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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 

Fél évre . . 

Negyed évre . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr-

Szerkesz tőség : 

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 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t tér-be i i 

minden egyes sor közlése 30 kr. 
Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

j ^ 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 . 
^ V ̂ S ^ Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

T 
A társulat és a vasút. 

A társulat tehát elviszi Szentesről a köz-

és választmányi üléseket H.-M.-Vásárhelyre. 

Legalább igy határoztatott el a legközelebbi 

gyűlésben, s e határozat valósulni is fog, ha 

a miniszter következetlen akar lenni azon ren-

delkezésében foglalt elvi állásponthoz, mely-

ben kimondá, hogy a gyűléseknek ott kell 

tartatni, hol a társulat székhelye van. 

Én osztozom Szentes város polgármeste-

rének a közgyűlésen kifejezett azon meggyő-

ződésében, hogy Baross miniszter e kérdés 

felett már egyszer kimondott és mindenesetre 

komolyan megfontolt rendelkezése mellett 

meg fog maradni. Különben nagyon ingatag 

alapokon kellene állani a ministeri elhatáro-

zásoknak. 

De sokan azt vitatják, hogy a gyűlések 

holtartási kérdése annyira a társulat privát 

ügye, hogy ebben a miniszternek csak a leg-

nagyobb önkénynyel lehet korlátozni a társu-

latot. S ha a társulat többsége szivósan ra-

gaszkodik ahoz, hogy a gyűlések Vásárhelyen 

tartassanak, hát végtére is azt mondja a mi-

niszter, hogy: miután ebben gátvédelmi érdek 

kockáztatva nincs, hát jól van, tartsátok a 

gyűlést ott, ahol akarjátok. 

Hát ez bekövetkezhetik, sőt vegyük ugy, 

mintha ez már megtörtént volna. S vigyük 

most már vissza a dolgot az eredeti inditó 

okra. 

A közgyűlésen az volt az indok a szen-

tesi gyűlés ellen, hogy a mi vasutunk nem 

nyújt oly közlekedési vonalat, mely az alsó, 

tehát a társulati érdekeltség nagyobb részének 

a Szentesre való juthatást megkönnyítené. 

Ebben Vásárhely, Makó, Lele, Szeged és Föl-

deáknak igaza van; mert rájok nézve a mi 

vasutunk nem vasút, ha csak Csabának nem 

tesznek erre felé vagy száz kilométeres körutat. 

Ami igaz, az igaz. Közlekedési szempont-

ból az alsó érdekeltség jogos kifogása fennáll, 

bár ezt a miniszteri rendeletben is kifejtett 

adminisztratiónális előny nagyon is paralisálja. 

De ha ettől eltekint az alsó érdekeltség, s 

csak azt a kényelmet nézi, hogy miként le-

hessen rövidebb idő és kevesebb fáradsággal 

a gyűlésre jutni, akkor Vásárhelynek legké-

nyelmesebb, ha otthon tarthatja a gyűléseket. 

Végtére is azonban a gyüléstartást a vas-

úti közlekedés hiányosságából akarják Vásár-

helyre vinni, s ezt én egy ujabb indoknak 

tartom, hogy a szentes-vásárhelyi vasút építé-

sével mozogjunk. 

A „Szentesi Lap" közelebbi számaiban a 

vasút tovább építésére az volt ajánlva, hogy 

a megye álljon a mozgalom élére. 

Megvallom őszintén, hogy én ezt, bár 

jóindulatu; de halva született ideának tartot-

tam, s nem azért, mintha egy megye nem 

volna képes, vagy nem volna hivatva vasutat 

építeni, hanem egyenesen azért; mert a mi 

megyénket erre képtelennek tartom. 

Hát tessék egyetlen egy nagyobb alkotásra 

mutatni Csongrádvármegyében, mely a megye 

kezdeményezésére nyert volna életet! 

Ott van a megyei székhely. Nem Szentes 

vitte-e ezen harcba Csongrádmegyét? 

Ott van a Széchényi ut kikövezése. Nem 

Szentes hajtotta-e ebbe is a vármegyét ? 

Ott van a kurcai híd és a Széchényi út-

nak a városba egyenesen bevezetése. Nem 

Szentes inditotta-e meg eziránt is a harcot? 

S ott van az akkor, annyi heves vitára 

alkalmat adott ányási belebbezés is, vájjon 

nem Szentes vitte-e ezen akcióba is Csongrád-

vármegyét? 

S ha azt akarjuk, hogy Csongrádmegye, 

mint irányadó, mint döntő tényező lépjen fel 

a vasútépítés ügyében, akkor nekem az a vé-

leményem, hogy eziránt a lökést adja meg 

Szentes városa, vagy még jobban teszi, hogy 

— mint ez már e lapban szintén ajánlva volt 

— Szentes maga, mint vasuttulajdonos építse 

tovább a vasutat. 

