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Előfizetési árak; 
Egy évre . 

Fel évre . 

Negyed évre 

4 forint 

ű forint. 

1 forint. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek es az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

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

beiktatástól külfin 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyil t tér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k e d d e n é s p é n t e k e n r e g g e l . 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben • 

S t a r k Nándor és Dezső Sándor könyvke re skedésében . 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A regále megváltás és 
városunk, 

i . 

Röviden már érintettük, hogy a vormány 

az italmérési jogot ugy az egyes tulajdono-

soktól, mint a városoktól is meg fogja váltani. 

A megváltási tervezetet a pénzügyministerium 

már ki is dolgozta, s az ennek alapján készült 

törvényjavaslat a legközelebb egybeülő ország-

gyűlésnek egyik legfontosabb tárgya lesz. A 

regálé, mint az ősi uri jogok maradványa, 

az urbériség eltörlésével együtt lett volna meg-

váltandó; de mivel ez, mint uri juss, csak 

egy vagyon, egy jövedelmi forrás volt a jog-

egyenlőség minden érintése, csorbítása nél-

kül ; aunálfogva ennek megváltása, állami tulaj-

donná tétele elmaradt mind ez ideig. S ezek, 

mióta az indirekt jövedelmek képezik a kor-

mány reményét, hogy az állam pénzügyei 

valaha rendeztessenek, azóta forditá a kor-

mány komolyan figyelmét a ma egyesek, ura-

dalmak, községek és városok kezében és 

tulajdonában levő regáléra, mely, ha az állam 

részére megváltatik, a fogyasztási adóval együtt 

kezelve, idővel óriási jövedelmi forrássá fog 

fejlődni az állam kezében. S valóban, ha van 

az országban valami forrás, ez a fogyasztás 

és italmérés jövedelmeztetése, melylyel az ál-

lam fiiianciáinak rendezésére döntő befolyást 

lehet gyakorolni, más téren való kezdemé-

nyezés ma még csak kísérleti talaj: de az 

ország e két jövedelmi forrása biztos „ments* 

vár lesz az országra néve. 

A megváltást a kormány a következőleg 

terveli: 

1. Megváltási alapul veszi az 1883— 

1886. éveket, tehát négy év jövedelmi átlagát. 

2. Megváltásul 5"0 tőkésítés vétetik; de 

ebből 20a
0 kezelési költség levonatnék. 

3. A megváltás értékpapírokban adatik. 

Városunknak a regálé egyik fő jövedelmi 

forrását képezi, az tehát, hogy az állam miként 

fogja regálénkat megváltani, Szentes városára 

nézve oly nagy financialis kérdést képez, 

melylyel városunknak a törvény megalkotása 

előtt komolyan foglalkoznia kell, nem azért, 

mintha ez által a törvényhozásra befolyást 

gyakorolhatnánk, hanem, hogy országos kép-

viselőnk utján a tárgyalás alkalmával kifeje-

zést adjunk érdekeinknek, sőt már a terve-

zettel szemben felírással éljünk a kormányhoz. 

A városok regáléja nem egy természetű 

az egyesek jogával: mert mig egyes birtoko-

sok regálé-jövedelme, a vasutak épitése által, 

tehát az ősi hatalmas csárda-élet megszűnése 

következtében, erősen meghanyatlott, sőt több 

helyen majdnem értékét vesztette, addig az a 

városokban óriási mértékben nőtt és nőni fog. 

Szentes város regálé-jövedelme ugyanis 

10 év lefolyása alatt megkétszereződött, s ez 

nem a véletlen támadt konkurrentia, hanem 

egy város fejlődésének természetes következ-

ménye. Ugy, hogy az a regálé, mely ma 29 

ezer irtot jövedelmez a városnak, csak emel-

kedni fog; az tehát, hogy egy ily fejlődő 

jövedelmi forrásért, ha ennek elvételét maga-

sabb állami érdekek követelik, mit ad meg-

váltásul az állam ? ránk nézve igen fontos, 

életbevágó kérdés. 

A fönt rövid három pontban foglalt ter-

vezet szerint tehát az 1883 — 1886. évek átlaga 

lenne a megváltási alap. 

Ezen évek alatt 24,560 frt a jövedelmi 

átlag, igy ennek 5"0 tőkésítése mellett járna 

Szentesnek megváltásul 491,200 frt. Ebből 

azonban 20,J
o kezelés le vonatnék, e szerint 

marad tényleges megváltási díj 382,800 frt. 

Tehát, ha a kormány tervezete törvény-

erőre emelkednék, az esetre 382,800 frt regálé-

váltságot kapna Szentes. 

Ez az összeg azonban koránt sem felel 

meg Szentes regálé joga igazi értékének, s 

éppen ezért kell e kérdéssel idejekorán be-

hatóan foglalkozni. Q 

tatlan csipkedő közlemények semmit le nem von-

hatnak. 

A vázolt valódi tényállás ilyetén feltüntetésére, 

mint Csongrád város bírója, erkölcsileg kötelezve 

érezvén magamat, tekintetességedet tisztelettel kérem, 

hogy közérdekben irott soraimat becses lapjában 

közzétenni méltóztassék. 

Csongrádon, 1888. szept. 13. 

ifj. T e k u 1 i c s J á n o s , 
Csongrád város bírója. 

Kis koporsók. 

Tekintetes szerkesztő ur! 

A „Szentesi Lap14 folyó évi 4(J-ik szamában a 

csongrád-félegyházi vasút megnyitása tárgyában meg-

jelent távirati közlemény rektitikálása céljából van 

szerencsém jelezni, hogy a vasutniegnyitási ünnepély 

Csongrád város közönségének közös ünnepe volt; 

mert azt nem a községi párt, de az én elnökletem 

alatt alakult 25 lagu biz. közreműködése mellett, a 

városi hatóság rendezte, meg pedig — közbevetőleg 

mondva — Csemegi Antal főszolgabíró ur indítvá-

nyára, ki az e tárgyban volt első értekezleten is je-

len volt. 

