveteme* Regénytár' uj kötete Miks/.áth elbe*»é-

lésén kívül Welten Oszkárnak egy vig novelláját tartalmazta 

De erre jött. Itt meglátogatta nemes, nemzetes 
és vitézlő Gálos Mihály tiszttartó urat; — el lehet 
gondolni, hogy talán ínég kezet is csókolt a tiszt 
tartó feleségének: Sellei Judith Nagyasszonynak s 
bizonyosan megkérdezte a ház eladó sorban levő 
leányától: Erzsébet leányasszonytól, hjgy nem ho-
zat e valamit abból a messzi, idegen országból? 
Megadta az elöljáróknak az őket méltán megillető 
tiszteletet, sőt prédikált is az urnák házában szép, 
csengő hangon, a fiatal kor elragadó melegségével, j 

Abban meg ki akadhat föl, hogy épen akkor 
következzen el az az idő, mikor az egyház belső 
embereit marasztalni szokták. Alsópárti Kis M írton ; 
curátor is megkészíttette a szokásos vacsorát az egy-
ház költségére, el is lakták jó egészséggel a pap, 
kántor, tauitók, curátorok, egyházfiak, a tanács tag. J 
jai s egypár előbbkelő vendég társaságában. D i a 
másnapi gyűlésen akói Dobsa Tamás tiszteletes 
urat nem marasztanák meg. — Sőt Kormány Mi 
hály, Jakó Mihálv és Páhi Gergely uraimék segítsége 
mellett Vecseri Mihálv uram azt is kivitte, hogy a | 
jövő 1746-ik esztendő tavaszától kezdve a szentesi 
hívek már Gál István tiszteletes ur szájának ajtiján 
át kivi'ijá'< hillgitni az isten igéjét. 

Hauem most már Gál István tiszteletes ur ugy ' 
megy ám ki Hollandiába, mint a szentesiek pspja 
Aztán ne nyomorog on a többi ecclésiát áhítozó di 
ákok seregében, hanem egy esztendőre járó fiaeté j 
sét yegye kezéhez azonnal. JS lesz az a 80 ezüst i 
forint ott az idegen országban. Dá ne is zsugorgassa 
ám a pénzét a visszautazásra, hanem éljen ugy, 
miut a hogy egy ecclézsiás lelkipásztorhoz illik: 
mert mikor majd egy esztendő múlva haza aLar 
jönni, küld neki az egyház útiköltségre 100 ezüit 
forintot. 

No, most már csak ez *l«tt a várakozási esz 
tendő alatt fogja még hallani Vecseri Mihály azt a 
„kend" t tu'ust tiszteletes Dobsa Tamás uram szájá 
ból! 

1746 ik év március 13 án búcsúzott el a szen 
tesiektől Dobsa Tamás, rendeltetvén a tactus á'tal 
a körös-tsresai hivek élére; március 15 én fogl.ilta 
el hivatalát » e hó 20-án tartá beköszöntő beszédet 
a várvavárt Gál István. 

N<gv öröme volt ezen változáson nemcsak 
V. cseri Mihálynak, de még a többi hiveknek is. 
Egyszeribe kicsinynyé vá t a templom, s még a 
kerités melléke is tömve lelt a hivek seregének kí-
vül szorult tagjaival. Gálo» Mihály tiszttartó ur 
bizonyos volt arról, hogy az ő családi padját senki 
»e o foglalja el; de azért vasárnaponkiut, mikor az 
az egyetlen kis harang megszólalt, inelvre „anno 
163^," fölébe a Pólya Lőrinc neve van ráöntve, leg-
jobban ő igyekezett az isteii házába egész családjá-
val, nehogy sokáig várakozzanak elöljáró uraimék 
a templom kerítésekben. 

Kereste az isten igéjének hallását még az is, 
a ki netán az előtt kerülve kerülte. De nem is csoda. 
Ennek a középszer magas, egyenes tartá-u, nyájas 
papi férfiúnak édes méz folyt ajakán, lelkesedé* 
tüze égett kék szemeiben, s a hit malasztja fakadt 
jártábau* keltében 

De kevés idő alatt, megtermett annak útjában 
a szerelem is, ugv, hogy nagy örömére az egész 
város népének, 1746 ik évi ju ius hó 26 ik napjáu 
vette magának házastársul Gálos Erzsébet kisasz-
szonyt, a hatalmas tisztartó leányát. 

