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XVII. ÉVFOLYAMÁNAK 
harmadik negyedére 

Lapunk azon t. előfizetőit, kiknek elöfi etése 

e hó végével lejár, fölkérjük az előfizetések mi-

előbbi megnjitására, nehogy a lap pontos s étkttldé-

sében fönakadás történjék. 

Előfizetési á r a k : 

Égés« évre 4 forint. 

Félévre 2 „ 

Negyedévre 1 „ 

A »SZENTESI LAP« 
kiadóhivatala. 

A f e l e b b e z é s . 
Szentes város képviselőtestülete pár hét-

tel ezelőtt egyhangú határozattal mondá ki 

szükségéi a felsőpárt részére egy negyedik 

gyógyszertár fölállításának, s ifjú Várady La-

jos és társai kérelmezése folytán, felterjesz-

tést intézett a belügyminisztériumhoz ezen ne-

gyedik gyógytár engedélyezése iránt. — 188:2. 

óta három izben hozott már Szentes város 

képviselőtestülete a felsőpárti lakosok kérelme 

folytán egy negyedik gyógytár létesítése iránti 

határozatot: ez azonban eddig keresztül vi-

hető nem volt: mert Csongrádvármegye köz-

egészségügyi bizottsága és megyeképviselőtes-

tületének mesterséggel összehozott többsége, 

mindig ellenezte a szentesi 4 ik gyógytár lé-

tesítését, s igy, tekintve, hogy a miniszter a 

megye határozatát vette irányadóul, nem en-

gedélyezte ezen gyógytár felállítását. 

A vármegye azzal indokolta a negyedik 

gyógytár folöslegességét, hogy ezáltal veszé-

lyeztetve lesz. a már fennálló, három régibb 

gyógytár megélhetése. 

Mindenki tudta 1882-ben és 1884-ben, 

mikor ezen határozatokat a megye közönsé-

gének mesterkélt többsége kimondta, hogy 

itt nem a szentesi régibb három gyógytár 

existenciájának kérdése képezi az akadályt, 

hanem az, hogy megyénk alispánjának veje 

birja a harmadik gyógyszertárt, a város azon 

részén, hol a negyedik engedélyezése kéretik, 

s igy ez a negyedik gyógytár, a harmadik-

nak forgalmát rövidíti meg, s ennek jövedel-

méből vesz el valamit, tehát nem a régi három 

gyógytár existenciája, s nem a szentesi közön-

ség közegészségügye teremti a vármegye hiva-

talos befolyással csinált többségének oly meleg 

érdeklődését, hanem megyénk alispánja vejé-

nek az érdeke. 

Az egyéni érdeknek igy, egy egész me-

gye hatalmával való támogatása, szemben 

egy város egyhangú akaratával, némi felhá-

borodást keltett Szentesen: de elvégre nem 

azért vagyunk mi Csongrádmegyében és nem 

azért lakunk Szentesen, hogy a közérdeknek 

ily nyilvános arcul ütése felett könnyen na-

pirendre ne térnénk. — Napirendre tértünk, 

s — mondhatni — még föl sem háncsor-

gatta senki, hogy a szentesi 4-ik patika kérdésé-

ben szégyenletesen kell elbukni Szentes város 

képviselőtestülete egyhangú akaratának; mert 

ennek a városnak érdeke szemben áll az alis-

pán veje érdekével. 

Jól van. Majd eljön mindennek az ideje. 

Elvégre is a magánérdek burját a hivatalos 

hatalom sem feszitheti a végletekig. Így gon-

dolkoztak sokan. S városunk felsőpárti lakos-

sága bizott benne, hoizy ha még egyszer na-

pirendre jön ez a patikakérdés, hát az egyéni 

érdek a szeméremérzet által is követelt tisz-

telettel teszi le fegyverét a város egyhangú 

óhajtásával szemben. 

A negyedik gyógytár kér lése valóban 

elő is került, a közgyűlés újból egyhangúlag 

kiuiondá. hogy Szentes közegészségügyi ér-

deke követeli, hogy a város felső részében 

egy gyógytár álli fassék föl. Most már két-

ségtelennek tartotta mindenki, hogy az ellen 

szó sem lesz; mert nem jó a hurt túlfeszí-

teni. Majd Szentes is megaprehendál végre, 

ha a harmadik gyógytár érdeke újból fel-

emeli szavát. — Akik azt hitték, hogy a har-

madik gyógytár érdekének feje meghajlik Szen-

tes város képviselőtestületének 6 év alatt 

most már harmadízben hozott egyhangú ha-

tározata előtt, azok nagyon csalódtak; mert 

a felebbezés be van adva a negyedik gyógy-

tár ellen. 

Dósa Béla felebbezett ellene s azt mondja, 

hogy a negyedik gyógyszertárra nincs szükség. 
— Ez a felebbezés azt mutatja, hogy nálunk 

egyeseknél nincs határa a magánérdek erő-

szakolásának. Nem akarjuk egyébiránt senki 

privátmagatartását bírálgatni, s ezen gyógy-

tár kérdésében ezt tennünk annyival kevésbbé 

szükséges; mert Szentes város közönsége egy 

évtized óta foglalkozik a harmadik és negye-

dik patika kérdése körül elkövetett visszaélé-

sek és politikai cselfogásokkal. Unos-untig is-

meri közönségünk ezt a dolgot, s mert is-

meri, meg vagyunk győződve, hogy megyénk-

nek ugy közegészségügyi bizottsága, mint a 

megyei képviselőtestület végre fölemelkedik 

hivatása magaslatára és visszautasít minden 

hivatalos befolyást akkor, mikor Szentes vá-

ros közönségének egyhangú akarata és az ez-

zel szemben álló m a g á n é r d e k fölött kell 

dönteni. 

Nem akarunk kíméletlenek lenni s azért 

nem vesszük pontonként tárgyalás alá a föllebe-

zés indokait, s csak annyit jegyzünk meg rá, 

hogy ez a felebbezés elmaradhatott volna; 

mert a megyén lejárt már az a korszak, ami-

kor a szentesi harmadik patika elől Szentes 

városának ki kellett térni. 

Jó lesz emlékben tartani, hogy ez az 

idő lejárt! 0 

— A vásárhelyi árviz. A körös-ti-
sza-marosi ármentesitő társulat központi vá-
lasztmánya f. hó 26-án, vagyis holnap, Hód-
mezővásárhelyen ülést fog tartani. Az ülés 
tárgya nincs a meghívón jelezve; de mindenki 
tudja, hogy ennek más tárgya nincs, mint a 
vásárhelyi árviz oka és következménye felett 
megállapodásra jutni. Az árviz okára nézve, 
mint ezt lapunk két hét előtti számának ve-
zércikkéhen kifejtettük, az egész közvélemény 
abban látszik összpontosulni, hogy ez a bor-
zasztó katasztrófa nem felügyeleti hibából, ha-
nem a zsilip tervezetének és kivitelének hi-
bájából eredt. Egygyel tisztában van mindenki, 
hogy azon állapot mellett, melyben a zsilip 
átadatott, ezt semmiféle ellennyomó gáttal 
fenntartani nem lehetett volna; mert a zsilip 
összeomlását alámosás idézte elő, mit még 
csak megfigyelés és észlelés tárgyává se le-
hetett tenni. Mindezeket egyébiránt a műszaki 
vizsgálat van hivatva constatálni. Egy azon-
ban bizonyos, hogy ezen szerencsétlen zsilip 
biztossága iránt a katasztrófa előtt nyilvání-
tott műszaki vélemény elgondolása után, a 
vizsgálat során nyilvánuló műszaki vélemé-
nyekkel szemben, jogosan támaszthat bárki 
előre is kételyeket. 

Ezektől azonban eltekintve, az is bizo-

nyos, hogy a társulat nagy erélylyel fogott 

hozzá és minden erőt megfeszített a katasz-

trófa kitörése után, ennek ellensúlyozására. 

— Ezt maguk a kormány kiküldöttei is be-

ismerték. És az események fényesen igazol-

ták Fekete Márton főigazgató és Szőj ka fő-

mérnök azon véleményét is, mit a hajósü-

lyesztés sikertelensége után nyilvánítottak, hogy 

a vizet elfogni emberi erőnek lehetetlen, s 

igy az volt az egyedül mentő eszköz, mit Fe-

kete Márton főigazgató ekkor tanácsolt, hogy 

Vásárhely város összes ereje a beömlött viz 

lokalizálására fordíttassék. hogy igy minél ki-

sebb legyen az elöntött terület. Ha ezt azon-

nal teszik, ha az e pillanatban érkezett kor-

mánybiztos ezt a tanácsot követi és nem bí-

zik a szakadás elzárhatásában s nem ide, hanem 

a beömlött viz lokalisálására fordítja óriási ál-

lami hatalmát, most milliókkal kevesebb kár-

ral állnánk szemben. 

Ezt itt fölemlítjük különösen azért; mert 

hírlapok és egyesek a vész alatt hirdették, 

hogy a társulat elvesztette fejét és azért mondta, 
hogy a szakadást elzárni nem lehet. Pedig az 

események épen azt mutatják és azt igazolják, 

hogy a társulat nagy tapasztalatokkal biró 

kitűnő vezetője, nemcsak hogy el nem vesz-

tette fejét, hanem ő őrizte azt meg teljes ép-
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ségben; mert minden ugy folyt le, amint ő 
azt előre megmondta. — Akkor, mikor azt 
mondta, hogy most már az elzárásra fordi-
tott költség kidobott pénz, ezt a társulat te-
hetetlenségének/bélyegezték és megkezdték a 
munkát, biztosítva az érdekeltséget és minis-
tert, hogy a viz el lesz fogva és elköltöttek 
100 ezer forintot — hiába! — A teljhatalmú 
állami erő is tehetetlennek bizonyult, s ek-
kor visszaadták a vezetést Fekete főigazgató 
kezébe, s ha méltán zokon eshetett Fekete 
Mártonnak, hogy minden ok nélkül felfügpesz-
tetett a vész perceiben az ő vezetése, nagyobb 
erkölcsi elégtételt ő ezzel szemben nem nyer-
hetett volna, mit nyert azzal, hogy amire ő 
a helyzet ismeretén alapult bölcs megfontolás-
sal kimondta a lehetetlent, azt a kormány 100 
ezer frt hiába valókiadással ismerte be. 

Megnyugtató lehet továbbá a társulat 
vezetőire nézve ezen állami beavatkozásnál 
az is, hogy ha az ő kezökben marad a ve-
zetés és nem sikerül a viz elfogás, aminthogy 
nem sikerült a kormánynak se, ekkor a tár-
sulat élén állókra örökre rásütették volna a 
tehetetlenséget, a kellő szakképesség és vé-
delmi erély hiányát. 

Ez most nem lehet; ebben a társulat 
tisztikara menten áll, másként van azonban 
a dolog a katasztrófa okával. 

Kétségtelen, hogy a kormány által meg-
indított vizsgálat igyekszik oda terelni a dol-
got, hogy a felügyelet hiánya miatt bukott 
föl a zsilip; mert ezzel az egész bajt a 
társulat nyakába lehet sózni s ekkor a kormány 
és vele az állam kibújhatna az épitési hibá-
ból eredő, egyedüli felelősség terhe alól. 

Ez volna a legkényelmesebb ; de a tár-
sulat helyén tartsa a szemét és eszét. 

— A képvise lővá lasztás megyénkben 

be van fejezve. Lapunk mult számában pár szóval 

jeleztük a választás eredményét; de még ekkor nem 

volt meg a csongrádi választás, s igy teljes ered-

ményről nem számolhattunk. 

A szentesi és csongrádi kerület maradt ugy, 

amint volt, ugy a politikai elvre, mint a volt kép-

! viselők személyére nézve. A maga pártján érde-
mes férfiú mind a kettő. Törs Kálmán az egész or-
szág tiszteletét birja úgyis, mint iró, úgyis, mint po-
litikus, dr. Szivák Imre szintén egyik jelesebb tehet-
sége a kormánypártnak s méltó pártja bizalmára. 