Az emiitett távirati értesítésnek az is készakarva 

elferdített pontja, mintha a vasúti banketten 54-en 

vettek volna reszt; mert a barátságos ebéden, hol 

prograniiiiszerüleg nem lett toasztirozva, pusztán az 

idegen vendég urak és ezekkel ismerős néhány hely-

beli lakostarsunk, összesen 48-an voltak jelen; de 

az esti ünnepélyes banketten többen, mint ¿00-an, 

és pedig három intelligens helybeli egyénen kívül, 

az összes intelligentia pártkülönbség nélkül s a leg-

lelkesebb hangulattal vett részt, és igy csak a ten-

dentiósus roszakarat állithatja azt, mintha városunk 

összes lakosainak közörömét és közürmepét csak az 

uralkodó községi párt osztotta volna. 

llogy a jbiró és főszolgabíró urak az ünnepély-

től mi okon tartottak magukat távol, az az ő privát 

dolguk, mit bolygatni nyilvánosan joga senkinek nin-

csen, dacara annak, hogy pl. a főszolgabíró ur az 

esteli bankett-iven, mint résztveendő, aláírást is tett. 

Végre azon körülmény, hogy a fáklyásmenetet 

a Szivak-part rendezte szeretett orsz. képviselőnk 

tiszteletére, amily természetes, ép oly indokolt is. 

A minden mozzanatabaii Csongrád város alta-

lános lelkesültségének megfelelőleg impozánsul sike-

rült ünnepélyességek valódiságából tehát egyes, ar-

Ha betekintünk egy-egy község akácos temető-

jébe, a hűs árnyat vető zöld lombsátrak alatt ki-

váltkép az az apró kereszt-tábor ragadja meg figyel-

münket, mely a legnagyobb részben elhanyagolt s 

gazzal felvert kicsiny hantok mellé van tűzdelve. 

Mintha kifejezni akarná azt a szomorú valót, hogy 

„a kivel életében keveset törődtek, halála után az 

alant porló hamvakra nem is gondolnak." 

Alig van falusi pórcsalád, melynek fiatal cse-

metéiből kettőt-hármat kora sirba ne juttatna a 

szülei vétkes gondatlanság, a közerkölcsiség sülye-

dése s az az indolencia, melylyel, különösen az al-

sóbb néposztály, a rendes orvosi gyógykezelés iránt 

viseltetik. Sajnos, hogy sokan vannak, a kiket alig 

érdekel a saját vérének élete, testi és lelki fejlődése. 

A kiknek pedig képesítve van szivök a nemesebb 

érzésre, könyes szemmel nézik, midőn a családfáról 

egy-egy zsenge rügy hervadtan leválik, melyet a sze-

rető kezek talán tudatlanságból, vagy könnyelműségből 
nem ápoltak eléggé s nem edzettek meg ideje korán 
a külső káros behatások ellenében. S csaknem min-

den családban meghozza a kellő nevelés hiánya ezt 

a szomorú áldozatot, mely a statisztikában „gyermek-
halandóságé elnevezéssel megdöbbentő számadatok-

ban nyer kifejezést. 

Ilyen körülmények között azután ne csodálkoz-

zunk azon, hogy nemzeti életképességünk csökken s 

fajunk rovására a magyar haza népe számban ke-

vesbedik. Emlékezzünk nagy Széchényink látnoki 

kijelentésére, midőn a nemzet megapadt szama fe-

lett elborulva, azt mondá: „Oly kevesen vagyunk, 

hogy még tán az apagyilkosnak is meg kellene ke-

gyelmezni," s Tompa is, fajunk pusztulásán elkese-

redve, szólal meg íia születésekor: „Szülessetek so-

kan, e nemzetnek úgyis sok híjjá van!" A statisz-

tika, mint előbb említém, még ma is szomorúan 

illusztrálja idézett nagy férfiaink feljajdulását. 

Régóta érzett fájó seb ez a mi társadalmunk 

testén is, csakhogy a szegény népnek, mely tulaj-

donkép a fájdalmat érzi, sokkal több gondot és 

küzdelmet okoz a megélhetés, semhogy e bajon se-

gíteni bírna; a vagyonos osztály pedig nem akarja 

észrevenni e sötét képet attól a fénytől, jóléttől, a 

melylyel lelke és háza egyaránt telve van. Igy az-

után fogyunk számban, sülyedünk erkölcsileg és pusz-
tulunk vagyonban. 

Egész általánosságban fejtegetve a jelen cik-

kemhez felvett kérdést, — nem-e az emberi test 

egészsége az, ami elvégre is alapja mindennek? az 

emberi élet hasznának és dicsőségének alkotó eleme. 

Mert szép dolog ugyan a bölcsészet s nem kevésbé 

szép a lélek halhatatlanságának és a szabadakarat-

nak természetfölötti tudománya, de a józan értelem 

soha sem téveszti szem elől közös édes anyánkat, a 

termő földet, a melyből az ember alkottatott, mer 
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tudatával bir annak, hogy egy csekély betegség, me-

lyet a földről örököltünk, megdönti a lélek nemes 

fönségét s elhomályosítja az ész hatalmának ragyo-

gását. 

A szenvedő, vagy nyomorék testben béna a 

lélekerő, az emberi szenvedés megköti az akaratot 

s minden egészségtelen testben egy-egy különben 

produktiv erő vonatik el a köztevékenység mezejé-

ről. Azt talán szükségtelen mondanom, hogy az 

emberi boldogsághoz okvetlenül szükséges a test ép-

sége, a szervezet produktiv képessége, szívóssága 

és ereje. Már pedig a nagy társadalmi testek, a fa-

jok, nemzetek és államok boldogulása az egyének-

től van függővé téve. Ezért fordítanak az államok 

kiváló gondot az egészségügyre s iparkodnak meg-

szerezni azokat a feltételeket, melyek tűrhető egész-

ségi állapotot biztosítanak a lakosságnak. 

De bármily buzgó és lelkiismeretes tevékeny-

séget fejtsen is ki az állani a közegészség érdekében, 

óhajtott eredményeket a társadalom közreműködése 

nélkül soha el nem érhet. Iskolanak, egyháznak és 

társadalomnak egyarant tennie kell az egészség érde-

kében, hogy az mielőbb felemeltessék a nemzeti eszme 

színvonaláig, mert lehet-e nagyobb érdek, mely az 

együtt működésre ösztönözzön bennünket, mint sajat 

testünk egészségének veszélyeztetett érdeke ? S ott 

kell, mint minden hibát, a gyökerén keresni. Szilárd, 

jó alapot kell vetni, mert csak arra emelhetni meg-

felelő s az idő viszontagságainak ellenállni képes 

épületet. Egészségügyünk is alapjaban javításra szo-

rul. — Az apró gyermek-népseg, mely az életpálya 

küzdelmeit meg sem érve, mielőtt mellénk nőhetett 

volna, kora sirba hull. Pedig egy nemzet hatalma s 

reményt igérő jövője azokban a parányi karokban 

van s azokból az apró fejecskékből sugárzik elő, 

melyeknek rendeltetése a távol jövő méhében rejlik. 