Hanem ettől az időtől kezdve aztán sok kese 
rüség érte az ifjú lelkipásztort, de meg a híveket 
is Mondják, hogy euuek is jó részben Vecseri Mi 
hály volt az oku. Legalább ugy beszélték abban 
az időben. 

Mert mért is csapatta meg Perger József ta-
káci mestert; de hs már megcsapatta, legalább ne 
rakatta volna ki a határra. De igy Perger Józsefnek 
nem volt már mitől tartania, bátran haragudhatott 
Vecseri Mihályra, az egyházra, meg az egész városra 
Nem is sajnálta a fáradságot Perger József selment 
Németi Jáuos váci kanonokhoz, a csongrádi egyház 
kerület főespereséhez s ott azt jelenteste, hogy a i 

; . i .Í....U - * i I 

az uj templom helyét, épen azon helyen, hol az ura-
ság gulyájának téli akla állott. 

1747 ik év julius 26 án tartatott az utolsó is-
teni tisztelet az öreg templomban, prédikálván Gál 
István ama sz mt igékről: „Ha a te orczád nem jár 
mi előttünk, ne vigy ki minket uram e helyről." 

D i nen hagyta el az ur az ő népét: mert 
bár a vályog temp'om még fölépítve nem volt, de 
azért Vecseri Mihály.uram udvarán épitett deszka 
színben gyakoroltatott az isteni tisztelet az évi de 
cember 1 ső napjáig. Télre tehát eikészült a templom. 
Ds a következő 1748 ik esztendőben ki kellett 
hányni az ajtók kőoszlopait, az ablakokról a kő 
ablakfeleket, sőt lekellett dönteni a karzatokat tartó 
kőoszlopokat is, s mindezek helyett még csak nem 
is tölgyfát, de /enyőfát alkalmazni be; mert ott va-
gyon az irás, hogy az ő templomuk csak puha ma-
tériából épülhet! 

(Vége köv.J 

Üzleti értesítés. 
Szeutes, 1885. október 16-án. 

Lefolyt heti üzletünk minden gabnanemre nézve 
szilárd volt s különösen búzára lehetett jó vételked-
vet észlelni, miért is a buza ára a mult hetihez ké-
pest 30 —40 krral emelkedett. 

Buza ára: 79—80 kilós piros 7 frt 30 kr 7 frt 
40. 78—77 kilós 7 frt 7 frt 20. — Árpa (köbölel) 
4 frt 20-30. kr. Zab (köböllel) 3 frt 60. Uj kuko-
ricza (csövesem mmja 2 frt 50 kr. morzsolt uj kuko-
ricza (köböllel) 3 frt 40 kr. Szalonna mm. 43 frt — 
Hizott sertés igen keresett volt s kilója 42—48 krajt 
cáron szedetett, leszámítva életre párjánál 45 kiló-
és 4°0 túlit. 

A szépapa és unokája.* 
Sok je|es papja volt a szentesi reformátusok 

nak már Gá István előtt; de azért a kit jobban 
szerettek volna, aligha volt, még talán az öreg 
Páthi Miklós sem. 

Mert hiszen elég derék ember volt Gerendási 
Balázs uram is, ki mint szentesi pap irta oda ne-
vét 1569 ben a Nagyváradon tartott synodus orlho 
doxa senteniiájának ; azután meg Bttttkösi István, a 
ki oly hiven osztozott a szent ilonai és csongrádi 
bujdosás nyomorúságában; de hát még Laskói Lő 
rinc, ki csak ugy beszélt zsidó, arabus és egyéb 
pogány bölcsek nyelvén, miut akár görögül, vagy 
deákul; vagy ha már épen szóba jött az a boldog 
emlékezetű Páthi Miklós, ki szenvedett tatárfogsá 
got, átélt két pestist s a mi még mindezeknél na-
gyobb, gyötrődött és szégyent vallott egy rosz fe 
leség miatt s annyi hu szolgálat után, Szépe Pál 
bíró tudta ki s hivatalából, a miért meg is átkozta 
a nép Szépe Pált, de biz azon ezen á(ok nem so-
kat fogott. 