Midőn Sarkadi polgármester, mint választási 
elnök Törs Kálmánnak újból egyhangúlag lett meg-
választatását kihirdette, a választók lelkesültségét 
nagyban fokozta a polgármester azon kijelentése, 
hogy Törs Kálmánban oly képviselője van Szentes 
városának, ki eddig képviselői hivatását közmeg-
elégedésre teljesité. s igy jövőjéhez is méltán fűzhet 
Szentes város közönsége várakozást. Azt hisszük, 
hogy Szivákban Csongrád szintén olvan férfiút bir, 
kinek működéséhez joggal lehet teljes reményt fűzni. 

E két kerületben tehát maradt elv és képviselő 

ugyanaz. A másik két kerületben azonban a válasz-

tás ugy elvi, mint személyi tekintetben teljes válto-

zást mutat. Tápén a függetlenségi-párt egyik leg-

jelesebb tagja, oszlopos embere volt a képviselőjelölt : 

Enyedi Lukács, ki a magyar parlamentnek egyik első 

rangú pénzügyi kapacitása, s elbukott Nóvák József 

kormánypártival szemben. Nóvák József -11 szótöbb-

séget nyert. Ezen kerületben azonban — mint mond-

ják, — a kormánypárt ugy tudott győzni, hogy a 

választási lajstrom lehetőleg kormánypárti színezettel 

lett Összeállítva. Annak idején lapunk is erősen 

ki kelt az itteni választók érdekében a központi vá-

lasztmány eljárása ellen. 

Szegváron őrgróf Pallavicini Sándor helyett 

Helfi Ignác, a függetlenségi-pártnak ezen veterán ki-

tűnősége választatott meg. Helfi megválasztása ér- i 
dekében a szentesi függetlenségi-párt vezéregyéni- \ 

ségei is kitettek magukért s ezért a ,Csongrádmegye' 

a politikai íldom hangoztatása mellett, vezércikkez a j 
szentesi függetlenségi-párt vezéregyéniségei elj¡írása ! 

ellen. E cikkre a következő sorokat vettük, egyik 

vezéregyéniségtől: 

„A „Csongradmegye." mely majdhogy a nyakát 

ki nem törte Szivák érdekében, pedig Szivák erre 

nem volt szorulva, mult számában egy vezércikket 

ir és oktatja a szentesi függetlenségi-párt vezéregyé-

niségeit. hogy ildomtalan volt nekik Szegvárra menni 

Helfi érdekében és figyelmezteti a főszolgabírót, 

hogy az ö kötelessége odahatni, hogy Jrrr hallynssa-
nak a választók és sorok között engedi olvastatni, 
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hogy ezen hatalomnak kellene arról is gondoskodni, 

hogy í-zegvár politikai meggyőződésére a szentesi 

függetlenségi-párt vezéregyéniségei befolyást ne gya-

korolhassanak. 

A „Csongrád megy ének" a főszolgabírói hata-

lomra való támaszkodása egyrészről a szolgabíró 

hatáskörének nem ismerésére, másrészről pedig az 

alkotmányos jogfogalmak és joggyakorlatok iránti 

teljes érzéketlenségére vall. Ami a vezércikkben hang-

súlyozott politikai ildomot illeti, e tanból tartsa fönn 

leckéit a „Csongrádmegye" azon férfiú számára, ki, 

kormánypárti létére, Szentesről Szivák érdekében 

„Több szentesi 48-as választóu aláírással Csatár ellen 

kiáltványt gyártott. Azt hiszem, hogy a „Csongrád-

megye" jól ismeri ezt a férfiút. A szentesi függet-

lenségi párt vezéregyéniségei jogukat és meggyőző-

désüket gyakorolták, mikor Szegváron sajat elvtár-

saikat lelkesítették Helfi mellett, s ezek az emberek 

tanácsot a .Csongrádmegye" újságtól nem kérnek, 

s ha felszólalnak e cikk ellen, azért van ; mert ha 

ők nem törődnek azzal, hogy a „Csongrádmegye" a 

kormánypárt érdekében lót-fut a megyében, s tolja 

magát kéretlenül közvetítőül mindenhova, hát ő se 

avatkozzék másnak a dolgába: mert az már aztán nem 

politikai ildomtalanság, hanem a legnagyobb neve-

letlenség, amit a nevezett lap ugyanezen számában 

elkövet, midőn brutálisán neki ágaskodik gróf Károlyi 

Lászlónak, amiért ez, ellenzéki programmal követ mer 

lenni s kérdi, hogy mi jogcíme van egy gróf Károlyi 

Lászlónak ahoz, hogy képviselő legyen? Hát én azt 

mondom, hogy annyi jogezime csak van, mint a 

„Csongrádmegyé"-nek a létezéshez. 

Egyik vezéregyéniség. 
Ezen, szerintünk ís teljesen jogos fölszólalást 

közöljük, bár részünkről elhallgattuk volna; mert 

lapunk nagyon közel áll a szentesi 4^-as párt azon 

vezéregyéniségéhez, ki >zegváron Helfi érdekében 

mindent megtett s talán jövőre is meg tesz. anélkül, 

hogy a „CsongrádmegyéMől a választási jogból 

s politikai ildomból véleményt kérne. 
* * 

* 

A szomszéd vidéken ís be van fejezve a vá-

lasztás. — Hódmezővásárhelyen Benícky államtitkár-

ral szemben a volt képviselő: Gosztonyi Sándor füg-

getlenségi, Kunszentmártonban 280 szótöbbséggel 

Lukács Béla államtitkárral szemben dr. Tóth Ernő, 

A d r á g a p é n z . 
— BESZÉLY. — 

I r t a : SIMA FERENCZ. 

Folytatás. (13) 

— Scherrer Fanni kisasszonyt mondasz ? — 

kérdé barátom s zavarral nézett reám. Arczárói a 

zavar mellett, a gyanakvás érzése tükröződött le, -

s mielőtt én .igent" mondhattam volna, ő fölállt 

és azt mondá, hogy: az nem lehet, ilyen hasonlat 

két ember között nincs. Nincs. T • engem félre akarsz 

vezetni. De hát hogy kerülhetett ez az arckép ide, 

magyarázatot kérek barátom; mert játékot nem ha-

gyok magamból űzetni. Itt boldogságomról, jövőm-

ről van szó. 0 nekem azt mondá, mikor arcképét 

kértem, hogy mig leány lesz, addig rokonain és leg-

bensőbb barátnőin kívül arcképet nem ad senkinek. 

Tudtommal te és családod velők semmi ismeretségi-

ben nem vagytok: igy tehát ha ő igazat mond nekem, 

hogy kiknek ad arcképet, akkor ti rendes uton ebez 

az arcképhez nem juthattatok. 

— Rendes uton, édes barátom, — szóltam 

közbe, — mert mi semmihez sem szoktunk másként, 

csak rendes uton jutni. 

—- Ne szakíts félbe, kérlek. — szólt izgatott 

hangon barátom, — hanem mond meg, hogy hol 

vetted ezt az arcképet? — Követelem! 

Barátom fenyegetőleg állt elém, arca sápadt 

volt s homloka verejtékezni kezdett. 

Kérlek barátom, — szóltam egész komolyan a 

grófhoz, mutattam a levelet, melynek kíséretében 

az arcképet kaptam, illetve családom albumába került. 

— Scherrer Fanni! — kiáltá rekedten a gróf. 

Én nem hagyom magamat bolonddá tenni. Az az 

arckép Valdek Ilon arcképe. Az övé. Akarom tudni, 

hogy honnan került ide. S ki az a Scherrer Fanni? 

Kiesoda ő ? Tudni akarom! 

Barátom arca reszketett a felindulástól s ajka 

földuzzadt és sápadt volt, hangja pedig, mint egy 

magát agyon kiabálta őrültté, rekedten rikácsolt. 

— Ki az a Scherrer Fanni? Tudni akarom. 

Látni akarom. Követelem. Barátom oly hangon be-

szélt és oly fenyegetőleg viselte magát, hogy kezdtem 

sodromból kijönni. Dühősségét azonban mindeddig 

némán hallgattam; mert ha szólni akartam, röktön 

elvágta szavam és kiabált, hogy ő nem hagyja ma-

gát félrevezetni, tudni akar mindent. 

— De kérlek. — mondám végre neki, — ha 

te egy percnyi türelemmel sem bírsz, akkor én nem 

vagyok kepes téged ezen arckép igazi tulajdonosára 

nézve megnyugtatni. 

Azt, hogy az arckép kié, jól tudom. Erre 

nincs szükségem. — Ezt tudom, hanem komoly, fér-

fias magyarázatot kérek, követel* k arról, hogy mint 

jutottál hozzá? 

— Azon levél kíséretében, melyet már mutat-

tam. Nővérem küldte Bécsből. Ez az arckép egy 

barátnőjéé, kivel együtt jár az intézetbe. 

— Nem igaz! — Ez koholmány. 

E szóra sápadtan s egész valómban megren-
dülve ugrottam föl székemről. 

— Elég! kiáltám és tiltólag emeltem föl keze-

met. — Ha jó barátok nem volnánk és vendégem 

nem volnál, akkor megharagudnám. Komolyan! — 

mondám nyomatékkal. 

— Amit mondtam, — szólt emelt hangon a 

gróf, és e közben hátat fordítva az ajtó felé ment, 

— nem mint barát, s nem mint vendég, hanem 

mint gentleman mondtam. — Ezzel távozott. 

Én pillanatokig, egyedül a történtek fölött el-
mélyedve, álltam a szoba közepén. Rendkívül föl 
voltam izgatva e határtalan és szándékos sértés miatt. 

Még mindig a történtek felett és arról gondol-

koztam, hogy mit fogok tenni, mikor kocsi zörgést 

hallok, kinézek, s látom gróf Karrav Arthurt távozni. 
; — Elment, s annyira megfeledkezett magáról, hogy 

még szüleimtől sem búcsúzott el, mit ujabb sértésül 

vettem. 

Mikor apám este a vacsoránál barátom után 

tudakozódott, azt mondtam, hogy hirtelen a városba 

kellett neki menni, de azt mondá, hogy ha vissza 

nem jöhetne még ma, akkor jelentsem be búcsúját. 

— Derék fiatal ember, — mondá apám, --

örömmel látom, ha visszajön. 

Másnap reggel én is befogattam és N.-V.-ra 

hajtattam, melynek közelében van Karrav apjának 

birtoka, s tudtam, hogy a gróf oda ment. 

Itt két barátomat kerestem fel és megbiztam 

őket, hogy gróf Karray Arthúrt a tegnapi napon 

nálam tanúsított magatartásáért hívják ki. 

— Párbajra? — kérdém ijedten, - ki eddig is 

feszült érdeklődéssel hallgattam a báró elbeszélését. 

— Igen, párbajra, — mondá. 

Apám és barátnőm ugy el voltak foglalva 

Róma szépsége feletti beszélgetésükkel, hogy alig 

figyelték a bárót és legföllebb azt gondolták, hogy a 

báró mással történt dolgot beszél. 

— És megverekedtek önök? — kérdém. 

— Ki? ki verekedett meg? — kiáltá erre közbe 

Etelka. — Te Béla, az istenért, csak nem tetted?! 
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Szarvason Móricz Pál kormánypártival szemben Ha-
viár Dániel függetlenségi, Békésen egyhangúlag Irá-
nyi, (ívomán Hoicsy Pál, B.-Csabán a kormány-

párti Zsilinszky vei szemben báró Frónay Dezső füg-

getlenségi, Orosházán Veres József antiszemita, Fé-

legyhazán dr. Holló Lajos, N.-Kőrösön Eötvös Ká-

roly függetlenségi, Cegléden pedig Komjáthy Béla 

győzte le a győzhetlennek tartott antisemitát: Ver-
hovay Gyulát. 

