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Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 

Egy hely ára í)0 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól-fctilön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

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

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok 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 < 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Elötizetések elfogadtatnak helyben : 

S t a r k Nándor és Dezső S á n d o r k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n . 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szentes, 1888. szept. 21. 
A szegedi ügyvédi kamara, a szentesi 

ügyvédek panasza folytán, a szentesi zug-

irászok ellen vizsgálatot rendelt el. Kiküldte 

ugyanis Wagner Gyula kamarai ügyészt, hogy 

a zugirászokat terhelő adatokat gyűjtse össze, 

hogy ennek alapján a zugirászat megtorlása 

iránt a törvényszéknél a bűnfenyitő feljelen-

tés megtétethessék. 

A kamarai kiküldött által megejtett vizs-

gálat, mint mondják, kitünteti, hogy yigy a 

megyei, mint a városi és birósági hivatalnokok 

körében több, tekintélyes álláson levők is, 

rendszeresen űzik a zugirászatot. 

A zugirászatot a törvény pénzbirsággal 

és három hónapig terjedhető fogházzal ren-

deli büntetni, s igy ügyvédi karunkban bizo-

nyos megelégedés látszik uralkodni a felett, 

hogy kenyérkeresetök csorbitói büntetés alá 

fognak jönni és jövőre óvakodni fognak zug-

irászkodással az ügyvédi pályán élők existen-

tiáját rongálni. 

Részünkről helyén valónak találjuk, hogy 

a túlságosan elharapódzott zugirászkodás el-

len a törvényes lépések megtétessenek; mert 

a zugirászkodásban nemcsak az ügyvédi exis-

tentia megkárosítását látjuk, hanem sok eset-

ben a jóhiszemű félnek kijátszását és meg-

rontását is; mert akárhány eset fordul elő, 

hogy arra nem hivatott és törvényesen fel 

nem jogosított elemek oly ügyek rendezését 

is elvállalják, melyre képtelenek, s melyeket 

soha nem is rendeznek. S a fél meg van 

nyugodva, hogy ügye jó kézben van és csak 

akor ámul, bámul, kesereg és káromkodik, 

mikor évek multával kitudódik, hogy bizony 

ügye nemcsak hogy rendezve nincs, de en-

nek elhanyagolása miatt kára is esett. 

Szóval helyén van és itt az ideje, hogy 

a zugirászkodás korlátozására a törvényes 

lépések megtétessenek. 

Hogy lesz-e kellő sikere a kamara fel-

lépésének? azt nem tudjuk; mert mig a városi, 

sőt az állami hivatalnokok is oly szegénye-

sen fizettetnek, hogy rájok nézve a zugirász-

kodás szinte megélhetési kérdés, addig min-

den birság és büntetéssel szemben is fenn-

tartja magát a zugirászat. S ne higyje senki 

hogy ez csak Szentesen van igy; igy van az 

egész Magyarországon, és ha az igazat meg 

akarjuk mondani, hát mondjuk azt, hogy 

ügyvédeinknek a legnagyobbára részük van 

abban, hogy a zugirászat terjed, burjánzik. 

Miért? Hát azért, mert a felek, ha csak 

komoly perről nincs szó, kerülik az ügyvédet. 

Miért? — Mert nagyon kevés ügyvéd van, 

ki a félnek ügyét-baját, legyen az bármily 

kicsiny, ki nem igyekszik használni. Hány per 

van, hol több az eljárási költség, mint a 

kereset állaga. — A fél azután fél az expens-

notától, és ahol lehet, ahol tudja, kerüli az 

ügyvédet, s adás-vételeknél, apróbb beadvá-

nyoknál, megy az olcsón dolgozó hivatalnok-

hoz, ki — hite szerint — éppen ugy elvégzi 

ügyét, mint egy ügyvéd. Igaz azután, hogy 

nem ritkán olcsó húsnak hig a leve. De ezek 

a példák azért nem hatnak; mert a közönség 

végtére is mindig az olcsóbb munkát keresi, 

s azzal nem törődik, hogy annak az ügyvéd-

nek. kinek hosszas tanulmánya után, képzett-

sége és hivatása egy nagy tőkét képvisel, aki 

egyedül ebből él, s igy munkáját nagyobb 

joggal számitja drágábban, mint egy hivatal-

nok, kinek egyébb existentiája van, s kinek 

nincs is joga a beadványok gyártására. 

Az ügyfelek bizalma és rokonszenve sok-

kal nagyobb volna az ügyvédi képviseltetés 

iránt, ha minden eljárásra, minden perre, — 

a per összegéhez aránylag — meg volna a 

törvényes skála, melynél többet az ügyvéd-

nek nem volna joga felszámolni. — Ez meg-

ölné a zugirászatot; mert minden fél tudná, 

hogy ügyének rendezése, vagy pere eldőlése 

esetén mivel tartozik prókátorának. 

Mig az ügyvédkedés, a hivatás és tehet-

ség korlátlan értékesítéséből áll és a biró 

szeszélyétől vagy rokonszenvétől függ, hogy a 

rendesen jó magasra szabott eljárási költsé-

gekből a felek terhére mit érdemesítsen ; addig 

kevés ügyvéd bírja megőrizni magasztos hiva-

tása után méltán várható bizalmat és tisz-

teletet. S az a kevés, ki ezt birja, s kik ezt 

hosszas próbák után szerzették meg, nem 

félthetik existentiájokat a zugirászoktól. 

Állapotaink. 
ii. 

Csongrád, 1888. szept. 19. 

írtam, hogy közéletünk vezérférfiainak hatalmi 

versengése mily visszás, s ugy közéletileg, mint társa-

dalmilag tűrhetlen viszonyokat állandósít meg nálunk, 

Részrehajlással nem vádoltathatom; mert kije-

lentettem, hogy túlzás és erőszakoskodás volt a Cse-

megi-aera fenntartása; de ugyanezt kell mondanom 

a Réthi-korszakról is. 