Leghamarább igy lesz kiépítve a szentes-

vásárhelyi vasút. r. — s. 

Az italmérés. 
i. 

A regálé megváltására vonatkozó törvényjavas-

latot Tisza Kálmán pénzügymínister már beterjeszté 

az országgyűléshez. Ez a törvény 1889. év január 

1-én, tehát már pár hónap múlva életbe lép. Leg-

alább ez a szándéka a kormánynak. S igy, ezen idő-

től, a korcsmáltatási jog az állam kezébe száll és e 

felett a kormány rendelkezik. Részünkről ugyan lehe-

tetlenségnek tartjuk, hogy a kormány ugy vihesse 

keresztül a törvényjavaslatot, hogy az már a jövő 

év elejétől életbe is lépjen, mindazonáltal a közön-

ségre nézve fontosnak és hasznosnak tartjuk, hogy 

a törvény nyel, mely az italmérés kezelésére egy 

egészen uj rendszert fog megállapítani, az irányadó 

törvényszakaszokat megismertessük : 

Alapelvek. 
1. §. A szeszes italok kimérése és kis mérték-

ben való elárusitása felett a kizárólagos rendelkezési 

jog az állam részére tartatik fenn. 

2. §. Ezen kizárólagos jog folytán korcsmákat 

nyitni, vagy a már meg levőket fentartani csak az 

állam engedélye mellett szabad. Senkinek sem sza-

bad az illetékes pénzügyi hatóság engedélye nélkül: 

I. bort (bormustot és gyümölcsbort), 

II. sört, 

III. égetett szeszes folyadékokat, u. m. 

a) szeszt. 

b) pálinkát, 

c) rozsoliót, 

d) szilvóriumot, 

e) likőrt, 

f) rumot, 

g) arakot, 

h) kognakot stb.; 

1. kimérni, vagyis a felsorolt szeszes italokat 

ülő, vagy álló vendégeknek, az üzlethelyiségben vagy 

azon kivül való fogyasztásra akár nyilt, akár zárt 

edényekben iparszerüleg kiszolgáltatni; 

2. kis mértékben elárusítani, vagyis ugyan-

azokat a szeszes italokat zárt edényekben, még pedig 

a bort és az égetett szeszes folyadékokat (2. §. 1.111.) 

50, sört pedig (1. §. II.) 25 literen alóli mennyiség-

ben az üzleti vagy elárusitási helyiségen kivül való 

fogyasztásra elárusítani. 

3. §. A kimérésre és a kis mértékban való el-

árusitásra az engedélyt a vállalkozó Írásbeli kérel-

mére, az üzlet helye szerint illetékes kir. pénzügyi 

igazgatóság adja meg. 

Az engedély megadása előtt tartozik a kir. 

pénzügyigazgatóság a vállalat helye szerint illetékes 

közigazgatási hatóságot, és pedig Budapesten az állam 

rendőrséget, törv nyhatósági joggal felruházott váro-

sokban a rendőrkapitányt, rendezett tanácsú váro-

sokban ezek polgármesterét, egyéb helyeken a fő-

szolgabírót, Horvát-Szlavonországban pedig a meg-

felelő s a bán által rendeleti uton kijelölendő ható-

ságot, az iránt nyilatkozatra felhívni, hogy az enge-

dely megadása s a folyamodó személy ellen nincs-e 

kifogása. Ha a felhívott hatóságnak kifogása nincsen, 

vagy a felhívás kézbesítésétől számított 15 nap alatt 

nem nyilatkozik, az engedély akadálytalanul megad-

ható. Ha ellenben a pénzügyigazgatóság, a közigaz-

gatási hatóság kifogása dacára is az engedély meg-

adása mellett van, valamint, ha az engedélyt meg-

tagadó határozatot hoz, s az ellen a vállalkozó 15 nap 

alatt felebbezéssel él, az ügy végeldöntés végett a 

pénzügyminiszter elé terjesztendő, ki az esetben a 

belügyminiszternek, Horvát-Szlavonországban a bán-

nak meghallgatása mellett, végérvényesen határoz. 

Azok, kik a pénzügyi hatóság részéről kimé-

rési vagy kismértékben való elárusitásra engedélyt 

nyernek, ebbeli üzletökre az iparhatóságtól külön nem 

kötelesek engedélyt kérni, a pénzügyigazgatóság azon-

ban az engedély kiadásaról az első fokú iparhatósá-

got, s a mennyiben ez nem lenne, ugyanaz avval a 

közigazgatási hatósággal, melytől előlegesen vélemény 

kérendő, evvel is esetről-esetre közölni tartozik. 

4. §. Hatósági engedély kérelmezésére kötelez-

vék s az engedély kinyerése előtt sem a kimérést, 

sem a kis mértékben való elárusitást semmi szín 

alatt nem gyakorolhatják: 

1. korcsmárosok, vendéglősök, italmérők s ál-

talában mindazok, kik a 2-ik §-ban felsorolt sze-

szes italok kimérésével, vagy e mellett kis mérték-

ben való elárusitásával is foglalkoznak. 