Már ezen ecclésiába való jutását is az Isten 
különös rendelésének lehet tekinteni, no meg annak 
is lehet köszönni, hog Vecseri M hály uram egy 
kissé nagyralátó ember volt s mindenek fölött sze 
rette a titulusokat. 

Az igaz, hogy 1745-ben csak hét házsorból 
állott Szentes és a házak aprók, a házsorok kurták: 
de a lakosok mind kemény nyakú kálvénisták vol 
tak. De még is legkeményebb nyaka volt, ez idő 
ben, Mikói Dobsa Tamás tiszteletes uramnak; mert 
minden szentesiek között csak ő nem adta meg a 
„nemzetes" titulust Vecseri Mihálynak, hanem a 
„kend" sorbi ment előtte ő is, mint a város többi 
halandó lakosa. 

Már pedig Vecseri Mihály gazdag emder is 
volt, biróságot is viselt s mindjárt Gálos Mihály ur 
után valónak tekintette magát, ki pedig a földes-
úrnak, báró Heruckernek volt a tiszttartója és ki-
nek az ur szent asztalára adományozott ezüst tá-
nyérjáról vette a szent kenyeret Vecaeri Mihály 
uram is, valamint arról veszi még mai nap is min 
den hive a szentesi ref. egyháznak. 

Azért nem igen;lett volná ezen állapotnak semmi 
nagyobb következése, ha ekkor nem végzi el Gál 
István Szikszón a rectorságot és a hollandiai egye 
terare való útját Szentesnek nem veszi. 

• ) Mutatvány a Csongrádinegyei N'*gy Képe* Naptárbél 

t szentesiek temp'omának, meg a templom cinteri 

t u nának formá|ából ő azt gyanítja, hogy az vala 
| mikor katholikus templom volt. E*zel a gyanúsítással 
| pedig igaz katholikus lelkét tovább nem terhelheti, 

hanoin á n könnyítsen rajta a főtisztelendő ur ugy, 
i a hogy jónak látja. 

Természetesen nem dugta be fülét az ilyen 
fajta hir fölött még maga a váci püspök Károlyi 

j Mihály sem, hanem ő is feljebb jelentette, föl egé-
! szen a királynak : Míria Teréziának. 

Nem mondom én azt, mintha egyedül azt 
; tartották volua volna üdvösségre vezető kegyes mun 

kának abban az időben, ha egy egy templomot ei 
birtak venni a protestánsoktól, de azt tudom, hogy 
abból a számtalan templomból, a mit elvettek, egyet 

I sem adtak nekik vissza. 

A szentesi templom inquisitiójával a váci püs 
pökséget bizta meg a király. Igy azután Németi 
János kouanok, Vincse Gergely csongrádi, Almádi 
András szegvári plébánosok meg ís tartották a vizs 
gálatot, őrködvén személyük biztonsága felett Kamo-
caay Imre szolgabíró és Csápa József esküdt urak. 

Azt hiszem, hogy ily nagy idő mnltával sen. 
kisen! vádolja részrehajlással azt a három egyház 

I férfiút, de akármint álljon is a dolog, azoknak a 
a jelentéséből az bizonyosodott ki, hogy Perger Jó 
zsef takácsmester nem ért az építészethez. 

De a király nem hagyta áin enynyiben a dol-
got, hanem megbízta a vármegyét, hogy tegyeu uj 

; vizsgálatot azonnal, mindent meglátván és semmit 
! el nem hallgatván. 

A vármegye aztán nem sok teketóriát csinált 
[ a dologból, hanem tisztába hozta azonnal, hogy még 
! is a takácsmesternek van igazsága és csak többet 

ért ő az archítecturához, mint a főtisztelendő urak. 