Itt nálunk a vezérférfiak azt az örök igazságot, 

hogy „kölcsönös engedményeken nyugszik a világ 

békéje," nem akarják ismerni, s ha ismerik, nem 

alkalmazzák, hanem annál szívesebben ragadnak meg 

minden alkalmat, mely csak távolról is háladatosnak 

látszik egymás lejárására. 

Itt van most nálunk az az adóvisszatérítési 

összeg, melyet Csongrád a multakra nézve gátépítés 

és gátfenntartás címén kap. Ez az összeg 17,000 frt, 

melyet a város egy ősszegben kap évenkint az állam-

tól. Törvény szerint — mint ez már e lap hasábjain 

többször lett kifejtve — a gátfenntartás és gátépítés 

címén az egyes társulatok által nyert adóvisszatérítési 

ősszeg vagy egy ősszegben adatik meg a társulatnak, 

vagy pedig a társulat kebelébe tartozó földterületek 

adója szállíttatik parcellánkint lejebb azon arányban, 

amint a visszatérítési összeg áll a társulat kebelébe 

tartozó ártér állami adójával szemben. 

Mikor a liquidatio volt, jogában állt a társulat-

nak parcellánkint számoltatni el a visszatérítési ösz-

szeget, vagy kérni ennek (cummulativ) egy összegben 

való megtérítését. 

Igy kérte ezt annak idején Csongrád is, s igy 

ez az összeg most a közpénztárba folyik. 

Harc és küzdelem folyik most nálunk a felett, 

hogy kit illet ez a visszatérítési összeg? A földbir-

tokos osztályt-e, vagy magát a várost? 

Réthi azt mondja, hogy ez az összeg nem a 

földbirtokos osztályé, hanem az egész közönségé, — 

Csemegi, Szvoboda pedig azt mondják, hogy ez az 

összeg a földbirtokos osztályt illeti és semmi köze 
hozzá a birtoktalan osztálynak! 

Kinek van igaza? 

Én azt hiszem, hogy Réthi Ferencnek; mert 

nálunk a töltést nemcsak a földbirtokos osztály csi-

nálta, hanem a vizvészek alkalmával építődött az a 

közpénztár és a közerő hozzájárulásával. S a töltést 

védelem idején a közpénztárból és közerő segítségé-

vel védték meg és tartották fenn. 

Igy állván a dolog, a csongrádi adóvisszatérités 

összege, a város népének közös tulajdona. 

Ez egy elvitázhatlan igazság; de azért nálunk e 

felett folyik a küzdelem. S mig Csemegi és társai 

küzdenek itt a közönség egyetemének eldisputálhatlan 

joga és igazsága ellen, a földbirtokos osztály érde-

kében; addig Réthi szintén azon hibába esik, hogy 

mikor a közgyűlés a felett akarna dönteni, hogy kié 

az adóvisszatéritési összeg, azt mondja, hogy a vitá-

ban a földbirtokos osztály, mint érdekelt fél, nem 

vehet részt. 

Már miért nem? Hiszen ha áll az, hogy az az 

adóvisszatéritési összeg az egész közönségé, akkor 

ebben benne van a földbirtokos éppen ugy, mint a 

nem földbirtokos, s itt egyformán érdekelt fél min-

denki. Sőt józanul annak nincs is joga itt dönteni, 

aki nem érdekelt fél. S elvégre is a közgyűlés hatá-

rozata felettes jóváhagyást igényel, sőt ez a kérdés 

oly jogi érdekeket érint, melyek fölött közigazgatási-

lag nem is lehet dönteni. 

Ez az adóvisszatéritési kérdés azonban hálás 

anyag arra, hogy a gazdaosztály a többi osztálylyal 

szembeállittassék. De szabad-e ez? Helyesés lehet-e 

igy egy város közönségében az egyetértést és békét 

helyreállítani? S ha kérdem, hogy miért van hát ez 

mégis igy? erre mást nem felelhetek, mint azt, hogy 

a vezérek hatalmi érdekeért. Semmi más, ez a mi 

megölő betűnk. D. —l. 

— Az uj val lás- és közoktatásügyi 
miniszter. A király — mint a félhivatalos „Bud. 

Corr." értesült — gróf Csákg Albin főasztalnokot, a 

főrendiház alelnökét, Szepesvármegye főispánját ne-

vezte ki vallás- és közoktatásügyi miniszterré. Ez az 

első eset, hogy zászlós ur neveztetett ki miniszterré, 

bár e két méltóság nem összeférhetlen; magától ért-

hető azonban, hogy ezen kinevezés folytán más fog 

a főrendiház alelnökévé kineveztetni. 
* * 

* 

Körösszegi és Adorjáni gróf Csáky Albin 1841. 

évi április havában Krompachon (Szepesmegye) szüle-

tett. Atyja, gróf Csáky Ágost 1882-ben halt el. Az 

uj vallás és közoktatásügyi minister az ország leg-

régibb magyar főúri családjának sarja, amennyiben 



2. oldal. 

ősei a grófi cimet még 1560-ban nyerték, s vala-

mennyi főúri nemzetség között, csupán az Erdődyeké 

előzi meg régiségben; mely gróíi rangját még a 

Habsburgok előtti időben nyerte. 

Gr. Csáky Albint 1863-ban, tehát 24 éves korá-

ban, Lőcse város képviselőjévé választotta meg, mely 

alkalommal a képviselőház korjegyzője volt. A kép-

viselői mandátumot azonban nem sokáig tartotta meg, 

mert meg az első ülésszak alatt kineveztetett Szepes-

vármegye főispánjának és a megye székhelyén a fő-

ispánságba be is iktattatott. Dacára tehát íiatal ko-

ra nak, az ország legrégibb főispánjainak egyike, és 

most már 21 éve viselte ezt a méltóságot, tisztelve 

és becsülve megyéjének polgárai által, minden párt-

különbség nélkül. Ami bizonyára ritka példa a mai 

főispánok sorában, a kikben ma a világ megszokta 

már csak a kormány főkorteseit tekinteni. O felsége 

a király, hosszas szolgálataiért a Lipót-rend közép-

keresztjével tűntette ki, majd a mult évben főasztalnok 

mesterré és a főrendiház alelnökévé nevezte ki. O je-

lenleg az ország legliatalább zászlós ura. Neje, szü-

letett Bolza Anna grófnő, ki irodalmi működéséről 

ismeretes, legújabban Dalin Félix „Olidin vigasza" 

című regényének sikerült fordításával szerzett magá-

nak elismerést. 