2. sör- és szeszfőzdék vállalkozói, bor-, sör- és 

szeszkereskedők abban az esetben, ha a szóban levő 

szeszesitalokat kis mértékben árusítják el; 

3. más kereskedők, szatócsok és mindazok, kik 

rendes üzletökön kivül a fent emiitett szeszes ita-

loknak kis mértékben való elarusitásával is foglal-

koznak. 

4. cukrászok, kávésok és ha az előző pontok 

alá nem esnek, mindazok, kik a 2-ik szakaszban 

emiitett szeszes italokat csakis poharanként iparsze-

rüleg szolgáltatják ki. 

5. bortermelők, kik saját termésű boraiknak 

kis mertékben való elárusitásával foglalkoznak. 



2. oldal. 

Az állami költségvetés. 
Magyarország 1889. évi állami költségvetését, 

mint ezt lapunk mult számában már röviden jelez-

tük, Tisza Kálmán, mint pénzügy minister, f. hó 18-án 

terjedelmes s pártkülönbség nélkül figyelemmel hall-

gatott beszéd kiséretében terjesztette a képviselőház 

elé. A beterjesztett költségtervezet a mult évihez 

képest 5.121,035 frt javulást mutat az államháztar-

tas serpenyőjében. 1888-ra ugyanis 12,443,116 frt 

volt a deficit, 1889-re pedig 7.322,081 frtban irá-

nyoztatik elő. 

A költségvetésből közöljük a következő főbb 

tételeket: 

Rendes kiadások: 328.931,877 forint, tehát 

7.876,190 írttal több, mint az előző évben, a mikor 

321.055,687 frt volt. Átmeneti kiadások: 4.177,743 

frt, vagyis 1.910,317 írttal több, mint az előző év-

ben, a mikor 2.267,426 lorint volt. Beruházások 

12.794,370 frt, vagyis 1.023,309 írttal kevesebb, mint 

az előző évben, a mikor 13 817,679 frt veit. Rend-

kívüli közösügyi kiadások: 8.670,215 forint, vagyis 

720,190 frttal több, mint az előző évben, a mikor 

7.950,055 forint volt. Összesen 354.574,235 frt, vagyis 

9.483,388 forinttal több, mint 1888-ban, a mikor 

345.090,847 frt volt. 

Rendes bevételek: 340.690,166 forint, vagyis 

14.862,564 frttal több, mint az előző évben, a mikor 

325.827,602 frt volt. Átmeneti bevételek: 6.561,988 

frt. vagyis 258,141 frttal kevesebb, mint az előző 

évben, mikor 6.820,129 frt volt. Összesen 347.252,154 

frt, vagyis 14.604,423 frtal több, mint az előző év-

ben, a mikor 332.647,731 frt volt. 

E szerint a deficit 7.322,081 frt. 
E 7.322,081 frtnyi hiány mellett a rendes keze-

lés mérlege a következő: Rendes kiadás 328.931,877 

frt, rendes bevétel 340,690,166 frt. A fölösleg tehát 

11.758,289 frt. 

E fölösleget a szeszadó több bevételével véli 

a pénzügyminister leginkább elérhetni, mert 10 mil-

lióval több bevétel van e cimen előirányozva. A ki-

adási többletet pedig főleg a honvédség fejlesztése, 

a m. kir. államvasutak gépgyárának kibővitése és a 

közösügyi kiadások okozzak. 

Az egyes tételek a következők : 

Rendes kiadások: Királyi udvartartás 4.650,000 

»SZENTESI LAP< 

frt, kabineti iroda 73,380 frt, országgyűlés 1.253,671 

frt, közősügyi kiadások 23.027,919 frt (több 1.336,358 

forint), központi nyugdijak 62,143 forint, nyugdijak 

5.789,142 frt, állami adósságok 117.680,010 frt (több 

2.080,602 frt), kamatbiztositást élvezett vasutak át-

vétele folytán elvállalt adósságok 11.634,243 forint, 

vasúti kamatbiztositási előleg 7.343,781 frt. Horvát-

Szlavonországok belígazgatási szükséglete 6.063,530 

frt. Állami számvevőszék 110,100 frt. Ministerelnök-

ség 334,939 frt. ő felsége személye körüli minis-

terium 54,020 frt. Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium 

36,080 frt. Belügyministerium 11.525,154 frt. pénzügy-

ministerium 56.699,137 frt. Közm. és közi. minis-

terium 14.220,448 frt. Államvasutak 27.257,585 frt. 

Földm. ipar- és keresk. ministerium 11.639,471 frt. 

Vallás- és közokt. ministerium 6.707,788 forint. 

Igazságügy ministerium 12.027,223 frt. Honvédelmi 

ministerium 10.742,121 frt (több 2.257,574 frt.) 