A király se tehetett igy mást, mint azt. hogy 
meghagyta a vármegyének, hogy a szenteli kálvénis 
ták temploma elvétessék és adassék a katholi 
kusoknak. 

Szegény Gerendási Ba'ázs tiszteletes ur, ugyan 
mit mondhatott odafönn a mennyekben örömében, 
mikor azt látta, hogy ahol ő 200 esztendővel ezelőtt 
hirdette az igét, uiost azt a templomot elveszik a 
késő unokáktól, egy negyed század óta alakult vár-
megye szavára ?! 

Bezzeg nem nyughatott Vecseri Mihály sem. 
mikor látta, hogy idáig fordul a dolog. Nánási Nagy 
Márton főjegyző ur vezetése mellett négy izben vol-
tak Váczon a püspöknél, s ugyanannyiszor jártak 
Bécsben a királynál Becsei Mihály. Török György, 
Médi Mihály és Dobos János uraimék társaságában. 

De hiába volt a sok költség és hiába annyi 
tenger ajándék elfecsérlése; mert csak azon ultima 
tumot kapták, hogy ez a templom legyen a katho-
likusoké, ők pedig csináljanak maguknak akár fá 
ból, akár vályogból, vagy akármi mi más puha ma-
tériából. 

Ki is jelelte a vármegye és uraság tisztsége 

N Y I L T T É K / ) 

Nyilatkozat. 
Alólirottakhoz, mint az „Első magyar általános 

biztosító-társaság" régi biztosító feleih -z, f. é. már 
cius hóban egy egyén ál itott be, és n iután mint » 
nevezett társaság kiküldöttjét mutatta be magát, 
minket f. é. november hóban lejáró biztosításaink 
megújítására felszólított. — Mi mit sem gyanítva, a 
mert mint magyar embereknek, eszünkben sem volt 
biztosításainkat másutt megújítani, mint világhírt! 
hazai társulatunknál, melynek méltányos eljárása 
altaiánosan elismerve vau: biztosításainknak meg-
újításihoz természetesen beleegyezésünket adtuk. 

Később azonban, midőn az „EUŐ magyar ál-
talános biztosító társulat" kötvényei helyett a „Phő-
nixu biztosító társultt kötvényeit hozták el hozzánk 
beváitás végett, láttuk, hogy egy idegen társulat 
szédelgő házaló ügynöke, visszaélvén az „Első ma-
gyar" nevével, botrányos módon háromszorosan 
ámított és megcsalt bennünket. 

Es pedig rászedett n.inket : 
l-ször: a midőn hamisan az „Első magyar" 

kiküldöttjének adván ki magát, aláírásunkat kicsalta ; 
mert bizonyosan jól tudta, hogy ha idegen társulat 
nevében hozzánk jön, vele szóba sem állunk, mert 
nem dobjuk oda pénzűnket bevándorolt idegen tár-
sulatoknak, mikor nekünk van megbízható hazai 
intézetünk ; 

2 szor: megkárosítani kívánt minket az által, 
hogy tudva, miszerint az Első magyarnál csak no-
vember hóban járnak le biztosításaink, mégis már 
cius hótól kezdve állították ki a „Ph mix" kötvénye 
ket és követelték tőlünk a díjakat, ugy, hogy március 
hótól novemberig duplán lennénk biztosítva és két-
szer fizetnénk dijakat; 

3-8zor: megkárosítva lettünk az által, hogy a 
„Phőnix" kötvényben a dij é? bélyegilletéken kívül 
„T. d.u címen 1 frtot számítottak terhünkre és azon-
föittl háromszor annyi kötvényilletéket szabtak, mint 
a mennyit az „E ső magyar" nak fizettünk. 

A font híven leirt tények eléggé mutatják az 
idegen biztotsitó társulat és közegeinek eljárását, 
melyet mi a ou okból hozunk nyilvánsságra, hogy 
polgártársaintat és az egész biztosító közönséget 
hasonló szédelgésektől megóvjuk, és hogy lássák, 
miből áll az idegen társulatok gyakran oly nagy 
hangon hirdetett o'csósága és eljárása. 