Ezt a jövőt kell gyermekeinkben biztosítani, s oda-

hatni, hogy nemcsak szellemileg, de testileg is kifej-

lett, erőteljes nemzedék lépjen nyomunkba, midőn 

mi már az élet küzdelmeiben nyugalomra vágyunk. 

Hogy mik a mulasztások ez irányban? talan 

mindenki tudna egy adattal szolgálni, s hogy mily 

eszközökkel tartom én e bajt orvosolhatónak? el-

mondom legközelebb. 

A mi a mulasztásokat illeti, azok egész halmaza 

áll a kutatónak rendelkezésére, ha a gyermekhalan-

dóság okait behatóbban nyomozza. Első sorban is 

a szigorú hatósági felügyelet és kellő intézkedes hi-

ánya, a mit különösen községeinkben tapasztalunk. 

»SZENTESI LAP< 

Pedig a fa, melyet a gondosan elvetett magról ne-

velünk, mikor zöld fejecskéjével a nap melegének 

hatása alatt a földből kiemelkedik, kiváló ápolást 

igényel, melv ha hiányzik, bizony abból a parányi 

növényből nemcsak a viharokkal dacolni képes fa 

nem fejlődik, hanem még csemete korában — nélkü-

lözve a gondozó kezet — elvész, elpusztul. Épen igy 

vagyunk a gyermekkel is, különösen a kit mostoha 

sorsa az anyai kebelről elszakít, vagy — a mi szin-

tén gyakori eset — a kit saját anyja eltaszít. Igaz 

ugyan, hogy a fennálló rendeletek és törvények azt 

mondják, miszerint a dajkaságra kiadott gyermekekről 
a községi elöljáróság nyilvántartást vezetni köteles. 

Tehát a törvény gondoskodik a kisded illő ápoltatá-

sáról s koronként elrendeli az orvosi megvizsgálást. 

De vájjon hány községben vezetnek ilyen nyilván-

tartást, teljesitik-e a szükséges orvosi megvizsgálást 

s van-e hatóság, a mely ellenőrzi, számonkéri, hogy 

a kisdedek kellő ápolásáról gondolkodva volt? A 

feleletet az életben keresem, s megvallom, a törvény 

ezen rendelkezésének szigorú végrehajtását a gyakor-

latban soha sem tapasztaltam. Arról azonban sajno-

san győződtem meg, hogy a hatóságok hanyagsága 

minden felé tág tért nyit az úgynevezett „angyalcsi-
nálásu-nak. 

Ugyancsak a törvény elrendeli, hogy a 7 éven 
alóli gyermekek gyógykezelésben részesül jenek. Ez szin-

tén olyan rendelkezés, melyet ép azok tesznek illu-

zoríussá, a kiknek kötelességük volna szigorúan vég-

rehajtani. Mert a községi elöljáróság, mely — valljuk 

meg őszintén s irjuk népoktatásunk hátrányára — 

még ma sem tudja a közigazgatás céljait teljesen a 

személyi érdekek fölé helyezkedve meg valósit ani, 

mindig talál a gyógykezelésben nem részesített gyer-

mek szülei javára annyi mentő körülményt, hogy az 

elsőfokú egészségügyi hatóság; községeinknél a járási 

főszolgabiró a legjobb akarat mellett sem marasztal-

hatja el a mulasztó szülőket. 

Igy készülnek azok a kis koporsók a hanyagság, 

a bűn és a tudatlanság hármas vegyülékéből. 

S ez alkalommal is elmondhatjuk, hogy 

„A törvény magában holt betű, 

A végrehajtás lehel beléje életet.* 

Plautusz. 

Rovás. 
Nulla dies sine linea. Ugy látszik, hogy e ro-

vatot állandósítanunk kell; mert derék kollegáink egy 
hetet sem hagynak elmúlni a nélkül, hogy vagy egyik, 
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vagy másik ne utánozná Phaedrus szamarát s ne 
rúgna egyet rajtunk; igaz. hogy velünk is csak ugy 
járnak, mint a fent tisztelt mesebeli állat a megrú-
gott kősziklával, hogy saját csülküket ütik meg: no 
de ez az ő bajuk! Legutóbb a „Csongrádmegye' kap 
belé egyik, általunk is valószínűtlennek jelzett hírünk-
be, mely humorosan lévén megírva, bizonyára senkit 
sem sérthetett, de ő reá meg éppenséggel nem vonat-
kozott s nagy hangon kürtöli, hogy „befejezettnek 
jelent ki ez ügyben minden vitát!" 

Hát ki vitázik önnel, tisztelt kollega? Mi nem; 
olvan az ön tiltakozása, mint a következő régi adoma: 
„Ne kiabáljon!" — „Ki kiabál?- — Ön kiabál!" — 
„Én kiabálok?! Ő kiabál és most azt kiabálja, hogy 
én kiabálok!44 De hát a tisztelt kollega hiába igyek-
szik ránk ijeszteni, mert minket nem ijeszt n\e? 
hangja, akármilyen oroszlánhőrbe búvik is ! 

Mint máskor, ugy ez alkalommal se reflektál-
tunk volna a „Csongrádmegye44 ezen kiabálására, ha 
a „véletlen játéka44 nem sodorta volna a hazugság 
hínárjába a tisztelt kollegát. Ez egyszer azonban ő 
reá nézve roszul ütött ki a „véletlen játéka44 s svarccá 
tette tisztelt laptársunkat. Ugyanis, mint Dömsödi 
András polgártársunknak a „véletlen játékából44 la-
punk szerkesztőjéhez intézett s mai számunk „Nyilt-
terében44 közölt leveléből kitűnik, a „Csongrádmegye44 

szerkesztője Dömsödi Andrást, ki nála megjelent, 
hogy elmondja, mint esett meg kis leányával az ál-
talunk közölt eset, durván elutasította, mert — mint 
mondá — nem akar zsidó-lázitó (!) lenni, — azután 
pedig ugy a mi hírünket, mint Dömsödi előadását 
elferdítve, a valósággal teljesen ellenkezően, mégis 
közölte lapjában. 

S ez még csak hagyján ; de hogy a „véletlen 
játéka folytán nvilatkozatot állíttat ki Dömsödi elő-
adásáról, s azt aláíratja két egyénnel, kik közül az 
egyik nem is hallhatta, hogy Dömsödi mit mondott, 
mert a „véletlen játékából44 jelen sem volt a beszél-
getésnél : ez már oly eljárás, a melyhez méltó jelző 
nincs lapunk szótárában ! 