Átmeneti kiadások : Állami számvevőszék 2580 

frt. Ő felsége személye körüli ministerium 8722 frt. 

Belügyministerium 51,556 forint. Pénzügyministerium 

1.443,0(31 frt. Kereskedelmi ministerium 428,300 frt. 

Vallás- és közokt. ministerium 91,715 frt. Honvédelmi 

ministerium 2.151,869 frt (több 1.956,869 frt.) 

Beruházások: Állandó országház épitése 850,000 

frt. Belügyministerium 32,660 frt. Pénzügyministerium 

1.929,289 frt. Közlekedésügyi ministerium 3.905,570 

frt. Állami vasutak 5.184,000 frt, kevesebb 1.231,310 

frt. Földművelési ministerium 482,102 frt. Vallás- és 

közoktatásügyi ministerium 285,749 frt. Igazságügy-

ministerium 125,000 forint. Rendkívüli közösügyi 

kiadások 8.670,245 forint, több 720,190 forinttal. 

Rendes bevételek: Állami adósságok 17.905,029 

frt, állami számvevőszék 1895 frt. Ő felsége személye 

körüli ministerium 200 forint. Belügyministerium 

1.015,068 frt. Pénzügyministerium 252.306 088 frt, 

(több 11.861,900 frt). Közm. és közi. ministerium 

12.667,858 frt, állami vasutak 43.040,500 frt (több 

1.221,450 frt). Kereskedelmi ministerium 11.983,908 

frt. Vallás- és közokt. ministerium 800,405 forint. 

Igazságügyi ministerium 704,833 forint. Honvédelmi 

ministerium 264,382 frt. 

Átmeneti bevételek: Belügyministerium 3988 

frt. Pénzügyministerium 6.392,000 frt. Földművelési 

ministerium 36,000 frt. Vallás- és közokt. minis-

terium 130,000 forint. 

A „SZENTESI LAP'' TÁRCÁJA. 

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

Irta: Sima Ferenc. 

Micskey Péter hajthatatlan maradt s megpa-

rancsolta Páncél Pál és társainak, hogy azonnal 

állítsak elő az egész falut. 

— Még a csecsszopó, a haldokló se marad-

jon otthon! — ordított féktelen indulattal Micskey 

Péter, — ma egy falut akarok eltörölni a föld szí-

néről. Halljátok-e vén bestiák! Ma el fogom Dálno-

kot törölni a föld színéről. Kő kövön nem marad. 

A község 12 tisztes aggja, az ur haragja elől 

szó nélkül, alázattal tért ki. Kocsira ültek, hogy 

visszamennek Dálnokra és kihirdetik a hatalmas igaz-

gató könyörületet nem ismerő Ítéletét. De midőn 

indulni akartak, Micskey visszarendelé őket. Itt ma-

radtok mind, csak egy megy haza közületek; csak 

egy, s ha ma végre nem lesz hajtva parancsom, az 

itt maradt tizenegy vén rókának leüttetem a fejét. 

Hadd legyen az embereknek örök és elrettentő példa, 

hogy mint jár egy falka nyomorult pór, ha földes-

urának nem engedelmeskedik. 

Páncél Pál ment vissza Dálnokra, a visszatar-

tott többi deputatust pedig börtönbe vettette Mics-

key Péter. 

Micskeyné könytől ázott arccal nézte e rendel-

kezést a kastély ablakaból, s mikor a 11 ősz ember 

mögött becsukódott a börtön ajtaja, lement férjé-

hez, ki dühöngve járt-kelt a kastély előtt föl s alá. 

— Péter, édes férjem, — szólt szelíden hozzá, 

— türtőztesd haragodat. Elszörnyedek tettedtől. Bor-

zasztó vagy. Isten megverhet bennünket, ha az ál-

66. szám. 

— A h o n v é d e l e m és az 1889-ik év i 
á l l a m i kö l tségvetés , A honvédség és népföl-
kelés fejlesztése céljából az 1889. évi állami költség-
vetés négy millióval növekedik. A honvédgyalog-
ságnál az eddigi féldandár-rendszer helyett az ezred-
rendszer életbeléptetése 1889-ben csak pénzbeli 
illetményekben a törzskarok 100.000 frttal, a gyalog-
századok 600.000 frttal s a lovasszázadok 130.000 
frttal növelik a kiadásokat. Elhelyezés cimén a nép-
fölkelés 168.000 frtot emészt s az egész honvédse-
reg fél millióval, élelmezés cimén 400.000 frttal, ru-
házat dolgában 230.000 frttal, töltények cimén 60.000 
frttal, pótlovazás cimén 140.000 frttal kerül többe, 
mint 1888-ban. A kölségvetés egyik rovata közli a 
honvédsereg uj szervezetének átnézetét, mely 92 gya-
logzászlóaljat 28 ezredkötelékbe oszt, — ezek közül 
8 ezred 4—4, husz ezred 3—3 zászlóaljból áll. A 
lovasezredek eddigi száma (10) nem változott, csak 
az eddigi 4—4 századhoz fog 2 — 2 uj század csa-
toltatni, melyekből mozgósításkor szerveznek 5 uj 
lovasezredet. Az átmeneti kiadások cimén kért 2 
millió a gyalog- és lovas-századkeretek szaporítása 
folytán igy oszlik meg: 4946 gyaloghonvéd első föl-
szerelése, lóbeszerzésekre, építkezések, raktár és iroda 
berendezése, 875 lovashonvéd fölszerelése, tiszti lo-
vak és egyenruhák, 609 legénységi ló. Ide számítandó 
az ismétlő puskákért járó költség első részlete: 
724.000 frt s a szállítási költségek: 70.000 frt. 