Mi részünkről nem hagyjuk magunkat i!y bot 
rányos módon rászedetni, hanem megindítottuk a 
„Phőnix" ellen a peres eljárást, s meg vagyunk 
győződve, hogy a velünk elkövetett eljárással szem-
ben a kereseti olvaslást meg is fogjuk találni. 

Polgariársaiuknak pedig ez esetből kifolyólag 
azt tanácsoljuk, hogy ismeretlen házaló ügynökök-
kel szóba ne álljanak, hanem forduljanak biztositá 
saikkal az illető rendes helyi ügynökökhöz, miáltal 
egyrészt me^károsodástól óvhatják tneg magukat, 
másrészt pedig az úgynevezett házaló ügynökök 
csalárd eljárásának legsikerebben g4tat vethetnek. 

Kelt ó Szent Ivánon, 1885. évi október hó 3 áu. 

Bodi Ferenc, Molnár András, Csúcs István, 
Puikás Imre, L ikó István, Öreg Molnár Antal, Jó-
zsa Joakim, Bellér János, Szél Sándor Molnár F ^ n 
ciska, Szél János, Molnár Péter, Kovács Ferencz, 
ifj. Bodó Pal. özv. Molnár Mihályné, ifi. Bodó Jó 
zsef, Óuozó István, B »d S Pál öreg, Miksi József, 
Gu'yás Simon. (P. H O Szent-Iván község pecsétje.) 
Nagy Antal tanú, Dékány József tanú, Visnyeí Mi-
hálv tanu. 

*) E rovatban közlötekért nem feielős a sz«rk. 

Pályázati liirdetm611 y. 
Szentes város képviselő testületének f. 

évi 79—k. gy. sz. a. hozott határozata foly-
tán, Szentes város közigazgatásánál lemon-
dás által üresedésbe jött írnoki állásra ezen-
nel pályázat nyíttatik. 

Miről pályázni kívánók oly felhívással 
értesíttetnek, miszerint szabályszerűen felsze-
relt kérvényeiket folyö évi november hó l-ső 
napjáig, Szentes város polgármesteri hivata-
lához annyival is inkább nyújtsák be, mivel 
a később érkező folyamodványok nem fog-
nak figyelembe vétetni. 

Szentes, 1885. évi október hó 16. 
Sarkadi Ifagy Mihály, 

polgármester. 

özv. Kalpagos Szabó Ferenczné 
belső ecseri 82 hold földje, I. t. 228. számú 

háza és nagyhegyi szőlője szabad kézbői 

eladó. — Ugyanannak jóminőségü uj bora 

tetőnek való gyékénye, több rendbeli ta-

karmánya és tűzifája van eladó. 



43. SZAM. 

3044. sz. tk.—885. 

Á r r é r é s i hirdetmény. 

Iíj. Zsoldos Fererenc szentesi lakos 
végre hajtatónak Albertényi Antal és neje 
H . Szabó Mária szentesi lakos végrehajtást 
szenvedettek elleni végrehajtási ügyében a 
kérelem következtében a végrehajtási árve-
rés 392 frt 81 kr. tőkekövetelés s ennek 1883. 
évi május 22-ik napjától járó 8°|0 kamatai, 
18 frt. perbeli, 12 frt. végrehajtási, már meg 
állapított, valamint jelenlegi 13 írt. és a még 
felmerülendő költségeknek kielégítése végett 
az 18S1. LX. t. c. 144. §-a alapján és a 146. 
§-a értelmében a szentesi kir. járásbíróság 
területén lévő, Szentes városában I. tized 35. 
sz. a. fekvő, alperesek közös tulajdonát ké-
pező, a szentesi 4453. sz. tikkönyvben 36. j 
rsz. a. foglalt 503 nsz. öl udvarterű, 2000 
frt. becsértékű házra, 2000 frtban ezennel j 
megállapított kikiáltási árban, elrendeltetik. 