No, igen tisztelt kollega, eléggé tapintatosan 
meggondolta-e, mikor e hamis nyilatkozatot a „vélet-
len játékából44 közzétette? 

¥ * 
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A „ T i s z a - E s z l á r S z e n t e s e n " czímű 
hírünkre vonatkozólag megjegyezzük, hogy azt — 
mint a kezünkben lévő kéziratból bárki is meggyő-
ződhetik — a rendőrség köréből kaptuk. Viszont pedig 
közlése alkalmából szószerint ezen megjegyzéssel ki-
sértük: „A rendőrség különben folytatja a vizsgálatot, 
mely hívatva lesz kisütni, hogy mi a való az esetben, 
s nem valami Ízetlen tréfával van-e dolgunk?44 Hogy 
ebből, a Csongrádmegyén kivül, vallási sérelmet ki 
bir kimagyarázni, ha csak egy parányi kis józan 
ítélőképessége van, arra valóban kíváncsiak vagyunk? 
Ellenkezőleg, hírünk azon tendentiával volt megírva, 
hogy megmutassuk, mílv könnyen lehet bármily cse-
kély jelentőségű esetből egy kis roszakarattal világra 
szóló skandalumot csinálni. Ha ez a „Csongrádme-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 7-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
Az uradalmi íiskus megkérdezé a hatalmas 

igazgatót, hogy parancsol-e még neki valamit? mert 
ha egyébb dolga nincs, akkor tovább megy. A szelíd 
lelkű, tisztes agg, ki Micskey basáskodásával szem-
ben atyja volt az uradalom jobbágyainak, nem hall-
gathatta a gőgjében magan uralkodni nem biró 
direktort. 

Micskey gúnyosan nézett végig az agg próká-
toron, ki szelid természetével és nemes jó indulatá-
val nagyon szánalmas, tehetetlen léleknek tünt fel 
előtte. 

— Ugyan ügyvéd uram, — mondá neki lenéző-
leg, — nem szokott néha arra gondolni, hogy kegyel-
medből sokkal jobb pap lett volna, mint prókátor, 
aki elfakad sirva, ha egy parasztot a deresen jaj-
gatni hall! Nem csoda különben, ez vele jár az agg 
korral. Mikor az ember érzi már önmaga szánalmas 
voltat, akkor könnyen szánalmat érez mások iránt. 
De hát, ha már semmi hasznot nem tehet kegyel-
med urának, akkor miért nem mond le állásá-
ról? Mondjon le, ne kény szeri tsen rá, hogy a her-
cegnél kérjem elbocsáttatását. Inkább építtetek az 
uradalomban egy templomot s legyen benne pap. 

Dénes Pál prókátor ur meghajtá magát a ha-
talmas ur előtt, s hogy ne hallja tovább ennek 
gúnyos szavait, hátat fordított, s csak akkor mondá 
neki, hogy „ajánlom magam kegyes gratiájába." 

— Az én kegyelmembe ? ! — kiáltott s mint 
egy sebzett vad, ugy szökött fel a plenipotentiarius 
székéről Micskey. — Álljon meg kend ! — kiáltott 
az ügyvéd után; mert Isten legyen irgalmas és kegyel-
mes ; de azonnal deresre huzatom kendet és kenden 

veretem el azt az 50 botot, melyet a dálnoki bíró-
nak szántam. 

Dénes Pál megfordult, tiszteletet parancsoló 
szép ősz fejét büszkén felemelte, s mint egy meg-
sértett király, szemében szikrázó haraggal lépett a 

I felfuvalkodott jószágigazgató elé, kinél Dénes Pál 
egy egész fejjel volt nagyobb, de most, nemes fel-
indulásában, két fejjel is nagyobbnak látszott. 

— Nyomorult, — dörgött most a percekkel 
elébb szelid, görnyedt aggastyán a jószágigazgató 
fülébe, —- a nemes uradalom jobbágyait ellenőrizet-
lenül büntetheted, hóhérolhatod; de Dénes Pál ne-
mes ember, elődei hű szolgálatokat tettek a kirá-
lyoknak s azért pallós jogot nyertek Nagy Lajostól. 
A te eleid, nem tudom, hogy minémü hazafiúi érde-
meket szerzettek; de neked dobzódás és a méltat-
lan hatalmaskodás minden nemesi virtusod! — Az 
imént tűrtem hitvány becsmérlésedet; mert tiszte-
lem uramat, akit 40 év óta szolgálok, s nem akar-
tam megsérteni azzal, hogy felhanyjam, mily méltat-
lan emberre ruházta itt hatalmát. De tudd meg 
Micskey Péter, hogy fenyegetésed engem nem rémit 
meg, s bár idősebb vagyok 20 évvel nálad; de ha 
isten meg nem előz, el foglak tapodni, mint egy 
férget! Az isten legyen neked irgalmas! 

Dénes Pál hangja menydörgött, melle, mintha 
ki akart volna szakadni a nemes felindulástól, hul-
lámzott, mint egy háborgó tenger. 

— Megemlékezzél erre a napra Micskey Péter! 
— szólt az ügyész, s azzal, mint egy sebzett orosz-

! Ián, sebesen távozott. 

Micskey Péter, a gőgös ur, a teljhatalmú jó-
szágigazgató ott állt megsemmisülve s mintha sóbál-
vánnyá változott volna, némán nézett a távozó után, 
s midőn annak alakját az uradalmi kastély parkja 
elnyelte, tehát midőn már nem látta, akkor szaba-
dult fel lelke egy eddig soha nem érzett nyomás 
alól. 

— Megemlékezzél ezen napra Micskey Péter! 

— mormolá a jószágigazgató magában, de hangja 
csak távoli, elmúló viszhangja volt annak a menny-
dörgésnek, mely percekkel előbb fülébe zúgott. 

— Megemlékezzem ezen napra? Hát kitől kell-
jen nekem félni, hogy még fenyegetni merészelnek? 
— kérdé Micskey Péter önmagától. A gőgös és telj-
hatalommal rendelkező ember indulata egész féktelen-
ségének adta át magát, midőn az ügyész váratlan és 
niegsemnűsitőleg hatalmas fellépésének nyomása alól 
felszabadult lelke. 

— Megemlékezzem ezen napról ?! — kiáltott 
fel féktelen haraggal. — No, Dénes Pál, hát te mon-
dád: legyen az isten irgalmas néked. Eltaposlak mint 
egy férget! De nem érem meg ezzel, elpusztítom 
minden ivadékodat. Isten legven irgalmas nektek! 