Helyi és megyei hirek. 
N y u g a l m a z o t t a d ó t á r n o k . lluzicky 

György a szentesi kir. adóhivatal pénztárnoka, 40 
évi szolgálat után f. hó 18-án lett teljes fizetéssel 
nyugdíjazva. E derék, szorgalmára nézve mond-
hatni páratlan hivatalnokot, társasköreinkben min-
denütt ismerték és becsülték. Ruzícky valóban a hiva-
talos szolgalat s odaadó munkásság mintaképe volt, 
ki munkával érdemelte ki a nyugalmat. Kívánjuk, 
hogy ez igazán kiérdemelt nyugalmat sokáig élvez-
hesse zavartalan boldogságban. 

— K o v á c s P á l v á d a l á he lyezve . 
Kovács Pál sikkasztási bűnügyében Kövessy Gyula kir. 
alügyész már beterjesztette vádinditványát a kir. 
törvényszékhez. Ebben az ügyész Kovács Pált hiva-
t a l i s i k k a s z t á s b ü n t e t t e miatt kéri vád alá 
helyeztetni, av i / . -u 'á la t i f o g s á g f ö n n t a r -
tás a me l l e t t . Mint ebből látszik, Kovács Pál 
azon védekezése távolról sem bizonyult valónak, hogy 
őt meglopták. 

— A vasú t i á l l o m á s sz&k volta miatt a 
buzakereskedők között általános a panasz. Nincs hova 
berakni, sőt azt modhatjuk, hogy nincs hol lerakni 
a szállításra váró gabonát. Az üzlet vezetőség a fűtő-
házat rakodóhelyül adta át, mely most folytonosan 

tala ránk ruházott hatalommal visszaélünk. Kérlek, 

Péter, jöjj fel szobádba. A harag, az indulat rossz 

tanácsadó. Jöjj, felejts! 

— Felejteni, ha ha! Mig Dénes Pál él, addig 

Micskey Péter nem felejt! Ezt az embert saját ke-

zemmel akarom megfojtani. — Megölöm, s akkor 

megpihenek, akkor szelid, ártatlan jó ember leszek, 

nem fogok többé bántani senkit. Senkit. Megkegyel-

mezek mindenkinek, elengedem a jobbágyok tizedét, 

robotját. Atyja leszek a pórnak, mint egy pap. 

Együtt fogok velük imádkozni, enni. Megalázom a 

nép előtt magam. Ezt teszem; de elébb az uradalmi 

ügyészt megfojtom. 

Micskey Péter olyan volt, mint egy őrült. Hangja 

rekedt, tompa, állatias volt. Ha ha! Meg fogjá-

tok látni, hogy a gőgös Micskey Péter milyen sze-

lid, alázatos lesz, csak egy embert akarok megfojtani. 

Micskeyné rémülve hallgatta férjét, s azt hitte, 

hogy elméjét vesztette. Hiszen az ügyésszel soha 

nem volt semmi bajok, s Dénes Pál oly szeretetre-

méltó aggastyán volt, kit mindenki tisztelt, becsült. 

Micskeyné annyit tudott csak, hogy az ügyész jó, ne-

mes szívű ember volt, s védte a jobbágyokat férje 

kegyetlenkedései ellen; de ezért Micskey soha nem 

haragudott rá. S most egyszerre a féktelen felhábo-

rodás oka egészen meglepte. 

— Az istenért, de hát mi bajod van neked 

azzal a jó öreggel? — mondá férjének. 

— A jó öreggel ? Nincs semmi. Semmi, érted-e 

asszony, nincs semmi, csakhogy ennek az embernek 

meg kell halni abban a pillanatban, amikor én őt 

még egyszer meglátom. 

— Hát jól van, haljon meg, ha méltó a bün-

tetésre, csak jöjj fel szobádba, oh jöjj, édes férjem! 

A nő megfogá a zord, féktelenségig nekivadult 

ember kezét, s ez nem lökte el az asszonyt magától, 

sől ennek szelíd kérésére hajolva, követte őt a kas-

télyba. 