Az árverés megtartására határidőül 1886. 
évi január hó 14-ik napjának d. e. 9 órája 
alólirott telekk. hatóság hivatalos helyiségé 
ben tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlan becsárának 10^-át, vagyis ehhez ké-! 
pest 200 frtot készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november i-én 3333.1 

sz. a. kelt m. kir. igazságügy ministeri ren-
delet 8. § ában kijelölt ovadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Vevő köteles a vételárt három egyenlő' 
részletben és pedig az elsőt az árverés nap-
jától számított 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, 
az utolsó '¡3-adát ugyanazon naptól számí-
tandó 90 nap alatt, minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától számítandó 
6°|0-os kamatokkal együtt, a szentesi kir. 
adóhivatalnál, mint birói letéti pénztárnál 
lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog 
beszámíttatni. 

Az ezen árverési hirdetmény kibocsáj-
tásával egyideüleg megállapított árverési fel-
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tételek a hivatalos órák alatt ezen kir. bí-
róság, mint telekkönyvi hatóságnál és Szen-
tes város elöljáróságánál tekinthetők meg. 

Az elrendelt árverés a fentirt tlkjkönyv-
ben feljegyeztetni, ezen árverési hirdetmény 
egy példánya a biróság hirdetményi táblá-
jára kifiiggesztetni, továbbá kifüggesztés vé-
gett, az árverési feltételek pedig megtekint-
hetés végett e g y — e g y példányban Szentes 
város elöljáróságának, nemkülönben ezen 
árverési hirdetmény e g y — e g y példánya Szeg-
vár és Mindszent szomszédos községekben 
a helybeli szokás szerint, azonnali körözés 
végett a nevezett községek elöljáróságaihoz 
megküldetni és tekintve, hogy a kikiálltási 
ár 300 frtot meghalad, ezen árverési hir-
detménynek törvényszerű kivonata a buda-
pesti közlöny cimű lapban 3-szor közzététel 
végett végrehajtató ügyvédjének kiadatni 
rendeltetik, a ki utasittatík, hogy a közzé-
tételt igazoló lappéldányokat az árverés fo-
ganatosítására kiküldöttnek adja át. 

Ezen árverési hirdetmény az egyidejűleg 
megállapított árverési feltételekkel együtt a 
keresetre hozott első végzésre előirt szabá-
lyok szerint : 1. Dr. Csató Zsigmond felp. 
ügyvédnek az árverési hirdetményi kivonat-
tal. 2. Albertényi Antal és neje 3. H. Szabó 
Mária alpereseknek. 4. A csongrádmegyei 
központi árvapénztár. 5. Tóth János ügyvéd. 
6. Sima Ferenc. 7. Halász Szabó Ferenc. 
8. Halász Szabó Sándor. 9. Csillag Lakos 
Imre. 10. Szépe Károly. 11. Héjjá Ignác. 12. A 
szentesi m. kir. adóhivatalnak. 13. Csongrád-
megyei kir. adófelügyelőnek. 14. Szentes vá-
ros elöljáróságának. 15. Szegvár. 16. Mind-
szent szomszédos községek elöljáróságainak 
megküldetni rendeltetik. 

Kelt Szentesen, 1885. évi szeptember hó 
10-ik napján. A szentesi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

FARKAS GEDEON, 
kir. járásbiró. 

3044.—tk. 885. szám. 

Árverési feltételek. 
Ifj. Zsoldos Ferenc végrehajtatónak, Al-

bertényi Antal és neje H. Szabó Mária vég-
rehajtást szenvedők elleni 392 frt 81 kr tőke 
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében. 

[. Az 1886. évi január hó 14ÜC napján 
délelőtti 9 órakor az alólirott telekkvi ható-
ság hivatalos helyiségében megtartandó nyil-
vános árverésen árverés alá bocsáttatik a 
szentesi kir. járásbíróság területén levő, Szen-
tes városában I. t. 35. sz. a. fekvő, alpere-
sek közös tulajdonát képező, a szentesi 4453. 
számú telekjkvben 36. hrsz. a. foglalt. 503 
nsz. öl udvarterü, 2000 frt becsértékü ház, 
2000 frtban megállapított kikiáltási árban. 