Hisszük, kogy a kormány jól választott, midőn 

Trefort utódjául gróf Csáky Albint szemelte ki; és 

hogy a sok hivatott közül épen arra esett a válasz-

tás, ki ezen fontos állás betöltésénél a legtöbb remé-

nyekre jogosított. Adja isten, hogy ezen remények 

beteljesüljenek! 

Világfolyása. 
A legújabb megállapodások szerint II. 

Vilmos német császár a jövő hó elején indul 

meglátogatni szövetséges uralkodó-társait és 

XIII. Leo pápát. Bécsbe okt. 3-án érkezik, 

5-én pedig a királyival és Rudolf trónörökös-

sel Stájerországba megy vadászni, honnan 

Róma felé folytatja útját. 

Francia hivatalos körökben nem tarta-

nak attól, hogy II. Vilmos római utazása a 

politikai helyzeten változtatni fog, ellenkező-

leg azt hiszik, hogy Umberto olasz király és 

császári vendégének találkozása a béke szilár-

dításához fog járulni. — Konstantinápolyban 

ellenben ugy vélik, hogy e látogatás követ-

kezménye a középtengeri hatalmi egyensúly 

megzavarása lesz, miért is a porta elrendelte 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 8-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
A megszalasztott hajdúkra akkor is keserves 

órak vártak volna, ha a gőgös és kegyetlen direk-

torral elébb össze nem tüz az uradalmi liskussal; de 

igy a felkorbácsolt indulat éppen semmit nem lá-

gyult a hajdúk könyörgésére, sőt mennél inkább 

esengett az ötven botra ítélt négy deliquens, annal 

dühösebb lett Micskey Péter, s a mit soha nem tett, 

hogy személyesen végig nézze a büntetés végrehaj-

tását, most a kastély előtt állittatá föl a derest s 

ott nézte, amint a négy hajdú, kínos vergődés és 

jajgatás között kiállta az ötven botot. 

Botos Péter volt az utolsó, ki a deresre került. 

Őszbe csavarodott ember volt már, s mint hajdú, 

harminc év óta szolgálta az uradalmat, kezében 

sok mogyorófa palca foszlott szét a jobbágyokon 

végrehajtott kegyetlen sententiákban. Mindig büszkén 

szokott kérkedni azzal, hogy a herceg összes ura-

dalmaiban sincs olyan ember, ki kétszer meg ne 

halna, ha ő kedvére végig verne rajta ötven botot. 

—• Ez az ember, ki mint az uraság leghatalmasabb 

korbácsosa, harminc éven át minden megindulás nél-

kül kegyetlenkedett embertársai felett, most resz-

ketve könyörgött Micskey Péter előtt, hogy enged-

jen el büntetéséből; mert meghal a verés alatt s 

nem birja az ötven botot kiállani. 

— Neked öt bottal megszaporítom a büntése-
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a török hadihajók készentartását, nehogy a 

tavasszal meglepetések érjék. 

II. Vilmos Rómában időzése alatt két íz-

ben tesz látogatást a pápánál. Először, hogy 

a pápát meglátogassa, másodszor a vatikáni 

muzeumok megtekintése végett. XIII. Leo ő 

szentsége a császárt és kíséretét reggelivel 

fogja megvendégelni a muzeum termeiben. 

— A pápa környezetében azt hiszik, hogy az 

izgalmak, melyek e látogatással együtt fog-

nak járni, hátrányos hatással lesznek a pápára, 

annyival inkább, mert a pápa gyengélkedő s 

nagy fokú izgatottságban szenved. 

Eltekintve ez utazástól, az európai hely-

zet a mult évihez képest eléggé megnyugtató 

s közvetlen veszélylyel fenyegető feladatok ez 

idő szerint nem foglalkoztatják a vezető kabi-

neteket. Hogy mindazáltal Kálnoky gróf kül-

ügyministerünk felkereste Bismark herceget, 

abban csupán a két kiváló államférfiú szemé-

lyes jó baráti viszonyának bensősége s az 

általok képviselt államok szövetségének ren-

dithetlen szilárdsága jutott ünnepélyes kifeje-

zésre. — Albrecht főherceg berlini időzése, aki 

pedig 18GG. óta a legdühösebb ellensége volt 

Németországnak, Kálnoky gróf friedrichsruhei 

utja s II. Vilmos látogatása Bécsben, érthe-

tően jelzik ama benső viszonyt, mely monar-

chiánk és Németország között fennáll, s mely 

Európa békéjének minden igaz barátjánál a 

legnagyobb rokonszenvet kelti. 

A lefolyt hétnek a fentebb jelzetteken 

kivül fontosabb és feltűnőbb hirei közé tarto-

zik még egyik belga újságnak azon híreszte-

lése, mely szerint Bismark, aggkorára való 

tekintettel, nyugalomba akar vonulni. E hir 

valósága annyiban bír alappal; mert az mind-

ekkoráig nem cáfoltatott meg. 