Az idő este felé volt. Micskeyt az indulat kime-

rité és szobájában divánjára dőlve elaludt. Mics-

keyné ez alatt szabadon bocsáttatá a dálnoki depu-

tátusokat és rendeletet adott ki, hogy a dálnokiak 

maradjanak otthon, az uraság megkegyelmez nekik. 

A dálnoki bíró leányáról megfeledkezett. 

Nagy volt a megrémült faluban e hírre az öröm, 

de midőn eszökbe jutott az embereknek, hogy Mics-

key megölte a bírót és fogva tartja ennek szép, ha-

jadon leányát, az elkeseredés hamarjában vissza fog-

lalta az egész falu lelkét. 

Másnap az egész vármegyét az a borzasztó hír 

futotta be, hogy Micskey Péter jószágigazgatót az 

éjjel meggyilkolták. 

Az életében annyi kegyetlenséget elkövetett jó-

szágigazgatót összedarabolva találták szobájában. 

Szobája falára véres ujjal a következő szavak 

voltak biztos vonással felírva: 

„Ilyen legyen minden vérszopó halála." 

Más oldalon ez: 

„Ez a legszelídebb büntetés, amit Istentől meg-

érdemeltél.44 

Ismét más helyen: 

„Igy vesszen el minden Micskey." 

A tetteseknek tehát volt idejük nemcsak a bor-

zasztó gyilkosság végrehajtására, hanem iszonyú tet-

tök indokolására is. 

Ki volt a gyilkos? — Ez a kérdés foglalkoztatá 

az egész vármegyét. Micskeynek ellensége volt min-

den jobbágy. Micskey alispán azonban nem jobbágy-

ban, hanem Dénes Pálban, az uradalom ügyészében 

kereste a gyilkost. 

(Folytatása következik.) 



2. oldal. 

Az állami költségvetés. 
Magyarország 1889. évi állami költségvetését, 

mint ezt lapunk mult számában már röviden jelez-

tük, Tisza Kálmán, mint pénzügyininister, f. hó 18-án 

terjedelmes s pártkülönbség nélkül figyelemmel hall-

gatott beszéd kiséretében terjesztette a képviselőház 

elé. A beterjesztett költségtervezet a mult évihez 

képest 5.121,035 frt javulást mutat az államháztar-

tas serpenyőjében. 1888-ra ugyanis 12,443,110 ht 

volt a deficit, 1889-re pedig 7.3:2:2,081 frtban irá-

nyoztatik elő. 

A költségvetésből közöljük a következő főbl) 

tételeket: 

Rendes kiadások: 328.931,877 forint, tehát 

7.876,190 írttal több, mint az előző évben, a mikor 

321.055,687 frt volt. Átmeneti kiadások: 4.177,743 

frt, vagyis 1.910,317 írttal több, mint az előző év-

ben, a mikor 2.267,426 forint volt. Beruházások 

12.794,370 frt, vagyis 1.023,309 írttal kevesebb, mint 

az előző évben, a mikor 13 817,679 frt veit. Rend-

kívüli közösügyi kiadások: 8.670,215 forint, vagyis 

720,190 frttal több, mint az előző évben, a mikor 

7.950,055 forint volt. Összesen 354.574,235 írt, vagyis 

9.483,388 forinttal több, mint 1888-ban, a mikor 

345.090,847 frt volt. 

Rendes bevételek: 340.690,166 forint, vagyis 

14.862,564 frttal több, mint az előző évben, a mikor 

325.827,602 frt volt. Átmeneti bevételek: 6.561,988 

frt, vagyis 258,141 írttal kevesebb, mint az előző 

évben, mikor 6.820,129 írt volt. Összesen 347.252,154 

frt, vagyis 14.604,423 frtal több, mint az előző év-

ben, a mikor 332.647,731 frt volt. 

E szerint a deficit 7.3*22,081 frt. 
E 7.322,081 frtnyi hiány mellett a rendes keze-

lés mérlege a következő: Rendes kiadás 328.931,877 

frt, rendes bevétel 340,690,166 írt. A fölösleg tehát 

11.758,289 frt. 

E fölösleget a szeszadó több bevételével véli 

a pénzügyminister leginkább elérhetni, mert 10 mil-

lióval több bevétel van e cimen előirányozva. A ki-

adási többletet pedig főleg a honvédség fejlesztése, 

a m. kir. államvasutak gépgyárának kibővítése és a 

közösügyi kiadások okozzak. 

Az egyes tételek a következők : 

Rendes kiadások: Királyi udvartartás 4.650,000 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 12-ik folyt. 

Irta: &ima Ferenc. 

Micskey Péter hajthatatlan maradt s megpa-

rancsolta Páncél Pál és társainak, hogy azonnal 

állítsak elő az egész falut. 