Csongrád, 1887. jun. 20. 

Tekintetes szerkesztő ur! 

F. hó 17-én ejtetett meg városunkban az or-

szággyűlési képviselőválasztás. 

Köztudomású dolog, hogv Csongrádon a sza-

badelvü-párt jelöltje Dr. Szivák Imre, városunk nagy-

érdemű, eddigi orsz. képviselője, és a magokat 

4?<-asoknak tartó választók és ezekkel hosszúból szövet-

kezett régi Szivák-párt néhány bukott nagysága által 

félrevezetett töredéké pedig, az általános közbeszéd 

szerint kikötött és biztosított dij mellett forcirozottan 

felléptetett Csatár Zsigmond volt. 

Miután a józan gondolkozású, komoly válasz-

tók határozottan nagy többsége biztos tudatával birt 

a községi-párt kebeléből alakult „Szivák-párt* fényes 

győzelmének; a furcsa elemekből összetákolt „Csatár-

párt" nevetséges erőlködései, piszkolódásai, hazug-

ságai, nyomtatott förmedvénvei a Szivák-pártot an-

nál szorosabb kötelékké fűzték. 

A választás napjának reggeli 7 órája, midőn a 

.Szivák-párt" százakra menő választója a gyönyörű, 

nagy selyem zászló alatt a „községi-párt" helyisége 

előtt büszke örömmel összegyűlve volt, e pártnak 

biztos győzelmét már eleve kimutatta. Mig ellenben 

furcsa látományt képezett az, hogy a szomszédság-

ban levő „48-as kör" nagy kapujában Csatár Zsig-

mond ellenjelölt és 15—20 választóból álló testőrei 

mily fanyar reggeli arccal, a megérdemlett nagy 

bukás mily lelket tépő bánatával voltak kénytelenek 

az egetverő Szivák-párti éljenzeseket. és az előttük 

diadalelőérzettel imposáns menetben elhaladó ellen-

pártnak a városházához lett bevonulását eltűrni? 

A választási eljárás megnyílta után hosszabb 

ideig a Csatár-párt nem akarta magát mutatni a 

városházán. Végre kétségbeesett tanácskozások után. 

a 25 tagból álló «gyász magyarok* néma csendes-

ségben bátorságot vettek magoknak a tett színhelyén 

megjelenni. 

— Nos, ha kellett, miért nem tette volna? — 

szólt apám, 

Nekem igen jól esett apámnak ezen gavalléros 

nyilatkozata. 

— Igen, — mondá a báró, megverekedtem, 

— Mikor? — kérdé rémülten Etelka. 

Nekem a báró most ugy tűnt föl, mint egy 

hős, * büszkén és szeretettel legeltettem tekintetem 

férfias arcán. 

Pár héttel ezelőtt. 
— S ön nem sebesült meg? — kérdém elége-

detten. 

— Én nem: de barátom, illetve Karray gróf 

még most is fölkötve hordja jobb karját, melyet 

két erős vágással őrökre munkaképtelenné tettem. 

És mindez önért történt, kisasszony, — mondá, 

hát nem érdekes história ez? 

— Érted? — kiáltá apám. 

Fanniért? - kiáltá Etelka. 

Én örültem is, boldog is voltam és szégyeltem 

is ezt a dolgot, melyből csak annyit értettem ki, 

hogy arcképem egy más nő arcképéhez hasonlít és 

az ebből eredt félreértés volt az egész eset oka. 

— Igen, mondá a báró, felelvén atyámnak 

és Etelkának. Ónok nem hallgattak ide, hogy minő 

érdekes eset történt a kisasszonynyal, illetve arcké-

pével ! 

Itt azután a báró röviden elmondta a törté-

netet. 

Én pedig azon gondolkoztam, hogy miért mondta 

a báró a grófnak az én arcképemre, hogy ez pedig 

az ó jegyeséé, — Ezt azonban resteltem megkérdezni 

tőle; de boldog voltam és hálával gondoltam az 

egész kis históriára és annak hősére: Barkói y báróra. 
(Folyt, köv.) 

»SZENTESI LAP« 

Miután Csatár részéről visszalépés nem történt, 
a szavazást megkezdte a Szivák-párt, és folytatta 
dél felé az ellenpárt. Déli 12 órakor, mint zárórakor, 
a szavazás berekesztetvén, kilünt, hogy dr. Szivák 
Imre nyert 307, mig ellenben Csatár Zsigmond 36, 
mond h a r m i n c h a t szavazatot (!). Az erre kitörő 
lelkesedésről csak annak lehet fogalma, ki ezen per-
ceket tényleg átélte! 

A megkoszorúzott Szivák-zászló alatt s a Rákó-
czy-induló mellett megindult ezután a lelkes és győ-
zelmes választó és nem választó nagy közönség — j 
folyton szeretett országos képviselőnk Szivák Imre 
éltetése mellett, — a községi-párt, mint egyúttal a 
Szivák-párt helyiségébe, liol Réti Ferencz, mint a 
Szivák-párt fáradhatlan elnöke, szokott meleg és 
lelkesítő szónoklata után boldog önérzettel, a fényes 
diadal édes mámorában, vig áldomás-ponarazás fe-
jezte be azon nevezetes déli órát, midőn Csatár Zsig-
mond — elmondhatni végleges — bukásával, dr. 
Szivák Imre nagy nevű képviselőnk újra lett elvá-
lasztásával Csongrád város szebb és boldogabb jövő 
napjainak alapkövei lerakattak. 

Délután f> órakor volt Szivák Imre urnák im-
pozáns bevonulása Szentesről, hol látogatóban volt. 
Több, mint 50 fellobogózott kocsin berobogó válasz-
tók kíséretében, általános örömkiáltások és mozsár-
lövések közt ért a valóban szép menet városházánk 
elé, hol az ezrekre menő nagy közönség előtt Új-
helyi Nándor választási elnök ur, meleg hangú üd-
vözlés mellett nyujtá át a városnak jövőjére oly 
nagy horderővel biró megbízólevelet szeretett kép-
viselőnknek. 

A leglelkesebb ovatiók által láthatólag megha-
tott kedves képviselőnk erre egyik legsikerültebb, so-
kaknál könnyeket előcsaló, köszönő és hálanyilatko-
zatát hosszabb beszédben megtévén: az összes je-
lenvoltak lelkes éljenzései és zeneszó mellett lakására 
kisértetett. Este három helyen őrömlakomák rendez-
tettek. hol több, mint 000 ember egész éjen át vigan 
ünnepelte meg a nagv napot. 

A szövetkezett, külön elemekből összeállt ellen-
párt pedig vonja le bukásából azon következtetést, 
hogy az intelligentia és a város józan, komoly gon-
dolkozású, cselekvéseiben önzetlen községi-párti egyé-
nekkel szemben minden ellenkezés hiu törekvés!! 

Világfolyása. 
A képviselőválasztások — egypár kerü-

let kivételével — immár az egész ország-

ban véget értek s az eredmény a kormány, 

illetve a szabadelvtipártra elég kedvező, 

amennyiben az nemcsak, hogy nem fogyott 

meg többségében, de szaporodott néhány 

uj ernbt rrel, amit részben annak lehet tulaj-

donítani, hogy a többi pártok az egyes 

vá'asztókerliletekben nem csupán ellene, ha-

nem egymás ellen is küzdöttek, ahelyt, hogy 

egymást igyekeztek volna győzelemre jut-

tatni. Azonban, ha a kormánypárt számra 

nézve teljes diadallal kél is ki a küzdelem-

ből, helyenkint mégis voltak érzékeny vesz-

teségei. így például a választások elején 

számos kerület ministereket és államtitká-

rokat keresett fel a jelöltség elfogadására s 

mégis megtörtént, hogy pl. Fabinyi minis-

ter a függetlenségi Vidiiczkayval szemben 

Nyíregyházán, B^niczky államtitkár Hmvásár-

helyen Gosztonyi. és Lukács Béla közi. ál-

lamtitkár dr. Tóth E. függetlenségi jelölttel 

szemben Kunszentmárronban elbuktak. A 

többi ministerek és államtitkárok azonban ki-

vétel nélkül megválasztattak. 

A kormánypárt után a függetlenségi 

és 48-as párt küldi az öt éves országgyűlésre 

a legtöbb képviselőt. Ez a párt a mult or 

szággyülési számához képest szintén szapo-

rodott néhány, és pedig tekintélyes képvi-

selővel Tagadhatatlan azonban, e pártnak 

is vannak érzékeny veszteséget, amennyiben 

Szegeden a hires természettudós: Hermann 

Ottó, Tápén a jeles nemzetgazdász: Enyedi j 

Lukács, — Lükő és Polónyi Géza elbuktak. 

Nemcsak a függetlenségi, de magára a kor-

7. oldal. 

mánypártra nézve is veszteség volna, ha a 

t. ház e régi jeles és kipróbált tagjai kima-

radnának, amit alig hiszünk, amennyiben 

Helfy, Győry, Komjáthy és Ugrón függet-

lenségi képviselők két-két kerületben lévén 

megválasztva, a kerület nélkül maradt je-

löltek megválasztatása e helyeken biztosra 

vehető. 

A mérsékelt ellenzék számra nézve je-

lentékenyen megfogyatkozott s számos ki-

tűnő tagja kerület nélkül maradt. — Meg-

fogyatkoztak a pártonkivüliek is. E pártnak 

legjelentékenyebb vesztesége Szilágyi Dezső, 

maga a képviselőház is egyik legkitűnőbb 

szónokát, egyik legnagyobb képzettségű sze-

replő tagját vesztette el. 

Az antiszemita-párt, mely oly nagy lár-

mával indult neki a választásoknak, annyira 

összezsugorodott, hogy még az antisemitis-

mus megteremtője, maga Istóczy is csak 

nagy nehezen tarthatta meg eddigi kerüle-

tet, mig br. Andránszky pártelnök, s a za-

jos és véres beszédeikről hires Rácz Géza 

és Szemnecz Emil, a veterán tudós : dr. 

Nendtwich Károly elbuktak. A bukott nagy-

ságok köze jutotc Verhovay Gyula is, kitol 

Czeglédről Komjáthy Béla, a fuggetlenségi-

párt egyik jeles tagja vitte el a mandatumot. 

Verhovay bukása országszerte a legjobb be-

nyomást szülte. 

A választások egyébiránt — kevés ki-

vétellel — országszerte a legnagyobb rend-

ben, baj nélkül folytaK le. Nagyobb zavar-

gások nem sok helyen fordultak elő. Szo-

morú eset csak Nagymárton, sopronmegyei 

községben történt, hol Degen Gusztáv kor-

mánypárti és Szentivanyi Zoitán mérsékelt 

ellenzéki jelöltek küzdöttek egymással, s hol 

az utóbbinak emberei s a csendőrök es ka 

tonaság között véres összeütközésre került 

a dolog. A csendőrök fegyvereiket használ-

ták, lövéseikre hat ember holtan rogyott 

össze s még több megsebesült, kik közül 

azóta három szintén meghalt. Véres vere-

kedés volt továbbá Pakson és Peresén, is, 

szerencsére azonban e helyeken emberhalál 

nem esett; Dunaszerdahelyen pedig a zsidó 

tizedet gyújtották fel az antisemita válasz-

tók. A borzasztó tüz közepette volt olyan 

lelkük, hogy rabolni sem átallottak. 