A fejedelmi utazások és diplomáciai mis-

siók sesonjában figyelmet érdemel még Ser-

gius orosz nagyherceg, a cár testvérének jeru-

zsálemi utja, mely Konstantinápolyon visz 

keresztül, s melyet Pétervárról politikai kül-

detésnek jeleznek. Meg van ugyanis bízva a 

nagyherceg, hogy jelentse ki a szultán előtt 

a cárnak a bulgár-kérdésre vonatkozó szemé-

lyes nézeteit, ugy tartván, hogy a cár testvé-

rének ilyetén fellépése sokkal nagyobb hatás-

sal lesz a szultánra, mint a nagykövetek utján 

való tárgyalások. 

det; mert ha a herceg minden hajdúja megfutott 

volna is, neked nem lett volna szabad állásodat 

futással megbecsteleniteni, — mondá Micskey Péter 

és intett a botolásra kirendelt két embernek, hogy 

kezdjek csak meg az Ítélet végrehajtását. 

Botos Péter az első tizenkét botot nyögés nél-

kül állottá ki; de a tizenharmadiknál egy erős jaj-

kiáltás tört ki ajakán. 

— Nagyságos uram, meghalok ! — mondá. 

A botozók megálltak ; de Micskey intett, hogy 

folytassák. 

Botos Péter, mint egy állat, ugy ordított fel 

minden ütésnél; de Micskey Péter nem hallotta ezt; 

mert füle folyton zúgott Dénes Pál fenyegető szavá-

tól, hogy: megemlékezz ezen napról Micskey Péter! 

A dáridói uradalom hatalmas jószágigazgatója 

most vért szomjazott, Dénes Pál vérét, s a szeren-

csétlen hajdú jajgatása eloszlott azon gondolatok 

viharában, melyek az uradalmi fiskus megsemniitésé-

vei foglalkoztak. 

Botos Péter már nem jajgatott, mikor az 

egyik botos leereszté a pálcát az igazgató előtt és 

elkiáltá magát, hogy ötven ! 

Micskey Péter, mintha álomból riadt volna fel, 

„gaz ember!" — kiáltá, — „hát a ráadás?!" 

A másik botos néma keserűséggel nézett a 

deresen fekvő áldozatra, ki mint haloU, arcára esve 

feküdt mozdulatlanul a deresen. 

— Nagyságos uram, — szólt tompán, — ez 

az ember már nem él! 

— Mindegy! verjetek még rá ötöt. Majd a 

másvilágon bátrabb lesz, — mondá Micskey. 

54. szam. 

Mióta György görög trónörökös eljegyezte 

II. Vilmos testvérhugát: Zsófia hercegnőt, a 

külföldi sajtó egyre többet foglalkozik Görög-

országgal. így Kopenhágában, ahol jelenleg a 

görög király családjával együtt időzik, legújab-

ban az a sensatiós hir van elterjedve, hogy 

György király már nagyon kifáradt az ural-

kodásban és fia javára leköszönni készül a 

trónról. Beavatott körökben már azt is tudni 

vélik, hogy e nagy jelentőségű esemény 

már a trónörökös esküvője után bekövetkezik. 

A szerb királyi pár válása ügyében Buka-

restből uj és érdekes fordulatot jeleznek. E 

jelentések szerint Milán király és Natália 

királyné nem fognak ugyan kibékülni; de 

azért a válópör abban marad. Azt hiszik, hogy 

Ferenc József császár-király közvetítése veze-

tett erre a lépésre. 

A most befejezett őszi hadgyakorlatok 

alkalmából jól eső örömmel tölti e szivün-

ket azon legmagasabb helyről jött elismerés 

kifejezése, melylyel ő felsége, a legfőbb hadúr, 

továbbá a gyakorlatokon szintén jelen volt 

angol trónörökös s a külföldi magas rangú 

katonai tekintélyek a m. kir. honvédcsapato-

kat részesítették. Fokozza ezen örömünket az 

a körülmény, mely szerint a közös hadsereg 

vezetői is jónak látják a sokat gáncsolt honvéd 

csapatokat teljesen egyenértékű csapatként 

állítani a sorhad mellé, s beismerik azt, hogy 

a rövidebb szolgálati idő is teljesen elég arra, 

hogy harcra termett, kitartó legénységet ne-

veljünk. Bebizonyított tény ugyanis, hogy a 

fegyelem, a kitartás fentartója a lélek; nem 

szenved tehát kétséget, hogy a hosszú szolgá-

lati idő a lelket öli meg. A katona gép lesz, 

mely egyre kopik és lazábban jár, a harma-

dik szolgálati évben pedig már unottan tesz 

mindent. A rugó is csak egy bizonyos fokig 

feszül, aztán vészit ruganyosságából. így van 

ez az emberrel is — Nem a parádéskodásra 

kell tehát fektetni a fősúlyt, hanem a teljes 

harckiképzésre. A jelenlegi békeállomáuyt véve 

alapul, ha csak két évre szállíttatnék is le az 

eddigi három évi szolgálati idő, 85,000 em-

berrel terhelné kevesebb az állami háztartást, 

tehát egyharmad része, a mi Magyarországra 

nézve 10—12 millió frt megtakarítást ered-

ményezne évenként. — Jó lenne ezt az illeté-

kes köröknek komolyan fontolóra venni. 

Erre a deresen fekvő ember megmozdult. 

— Verjen meg az isten ötöd és hatod íziglen! 

— hörgé Botos Péter, s azzal lehajtá fejét, s már 

nem érzé a ráadást. 

— Vigyétek és temessétek el, — kiáltá Micskey 

Péter, s azután rendeletet adott ki, hogy egy kan-

cellista menjen Bántösre, a megyei székhelyre, Mics-

key alispánhoz, hogy Dálnok község ellenszegülésének 

megtörésére adjon a vármegye az uradalomnak se-

gítséget. 

— Hajtsátok elém az egész falu népét, — mon-

dá Micskey a kancellistáknak. — Még a csecsszopó 

is megsiratja ezt a napot! 

Egy másik kancellista pedig az uradalom cse-

lédeit vette maga mellé, kaszák és vasvillákkal fel-

fegyverkezve, hogy a megyei segítség megérkeztéig 

körül vegyék Dálnokot, nehogy a község felbujtói 

kereket oldjanak. 