— Elő, elő! szolgák! — kiáltott a hatalmas 
direktor s parancsot adott ki azonnal, hogy menje-
nek és verjék vasra Dénes Pált. 

— A tekintetes főfiskálius urat? — kérdék a 
szolgák álmélkodva. 

— Takarodjatok, kutyák ! ! — ordított most 
Micskey Péter — s kötözve hozzátok azt a vén ebet 
elém! Isten legyen irgalmas hozzá!—süvített Mics-
key hangja vésztjóslólag. 

E pillanatban jött vágtatva a négy huszár, 
kiktől Darab Pista és társai a dálnoki birót elvették. 

Micskey szemével sem látott, midőn meghallotta 
az esetet. 

— Hányan voltak ellenetek? Ott volt az egész 
falu ? 

— Ott, — mondá egy; de a másik elég sze-
rencsétlen volt ugyanezen pillanatban elárulni, hogy 
csak négyen voltak a falubeliek. 

— Ötvenet rátok gazemberek, ti hitvány kutyák, 
hát azért hordjátok ti az uraság címerét ruhátokon, 
hogy ezt parasztok verjék le rólatok? Isten legyen 
irgalmas futástokért! 

(Folytatása következik,) 
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gyé"-nek sikerűi, ugy ne igyekezzék legalább ebbéli 
jö érdemeit a mi nyakunkba varrni. Itt Szentesen, 
hol a vallásfelekezetek oly békességgel élnek egymás 
mellett, hogy nem kérdi senki, ki kálvinista, ki zsidó, 
ki katholikus ? vallási háborúságot csinálni csak oly 
magasztos és fennkölt lelkeknek juthat eszébe, minő 
a ,C,songrádmegyeu szerkesztője. Mi az ily fajta ba-
bérokat szívesen engedjük at neki, hadd tűzze azokat 
a .véletlen játékából" sok mindenfélét átélt fejére. 

Az a tapintatlan munkatárs. 

Politikai hir. 
— Strossmayer djakóvári püspök, kit csak 

az imént dorgált meg kemény szavakkal a magyar 
király, s aki páratlan vakmerőséggel azt felelte visz-
sza a királynak, hogy ,az ö lelkiismerete tiszta— 
legújabban a papnöveldei ifjúság részéről nála járt 
küldöttségnek egész nyíltsággal azt mondá, hogy 
„<dacára a királyi rendreutasításnak, mind halálig hü 
fog maradni azon elvek és tanokhoz, melyeket eddiy 
követett— Strossmayer püspök ezen szavai, szem-
ben a korona nyiltan kifejezett rosszalásával, szem-
ben a korona tekintélyével, s szemben a király aka-
ratával ; nemcsak lázadás, de lázítás is egyúttal, ami 
elengedhetlenül kell, hogy maga után vonja a bűnös 
büntetését. Lakoljon is meg érte s vesszen min-
den áruló ! 

Helyi és megyei hirek. 
— Vasatanknak a nagymérvű gabona-

szállítás e hónapban rendkívüli forgalmat adott. 
Folyton külön tehervonatok szállítják a gabonát, 
ugy, hogy e hónapban, tehát 14 nap alatt, 150 
vaggon buza lett elszállítva. Ha a forgalom folyton 
ily nagymérvű lenne, az esetben egy állandó teher-
vonat sem győzné meg a szállítást. — Ha kí lesz 
ez a vasút Vásárhelyig épitve, akkor itt oly forgalom 
lesz, melynél egyik fővonalon sem lesz nagyobb 

— A converzió. A város által régi adóssá-
gainak visszafizetése céljából felvenni elhatározott 
150 ezer frtos kölcsönt a magyar jelzálog hitelbank 
csak akkor adja meg Szentesnek, ha e kölcsön fel-
vételét a ministerium is jóváhagyja. Ez a kölcsön 
előnyösebb lesz, mint a vasúti kölcsön; mert a vasút-
építésre vett kölcsön 97 frtos papírokban fizettetett, 
a most felveendő 150 ezer frtot 97 írt 50 kros 
papírokkal íizeti a bank. Ez a 150 ezer írtnál 750 
frtot tesz ki. 

— Z o n g o r a - es f r a n c i a - t a n i t ó n ő . Kiss 
Zsófia kisasszony, Kiss Sándor állomásfőnök nő-
vére, ki zeneakadémiat végzett és kitűnő képzettség-
gel bír a francia nyelvben, Mihalovics János telek-
könyvvezető hazában zene- és francia-nyelv iskolát 
nyitott, s felvállal zongora- és francia-nyelv tanitasra 
ugy tiu, mint leánygyermekeket. A feltételek iránt Kiss 
Sándor állomasfőnöknél tudakozódhatni. Ajánljuk a 
kitűnő képzettségű tanítónőt a szülők figyelmébe. 

— S z ü r e t . A városi tanács a szüretelésre a 
jövő het, vagyis szept. á3-ától adta meg a jogot; 
azonban e miatt sokan panaszt emeltek a polgár-
mesternél; mert a mar teljesen érett szőlőt a vad 
darázs rendkívül pusztítja, s sürgették, hogy a szü-
retelésre már a héten jog adassék. Ugy tudjuk, hogy 
ma tanácsülés lesz, melyben el lesz határozva, hogy 
a szüretelés f. hó 17-étől engedélyeztetik, ami annyi-
val inkább könnyen mehet; mert már legtöbben meg-
szüreteltek. 

— A buza Bpesten f. hó 14-én, mint legma-
gasabb áron, 7 frt 85 kron kelt, ugyanezen napon 
Szentesen 6 frt 70—80—85 kron vettek. 

— A v a s u t ü g y b e n a pótépitmények ösz-
szegét — mint ezt már egy alkalommal irtuk volt 
lapunkban — az államvasút igazgatósága 19,145 frt 
30 krban állapitá meg. Ezen összegből ¿700 köb-
méter kavics szállítandó, melynek köbméterét az 
igazgatóság 6 frt 18 krral szállítja, s így pusztán a 
kavicsszállitás 16686 frtra rug. A leszámoló bizottság 
a tárgyaláskor köbméterenkent ± frtot, vagyis 5400 
frtot ajánlott fel, mit, természetes, hogy az állam-
vasút képviselői nem fogadtak el, s így a polgár-
mester külön kérvényt nyújtott be e tárgyban Baross 
Gábor közmunka és közlekedési ministerhez, s szemé-
lyesen is felkérte a ministert, hogy az államvasutak 
tulmagas követelését szállítsa le. A minister meg-
ígérte, hogy Szentes város ezen kérelmét a méltá-
nyosság határai között fogja elintézni, és nincs szán-
dékában, hogy az állam e kavicsszálhtásból nyerész-
kedést űzzön, s csupán azon költségeket kívánja 
megtéríttetni, a melybe a beszállítás tényleg kerül. 