A bulgár-válságot illetőleg az ujabb hí-

rekből az tűnik ki, hogy a buigar-kerdés 

még mindig nem jutott odáig, ahol a bé-

kés megoldás várható volna, amennyiben 

Oroszország erre nezve ineg nem tarcja az 

időt elérkezettnek. A porta is tiltakozott a 

bulgár nemzetgyűlés összehívása ellen, meg 

pedig azon indoklással, hogy a nemzetgyű-

lés az egyes hatalmaknál visszatetszést tog 

kelteni. Másfelől Sofiában azon tényt, hogy 

Sándor cár a napokban Karagyorgyevits Sán-

dor herceget fogadta, azzal hozzák kapcso-

latba, hogy Oroszország e herceget akarja 

bulgár fejedelemmé megválasztatni, mely terv 

vei a bulgárok épen nem rokonszenveznek. 

A szerb ministerváltozásra vonatkozó-

lag egyik kölni lap azon hihetetlen hirc közli, 

hogy azt Milán királynak ama kívánsága 

okozta, hogy nejétől el akar válni, amiben 

Ristics állítólag segitsegere lesz. Beavatott 

körök azonban ketiik a királynak ilyetén 

szándékát s utalnak arra, hogy a királynét, 

mikor oroszországi útjára indult, rendkívüli 

tisztelgéssel kisérték ki. A kölni újság érte-

sülését érdekesen egészíti ki és magyarázza 

egy berlini távirat, mely azt mondja, hogy 

Szerbia helyzete komoly, nemcsak a politi-

kai változás miatt, hanem a király állapota 

miatt is; mert a király néha ijesztően izga-

tott. Azt mondják, hogy a sok szeszes ital 

élvezetétől és más túlságos élvezetektől. — 

Ristics kormánya különben mindenfelé nagy 

feltűnést kelt; mert uj politikát jelent Szer-

biában. Az uj kormány programmja a kül-
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iigyi politikában az, hogy a jelenlegi viszo-
nyok semminő irányban ne veszélyeztessenek, 
sőt a fenálló jó viszonyok még szilárdabbakká 
tétessenek. A kormány időszerű reformokat 
óhajt létesíteni az alkotmányon a nagy skup-
stina segélyével, hogy az alkotmányos sza-
badság kibővittessék. 

A hét fontosabb külpolitikai eseményét 
képezi még az angol királynő uralkodói jubi-
leuma. Junius 21-én telt be az ötvene-
dik év, hogy Viktória királynő a trónon ül. 
Anglia e félszázad alatt lett igazán az alkot-
mányosság mintaállama. A jubileumot Ang-
lia nagy ienynyel ülte meg, melyre Európa 
minden uralkodóháza elküldte egyik kiváló 
tagját. Monarchiánkat Rudolf trónörökös 
képviselte. 

Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságiinak 
Szentesen, 1887. évi junius hó 28-án tartandó rend-

kivüli közgyűlésén elintézendő ügyek 

Junius 25-én d. 

26-án d. köz-
app 

d. u 

tárgysorozata. 

Julius 

1. A nmlgu 111. kir. belügyminisztérium intéz-
vénye, melyben a betegség vagy szellemi fogyatko-
zás folytán munkaképtelenné vált segéd- és kezelő-
szemétyzet tagjaival szemben követendő eljárásról 
szóló szabályrendelet felterjesztését szorgalmazza. 

2. A nmlgu ni. kir. belügyminister intézvénye, 
melylyel Csongrád vármegye szervezeti szabályren-
deletet jóváhagyva leküldi. 

3. A nmlgu m. kir. belügyministerium intézvénye, 
melylyel a varmegyének a korcsma, sörház és pá-
linkamérés iparróf alkotott szabályrendeletét jóvá-
hagyva leküldi. 

4. A nmlgu m. kir. belügyministerium intézvénye, 
melylyel a vármegye törvényhatósága által a ló, szar-
vasmarha és sertéstenyésztés tárgyában alkotott 
szabályrendeletet észrevétel kíséretében leküldi. 

5. A nmlgu m. kir. közm. és közi. niinisterium 
intézvénye, melyben értesít, hogy gróf Bethlen Márk 
és érdektársainak Szentestől Szegváron, Mindszenten, 
ll.-M.-Vásárhelyen és Uj-Földeákon at Makóig veze-
tendő helyi érdekű vasútvonalra az előmunkálati en-
gedély egy évre megadatott. 

6. A nmlgu m. kir. íöldm. ipar- és kereskedelem-
ügyi ministeriuui intézvénye, az ipari készítmények-
nek a hetivásárokon a nem helyben lakó iparosok 
altal való árulására vonatkozólag. 

7. Szentes város képviselőtestületének kérelme, 
a közte és a budapesti ni. kir. postaigazgatóság kö-
zött, a kun-szent-márton-szentesi vasútvonalon esz-
közlendő postaszallitás lelett letre jött szerződes jóva-
hagyasa iránt. 

8. Szentes város közönségének egy 4-ik gyógy-
tár felallitása targyában hozott határozata. 

9. A Szentes városi árvaszék illetősége alá tar-
tozó gvámoltak és gondnokoltak pénzei és pénzérté-
kei kezelese tárgyában alkotott szabályrendelet, és 
ezzel kapcsolatban a tiszti ügyész jelentése. 

10. Eperjes, Nagy-karoly és Torockó városok 
köszönő irata, a megye közönsége által küldött se-
gelyadományi összegek átvételére vonatkozólag. 

11. Szegvár községének a települők irányában 
alkotott szabályrendelete és az erre vonatkozó tiszti 
ügy eszi jelentés. 

12. Sólya Antal és társai csongrádi lakosoknak 
felebbezése, Csongrád város közgyűlésének 55—74. 
sz. a. hozott határozatai ellen. 

13. Forgó G. Imre csongrádi lakosnak felebbe-
zese, Csongrád város közgyűlésének 73. sz. a. hozott 
hatarozata ellen. 

14. Dorozsma város képviselőtestületének 70 
ezer forint müútépitési kölcsön felvehetése iránti 
kérelme. 

15. Dorosma város szervezeti szabályrendelete 
és az erre vonatkozó tiszti ügyészi jelentés. 

10. Apró Endre bánfalvi lakos gyógyszerész 
kérelme, Mágocs községben egy fiókgyógytár állítása 
iránt. 

17. A szegedi királyi telekkönyvi törvényszék 
2900. sz. a. végzése. Majláth Imre és neje kisteleki 
lakosoknak Tóth István Kistelek község bírója elleni 
ügyében. 

18. Mindszent község kérelme több bérleti szer-
ződések jóváhagyása iránt. 

Kelt Szentes, 1887. junius 20-án. 
Stammer Sándor, 

alispán. 

Iskolai értesítés. 
A szentesi er. reform, egyháitanács határozatából 

kifolyólag, tudomására hozom az érdekelteknek, hogy a gymn. 
tanfolyammal összekötött polgári ti- és leányiskolák, valamint 
az egyhazunk altal fenntartott elemi iskolák 1880—7. tanévi 
zarvizsgái a következő sorrendben fognak megtartatni: 
Junius -25-én d. e. a gymnasiumba és polgári leányiskolába járó 

ref." növendekek vallasvizsgaja. 

27-én d. < 

, d. i 

28-án d. 

„ d. 
á9-én d. 

, d. 
30-án d. 

, d. 
1-én d. 

. d. 

2-án d. 

, <1. 

3-án d. 

. <1. 

4-én d. 

• d. 

.Vén d. 

„ d. 
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i. az isméUöiskolába járó fiuk és leányok köz 
vizsgája. . 

!. a gyakorlati gyümölcsfanemesités és a k 
ponti tiiskola 1. osztályának, vagyis P; 
Lajos növendékeinek, 

i. tornavizsga a központi tornatéren, nöi kézi 
munkakiallitás a tanácsteremben és a fel-
söpárti h. leányisk. III. oszt. v. Kovács J. növ. 
a központi tiiskola V. és VI. osztályának, 
vagyis Vattay Vince növ. 
a felsöpárti külső fiiskola I. és II. oszt. v. 
Takács János növ. 
a felsöpárti belső leányiskola IV. és V. oszt. 
vagyis Varga Ferenc növ. 
a közp. tiisk. IV. oszt. v. Sajó Sándor növ. 
a közp. leányisk. IV., V. és VI. oszt v. id. 
Csató Sándor növ. 
a központi tiisk. 111. oszt. v. Kovács L. növ. 
a felsöpárti b. tiisk. II. és III. oszt. v. Papp 
Antal növendékeinek. 
a központi tiisk. II. oszt, v. Torday J. növ. 
a kiséri leányisk. I., II. és III. oszt. v. Kabai 
Endre növ. 
a felsöpárti l>elsö tiisk. I. és II. oszt v. Né-
meth Lajos növ. 
a kiséri tiisk. I., II. és III. oszt. v. Tergenyei 
Ferencz növ. 
a központi leányisk. I., II. és III. oszt. v. ifj. 
Csató Sándor növ. 
a felsöpárti b. leányisk. I. oszt. v. Körtvélyesi 
Sándor növ. 
a felsöpárti külső leányisk. I. és II. oszt. v. 
Katona József növ. 
a felsöpárti belső íiisk. III. és IV. oszt. v. 
Papp László növ. 
a felsöpárti b. leányisk. II. oszt. v. Németh 
Elek növendekeinek. 
as alsópárti leányisk. 111- és IV. oest v. Fa-
lábú Sándor növ. 
az alsópárti leányisk. I. és II. oszt. v. Szabó 
Lajos növendekeinek vizsgái a templomban. 

Geróez Lajos, 
ret. !• lkész, i»koia»£tki elnök 

Müsorozata 
a szentesi dal- és zeneegylet 25 éves jubileumi ünnepélyének. 

A) Julius 2-án, szombaton. 
A városi szinkörben tartandó hangverseny műsora: 
I. szakasz: Nyitány. Erdélyi Náci vezetése alatt előadja 

a szegedi első zenekar. 
1. Prolog. Irta és előadja Csáktornyái Filó Lajo? ur. 
2. Dalünnepen. Tern Károlytól, férfi négyes, előadja a 

h.-m.-vásárhelvi ref. tanitók enekkara. 
3. Magyar ábránd, Liszt Ferenctől, zongorán előadja 

Gaál Ferenc ur. 
4. Népdalok. Énekli Kaufmann Ida k. a. 
5. Hegedű verseny, Beriottól. zongorakísérettel előadja 

Mátlié István ur. 
11. szakasz. 1. Magyar ábránd. Tausig Károlytól. Zongo-

rán előadja Kausch Károíy ur. 
2. Aria és Hománc. „Hugonották" cimü dalműből. Irta 

Meyerbeer. zongorateret mellett énekli Hajós Zsigmond ur. 
;;. Népdalok. Hegedűn előadja Máthé István nr. 
i. Capriccio. Mendelssohntól. Két zongorán előadják Nagy 

Sándor és Kausch Károly urak. 
Ünnepi dal. Férti négyes. Szerzé Gaál Ferenc, előadja a 

szentesi dalegylet. 
Kezdete pontban esti 8 órakor. 
Hangverseny után a Kambovszkyféle kerthelyiségben 

zeneestely, Erdélyi Náci szegedi első zenekarának közreműkö-
dése mellett. 

B) Julius 3-án, vasánap. 
A megyeház nagytermében d. e. 11 órakor tartandó dísz-

közgyűlés sorrendje: 
1. Hymnus. Kölcseytöl. éneklik a h.-m.»vásárhelyi ref. 

tanitók enekkara es a szentesi dalegylet. 
2. Elnöki megnyitó beszed. Na'gyságos Stammer Sándor 

egyleti elnök ur által. 
3. A „Szentesi Dalegylet* 25 éves története. Irta Virágh 

Ede egyleti titkár. 
4 Elnöki zárszó. 
5. Szózat Vörösmartytól. Éneklik a h.-m.-vásárhelyi ref. 

tanitók énekkara és a szentesi dalegylet. 

C) .1 széchényi-Jiyetben á. u. 4 órakor kezdődő 
U a nepélyesséyek m üsora. 