— Még a csecsszopó, a haldokló se marad-

jon otthon! — ordított féktelen indulattal Micskey 

Péter, — ma egy falut akarok eltörölni a föld szí-

néről. Halljátok-e vén bestiák! Ma el fogom Dálno-

kot törölni a íöld színéről. Kő kövön nem marad. 

A község 12 tisztes aggja, az ur haragja elől 

szó nélkül, alázattal tért ki. Kocsira ültek, hogy 

visszamennek Dálnokra és kihirdetik a hatalmas igaz-

gató könyörületet nem ismerő Ítéletét. De midőn 

indulni akartak, Micskey visszarendelé őket. Itt ma-

radtok mind, csak egy megy haza közületek; csak 

egy, s ha ma végre nem lesz hajtva parancsom, az 

itt maradt tizenegy vén rókának leüttetem a fejét. 

Hadd legyen az embereknek örök és elrettentő példa, 

hogy mint jár egy falka nyomorult pór, ha földes-

urának nem engedelmeskedik. 

Páncél Pál ment vissza Dálnokra, a visszatar-

tott többi deputatust pedig börtönbe vettette Mics-

key Péter. 

Micskeyné könytől ázott arccal nézte e rendel-

kezést a kastély ablakából, s mikor a 11 ősz ember 

mögött becsukódott a börtön ajtaja, lement férjé-

hez, ki dühöngve járt-kelt a kastély előtt föl s alá. 

— Péter, édes férjem, — szólt szelíden hozzá, 

— türtőztesd haragodat. Elszörnyedek tettedtől. Bor-

zasztó vagy. Isten megverhet bennünket, ha az ál-
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frt, kabineti iroda 73,380 frt, országgyűlés 1.253,671 

frt, közösügyi kiadások 23.027,919 frt (több 1.336,358 

forint), központi nyugdijak 62,143 forint, nyugdijak 

5.789,142 frt, állami adósságok 117.680,010 frt (több 

2.080,602 frt), kamatbiztositást élvezett vasutak át-

vétele folytán elvállalt adósságok 11.634,243 forint, 

vasúti kamatbiztositási előleg 7.343,781 frt. Horvát-

Szlavonországok belígazgatási szükséglete 6.063,530 

frt. Állami számvevőszék 110,100 frt. Minísterelnök-

ség 334,939 frt. ő felsége személye körüli minis-

terium 54,020 frt. Horvát-Szlavon-Dalmát ministeríum 

36,080 frt. Belügyministeríum 11.525,154 frt. pénzügy-

minísterium 56.699,137 frt. Közm. és közi. minis-

teríum 14.220,448 frt. Államvasutak 27.257,585 frt. 

Földm. ipar- és keresk. ministeríum 11.639,471 frt. 

Vallás- és közokt. ministeríum 6.707,788 forint. 

Igazságügyininisterium 12.027,223 frt. Honvédelmi 

ministeríum 10.742,121 frt (több 2.257,574 frt.) 

Átmeneti kiadások : Állami számvevőszék 2580 

frt. Ő felsége személye körüli ministerium 8722 frt. 

Belügyministeríum 51,556 forint. Pénzügyministeriuni 

1.443,001 frt. Kereskedelmi ministerium 428,300 frt. 

Vallás- és közokt. ministerium 91,715 frt. Honvédelmi 

ministerium 2.151,869 frt (több 1.956,869 frt.) 

Beruházások: Állandó országház építése 850,000 

frt. Bel ügy m inisterium 32,660 frt. Pénzügyministeriuni 

1.929,289 frt. Közlekedésügyi ministerium 3.905,570 

frt. Állami vasutak 5.184,000 frt, kevesebb 1.231,310 

frt. Földművelési ministerium 482,102 frt. Vallás- és 

közoktatásügyi ministerium 285,749 frt. Igazságügy-

ministerium 125,000 forint. Rendkívüli közösügyi 

kiadások 8.670,245 forint, több 720,190 forinttal. 

Rendes bevételek: Állami adósságok 17.905,029 

frt, állami számvevőszék 1895 frt. Ő felsége személye 

körüli ministerium 200 forint. Belügyin inisterium 

1.015,068 frt. Pénzügyministeriuni 252.306,088 frt, 

(több 11.861,900 frt). Közm. és közi. ministerium 

12.667,858 frt, állami vasutak 43.040,500 frt (több 

1.221,450 frt). Kereskedelmi ministerium 11.983,908 

frt. Vallás- és közokt. ministerium 800,405 forint. 

Igazságügyi ministerium 704,833 forint. Honvédelmi 

ministerium 264,382 frt. 

Átmeneti bevételek: Belügyministeríum 3988 

frt. Pénzügyministeriuni 6.392,000 frt. Földművelési 

ministerium 36,000 frt. Vallás- és közokt. minis-

terium 130,000 forint. 

tala ránk ruházott hatalommal visszaélünk. Kérlek, 

Péter, jöjj fel szobádba. A harag, az indulat rossz 

tanácsadó. Jöjj, felejts! 