— A gazdálkodó i f jnság által mai napon 
a kávéház nagytermében rendezendő táncvigalomra ujolag fel-
hívjuk a tánckedvelő ifjúság figyelmét. Belépti dij személyen-
kint 1 frt, kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem a szegény 
sorsú gyermekek felruházására fordittatik. 

— A v á s á r . Őszi vásárunk mindig nagy és 
nepes szokott lenni; de ilyen nagy talán soha nem 
volt, mint a mostani. Marha, ló, juh, sertés annyi 
volt, hogy a föld majd leszakadt alattok. Vevő azon-
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ban kevés volt. A zsidók hosszú napja nagyon meg-
érzett az elővásáron. Ara csak a jó lónak és sovány 
sertésnek volt, mely mesés áron kel most. Az apró-
jószágot is jó áron vették. Láttunk uj kukoricát is, 
zsákja 1 frt 20-30 krért kelt. Jó ár! 

— Jótékonycélu polgári bál tartatik 
ma, vasárnap este az alsópárti Teli-féle házban. A tisztajőve-
delern a kórház javára fordittatik. Belépti dij 80 kr. 

Hirek a szomszédból. 
— Másfél mil l ió forint veszélyben. 

Ennyit tesz kí az az összeg, amibe az újonnan ala-
kult csongrád-sövényhází társulat védgátjaínak kiépí-
tése és jókarba hozása kerül, s ezt az összeget akar-
ták f. hó 10—14-ike közötti éjjel a félegyháza-szegedi 
vonalon elrabolni. Az eset röviden a következő: Je-
lentés tétetett,hogy egy számos tagból álló fegyveres 
rablóbanda ólálkodik a félegyháza-szegedi vasúti vo-
na'on, azzal a vakmerő tervvel, hogy a vonatot 
megtámadja s a postát — mely Kállay Albert mi-
nísteri biztos részére 1.500,000 frtot hoz — kirabolja. 
Ugyancsak a titkos feljelentés szerint, a banda válo-
gatott csongrádi gazemberekből alakult s szervezke-
dett a másfél milliónak ily módon való megszerzésére. 
— A széles körben tett rendőri intézkedés azonban 
elejét vette a rablásnak s így a rablók elestek a dus 
zsákmánytól. A támadás szept. 12-én éjjelre volt 
tervezve, s — állítólag — a kivitelhez is hozzáfogtak, 
amennyiben Félegyháza alatt a vonal mentén cirkáló 
lovasörök a síneken keresztbe fektetve, gerendaosz-
lopokat találtak. Tehát egy kis vonatkisíklást tervez-
tek előbb, hogy a támadás annál sikeresebb legyen. 

— Ugyanezen helyen (Puszta-Szentpéteri) 1867-ben 
Rózsa Sándor szakgatta fel a síneket s állította meg 
bandájával a vonatot, mely akkor 200,000 forintot 
szállított. Erre fájt Rózsa Sándornak a foga; de a 
rablás még neki sem sikerült. — A szegedi királyi 
biztosság idejében, 1879-ben hasonló rémhír hozta 
izgalomba a rendőrséget. Akkor egy millió frt forgott 
szóban; de valamint sem 1867., sem 1879-ben nem 
sikerült a fogás, a gonosztevőknek most is koppant 
a foguk a millióktól. A tetteseket nyomozzák. 

Hazánk és a főváros. 
Radnáról irják lapunknak, hogy ott f. 

hó 9-én, a kisasszonynapi nagybucsu alkalmával is-
mét nagy veszedelem kisértett a templomban, s csu-
pán a véletlennek köszönhető, hogy a tavalyi ka-
tasztrófa nem ismétlődött. A vasárnapi nagy misén 
ugyanis a predikátíóba kezdett a pap, midőn az a 
vészes kiáltás zúgott át a templomot színültig meg-
töltött nép között, hogy tűz van! S csakugyan volt 
is. A templom egyik oldalfülkéjében a viasztárgyak 
lángralobbantak, égni kezdtek. A nép észrevette ezt 
s innen keletkezet a vészkiáltás. A prédikáló pap 
lélekjelenlétének köszönhető, hogy nagyobb szeren-
csétlenség nem történt, aki idejekorán figyelmeztette 
a népet, hogy maradjanak helyeiken; mert a tűz-
ből nem lehet veszedelem. 

— Szívtelen anya. A napokban Csóth 
veszprémmegyei községben kegyetlen esetnek jöttek 
nyomára a gyermekek révén. A falu egyik legvagyono-
sabb gazdájának alig 15 éves leánya, Rézike, a bur-
gonyaföldre ment s ott újszülött gyermekét a földbe 
ásta. Azután egy kötény burgonyát szedett s haza 
vitte. Amint távozott, libákat őrzött gyermekek szin-
tén azon földre mentek s lopva akartak burgonyá-
hozjutni, miközben nagy rémületükre egyik hant alól 
gyermekkéz látszott ki. Átszaladtak a szomszédos 
földre, hol egy szántóvető ember dolgozott, kinek 
tapasztalatukat elmondták. így került napvilágra az 
újszülött hullája s vele a gyermekleány sötét büne. 
A lány jejenleg szüleínéi fekszik súlyos betegen. 

— Ö r d ö g ű z é s . Szabolcsmegyei Nyir-Acsádon a 
minap ördögöt űztek, még pedig egy tanítóból. A botrányos 
eset ugy történt, hogy a gör. katli. tanitó többet talált bevenni 
a vinkóból, mint rendesen, s rajta olyan nagy fokú zavarodott-
ság volt észlelhető, hogy a faluban a babonás oláh nép között 
csakhamar hire terjedt, hogy a tanitó urba belebujt az ördög. 
Erre aztán a görög kath. pap, magához véve káplánját és a 
szent jelvényeket, megjelent a tanitó lakásán és ott, hívei 
szeme láttára, a tanítót a ház közepére állítva, azt vallásos 
szavak mondása közben körüljárta, tömjénfüsttel megfüstölte, 
mire a tanitó állítólag azonnal jobban lett, vagyis azt mondják 
a jelenvoltak, hogy látták, amint kibujt belőle az ördög. 