1. Sétahangverseny. 
2. Karikadobás. 
3 Céllövészet. 
4. Vizivás-verseny, 
ő. Néptánc — csárdás v~r.cr»ynye!. 
ti. Tűzijáték. 
7. Este 9 órakor táncv alom az e czelra e.nelt fedett 

sátorban - Erdélyi Náci zenekara közreműködésével. 
Belepti dijak. 1. A hangversenyre! Nagy páholy 4 frt. 

Kis páholy 3 frt. Támlásszék 1 Irt 20*kr. Zártszek 1 frt. Álló-
hely tiO kr. Karzat 3U kr. 

2. A népünnepéi) re: Személyen kint 20 kr, A néptánc 
helyisegebe 20 kr. 

3. A táncvigalomra: Személyenként 1 frt. Családjegy 2 
frt 50 kr. 

Belépti jegyek előreválthatok a hangversenyre i Wellisch 
Vilmos, - a táncmulatságra: Bányai József, Nagy Ferenc, Szépe 
Kálmán, Szépe Károly és Szénássy Ferenc uraknál és este a 
pénztárnál. 

Az ünnepélyek alkalmával Ízletes étkek és italokról Ram-
bovszky József jó hirnevü vendéglős fog gondoskodni. 

A nagyérdemű közönség felkeretik a hangversenyen a 
kitűzött időben leendő pontos megjelenésre. 

Helyi és vegyes hirek. 
— H a l á l o z á s . Atalános részvétet és meg-

döbbenést keltett f. hó 18-án kora reggel az egész 
városban elterjedt azon gyászhír, hogy Kanfi #or-
váth Lajos, a helybeli ipartestületnek alelnöke, a szen-
tesi 48-as népkörnek huzamosb idő óta volt pénz-
tárnoka meghalt. Előtte való nap meg ott volt a 
követválasztásnál és ha szavazás lett volna, ő lesz a 
függetlenségi párt egyik bizalmi fértia. Alig lehetett 
hinni e gyászhirnek. mely való volt. Kanfi Horváth 
Lajos f. hó 17-én este 10 órakor hunyt el szivszól-
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hüdésben. A követ választásról hazafelé indulva, má 
rosszul érezte magát, fejét fájlalta, s midőn haza ért, 
ágyba feküdt, s azt mondta, hogy meghalok; mert 
pénteken lettem rosszul. Éppen ezen nap volt ke-
resztelésének 51-dik évfordulója. Délután jobban lett, 
orvosa este felé nyugodtan ment haza, s családja 
szintén a legjobb fordulatot remélte, midőn egy pil-
lanat alatt fuldokolást érzett és mielőtt segíteni le-
hetett volna rajta, megszűnt élni. Ez egyszerű, 
de derék, becsületes ember, ki a város és egyháza 
életében több irányban volt megbízott, több egylet-
nek volt hivatalnoka, s mindenütt pontosan, lelkiis-
meretesen tett eleget a ráruházott kötelezettségeknek, 
f. hó 19-én lett óriási közönség által örök nyugalma 
helyére kisérve. A szentesi 48-as népkör választ-
mánya a kor gyászzászlója alatt testületileg vonult 
ki. A sirnál Filó János ref. lelkész mondott emel-
kedett szellemű búcsúbeszédet, kiemelve az elhunyt-
nak közéleti érdemeit. Áldás és beke lengjen e vá-
ratlanul elhunyt derék polgár hamvai felett! 

Az á rv i z . A kistiszai szakadáson, — 
melynek félig elzárt töltéseit Fekete Márton főigaz-
gató, a ininistertől nyert engedély alapján, teljesen 
kinyittatta, — most nagy erővel folyik vissza az el-
öntött tetületekről a Tiszába. A viz visszahúzódása 
következtében eddig 60 cm. apadás van. - Mig 
azonban a viz lehúzódik, ebbe két hónap bele telik. 
Az árvízkárosultak részére nemcsak az országban; 
de az egész müveit világon megindult az adakozás. 
Eddig 3:2 ezer frt segélyösszeg gyűlt be. 

— Megh ívás . A szentesi jótékony nőegylet 
f. évi julius 10-én d. u. i órakor a szentesi ref. 
egyház tanácstermében évi rendes közgyűlést tart, 
melyre az egylet tisztelt tagjai e helyen is tisztelet-
tel meghivatnak. Szentes, 1887. junius 24. Kiss Zsig-
mondné, a nőegylet elnöke. 

— I p a ro s t a n o n c m u n k a k i á l l i t á s lesz 
városunkban f. évi julius 3-án. Délelőtt az iparos-
tanoncok vizsgája tartatik meg, délután 3 órakor 
pedig a tanoncmunkakiállitás nyittatik meg, mely 4-én 
d. u. 5 óráig lesz megtekinthető. 

Zá rv i zsga . A helybeli 6 osztályú gymna-
siumban a zárvizsgálatok f. hó 24-én végződtek. A 
zarünnepély f. hó 30-án lesz. 

— Á szentesi da legy le t f. évi julius 2. 
és 3-án üli meg fennállásának 25 éves jnbileumát. 
Ez ünnepély programniját lapunk más helyén hozzuk. 

— Á népünnepé l y , melyet a szentesi jó-
tékony nőegylet rendez a tűz- és árvízkárosultak ja-
vára f. évi aug. 20-án, a legszélesebb körben képezi 
közbeszéd tárgyát, s tekintve a nemes, jótékony célt, 
melyre az ünnepély rendeztetik, előre látható, hogy 
annak szép jövedelme lesz. 

— A szentesi iparos t anonc i sko l a 
előkészítő osztályából a f, é. julius 3-án megnyitandó 
iparos tanoncmunkakiállitásban való részvételre je-
lentkezett 104 tanonc, és pedig: az I. osztályból 35, 
a II. osztályból 26, a III. osztályból 19, s igy össze-
sen 104 iparostanonc. Az egyes iparágak következő-
leg vannak képviselve: ács 2. aranyműves 1, aszta-
los 8, bádogos 1, czipész 13, csizmadia 6, fazekas 
1. kádár 2, kalapos 1. kerékgyártó 6. kovács 12, 
kőfaragó 1, kőműves 1. kosárkötő 2, késes 1, korsós 
1, lakatos 8, nyomdász 2, nyerges 2, órás 1, rézöntő 
1, szabó 28, szíjgyártó 2, üveges 1, összesen 24-féle 
iparág. A kiállítás helyisége a polgári fiúiskola 
rajzterme. A kiállítás megtekintése, ugy a kiállított 
s eladásra szánt munkák a t. közönség szives figyel-
mébe e helyen is ajánltatnak, hogy a nyilvánuló ér-
deklődés által a tanoncokban a kiállítási kedv, a 
kiáliitandó munka célszerű megválasztása, annak csi-
nos és ügyes előállítása, szóval a versenyre való 
képesség fokozatosan fejlesztessék. 

— Ke r tmegny i t á s teremben. Ram-
bovszky József kitűnő vendéglősünk páratlan izlés 

!és csínnal rendezte be kerti mulatóhelyül a nagy-
vendéglő udvarát. S a nagy költséggel berendezett 
kertet ünnepélyesen készült megnyitni május 1-ső 
óta minden szombaton és minden vasárnap, de ez 
közel két hónap óta egyszer sem sikerült; mert vagy 
a zenészek nem jöhettek Szegedről, vagy oly cudar 
idő volt. hogy az ember mindenütt mulatott volna, 
csak kertben nem, Ily vajúdások után végre junius 
19-re tüzetett ki a megnyitás és ekkorra ide érkezett 
Erdélyi Nácinak, a szegedi hires prímásnak a ban-
dája is; azonban az idő ekkor is oly zord volt. hogy 
a kertmegnyitásra összegyűlt publikum a nagyte-
remben hallgatta meg Erdélyi Nácit, ki tagadhatlanul 
nagy precisitással muzsikál: de nem lelkesít. — Nincs 
az ő hegedűjében az a hang, mely ha kell, megríkat, 
ha kell, föllelkesít, hogy szinte fejét veszti az ember 
tőle. No, de hát jól muzsikált, azt meg kell adni és 
voltak is sokan hallgatni; de bizony városunk intel-
lî ent iájából kevesen. — Nagyon kevesen. S itt ar-
ról beszélgetnek, tárgyalgatnak, hogy nekünk nincs 
jó cigányunk. Hozni kell ide jó cigányt! Kinek? . . . 

— R e n d k í v ü l i megye i közgyűlés lesz f. 
hó 2^-án. Az orre vonatkozó tárgysorozatot lapunk 
más helyén közöljük. 

—" A szentesi dal- és zeneegylet 25 
éves fennállásának emlékére rendezendő ünnepélyes-
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tégekse a meghívók szétküldetvén, a kik netán ilyent kik még mindig íem vesztették el a fejőket és az 
nem kaptak volna, de arra igényt tartanak, szíves- apátplébános eleintén csillapítani akarták a k tségbe-
kedjenek e tárgyban Virág Ede egyleti titkár, vagy esett tömeget, de már késő volt. A komp meithe-
Kováes Lajos egyleti pénztárnokhoz fordulni. tetleiül sülyedt lefelé. Spiesz apátplébános ebben a 

Csongrádmegye közegészségügyi bizott- pillanatban ledobta magáról a pluviálét, a miseinget 
sága ma, t. ho 25-én délután 3 órakor a negyedik és felső ruháit, aztán a fölemelt ezüst kereszttel ün-
gyógyszertár ügyében ülést tart. nepies áldást adott a népre s egyszersmint elrebegte 

Gázv i l á g í t á s Szentesen. A városi az általános föloldozás imádságát. Mindez egy perc 
gazdasági szakosztály most azon eszme felett tár- müve volt. Ekkor az apátplébános haiyatt-homlok 
gyal, hogy miként lehetne utcai lámpavilágitásunkat, a vizbe vetette magát s úszva menekült a halál tor-
gázvitágitassal cserélni fel ? Ezen eszme szép; de kából. E pillanatban már százával vergődtek a sze-
lni azt hisszük, hogy >zentesen még nincs az utcai rencsétlenek a rohanó folyamban. A legtöbb ugy 
lámpavilágitás oly mérvben kifejlődve, hogy a vá- veg/ett el, bogv egvmásba csimpa kodott H akárhány 
rosi közkassza túlterhelése nélkül most egyszerre át jó úszót belefojtottak a Dunába a kétségbeesetten 
lehessen menni a gázvilágítás behozatalába. küzködö fuldoklók. Az apátplébános menekülés kfi/.-

Mnnkaközben . Ehrmann Ferenc IV. t. ben ráért arra, hogv a vívódó embergomolvból ki-
253. számú leégett hazánál Horváth Bálint barká- ragadjon egy kis gyermeket, a kivel aztán szeren-
csoló vállalkozó f. hó 22-én a falakat bontatta, ciésen ki is úszott a pak*i partra. Varga kántor-
azonban a beomolhatás ellen semmi elővigyázati tanító odaveszett. Este hat óráig száz halottat fog-
intézkedést nem tett s gy történt meg azon szeren- tak ki a Dunából, de hogy mennyi igazában az ál-
csétlenség, hogy Fekete István napszámost a mé- dozatok száma, az majd csak a bejelentések után 
Íven kiásott fal maga alá temette. Fekete súlyos lesz megállapítható. Megmenekült körülbelül száz era 
testi sérülést szenvedett, a kontár vállalkozó pedig ber. Pakson van egypár olyan ház, a mely népte-
a kir. járásbíróságnak adatott át m^gfenyités végett, lenné lett, mert az egész család áldozatává lett a 

A t á v í r d a Szegvár és Mindszenten át szerencsétlenségnek. Asszony é« gyermek alig me-
Hódmezővásárhelvig ki van építve és most már át nekült meg. A Duna partja, a hol sorjában vannak 
is van adva a forgalomnak. A gyors érintkezésnek kiterítve a hullámokból kikerült áldozatok, óriási 
ez az egyedüli hatalmas eszköze, megyénk emiitett halottas-kamrához hasonlít. A belügymiaister távirati 
két nagy. virágzó községének fejlődésére, előhaladá- utasítására a dunamelléki hatóságok mind intézked-
sára jótékony hatással leend. tek a még föl nem talált halottak kifogásáról. Ujabb 