— Kiirtom az egész községet! — mondá harag-

tól égő arccal Micskey. — Hitvány parasztok, nyo-

morult rabszolga nép! Hódoljon a földig, vagy vesz-

szen, hogy egy lélek se hirdesse nyomát! 

— És most jöjjön Dénes Pál, ki engem meg-

fenyegetett! Hozzátok elém megláncolva e vén, tehe-

tetlen nyomorékot. Eltiprom, hogy tudja meg sorsát! 

Így dühöngött Micskey Péter, mikor jöttek a 

Dénes Pál elfogására kiküldött szolgák, hogy „a tekin-

tetes főfiskális ur szívesen látja a nagyságos direk-

tor urat !* 

A szolgák elmondták, hogy az ügyész lelövés-

sel fenyegetett mindenkit, ki mozdulni mer! 

(Folyt, köv4) 
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Helyi és megyei hirek. 
— Dózsa K á r o l y volt megyei iktató teme-

tése f. hó ál-én, pénteken délután 4 órakor ment 
végbe nagyszámú gyászoló közönség részvéte mellett. 
Az elhunytnak számos jó barátján és tisztelőin kivűl 
városunk majdnem összes hivatalai testületileg jelen-
tek meg a temetésen. Ott volt a vármegyei tisztikar 
Siammer Sándor alispán vezetése alatt; a kir. járás-
bíróság, a postahivatal, a kir. adóhivatal, a városi 
tisztikar, az ármentesitő társulat tisztikara stb. A 
gyászbeszédet Geröe Lajos reform, lelkész tartotta. 
A gyászmenet, melyet diszbe öltözött megyei hajdúk 
kisértek, a vármegyeház előtt vonult el, melyen gyász-
lobogó hirdette a megye egyik legrégibb hivatalno-
kának lialálát, Béke poraival! 

— Trefor t gyászünnepély« Gimnázi-
umunk is hozzájárult azon kegyeletadóhoz, melylyel 
a hazai középiskolák országszerte adóznak az el-
húnyt vallás- és közoktatásügyi miniszter, Trefort 
Ágost emlékének — F. hó áá-én szombaton d. e. 
10 órakor az intézet az uj épület tágas dísztermében 
gyászünnepet rendezett, melyen — minthogy csupán 
az iskola szük körének volt szánva, a tanári karon és 
tanuló ifjúságon kivül csak a gimnáziumi bizottság 
tagjai vettek részt. — A gyászünnepet, miután az 
ifjúság énekkara a „HymnusM eléneklé, Zolnay 
Károly igazgató nyitotta meg; ezt követte Pólya 
Ferenc tanárnak szónoki magaslatra emelkedett em-
lékbeszéde, mely Trefort Ágostnak legfontosabb élet-
rajzi adataira is kiterjeszkedett; de leginkább a nagy 
férfiú jellemének voit szépen kidolgozott rajza. Á 
gyászünnepet az ifjúsági énekkar a Szózattal zárta be. 

— A körös-t isza-marosi ármentes i tő 
társu la t évi rendes közgyűlése, felmerült akadályok 
folytán, oktober 8-áról oktober 12-ére halasztatott 
el. Ennek folytán a központi választmány ülése is 
6-ika helyett október 10-én fog megtartatni. 

— Azok a kormánybiztos i számadá-
s o k sok gondot okoznak a „Szentes és Vidéké-'nek. 
Legutóbb is az ármentesitő társulat octóber hó 12-én 
tartandó közgyűlésének tárgysorozatát közölvén, ahoz 
a következő reflexiókat fűzi: „Az is furcsa, hogy a 
kormánybiztosi számadásokról mélyen hallgat a 
tárgysorozat, pedig már fölül vannak vizsgálva a 
főszámszék által, tehát mire való az az idegenkedés 
azoknak a közgyűlés elé való beterjesztésétől? Pe-
dig nem lehet azt hallgatásai elnyomni, mert van 
ám arra sok embernek gondja!- — Illetékes hely-
ről vett informatiók alapján megnyugtathatjuk a 
Szentes és Vidékét, hogy azokat a kormánybiztosi 
számadásokat senki sem akarja hallgatással elnyomni 
és a társulatnak is lesz reá gondja, hogy azok an-
nak idején a közgyűlés elé kerüljenek. Hogy ez al-
kalommal nem lettek a tárgysorozatba felvéve, an-
nak egyedüli oka az, hogy azok a számadások, bár 
a ministeri számvevőség által már elbíráltattak, és 
ennek alapján azok felelőssége alól, a fentartandók 
fentartásával, Horváth Gyula kormánybiztos — mint 
annak idején megírtuk — fel is mentetett, — jelen-
leg az állami főszám vevőszéknél vannak felülbírálás 
alatt. Téves tehát a „Szentes és Vidékének44 azon 
informatíója. hogy a kormánybiztosi számadások a 
főszám vevőszék által már el lettek volna bírálva és 
a társulathoz leérkeztek volna. Mihelyest a számadá-
sok a társulathoz leérkeznek, annak főigazgatósága 
gondoskodni fog arról, hogy azokba az érdekeltség 
bármely tagja és igy a „Szentes és Vidékének44 szer-
kesztője is (?) betekintést nyerhessen és szakszerű 
észrevételeit azokra megtehesse. 

— S a j t ó h i b a . A szentesi dalegylet hang-
versenye október 20-án lesz és nem 6-án, mint az 
mult számunkban tévesen lett közölve. 

— Tűzijáték. Bartscht Károly tűzmüvész 
Aradról, f. hó 23-án, azaz ma vasárnap, a Széché-
nyi-kertben nagy kéj- és műtűzíjátékot rendez a 
következő műsorozattal: — 1. Napkelet, mely külön-
böző sugarak által nagy látványt nyújt. — 2. A 
nemzeti címer, kokárdák, melyek robbanással vég-
ződnek. — 3. Szomorú fűzfa, különböző váltakozó 
szíkratüzzel, záradékul nagy ágyúzás. — 4. Repülő 
pillék,melyek a virágbokor mellett szállnak, s melyeknek 
szinpompája és meglepő fellobbanása igen szép lát-
ványt nyújt. — 5. Stuwer híres pirotechnikus tüz-
esokra, melyből több virág-csokor repül ki. — 6. 
A Vezúv kitörése, Herkulanum és Pompeji városok 
elpusztulása. A szüneteket több egymást követő 
szálló-, kígyózó-, asztali-, disz- és hulló-röppen-
tyűk töltik be. 