Aradi történet. Váratlan s következ-
ményeiben igen szomorú kimenetelű jelenet játszódott 
le f. hó 13-án este az aradi Salac-park fiatal fái közt. 
Egy szerelmes pár adott ugyanis a nevezett nap 
estéjén egymásnak találkát. A gyászruhás hölgy magas, 
deli lovag ajkáról szívta a mézédes csókot s halkan su-
sogva rebegte: szeretlek! . . . Kevés vártatva azonban 
léptek zaja verte fel álmukból. A titkon szeretkezőket 
nyomon követte két alak: egy férfi és egy nő (apa 
és leánya). A találkozás drámai hatású: velőtrázó 
sikoltás reszketteti meg a park levegőjét. A gyászos 
hölgyben az apa saját fiatal feleségét, a deli, magas 
férfiban a leány a saját férjét ismerte fel. — Másnap 
két válóper jelentetett be egyszerre az egyik aradi 
egyház papi törvényszéke előtt. — Szomorú jele ez 
is a mai romlott erkölcsöknek! 

3. oldal. 

Üzleti értesités. 
Szentes, 1888. szept. 15. 

A mai napon kezdődött őszi országos vásárunknak, ked-
vező lévén az idő, s mint mondani szokták, igen nagy „gyűlése" 
volt. Különösen ló és szúrómarhákból volt nagy felhajtás; de 
juh és sertés is igen nagy mennyiségben volt kiállítva. — A 
gabnaüzletben a mai zsidó ünnep rniatt semmi forgalom nem 
fejlődött ki. — Iparcikkekben csak holnap kezdődik a vásár. 

A következő árakat jegyeztük : 
Szarrasmarha: Jármos ökör párja 160—180 frt, fejős 

tehén dbja 45—GO frt, tinó párja 50—70 frt, két éves borjuk 
párja 40—45 frton kelt. 

Sertés rendkívül drága volt. Egy pár 3—4 éves sovány 
sertés 80—100 frt. 1 -2 éves parja 50—75 frt, tias sertés 4—6 
malaccal GO—70 frt, fél és háromnegyed évesek párja 25—30 
frton kelt. 

Juh, vágni való, párja 10—14 frt. 
Szalonna nagy mennyisegben hozatott a vásárra. Kez-

detben 04—65 frton kelt, később, a nagy kinálat következté-
ben, az árak lenyomattak 56—58 frtra. 

Elhaltak névsora. 
(Szentesen, 1888. szept. 9-től szept. 15-éig.) 

Török Borbála, 77 éves, vizkór. — Debrecenyi Judit, 

82 éves, aggkór. — Hevesi imre, 11 hetes, tüdőhurut. — Job-

ban József, 3 hetes, bélhurut. — Fekete Mihály, 8-2 éves, agg-

kór. — Kormány Anna, 81 éves, öngyilkos, akasztás által. — 

Gránic Ferenc, 2 hetes, bélhurut. — Sleier Mária, 48 éves, viz-

kór. — Lengyel János, 58 éves, gyomorrák. — Égető János, 

8 hónapos, bélhurut. — Lehota János, 42 éves, tüdövész. — 

('.akó Mihály, 2 hetes, születési gyengeség. 

N y i 11 -1 é r. 
(E rovatban közlöttekért nem felelúa a s z e r k.) 

Tekintetes szerkesztő ur ! 

A „Csongiádmegye" f. évi 74-ik számában egy nyilat-
kozat van közzétéve arról, hogy Kovács Pál szerkesztő ur előtt 
én rnikepen adtam elő a kis leányommal f. hó 8-án történt 
esetet. Ezen nyilatkozat azonban nem felel meg a valónak, s 
igy leirom itt, hogy én mit mondtam Kovács Fal urnák, egy, 
az ö hivatalában volt irnok jelenlétében: Elmondtam ugyanis 
Kovács Pál urnák azt, hogy szeretném, ha az újságjába leirná 
azt az esetet, ami kis leányommal történt, — elmondván neki 
azt, hogy leányom, a lakóasszonyom kis fiával a Nagyvölgybe, 
az erdőbe ment, mely idő alatt én a templomban kis misén 
voltam, s leányomat két krajcár Ígéret mellett egy zsidó, a ket 
temetőn keresztül a kukoricába csalta s ott lefektette, midőn 
azonban a gyermekek sivalkodtak, akkor ö elszaladt. A kis 
leányom lélekszakadva, sivalkodva szaladt haza, de ijedtében 
maga nem is birt hazáig jönni, hanem ugy vezette két asszony 
haza, hol mindkét gyermek sírva beszélte el, hogy leányomat 
egy zsidó meg akarta ölni. Én, mikor haza mentem, ugy, amint 
az esetet a gyermekektől hallottam, nagyobbik leányom által 
azonnal bejelentettem a csendőrségnél és a rendőrfőkapitány-
nál. Midőn az esetet Kovács Fal urnák elmondtam, s kértem, 
hogy tegye ki az újságjába, kijelentette, hogy 6 gyermekek 
szaván nem indul el s nem lesz zsidó-lázitó. En erre elmond-
tam, hogy lázitó nem akarok lenni; de szeretném, ha az ese-
tet kiirná újságjába ugy, amint azt leányom elmondta. — Ezek 
után én eljöttem, s mert Kovács Pál ur kérelmemmel elutasí-
tott, nem is gondoltam, hogy az esetről irjon valamit, miután 
azonban irt s nem ugy, aniint én azt elbeszéltem neki, kérem 
a tisztelt szerkesztő urat, hogy ezen nyilatkozatomat tekintsék 
valónak. 

Szentes, 1888. szeptember 14-én, 

Uömsödi András m. k. 
Végül még azt is megjegyzem, hogy Kovács Fal urnái 

csak egy fiatal ember volt s mégis ketten irják alá az én leá-
nyom esetéből történt nyilatkozatot. 

Dömsödi András m. k. 

FÖLD ELADÁS. 
A B ű s é r b e n mintegy 142 k a t a s z t . 

h o l d , Ehrlich Hajduska Róza-féle, jelenleg 

dr . Ec se r i L a j o s és neje tulajdonát képező 

Szántóföld akár egészben, akár kisebb 

részletekben, előnyös feltételek mellet örök-

áron eladó és azonnal birtokba vehető. Érte-

kezni lehet eladókkal lakásukon: dr. Fóliák 
Sándor városi főorvos házában Szentesen. 