— Köszönet-nyi lvány i tás . Mindazoknak hirek szerint körülbelül 250-re tehető a7oknak a 
- testületeknek ugy, mint egyeseknek, — kik feled- szerencsétleneknek a száma, a kik a Dunába vesz-

hetetlen férjem elhunyta alkalmából a bennünket oly tek. A P. N.-nak egy du*apartaji távirata szerint 
váratlanul ért megrázó csapást nemes részvétökkel már 160 halottat fogtak ki a vízből. Több lap meg-
enyhíteni s a végtisztességtételen nagy számú rójja az apátplébánost mert állítólag ő nem engedte 
megjelenésük által gyászunkban osztozni kegyesek a partnál is már sülyedő kompból kiszállni a meg-
voltak: a nyilvánosság előtt mondok hálás szívből rémült népet. MtMer Antal révbérlöt vizsgálat alá he-
.akadt kö-zönetet a magam és gyermekeim nevében, lyezte a paksi főszolgabíró Bokor István hajókor-
Szentes. 1S87. jun. 20. özv. K. Horváth Lajosné, sz. mánvos és a révészligények elbujdostak, mert attól 
Biró Mária. féltek, hogy a feldühödött nép agyonveri őket Bo-

— Gusztrinyi Sándor, nöi ruhaszabásztanárnak. ki Nagy fcor kormáayo*t, a ki gyávái, a veszedelem első 
Imre v, tanácsnok kedves leányának szintén oktatást adott. p i j i A l a t á b a n oda hagyta ' a gondjára bizott kompot, 
Natrv Imre ur a következő, igazan szép es elismerő bizonyít- K ... .. . ® ' . • u 
ványt adta: „Bizonvitránv. Alóliroü ezennel bizonyítom, misze- » csendőrök elfogták. A szerencsétlenség szinhe-
rént Gusztrinyi Sándor ur a közel mult napokban, hazamnál Ivén három ladikra való esernyőt és imakönyvet ha-
a nöi ruhaszabászatot saját előnyős rendszere szerint oly siker- lásztak ki a Dunából . A rozoga kompot a főszolga-
rel tanította, hogy azt a nwy növendék leányka par heti idő b i ró szakértőkkel vizsgáltatta meg. Előbb kellett 
alatt tel esen elsajatitotta. Miért is ugv Gusztrinyi vándor urat, , . * . . i u- ^ i a - u n • 
mintszelid. előzékeny, szorgalmas szaktanítót, valamint előnyös volna ezt tenni, t. szolgabíró ur! Az ócika alkot-
tanmódszerét bárkinek is jó lélekkel ajanlani kötelességemnek inánnynval eddig nem törődött senki. Egyáltalán az 

egésf. szerencsétlenség a hanyagság kifoUása. An-

Üveggyári raktár Szentesen. 
A ferenezvölgyi üveggyár tu-

lajdonosa raktárt rendezett be D O B R A Y 
S Á N D O R szentesi kereskedő há-
zában , fő-ut 268. sz. a. — és ajánlja a tisz-
telt vevőknek különféle — fúvott és t áb la 
üveg gy á r tmányá t a legolcsóbb gyá r i 
áron. Elárusitó-bizományos: 

Dobray Sándor. 
Ugyanott kapható a CSIK-féle viz-

ha t l an mész is legolcsóbb áron — nagy-
ban és kicsinyben. 1—3 

E l a d ó h á z . 

Hanka J. Lajos vásárhelyi-utcában levő 111. t. 61. 
sz. háza (^arkadi-Molnár-féle ház átellenében), a 
kiséraljra szolgáló kerttel, vagy külön-külön is, el-
adó. Ugyanott jóminőségü hid, vagy hidlásnak 
való igen alkalmas ócska palincsok es gerendák van-

nak olcsó áron eladók. 

Ü z l e t m e g n y i t á s . 
P U R J E S Z ŰÁVI .D 27 év óta fennálló 

szűcsáru s r u h a n e m ű üzletében a ki-
csinyben va ló k i á ru l as megkezdődött, mire a 
t. közönség figyelmét felhívom. 

Dr. Ecseri Lajos. 
1—3 töuieggondnok. 

Haszonbérlet. 1-3 

ismerem." — Hasonló bizonyítványt állították ínég ki: Molnai 
Bálint és neje, Dezső Sándorné es Balogh Eszter. — Gusztrinyi 
annak közlésére kért fel bennünket, hogy még egy tanfolyamot 
szándékozik nyitni, melyre bejelentéseket csakis hétfőn, f. hó 
¿7-én délig fogad el Dezső Sándor könyvkereskedésében. — A 
fenti bizonyítvány alapján ajánljuk öt hölgyeink ügyeimébe. 

— A Kincsem-sorsjegyek húzása , mint 
lapunk zártakor értesülünk, a pénzügyministerium 
engedélyével julius 22-ére hosszabbitatott meg. 

— Sí m o r hercegprímás 2000 frtot küldött 
Bernácsky Ferenc hódmezővásárhelyi pleoauusuak 
azzal a megbízással, hogy ez összeget Hódmező-
v á s á r h e l y e n az árviz által sújtottak legszegé-
nyebbjei közt oszsza ki. 

— A p a k s i k a t a s z t r ó f a . Bozasztóbb 
szerencsétlenség alig történt még hazánkban, mint 
amilyen f. hó 18-án a paksi bucsusokat érte, akiit 

nak a hanyagságnak, a mely annyira otthonos szép 
Magyarországon ! 

— D u n a s z e r d a h e l y v e s z e d e l m e . 
A paksi szerencsétlenséget nyomban követte egy 
másik óriási szerencsétlenség, egy város égése. Dana-
szerdahely vasárnap délután három oldalról kigyu-
ladt. A tüzet — közhír szerint — az antiszemiták 
idézték elő. A lángok iszonyú gyorsasággal pusztí-
tották a házakat. Délután 4 órakor 100 ház égett. 
A hatóság Pozsonyba sürgönyzött segítségért. A ka-
tonai parancsnokság először a 72-ik gyalogezred fél 
zászlóalját indította oda útnak gőzhajói, később pe-
dig még két szá'ad utászt küldött ki Szerdahelyre. 
Estére 80 ház leégett és 100 család lett hajlékta-
lan. — Szabó Lajosról, a megválasztott antiszemita 

a Juliannanapi búcsúra Kalocsára igyekeztek. A tő- képviselőről, azt irják, hogy a nyílt utcán letérdelt, 
városi lapok hajmeresztő részleteket közölnek a sze magasra emelte a kezében tartott zászlót és meg-
rencsétleiségről, melynek majdnem 300 emberélet esküdött, hogy megsemmisíti a zsidókat. A nép vele 
esrtt áldozatul. A katasztrófa lefolyását, lehető rö- esküdött. — Az égés alatt fosztogatták a zsidókat, 
viden összefoglalva, a következőkben adjuk: Szom- Wetzler kereskedő házába három, késekkel fö fegy-
batoi reggel kilenc óra felé mintegy 370 főnyi búcsú- verkezett cs%vargó tört be és pénzt kértek; de ön-
járó nép indult Paksról Kalocsa felé a szent Juliaina- nan megugrasztották őket. A rendörségnek sikerült 
búcsúra. A menet éién Spiesz János paksi apátple- egyet elfogni közülök. 
bános ment segédlclkészeivel és Varga kántortanító- — 
val. A nép legnagyobb része munkás, lő és gyer-
mek volt. Az ájtatos tömeg lengő templomi iászlók 
alatt, szent énekeket zengedezve ment egész az ugy 

"CTzleti értesítés. 
Szentes, 1887. junius 24. 

Az üzlet, mivel a készlet meg van fogyatkozva. 
nevezett biskói, máskép alsó révig, a hol át akart fa meg a z ¿rak is hanyatlottak, majdnem tökélete-
kelni a Dunán, a mely itt körülbelül kétszer olyan sen p a n g s mindenféle termény csak helyi szük-
széles, mint Budapestnél. A biskói révnél emberem- ségletre vásároltatik. 
lékezet óta egy nagy régi komp szolgál az átkelésre. 
Ez a nagy, időmtalan fenyőfaalkotmany már nagyon 
rozoga és össze-vissza van foldozva. A kalocsai bu-
csusokhoz itt csat'aközött jó sok doroghi vásáros 
is, meg egy fiakkeros a kocsijával és két lovával. 
Ez a sok nép mind rászállt arra az istenkisérő lé-
lekves/töre, a melyet a révészek rögtön ellöktek a 
parttól. Erős szél volt s a Dunán k most különben a 

is eröaehh a sodra, mint máskor, mert a vízállás 
magas. Alig jutott a komp egy puskalövésnyire a 
száraztól, a hullámok veszedelmesen kezdték dobálni 

Buza ára 8 frt 30 40 kr. 
Árpa (köble) 4 frt 80 kr. 5 frt. 
Kukorica (köble) 5 frt 40 kr. mm. 5 frt 50 kr. 
Zab (köble) 3 frt 60 80 kr. 
Szalonna mm. 44 frt. 

V á l a s z 
Szentesi Lapban" e hó 18-án Elek József tanító 

által közzétett nyilatkozatra. 
Igaz. bog}- én e hó 9-én tartott iskolaszéki gyű-

lésben nyilatkoztam, hogy Elek József tanitó pénz-
a nebé/kes alkotmányt. A legborzasztóbb percek kezelésében nem bizom. Hogy azt kellőleg indokol-
kezdödtek. Két verzió van arról, hogy mi a katasz- t a n i jSt bizonvitja azon körülmény, hogy a tekinte-
trófa közvetlen oka. Az első és valószínűtlenebb. tes iskolaszék, az ahhoz beterjesztett több beadvány 
hogy a komp foltozott feneke kilyukadt. A másik, ¿s ¿Halam felhozott indok alapján, ajánlatomat el-
h o g y m i k o r a k o m p o t a hullámok elkezdték himbálni, fogadta és annak értelmében határozatot hozott. 
iz ehhez nem B/okott népség megriadt s áttódult Xekem pedig a felsőbb hatóságom nézete mérvadó. 
mindig arra az oldalra, a mely kijebb állt a vizből. __ Kijelentem egyúttal, hogy ez ügyben semmit sem 
Természetes, hogy ily módon a túlterhelt komp há- f0g0k többé válaszolni. 
rom-négy ily mozdulat után oly ingásba jött, hogy Szentes, 1887. junius hó 22-én. 
megmerült és kezdett lefelé sülyedni. 3 - 4 száz hangú Deutsch Miksa, 
halálordittái ráita meg a levegőt. A révóezek, a néptanító, 

Öcsöd községtől negyed ura járásnyira fekvő 
608 ho ld te rü le tű fö ldb i r tok , melyből 400 
hold szántó, 208 hold kaszáló és legelő, f. évi szep-
tember 29-től kezdve több évre előnyős feltételek 
mellett haszonbérbe adandó. A birtokon szép lak-
ház, számos gazdasági épület van és instructióval 
együtt átvehető. 

Tudakozódni lehet Götzl Ignácnál (Sajtós-féle ház). 

3löcJ-ö87. a. ti. 
ü i r d - e t r c i é z i s r . 