— A mula t ság vége. Vásári történet. P. S. 
felsőpárti fiatal gazdalegény mult vasárnap délután 
betért egyik sátorba, hol már több pajtása boroz-
gatott, a muzsika meg szólt s tűzről pattant „vásári 
szépségek" szolgáltak ki. Nyolc órára járt az idő, 
midőn P. S.-ral — noha saját vallomása szerint 
igen keveset ivott, — forogni kezdett a világ, erős 
álom vett rajta erőt s ereje a mulatság tovább foly-
tatására felmondta szolgálatot. A sátorban nem 
akart lefeküdni, azért tehát haza felé indult, a 
temető szélénél azonban nem mehetett tovább; az 

álom annyira erőt vett rajta, hogy le kellett fe-
küdnie. Álig dőlt le, mintha minden érzékét el-
vágták volna, mély álomba merült. Tizenegy óra 
felé azonban, miután fázni kezdett, felébredt. Szo-
morú valóra; mert magát teljesen Ádám kosztüm-
jébe öltözve találta. Valami gézengúz ugyanis, aki való-
színűleg már a sátorban szemet vethetett reá s talán 
az italába valami bódítószert kevert, teljesen levet-
kőztette; újdonatúj „kíkbélíjet,44 kalalapját, csizmáját 
és tárcáját, melyben nagyobb összeg volt, ellopta, 
csupán az inget hagyván meg rajta. Ilyen állapot-
ban és adjustérungban, teljesen józanul ment haza, 
hol könnyezve panaszolta el szüléinek az esetet, 
mely véle történt. Többen voltak, akik P. S.-t igy 
látták; de nem merték megszólítani. Pedig ha tud-
ták volna az állapot igazi okát, aligha menekült 
volna meg a vakmerő tolvaj, akinek most bottal ütik 
a nyomát. 

— A z ő s z f. hó 22-én verőfényes szép nap-
pal köszöntött be. 

Hirek a szomszédból. 
— A szárazérszabályozási tervek ellen 

az érdekelt csanádmegyei birtokosok tömegesen 
nyújtották be nyilatkozataikat és felszólamlásaikat 
Csanádmegye alispáni hivatalához, melyekben külö-
nösen azt hangsúlyozzák, hogy a makói határban eddig 
teljesen vízmentes földterület lesz a szabályozás ál-
tal az elöntés veszélyének kitéve. Mint értesülünk, 
ugy Makó városa, mint a körös-tisza-marosi ármen-
tesitő társulat is előterjesztéssel élnek, követelve, 
hogy a Szárazér fokozatos felzárásara szükséges til-
tok, és a csatorna partokat esetleges áthágással fenye-
gető nagy viz természetes lefolyását biztosító zsilip a 
szabálvozási tervezetek közé utólagosan felvétessenek. 

— Tanitó-gyülós. A „Csongrádmegyei tan-
testületek egyesülete44 („Alföldi tanitó-egylet44) ez évi 
rendes közgyűlését f. évi szeptember 30-án és októ-
ber 1-én tartja meg Szegeden, a polgári fiúiskola 
helyiségében (régi gimnázium-épület). 

Hazánk és a főváros. 
— Napoleon herceg Kossut Lajosnál. 

Kossuth Lajosnak — mint az Egyet, irja — érde-
kes vendége volt a napokban. Napoleon Jeromos 
herceg kereste fel turini magányában. A herceg 
Amadeo aostaí herceg esküvőjére utazott volt Tu-
rinba s ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy Türr 
tábornokkal felkeresse Kossuthot, a ki rendkívül 
szívesen fogadta őket. Kossuth elmondta vendégei-
nek, hogy a piemonti hegyek közt nagyon kelle-
mesen töltötte a nvarat s most igen jól érzi magát. 
Napoleon herceg a magyar emigráció idejében szo-
ros viszonyban volt Kossuthtal. 

— Dinami tgyár a Hortobágyon. Mint 
a „Debrecen44 értesül, ugy a földművelési, mint a hon-
védelmi minisztérium a Hortobágyon egy robbanó-
szer-gyár felállítását tervezi. 

— H a t napig a pincében. A szigorú mes-
tertől való félelem egy gyermeket majdnem halálba 
kergetett Bpesten, s csak a puszta véletlen, mi ezt meg-
akadályozta. Erik Mihály Klauzál-utca 4. szám alatt 
lakó szabómester még 14-én avval külte el hazulról 
Német Péter nevü 13 éves tanoncát, hogy egy géptüt 
hozzon. A fiu el is ment, de visszafelé jövet, a tüt 
elvesztette s e fölött való félelmében nem mert gaz-
dája szemei elé kerülni. E helyett lement a pincébe 
és ott húzta meg magát. Hat napig volt odalent egy 
sötét sarokba húzódva, hol f. hó 19-én a házmester reá 
akadt. A fiu a hat napi böjttől kimerülve, önkívületi 
állapotban feküdt ott s ily állapotban vitték a kór-
házba, hol most ápolják. 