2597—888. tk. szám. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhirré teszi, hogy a szentest árvapénztár és takarékpénztár 
végrehajtatónak liizdorfer László és Uizdorfer Károhjnt vég-
rehajtást szenvedő elleni 300 és 440 frt tőkekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyeben a szentesi kir. járásbíróság 
területén lévő és Szentes város belterületén fekvő, a szentesi 
1290. számú telekjegyzökönyvben A f 1695. rsz. alatt foglalt 
városi házra és tartozékaira o. ért. 1237 frt 50 kr. felüligereti 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in-
gatlan az 1888 évi s e p t e m b e r hó 24- ik nap ján delelőtt 9 óra-
kor ezen telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsáranak 
10" „-át, vagyis o. ért. 264 ftot készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított es az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezeséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1888. augusztus hó 2-ik napján. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 

Bartha, kir. jbiró. 



4. oldal. 
51. szám. 

mmammsí 

Ragadjuk meg az alkalmat, vegyQnk jó és olcsó 
v a r r ó g é p e t ! 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, miszerint a napokban egy j ó h i r ü b é c s i v a r r ó g é p g y á r o s s a l 

jöttem ismeretségbe, miáltal azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a l e g k i t ű n ő b b és l e g d i s z e s e b b k i á l l i t á s u 

m 

•Bft 
gyári áron szolgálhatok. E g y i lyen gép üzlethelyiségemben már ki van állítva és az a n. é. közönség 

részéről bármikor betekinthető. 
Ara csak| 4 0 |o. é. fr t . 

Midőn a n. é. közönség figyelmét ezen. valóban b á m u l a t o s a n o l c s ó be- ^ ^ ^ 

vásárlási forrásra felhívom, egyúttal kérem, hogy becses megrendeléseikkel minél szá- ^ ^ ^ ^ ^ 

mosabban szerencséltetni kegyeskedjenek. Tisztelettel 

4-5 ZSOLDOS JÁNOS, 
női ruhakészítő. 

: Üzlethelyiségem Szentesen, baromfipiac-utca 148. sz. a. van. 

3426. kp. 888. 

Hirdetmény. 
A tüzeseteknek lehetőségig való megaka-

dályozása végett a m. kir. belügyministerium 

nak 1869. évi 3365. és 1888. évi 53,888.11. 

számú körrendeletei értelmében és alapján 

1) Az udvarokba és kertekbe szalmának, 

szénának, kukoricaszárnak, nádnak és gyékény-

nek, vagy egyéb, bármi más könnyen gyúló, 

tüzelő vagy fedő anyagnak és takarmánynak 

nyílt, szabad helyen való összerakása vagy 

felhalmozása, 

2) A takarmány és tüzrevaló vagy fedő 

anyagok beszállításánál, berakásánál, tisztítá-

sánál, továbbá csűrökben, csűrkertben, istál-

lókban, padlásokon s általában könnyen gyúló 

anyagok közelében a dohányzás, nyílt világgal 

való járás, lövöldözés, tüzelés és bármely tü-

zelőszerek használata, valamint gyufának a fül 

melletti szokásos tartása betiltatik. 

3) Gyufák és más tüzelőszerek a gyerme-

kek elől gondosan őrizendők. 

1) Tűzveszélyes gyermeki játékszerek 

használata meg nem engedtetik. 

5) Minden háztulajdonos köteles legalább 

150 literes nagyságú vagy úgynevezett „pet-

roleumos hordóM mindenkor vizzel megtölt-

ve tartani. 

6) Köteleztetnek mindazok, kik az éven-

kint megújított és f. évi augusztus és szeptem-

ber hónapokban is — a szokásos módon 

többször közhírré tett tilalom ellenére udvaruk-

ban vagy kertjeikbe bármiféle könnyen gyúló 

anyagot szabad, nyílt helyen beraktak, vagy 

felhalmoztak, ezen anyagokat e hirdetmény 

keltétől 5 nap alatt eltávolíttatni, mert mula-

dékosság esetén a gyúló anyagok a rendőr-

hatóság által a városon kivül levő rakodó 

kertekbe az illetők költségére kihordatni és a 

költségek a tulajdonosoktól esetleg végrehaj-

tás utján is beszedetni fognak. 

E hirdetményben foglalt rendelet ellen 

vétők vagy muladékosok az 1879. évi XL. 

(kihágási büntető) törvény értelmében szigorúan 

büntettetnek. 

Szentes, 1888 szept. 13. 

Aradi Kálmán, 
rendőrfőkapitány. 

Uj-bor eladás. 
A csongrádi határban fekvő E r z s é b e t i 

s z ő l ő k Tisza felőli oldalán levő, általam 

1880-ik évben alapított m i n t a s z ő l ő ez é v i 

terméséből 

száz hektoltr. uj-bort, illetőleg 
mustot 

eladok, kisebb vagy nagyobb mennyiségben 

is. Úgyszintén nagy mennyiségű, legkitűnőbb 

fajú állani való l u g a s s z ő l ő t is adok el, 

kisebb, vagy nagyobb mennyiségben. 

Szüreti idény alatt és most kint a sző-

lőben van állandó lakásom, mely Csongrád 

várostól lépésben hajtva, egy órai távolra fek-

szik, fél órai fekete földön és fél órai homo-

kon, mindenütt a tiszai oldalon vezet az ut, 

a régi alpári uton. 

Csongrád, 1888. szept. 12-én. 

Ludrova i Tó th Is tván . 
Arad szab. kir. város mérnöke. 

m K ő s z é n é s k o a k s z ( p i r s z_é n) e l a d a s i r a k t a r . IP 

£ 
M 
'flj 

pŰ 
-O 
05 
O 

fH 
O 
Ö£ 
w 

Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a 

PETROZSÉNYI KŐSZÉNBÁNYA 
FÖÜGYNÖKSÉGÉT ÉS ELADÁSI RAKTÁRÁT 

Szentes és vidékére átvettem. — Nagy r a k t á r t tartok a legjobb minőségű 

===== fütöszenekböl, úgyszintén pirszénböl (koaksz) a legjutányosabb árak mellett, 

Eladási raktár: 

Tóth Árpád ur gőzmalma udvarán a vásártéréi). 

Megrendelések ugy nálam, mint az eladási helyen elfogadtatnak s a legkisebb 

mennyiség is dijmentesen házhoz szállittatik. 
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Szentes, 1888. augusztus 21-én. 

5 - 1 1 

Teljes tisztelettel 

S Z É N Á S S Y F E R E N C , 

V a l ó d i p o r o s z k ő s z é n b ő l n a g y r a k t á r . 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