Ertesittciia a/. aUo/ó közönség, uogy az 18o7. 
évi l i á z a d ó - k ö v e t é s i lajstromait a 
csongrádmegyei kir. adófelttgyelötöl érvényesítéssel 
ellátva leérkezlek. Ezen lajstromok a városi adóügyi 
tanácsnoki hivatalban F. HO 26-TOL JULIUS HÓ 
3-1G 8 NAPI közszemlére kitétetnek. Ezen idő alatt 
azokat bárki megtekintheti s a téves kirovás ellen fel-
szólamlást nyújthat be következőképen : 

a.) azon adózók, kik az ezúttal kivetett adó-
lemmel már a mult évbea voltak megróva, a laj-
strom kitételének napjat, 

b.) azon adózók pedig, kik az ezúttal megál-
lapított adóval a kivetés évében első ízben rovattak 
meg, adótartozasuknak az adokönyvecskében történt 
bejegyzését követő 15 nap alatt, ezen hivataliál 
felszólamlásaikat előterjeszthetik. 

Városi adóhivatal. 
Szeites, 1887. junius 22. , 

TÓTH KALMAX, 
a. ü. tanácsnok. 

üird-etznény-
Csongrádvármegye törvényuatosági bizottságá-

nak f. évi 103. számú határozata folytán az 1887. 
évi igás icözzsvuiilsaerő pótösz-
szeirása elrendeltetvén, ielhivatnak az iga-
vonó jószágok tulajdonosai, miszerint igavonó jószá-
gaik számáról a teljes valóságnak megfelelő bevallás 
megtétele czéljából Szentes város adóoivatalánál azok, 
kik a városban laknak ,f. évi junius hó 2ö-étől junius 
hó 28-áig, — azok pedig, kik tanyán laknak, í. évi 
junius hó 28-ától julius bó 3-áig terjedő idő alatt 
megjelenni el ne mulasszák, annyival inkább, mivel 
meg nem jelenés esetén a hivatalból beszerzendő 
adatok alapján fog a kérdéses létszám megállapít-
tatik 

Egyben figyelmeztetnek még, hogy a valóságos 
létszám eltitkolása esetén a vonatkozó vármegyei 
szabályrendelet 16. §-sában meghatározott bírság 
ellenükben a legszigorúbban alkalmaztatni fog. 

Városi adóhivatal. 
Szentesen, 1887. junius 22-éi. 

TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi taiácsiok. 



6. oldal. 

1332.—a. Ii. 887. sz. 

Hirdetmény. 
A Szentes város területén lakó III . 

o s z t á l y ú k e r e s e t i a , d . ó alá tar-

tozó adózók 1887., 1888. és 1889. évi, vala-

mint a pénzintézetek 1887. évi adójának tár-

gyalására és megállapítására az adókivető 

bizottság által f . é ^ T i j"a.XlÍTJLS l^-Ó 

£ 2 5 - é t ő l £0137-0 é ^ r i j i a l i -CLS I x ó 

l ^ - é i g - terjedő idő tüzetetctt ki. 

T á r g ^ r a l t a t n i f o g * é s p e d . i g r : 

Junius hó 25-én a nyilvános számadásra 

kötelezett egyletek és vállalatok adója. 

Junius hó 27 én : az I. tized 1—163. számig. 

Junius hó 28-án : az I. tized 164—247. 

számig. 

Junius hó 30-án: az I. tized 248—399. 

számig. 

Julius hó i-én: az I. tized 400—503. 

számig. 

Julius hó 2-án: az I. tized 504. számtól 

végig. 

Julius hó 4-én : a II. tized 1—303. számig. 

Julius hó 5-én : a II. tized 304. számtól 

végig. ̂  

Julius hó 6 án : a III. tized 1— 102. számig. 

Julius hó 7-én: a III. tized 103—184. 

számig. 

Julius hó 8-án: a III. tized 185—369. 

számig. 

Julius hó 9-én: a III. tized 370 — 609. 

S/ ámig. 

Julius hó u-én : a III. rued végig és a 

IV. tized 1 - 315. számig 
Julius hó 12-én: a IV. tized 316. számtól 

végig. 

Julius hó 13-án: Alsó rér, felső rét, Be-

r^khát, Dónát, derekegyházi oldal, Kistőke, 

Nagyhegy, Nagy-Kirá> ság, Nagynyomás, 

Szent-László, Ecser, Fertő, Hétház, Mucsi. 

hát, Eperjes. 

Julius hó 14-én: A pótlólag felvett adó 

zók adója. 

Megjegyeztetik, hogy az érdekelt adó-

zók azon napról melyen adójuk tárgyal-i 

tatni fog, külön kézbesítendő felhivás által 

is értesíttetni fognak, s hogy a javaslatba 

hozott adó ellen nt tán felhozandó kifogá- j 
saikat az adókivető bizottság előtt okmá-

nyokkal támogatni igyekezzenek. 

Városi adóhivatal. 

Szentesen, 1887. junius 16-án. 

- 2 TÓTH KÁLMÁN, 
adóügyi tanácsnok. 

»SZENTESI LAP« 

ad 4962—887. tkk. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság közhirre teszi, hogy a szeg-
vári árvopénztárnak, mint végrehajtatónak, 
Vidovich Antal mindszenti lakos végrehaj-
tást szenvedő elleni 1465 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
szegedi kir. törvényszék (a szentesi kir. já-
rásbíróság) területén lévő, a szegvári 2661 
számú tjkben fekvő, 935—a i.a rsz. a. foglalt 
7 176/, fiü0 hold zsigerháti tanyaföldre a* árvt rest 
1211 frt ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in-
gatlan az 1887. évi j u l i u s h ó 15-ik n a p j á n 
délelőtt 9 órakor Szegvár község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltáti áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan 1211 becsárának ioüj0-át, vagyis 121 fttot 
o. é. készpénzben, vagy az 1881. LX . t.-cz. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi nov. hó i-én 3333. sz. a. kelt igaz-
ságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatní. 

Kelt Szentesen, 1886. évi december 24. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-
könyvi hatóság. B a r t l x a , 

_ _ kir. aljbiró. 

26. szám. 
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3 . 2 0 méter hosszú, elég egy öltönyre fl 3 75 i 

3 . 2 0 mtr b. elég egy öltönyre jobb fl 4.20 j 

3 . 20 mtr h. elég egy öltönyre, finomabb fl 5.— 3 

3.20 mtr h. elég egy öltönyre, legfiuom. fl 8.— J 

2 . 1 0 mtr h. egy felöltőre minden izinben fl 6.— ( 

Mintát megtekintésre bérmentesen küldünk. O 

dúsan berendezett mintakönyveket pedig szabó V 

uraknak bérmentetlenül. A szövetek megrende- , 

lésénél ajánlom a valasztast rám bizni. — Nem ) 

tetszés ese'ében kicseréljük. 

Fridrich Brunner, 
Brünn, Flöhlioherffasse 3. I. V, 
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* * Eredeti McCormick 
^ gabona-aratógép kévekötővel, vagy a ^ 

nélkül és fűkaszáló-gépek 

^ a l e g r j o ' b ' b a v l l á t g r o x i . 
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^ Ügynöke Magyarorizág és a dunai államok 
^ rétiére. 21—30 
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1974—887. tkk. sz. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. jbiróság mint tekkönyvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Tábith Antal 

szegvári lakos végrehajtatónak Gíla Márton 

és Gila Ferenc szegvári lakosok végrehajtást 

szenvedők elleni 200 frt tőkekövetelés és 

minden járulékai iránti végrehajtási ügyében 

a szegedi kir. törvényszék (a szentesi kir. 

járásbíróság) területén lévő Szegvár közsé-

gében fekvő a szegvári 2866 sz. tjkben. 121. 

hrsz. a. foglalt 600 nsz. öl. udvarterü, 869 

frt becsértékü házra az árverést 869 frtban 

ezennel megállapított kikiáltási árban elr n-

d Itt*, ^s hogy a í-nnebb megjelölt ingatlan 

az 1887. é v i j u l i u s h ó 2Óik n a p j á n 

délelőtt 9 órakor Szegvar község házánál 

megtartandó nyilvános árverései a megálla-

pított kikiáltási áron is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának io°0 át, vagyis 86 frt 90 

krt. készpénzben, vagy az 1881 LX. t.-cz. 42. 

§ ában jelzett árfolyammal számított és az 

i88r. évi november hó i-én 3333. sz. a. kelt 

igazságügyminísteri rendelet 8. §-ában, ki-

jelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-

dött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX . t.-cz. 

170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-

ságnál elő?eges elhelyezéséről kiállított sza-

bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt S z en t e s1887 . évi május hó 23-ik 

napján. 

A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság. 

BARTHA, 
kir. aljbiró. 

L E G Ú J A B B T A L v L M A N Y . 
A cs. kir. osztrák-magyar monarchiára kiz. szabadalom 

(bejelentve) 

mell- és kéze l l őgomblyuk n é l k ü l i 

F E K F I I K i E 
Az általam újonnan feltalált FÉRFIINGÉN MELL- és KÉZELLÖGOMBOK NINCSENEK, tehát mell- és 

kézellőgombok egyáltalán nem basznál tatnak, miáltal a puszta mell- és kézre a dörzsölés egészen elhárittatott. 

Az ing melle NEM NYÍLIK SZÉT. s igy a felhevült, puszta izzadt mell a gyakori cs vészthozó hűvös lég' 

áramlat ellen védve van. Az ing TARTÓSSÁGA MEGKÉTSZEREZTETIK az által, hogy a gomblyukak a gyors kiku-

szálásnak ninesenek alávetve. Az ingen bármely szabású gallér viselhető. 

A kézelő egy gömbölyű fan, ebez ügyesen alkalmazva vasaltatik. Hat darab inghez egy vasalófát ingyen 

adok, s igy ezen ingnek előállítására és forgalomba hozatalára EGYEDÜL ÉN vagyok KIZÁRÓLAGOSAN JOGOSÍTVA 

es minden UTÁNZÁS a törvény szigorával találkoznék. 

Könnyebb felismerhetés végett törvényesen 1540. sz. a. bejegyzett védjegyemmel van 

ellátva minden ing. — Az inget (minőségéhez képest) ugyanolyan árban számítom, mint a kö-

zönséges ingeket. Részletes LEÍRÁSSAL és RAJZZAL INGYEN és bérmentve szolgálok. Vidéki 

megrendeléseknél csupán a nyakböség centimeter szerinti közlését kérem. 

Abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy a n. é. közönség bizonyára készséggel 

megadja azt az elismerést, hogy egy oly szabású ing előállítására törekedtem, amelylyel teljesen 

el van kerülve minden kellemetlenség és célszerűtlen, mely az eddigi ingeknél érezhetők voltak. 

Újonnan feltalált mell- és kézellögomb nélküli ingeimet a n. é. közönség becses figyelmébe ajánlva, vagyok tisztelettel 

H O F F B I A N J . férfi divatkereskedő Szentesen. 

V É D J E G Y . 

HOFFMAN J. 
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Schiller Hermanri M. 
ériisiti a n. é. közönséget, hogy nála özv. Lővyné-
től árverésen vett, teljesen j ó á l l a p o t b an levő, 
szép bn t o r ok és konyhaszerek vannak el-

adandók. 1—3 

Fekete Demeternek 
III. t. 459. számú, ugyancsak a III. levő 496. 

számú h á z a i szabadkézből eladók. Alkut te-

hetni Fekete János kovácsmesterrel. ,_6 

oooooooooooooooooooocooooocoooooocoooooooooooooooooooooo 

»SZENTESI LAP« 

A szentesi henger mümalomban 
egy legújabb szerkezetű, minden igénynek megfelelő 

e s z t e r g a p a d 
áll rendelkezésemre: értesítem tehát a n. é. közönséget és gép-
tulajdonosokat, hogy minden nemű eszterga munkát, neveze-
tesen: uj doh- és másnemű tengelyeket is készitek, használta-
kat kijaritok s mindennemű gépmunkát jutányosán és jótál-

lás mellett elvállalok. 

Hintey Ernő, 
mű gépész 

a szentesi hengermű malomban. 

7. oldal. 