— N e m kel l a f e l e ség ! Aradmegyében 
történt. Egy nyalka kereskedősegéd minden máso-
dik nap ellátogatott egy jómódú leányos házhoz. 
Addig udvarolt és bókolgatott a szép házíkísasszony-
nak, meg a mamának, a mig idejét látta egyszer, 
hogy megkérje a szép kisasszony kezét. Előrebocsá-
totta, ha ezt tőle megtagadnák, nem birja e fájdal-
mat 24 óráig átélni, és akkor ő öngyilkos lesz. A 
mama és a kisasszony rövid gondolkodás után bele-
egyeztek a házasságba Egy hó elteltével már férj 
és feleség lettek. Nászhozományul 2000 frtot kapott 
a leány, amiből egy csinos kereskedést nyitottak. De 
három hónapi boldog együttlét után egymást érték 
a kereskedésbe a fiatal einber adósságaiért a végre-
hajtások. Utána pedig egy szép napon megütötték a 
kereskedés előtt a dobot. A férj ekkor hazarándult 
nejével és rimánkodva élőállott s újra kért pénzt a 
mamától. — Mennyi az összes tartozástok? kérdi ez. 
— Csak négyezer forint. — Sajnálom, de ilyen nagy 
összeget nem adhatok. — De édes mama! — Nincs 
vásár! Elég sok két ezer frtot elpocsékolni. — Ezt 
komolyan mondja? — kérdi a fiatal gyöngéd férj. 
— Egész komolyan, édes vőm uram! — Akkor én 
is komolyan mondok valamit. — Tessék! — Nem 
kell a feleség! És a két fiatal gyöngéd szív örökre 
elvált egymástól. 

— A le főzöt t kincstár . Furcsa módjá 
találta ki egy ügyvéd annak, hogy mint kell kijátszani 
a kincstárt, és hogy lehet megtakarítani azokat a 
bélyegköltségeket, a miket a nyugták bélyegzése okoz. 
A feleknek ugyanis a következő szövegű nyugtákat 
szokta adni: „N. N, Ön a mai napon hatvan forin-
tot fizetett nalam, a mely összegről nyugtát kér: 
Én kijelentem önnek, hogy a mig a fizetett összeg 
után a II. fokozat szerinti bélyeget el nem hozza, ad-
dig önnek nyugtát nem adok. Tisztelettel N. N. ügy-
véd.44 A céduláról hiányzik ugyan a „nyugta44 fel-
irat, de azért a felek tnegelégesznek vele, mert hiszen 
megtakarítják a bélyegköltségeket. 

— Kivándorlás Amerikába. A hivata-
los adatok szomorúan illusztrálják, hogy Magyaror-
szág amúgy sem sűrű népességét mily óriási arány-
ban apasztja az amerikai kivándorlás. Az 1887. év-
ben a hivatalos kimutatások szerint 10,730 magyar 
alattvaló hagyta el az országot, hogy uj hazát ke-
ressen Amerikába. Ugyanez idő alatt kivándorolt 
Amerikába 5105 osztrák alattvaló. Az angolok az 
amerikai kivándorlók kontingensében 145,383, a né-
metek 88,72 ), az olaszok 38,057, a norvégek 15,971, 
az oros/.ok 19,052, a svédek 42,7G8, az ázsiaiak 515 
emberrel szerepelnek. 

Különfélék. 
— Milyen l e g y e n a nő? Egy agglegény 

a női kellékeket igy szedte össze: Legyen a nő alá-
zatos, állhatatos, becsületes, barátságos, békés, béke-
tűrő, beszédes, benső, bölcs, bizalmas, csinos, csen-
des, derék, deli, erkölcsös, egészséges, engedelmes, 
engedékeny, éleslátó, eszes, figyelmes, figyelmezett, 
gondos, gyengéd, gyermekded, gazdag, gazdálkodó, 
hálás, hibátlan, házias, hű, ifjú, illedelmes, ingerlő, 
igazságos, jámbor, jó társalgó, józan, jóakaró, jó, ne-
velt, kellemes, kecses, kitartó, készséges, könyörülő, 
körültekintő, kötelességhű, képzett, lelkesülő, lelkiis-
meretes, müveit, megelégedett, mértékletes, módos, 
mesterkéletlen, megelőző, megbízható, nemeslelkü, 
nyájas, nyíltszívű, okos, olvasott, óvatos, őszinte, 
pontos, példányszerü, rendszerető, résztvevő, szerény, 
szolgálatkész, szorgalmas, szellemes, szende, szívélyes, 
szép, szeretetreméltó, szelid, szemérmes, takaros, 
türelmes, tiszta lelkű, tiszta, tevékeny, titoktartó, ud-
varias, ügyes, vallásos, vidám, vonzó és nem vál-
tozékony. — Ha ilyen nőt találok, — hej-huj! bizony-
bizony megrnősülök . . de csak ugy ha lehett . . . 

— Főherceg i ebéd a 17-dik század-
b a n . A „B. B C.44 a következőket irja: 1624-ben 
történt, hogy egv osztrák főherceg nagy ebédet adott, 
mely alkalommal a meghívókra „szives miheztartás 
végett44 a következő érdekes pontok voltak feljegyezve: 
„A vendégek felkéretnek. 1. Hogy tiszta ruhában és 
cipőben, józanon jelenjenek meg. 2. Hogy az asztal-
nál székeiket ne lógazzák és lábaikat ne nyújtsák ki 
nagyon messzire. 3. Hogy ne igyanak minden falat 
után, mert akkor nagyon hamar tele lesznek, a ku-
pát azonban minden étel után egyszer kiürítsék, de 
bajuszukat és szájukat előbb gondosan megtörüljék. 
4. Ne nyúljanak kézzel a tálba s a lerágott csontokat 
se a tálba vissza, se az asztal mögé ne dobják. 5. 
Ne nyalják az ujjaikat és orrukat ne fújják az asz-
talkendőbe. 6. Végre ne igyanak annyit, hogy a szék-
ről lehulljanak s ne tudjanak egyenesen járni.44 

Elha l tak névsora. 
(Szentesen, 1888. szept. 10-tól szept. -22-éig.) 