2. Ezen árverésen a fent körülirt ingat-
lan a kikiáltási áron alul is eladatni fog. 

3. Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 °|0-át, vagyis ehez 
képest 200 frtot készpénzben, vagy az 18S1. 
LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá-
mított és az 1881. november hó i-én 3333. sz- a. 
kelt m. kir. igazságügyininísteri rendelet 8-
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. c. 170. § a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

4. Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben és pedig az elsőt az árverés nap -I 
jától számítandó 30 nap alatt, a másodikat 
ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, 
az utolsó ^-ad részét ugyanazon naptól szá-
mítandó 90 nap alatt, minden egyes vételári 
részlet után az árverés napjától számítandó 
6°;0 os kamatokkal együtt a szentesi m. kir. 
adóhivatal mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. 

A bánatpénz az utolsó részletbe fog be-
számíttatni. 

5. Vevő köteles az ingatlant terhelő és 
az árverés napját követőleg esedékes adókat, 
árverési költségeket és átruházási illetéket 
viselni. 

6. Vevő a megvett ingatlan birtokába 
az árverés jogerőre emelkedésével lép és 
annak haszna ezen időtől őt illeti. 

7. Vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881. 
LX. t. c. intézkedései értelmében csak az 
esetben fog kiadatni, ha az árverés napjától 
s/.ámitott 15 nap alatt az idézett törvényezikk 
187. §-a intézkedésének megfelelő utóajánlat 
nem tétetik. 

8. A tulajdonjog vevő javára bekebele-
zése csak a vételár és kamatainak teljes le-
fizetése után fog hivatalból elrendeltetni. 

9. A mennyiben vevő az árverési fel-
tételek bármelyikének eleget nem tenne, az 

J X ^ E V F O L Y A M . 

általa megvett ingatlanra az érdekelt felek 
bármelyikének kérelme következtében az 
1881- LX. t. c. 185. §-a szerint vevő veszélyére 
és költségére, bánatpénzének elveszítése mel-
lett, ujabb árverés fog elrendeltetni. 

Kelt Szentesen, 1885. évi sept. 10-ikén. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. F A R K A S G E D E O N , 
kir. járÁftbiró. 

S a r r ó G y u l á n é 

III. tized 243-ik számú házánál 

h á r o m s z o b a b ú t o r 

házi eszközök és 4 öl tűzifa 
van eladó. 

Ellenőrzési szemle 
A KÖZÖS H A D S E R E G RÉSZÉRŐL 

1885. october 24. 25. és 26-án. 

Értesíttetik a közös hadsereg állomá-
nyába tartozó minden fegyvernembeli (gya-
log, lovas stb.) szabadságolt és tartalékos 
legénység, hogy az ezen évi ellenőrzés szemle 
f. évi oktober hó 24., 25. és 26-án 
a rárosi sókázi helyiségben 
fog megtartatni, melyre köteles megjelenni 
a legénység azon része, mely ez évben sem 
gyakorlat, sem szolgálattételre ezredéhez 
v. csapattestéhez beidézve nem volt és pedig: 
az 1875. 1876 és 1877. évbeliek oct. 24-én, 
az 1878. 1879. és 1880. évbeliek okt. 25-én, 
az 1881 1882.1883.1884. évbeliek okt. 26-án, 
mindenik napon reggeli 8 órakor a scházi 
helyiségben, — katona könyveikkel, — pipa, 
bot. fegyver stb. nélkül való pontos megje-
lenésre íelhivatik és figyelmeztetnek, hogy 
külön idéző jegyet nem kapnak, idézésül szolgál 
egyedül e hirdetmény. 

Végül figyelmeztetnek a nem szentesi il-
letőségű, de itt tartózkodók, hogy a hason 
évbeliekkel megjelenni kötelességüknek is-
merjék. A megjelenést elmulasztók utószem-
lére idéztetni és a szabályok értelmében 
szigorúan büntettetni fognak. 

Szentes, 1885. szemptember 12-én. 
Ó n o d i X _ . a ö o s , 

főjegyző, :-zentes váró* katonaiig}*vetetoje. 
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VIDATS-EKEK* 
VIDATS FÉLE EGYÉB GÉPEK 

s a z o k p ó t r é s z e i ö 

ezentúl az eredeti Vidats-féle minták (modell) szerint csakis az alább irt O 

' gyárban kaphatók, mely az összes mintákat a Vidats-féle csődtömegtől m e g - © 

szerezve, azokat gyártja is. 