ö z v . K i s s P á l n é 
királysági 62 hold szántó földje, 
tanya épületekkel együtt, 3 évre haszonbérbe 

kiadandó. Értekezhetni a tulajdonossal Szente-

sen, I. t. 168. sz. házánál. 1—3 

B a l o g h B e n e d e k 
derekegyházi oldalon levő e g y sessió f ö l d j e 

Szent Mihály naptól haszonbérbe kiadó. 

Graepel H u g ó g é p g y á r o s 
l ega jabb szabada lmazot t szalmatüzelő-készi i leke szab. v ízmedencével 
melynél az etetés a tüzelő-ajtón keresztül történik s pernye-gödröt ásni nem szükséges, 
tel jesen fölszerelve s a saját munkásom által beillesztve és k i p r óbá l va , 

ára o. é. 150 forint, 
nielv összeg csakis a sikeres m n n k a p r ó b a n t á n fizetendő. E készülék hasz-
nálata semmi tüzveszélylyel nem j á r s bármely gyártmányú gőzmozgonyra alkal-
mazható. A tüzeléshez a kicsépelt s z a lmának 7 százaléka szükségeltetik. 

Graepel Hugó, gépyyáros 
Utánzás ellen óvatik 

M a r s h a l l Sons Co. Lm t d . vezérügynöke 
4 — 6 Budapesten, IV. Podmaniczky-utcza 16. 
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Salgótarjáni tömör, darabos és kocka-szén. 
rr 

A közeledő cséplési i dény alkalmából ajánljuk a t. c. gazdászoknak 

LOKOMOBI L-G ÉPEK FUTESEHEZ 
legjobb sikerrel alkalmas s évek óta elismert 

1 TÖMÖR, DARABOS ÉS KOCKASZENÜNKET! 
kívánatra minden vasú t i á l l omáshoz szá l l í tva és legolcsóbb á r a k mellett. 

A salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat Budapest, József-tér 12. sz. 
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X ö 4 4 Az igazgatóság. Q 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

:>—6 
Budapest, , K O T Z Ó P Á L Üllői-ut 18. 
Ajánlja: 

Legújabb, kitűnő szerkezetű s szilárd anyagból készült 

m 

Különös és figyelemre méltók! 

R. G A R R E T & SOHN 
COMPOI'ND 

GŐZMOZGON YA1 
40 százalék tüzelőanyag megtakarítással. 

R . G A R R E T ¿ S O H H 

K I T Ü N Ö G Ö Z M O Z G O N Y A I 
könnyen hozzáférhető, kiváló szilárd, tartányok 

nélkül, hajlított fedelű tűzszekrénnyel. 

Leg jobb s legú jabb szerkezet, sz i l árd auyag , 

tar tósság. 

EGY ÉVI JÓTÁLLÁS. 

Különös és figyelemre méltók! 

R. Garret & Sohn világhírű 

G S E P L Q I , 
4-szer fordítható acéldobsinekkel. Többet és job-

ban dolgozni egy gyártmány sem képes. 

JÁRGÁNYCSÉPLÓI 
t iszt í tó szerkezet és ané lkü l , kapcso la tban 

KOTZÓ-fé le szabad. 

h a r a n g - j á r g á n y o k k a i . 
stb. stb. 

Olcsó árak ! Kedvező fizetési feltételek* 



8. Oldal. 3HC X E D E T É S E K . 48. szám. 

T T r r c r M * f v m r v n w n x T I * 

0 
fifo 

S I M A 
SZENTESEN J 

é 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák , jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési k á r t y ák , ízléses megh ívók és 

táncrendek (színes nyomás vagy aranyozással), ét lapok, városi ¿s községi h ivata los nyomta tványok , 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ES NÉVJEGYEK, GYASZLAPOK, 
táb lás k imuta tások , időszaki és fo lyóiratok, h i r lapok , müvek , diszes kivitelű szalagaranyozások, 

IPAR ÉS K E R E S K E D E L M I KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és i roda i nyomtatványok , levélpapírok fs bor í tékok cégnyoámssal, fa l ragaszok stb. stb 

minden szin- és nagyságban! gyors, pontos izlcses és jutányos ároni elkészítésére. 

Ugyanitt a 

» S Z E N T E S I L A P " ¥ ™ 
cimü vegyes tartalmú hetiközlönyre, mely immár a t izenhetedik évi fo lyamába lépett ,— előfizetések 

i]' e l fogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Legelterjedtebb s legolcsóbb magyar napilap, k i d é b e n a l e j s z : ' i , tartalma szerint a legélénkebb, 

POLITIKAI NAPILAP 

Előfizetési árak: 
Egész évre.... 14 frt — kr. 
Félévre 7 » — » 
Negyedévre . . . 3 > 50 » 
Egy hóra 1 » 20 » 
Egjes szám Budapesten 4 kr. 

Vidéken 6 kr. 

Kiadóhivatal: 
Budapest, nádor-utca 7. sx., földszint, 
hova az előfizetések és a lap 
szétküldésére vonatkozó felszó-

lamlások intézendők. 

Előfizetés legcélszerűbben pos-

tautalvány nyal eszközölhető, 

Mutatványszámokat 
levelező-lapon nyilvánított kí-

vánatra egy hétig ingyen és 

bérmentve küld a kiadóhivat&L 

Szentes, 1887. Nyomatott a kiadó-tulajdonos : Sima Ferenc pyorssajtóján. 

Előfizetések a hó bármely nap-

jától kezdhetők. 

A t. Házból cim alatt országos hírűvé vált 

karcolatokban az ujabb írói nemzedék legkitűnőbb s 

legnépszerűbb tagja Mikszáth Kálmán humorizálja 

az országgyűlési párto'; és nofab.litások ferdeségeit, 

párttekintet nélkül. 

Tárcarovatunk a legváltozatosabb, legé énkebb 

s oly gazdag, hogy nem ritkán három-négy tárcát is 

közlünk egyszerre; legjobb nevü s a közöns g előtt 

legkedveltebb Íróink gazdagítják a ,.Pesti Hírlap4, e 

rovatát, kiknek sorából legyen el g kiemelnünk a 

köve'ke 'őket: dr Á ;ai Adolf (Porzó, Csicseri Bors), 

Bartók Lajos Beniozkvn- Bajza Lenke. Boros 

tyáni Nmdor, dr. Kened! Géza (Quint--*), Kü i hy 

Eu.i! K'.kszá h Kálmán (Scarron), ITur^i Karuiy, 

dr. Soliwarcz Gyula. Sebők Zsigmond S.emere 

Atti a. Siáosl Kerenr. Tábori Róbert (Columbus s b. 

A többi rovatokra is a legnagyobb gondot 

fordifják rovatvezető n uü a'ár-r nk : An*al?k Ká-

roly. B irabás Albert Luby Sándor. Som j ^y i 

Edo. So'imittely József (segédszerkesztő), stb.. 

csupa krpróbá't journalistikai munkaerő ugv, ho?y 

jól értesiütség, élénkség, a tartalom 0 zdag<,'ga és 

választékossága tekintetében a „Pe ti Hi I p -pal a'ig 

vetélkedhetik m g e v 'np. 

Távirati rovatunk mindig a I • ?a dagabb s 

kiállja a versenyt bármely európai na;v ^ »p 1. U:y 

a vidékről, mint a külföldről saj \t tu Sitiink látnak 

el eredeti táviratckVal s rnikor az f*s uu-ny. k u v ki-

vánják, belmunkatársaink >orálx»l külön tud)-tát is 

küldünk az események színhelyt le. njuit Itgutóbb 

Bulgár ába. 

Keti mell ikJspjafnk — mint F.:rtes7eti 

Újság H-iii Tanácsadó, G zJas gi Ujsig, 

sí b. — kivívták a na^y közönség hálá> elismerését 

kö?hasznosságukkal. 

0 

i i P) p 
b 

M I 1 

A magyar olvasó közönséghez! 
A „Pesti Hirap-' immár a kilencedik évfolyamát 

éli. Fényes írói kör csoportosul körülötte s a legújabb 
rsndszerü rotációs cép nyomja, mely a lapot óránkint 

15 ezer példányban teljes 16 oldalon és már 

fölvágva állítja elő, mi nagy kényelmére van az 
olvasónak és egr̂ z Európában eddig egyedül a „Pesti 
Hírlap" dicseked:.e;ik ez újítással. 

S méltán b'ípzkft lehet a Pesti Hírlap arra, hogy 

ma a legkedvelteb s legelterjedtebb lap. de még inkább 

arra, mint lett a'.z t ? Nem hízelgett soha a közönség 

hullámzó szeszélvének, hanem becsületesen és lanka-

datlanul, gyakran az áramlat ellen is lobogtatta a 

zászlót, melyet ki űzött. Pedig erre a zászlóra rossz 

idő járt, mert a liberalizmus a mi zászlónk. Magyar-

ország ujabb állami életének a liberalizmus a gyö-

kere. Magyarországon csak egy hazafias programm 

lehet hát: e gyökér ket kímélni. Ez volt, ez lesz a 

mi irányunk, melyet csak azzal toldottunk meg, hogy 

függetlenek vagyunk s leszünk a pártoktól. 

A .Pesti Hírlap'4 nem hajlik sem ide, sem oda. 

nem ösmer pártokat és gyűlölködést; az igazságot 
keresi mindenben s mert csak az igazságot nézi, me-

lyik oldalon van, meg nem nézi. 

Politikai programmunk tehát: erélylyel és igaz-

sággal szolgálni a nemzeti politika, szabadelvű hala 
dás és magyar demokracia érdekeit, kormánytól és 

pártoktól egyaránt függetlenül. 

Vezérolkkeinket különböző pártállásu jeles 

publicisták s politikai tekintélyek írják: Pulszky 

F-renc, Horváth Gyula, gr. Bánffy Béla, Eötvös 

Károly, Beksios Gusztáv, Törs Kálmán, Pesty 

Frigyes, Borostyánt Nándor, Kenedi Géza (felelős 

szerkesztő) stb. 

Nagy gondot fordítunk még mulattató karcola-

tok, apróságok, a közönség köréből való pa-

naszok közlésére, valamint a mindenki által szívesen 

olvasott szerkesztői üzenetekre. 

Regényünk mindig jól van megválasztva az 

érdekfeszítő ujabb termékek közül. r 

S bár legdíszesebb kiállításban naponta (a hétfői 

féllapot kivéve) két teljes ivet — 16 oldal — adunk 

olvasóink kezébe, külön kedvezményül h^tenkint egv 

zenemellékletet is csatolunk, előfizetőink számára 

teljesen ingyen, ugy hogy a zenekedvelő előfizető 

évenkir.t CO—70 jó darabot tartalma/ ' zene albu-

mot gyűjthet öseze. Oly kedvezmény <z, minőt ma 

egyetlen európai lap sem nyu t fiofij tjinek 

Mindezen kedvezmények daclra a „Pesti Hir-

lap" a lcgolosóbb napilap i ák m i l t á n mond 

ható, amennyiben csekély összeg:el ('íavonkint -0 

kr.) drágább az úgynevezett kis nén'rn .knál, melyek-

nél pedig ötszörte többet tartalmaz 

Legven szabad ezek után rt-mél nünk, hogy a 

,.Pe ti Hirlap' -ot a müveit ma* far ka.önség ezen'ul 

is pártolni s lehetőleg terjoszt ni is fo j? . 

A „Pesti Hírlap" űfizef.si ára: 
Egész évre 14 frt — kr 

Fél évre 7 rt — kr. 

Negyed évre 3 frt 50 kr. 

Egy hóra 1 frt 20 kr. 

Előfzetések a hó bármely napjáfól kezdhetők. La-

pun* cimének megírásakor szíveskedjenek a t. előfi-

zetők arra ügyelni, hogy csakis „PLSTI" Hirlapot 

írjanak. 

A „ P e s t i H i r l a p " ' % n 
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szerkesztősége és kiadóhivatala. 