Pintér Sándor, éves, tüdövész. — Sarkadi Nagy Lí-
dia, 1 hetes, születési gyengeség. — Gránic Julianna, 3 hetes, 
bélhurut. — Tóth Etelka, 15 hónapos, bélhurut. — Freund 
Fanni, 80 éves, aggkór. — Serki Julianna, 1 és féléves, bél-
hurut. — Purjesz Lipót, 60 éves. agy szélhűdés. — Irházi Bálint 
4á éves, tüdövész. — Erdöháti Nagy Klára. 13 éves, tüdövész. 
— Kuthi Anna. 4S éves, sorvadás. — Csenki Pál 54 éves, szív-
baj. — Dózsa Károly. 44 éves, dermgfircs. — Szarka Molnár 
Mihály, 76 éves, végelgyengülés. — Faragó Terézsia. á3

4 éves, 
bélhurut. — Lengyel Anna, 85 éves, aggkór. 

BAftAiWJ \vm BXABÓ 
IV, tized 704, számú háza szabad kézből eladó, 

Bútor eladás! 
A Sonnenfeld-féle I, t, 206, számú házban 

Kecskeméti Imrénél jutányos áron egy komplet 
ebédlői, hálószoba-butor és 1 salongarnitur eladó. 

Eladó szőlő! 
A S z é c h é n y i - k e r t i lngas- és bor-

szőlő termése f. évi szeptember hó 23-án, 
vasárnap dé lután 3 órakor, esetleg 21-én 
délelőtt folytatva; a helyszínén egyes szakaszokban 
el fog adatni, mire venni szándékozók ezennel meg-
hívatnak. 

Szentes, 1888. szept. 20. 

N a g y Imre, 
tanácsnok. 



4. oldal. H I E E E T É S E K . 54. szám. 

Ragadjuk megaz alkalmat, vegyünk jóésolcsó 
ZZZZZZZIZZZIZIZZIZIZZZZZZZ! v a r r ó g é p e t ! _ — _ — 
68X3 &&& Í52Ö® 

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 í s z e s e b b k i á l l í t á s ú 

s zede t C S & k í D I 
gyári áron szolgálhatok. Egy ilyen gép üzlethelyiségemben már ki van állítva és az a n. é. közönség 

részéről bármikor betekinthető. 

Ara csak| 4 0 o. é. f r 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 

ZSOLDOS JÁNOS, 
női ruhakészítő. 

: Üz le the ly i ségem Szentesen, baromf ip iac-utca 148. sz. a. van . 

Hiva ta los k i rde tmény . 

Szentes város 1889. évi közköltség előirányza-
tát a városi számvevő elkészítette, azt a tanács is 
átvizsgálta és elfogadta. Midőn ezt a körülményt az 
adózó polgárságnak tudomására hozom, az 1880. 
évi XXII. t. c. 125. §-ának rendelkezéséhez képest 
tudatom azt is, hogy a költségelőirányzatí tervezet 
f. hó 21-től kezdve október hó 4-ig bezárólag a szám-
vevői hivatalban, — mindenkor a hivatalos órák 
alatt — közszemlére van kitéve, mely idő alatt az 
adófizetők megtekinthetik és esetleg észrevételeiket 
arra megtehetik. 

Szentes város tanácsának 1888. évi szeptember 
l(J-én tartott üléséből. 

Szőlő eladás! 

2-3 
Sarkadi Nagy Mihály 

polgármester. 

3—3 FÖLD ELADÁS. 
A B ű s é r b e n mintegy 1 4 2 k a t a s z t . 

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

d r . E c s e r i L a j o s és neje tulajdonát képező 

s z á n t ó f ö l d 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. 

BARTHA JÁNOS nyug. kir. aljárásbiró 

I. t. 17. számú kurcaparli-utcai háza kertjében 

lévő szőlő ez évi termése szeptember 30-án 
délután 3 órakor önkéntes árverésen szaka-

szonkint el fog adatni, melyre a venni szán-

dékozók meghivatnak. 

Kiadó lakás. 
K i s s S á m u e 1 n é Mecs-Balogh Máriának 

I. t. 400. számú házában két egymásba nyíló 

szoba, egy konyha, egy éléskamra, pince, pad-

lás és tűzrevalós van kiadó. 

Két bolthelyiség 
kiadandó az újonnan épült H a r i s - f é l e h á z -

b a n ; tudakozódni lehet a görög udvarban 

Győri Józsefnél, vagy Juhász János városi 

nyilvántartó urnái. 

i m a o n i M 
kis-tőkei 120 hold legelő és szántóföldjük há-

rom évre haszonbérbe kiadó, vagy örök áron 

eladó. — I. t. 208. számú házuk három évre 

haszonbérbe kiadó, vagy örök áron eladó. — 

Értekezni lehet az örökösökkel saját házuknál. 

3—3 

2194-1888. E. 

Palyázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú város közigazgatásá-

nál lemondás folytán üresedésbejött, 400 frt évi java-
dalmazással dijjazott Írnoki állásnak válasz-
tás utján leendő betölthetése végett, a városi kép-
viselő testület határozata folytán, pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ez állást el-
nyerni óhajtják, hogy képességöket, maguk viseletét 
s eddigi alkalmazásukat igazoló, okmányokkal felsze-
relt. sajátkezüleg irott kérvényeiket Szentes város 
polgármesteri hivatalához címzetten, a közigazgatási 
iktató hivatalnál f. évi september hó 29-ik 
napjáig adják be. 

Szentes, 1888. september hó 18-án. 

Sarkadi Nagy Mihály, 
1—3 polgármester. 

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 á s i r a k t á r . 
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Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a 
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PETROZSENYI KOSZENBANYA 
FÖÜGYNÖKSÉGÉT ÉS ELADÁSI RAKTÁRÁT 

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

fütőszenekből, úgyszintén pirszénböl (koaksz) a legjutányosabb árak mellett, = = = = = 
Eladási raktár: 

Tóth Árpád ur gőzmalma udvarán a vásártéréig 

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

mennyiség is díjmentesen házhoz szállittatik. 
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Szentes, 1888. augusztus 21-én. Teljes tisztelettel 

6—11 

L^sá 
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 gyorssajtójan. 
y 