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár részv. társ. 
gazdasági osztálya. 

K o z p o n t i i r o d a : B u d a p e s t e n , v ác i-körú t 57 . s z á m . 
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Szőke MsIránnak 

ajaksorban, atűzkövesi gát mellett, 54160°, 600 

nsz. öles hold földje örökáron eladó; érte-

kezni lehet a tulajdonossal III t. 380. számú 

lakásán. 

L Y V A I 

P O L E N Á I 
O L E N Y A I 

savanyúvizek, valamint 

L V H I - £ l t K S É B E T 
gyógyforrás vize, — mindannyian kitflnő űditó ita-
lok s járványos betegségek alkalmával is nagyhatá-

suak, — megrendelhetők 

M A R N A L K Ó K Á R O L Y 
munkácsi uradalmi ásványvizek bérlőjénél N j l r e g j * 
házán, s kaphatók országszerte minden nevezetesebb 
gyógyszertárakban, füszerkereskedésekben és vendég-

A L E G J O B B 

C I G A R E T T A - P A P Í R 
a valódi 

L E H l i U B L O Ü 
2 36 francia gyártmány. 

gawley és @enry tői gárisban. 
Utánzásoktól mindenki ovatlk! 

Ezen papír dr. J. J. Fohl, dr. E.Ludvig 
dr. E. Lippmann becsi egyetemi vegy-
tan tanárai által ajánltatik es pedig 
kitfico Jó tulajdonsága és tisztasága 
miatt, mert az nem tartalmaz az egéa-
ségra nézve srmml ártalmas anyagot © 
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H. Szabó János örökösei 
I. t. 548. számú házuk szabad kézből eladó; 
értekezni lehet a tulajdonosokkal a hely-

színén. 
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CZUBKERMANN IGNÁTZ 
temetkezési intézete s dusan berendezett siremlék raktára 

főutca S Z E N T E S E N , saját ház. 

A közelgő halottak napjára bátorkodom a t. cz. gyászoló közönség becses fi-
gyelmét felhívni, helyben a legnagyobbszerü, külömböző miniiségü és alakú sírkövek-
kel berendezett 

S Í R E M L É K R A K T Á R A M R A . 
Ajánlom továbbá dúsan felszerelt temetkezési ráttatatomat, melyben 

minden, temetkezésekhez szükséges kellékeket a legnagy obb választékban raktáron tar-
tok és igy diszes temetkezést 12 frtól, 25 frtig, legdíszesebb és fényszerü temetkezést 
pedig 30 frtól 120 frtig eszközlök. Úgyszintén ajánlom a kedves elhunytak emlékére 

D Í S Z E S 8 I R K Q S Z Q R U I M A T , 
melyek nagyválasztékban nálam igen olcsó árakon kaphatók. 

Miután minden, nálam dusválasziékban lévő cikkeket a legelső és legnagyobb 
forrásból készpénzért és a legolcsóbban szerezem be, azon helyzetben vagyok, 
hogy azokat t. vevőimnek szintén a legjutányosabb árakon bocsáthatom rendelkezésére. 

Előforduló gyászos eseteknél diszes gyászkocsimat, hozzátartozó felszereléssel, 
minden dij nélkül bocsátom használatra. 

A v u l t síremlékek ujjitását, újra aranyozását és felirat utánvéséseket a sír-
kertekben jutányos árért vállalok. 

Sirealék rajzokkal és árjegyzékekkel szívesen szolgálok. 

A t. cz. közönség eddigi pártfogását megköszönve és továbbra is kérve, vagyok 
teljes tisztelettel: Czukkermann Mgnáez. 

Sorsjegyek már csak e héten, vagyis »1125-éig kaphatók! 

l u z á s m á r o k t ó b e r 3 t - é n . 

ICsak még kevés készlet 
B U D A P E S T I ! 
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Kiállítási sorsjegyek kezeló'sége, Budapest, Andrássy -út 43. 
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