— Felejteni, ha ha! Míg Dénes Pál él, addig 

Micskey Péter nem felejt! Ezt az embert saját ke-

zemmel akarom megfojtani. — Megölöm, s akkor 

megpihenek, akkor szelid, ártatlan jó ember leszek, 

nem fogok többé bántani senkit. Senkit. Megkegyel-

mezek mindenkinek, elengedem a jobbágyok tizedét, 

robotját. Atyja leszek a pórnak, mint egy pap. 

Együtt fogok velük imádkozni, enni. Megalázom a 

nép előtt magam. Ezt teszem; de elébb az uradalmi 

ügyészt megfojtom. 

Micskey Péter olyan volt, mint egy őrült. Hangja 

rekedt, tompa, állatias volt. Ha ha! Meg fogjá-

tok látni, hogy a gőgös Micskey Péter milyen sze-

lid, alázatos lesz, csak egy embert akarok megfojtani. 

Micskeyné rémülve hallgatta férjét, s azt hitte, 

hogy elméjét vesztette. Hiszen az ügyésszel soha 

nem volt semmi bajok, s Dénes Pál oly szeretetre-

méltó aggastyán volt, kit mindenki tisztelt, becsült. 

Micskeyné annyit tudott csak, hogy az ügyész jó, ne-

mes szivü ember volt, s védte a jobbágyokat férje 

kegyetlenkedései ellen; de ezért Micskey soha nem 

haragudott rá. S most egyszerre a féktelen felhábo-

rodás oka egészen meglepte. 

— Az istenért, de hát mi bajod van neked 

azzal a jó öreggel? — mondá férjének. 

— A jó öreggel? Nincs semmi. Semmi, érted-e 

asszony, nincs semmi, csakhogy ennek az embernek 

meg kell halni abban a pillanatban, amikor én őt 

még egyszer meglátom. 

— Hát jól van, haljon meg, ha méltó a bün-

tetésre, csak jöjj fel szobádba, oh jöjj, édes férjem! 

A nő megfogá a zord, féktelenségig nekivadult 

ember kezét, s ez nem lökte el az asszonyt magától, 

66. szám. 

— A h o n v é d e l e m és az 1889-ik év i 
á l l a m i kö l tségvetés . A honvédség és népföl-
kelés fejlesztése céljából az 1889. évi állami költség-
vetés négy millióval növekedik. A honvédgyalog-
ságnál az eddigi féldandár-rendszer helyett az ezred-
rendszer életbeléptetése 1889-ben csak pénzbeli 
illetményekben a törzskarok 100.000 frttal, a gyalog-
századok 600.000 frttal s a lovasszázadok 130.000 
frttal növelik a kiadásokat. Elhelyezés cimén a nép-
fölkelés 168.000 frtot emészt s az egész honvédse-
reg fél millióval, élelmezés cimén 400.000 frttal, ru-
házat dolgában 230.000 frttal, töltények cimén 60.000 
frttal, pótlovazás cimén 140.000 frttal kerül többe, 
mint 1888-ban. A kölségvetés egyik rovata közli a 
honvédsereg uj szervezetének átnézetét, mely 92 gya-
logzászlóaljat 28 ezredkötelékbe oszt, — ezek közül 
8 ezred 4—4, busz ezred 3—3 zászlóaljból áll. A 
lovasezredek eddigi száma (10) nem változott, csak 
az eddigi 4—4 századhoz fog 2 — 2 uj század csa-
toltatni, melyekből mozgósításkor szerveznek 5 uj 
lovasezredet. Az átmeneti kiadások cimén kért 2 
millió a gyalog- és lovas-századkeretek szaporitása 
folytán igy oszlik meg: 4946 gyaloghonvéd első föl-
szerelése, lóbeszerzésekre, építkezések, raktár és iroda 
berendezése, 875 lovashonvéd fölszerelése, tiszti lo-
vak és egyenruhák, 609 legénységi ló. Ide számítandó 
az ismétlő puskákért járó költség első részlete: 
724.000 frt s a szállítási költségek: 70.000 frt. 

Helyi és megyei hirek. 
N y u g a l m a z o t t a d o t á r n o k . Euzicky 

György a szentesi kir. adóhivatal pénztárnoka, 40 
évi szolgálat után f. hó 18-án lett teljes fizetéssel 
nyugdíjazva. E derék, szorgalmára nézve mond-
hatni páratlan hivatalnokot, társasköreinkben min-
denütt ismerték és becsülték. Ruzícky valóban a hiva-
talos szolgalat s odaadó munkásság mintaképe volt, 
ki munkával érdemelte ki a nyugalmat. Kívánjuk, 
hogy ez igazán kiérdemelt nyugalmat sokáig élvez-
hesse zavartalan boldogságban. 

— Kovács Pá l vád alá helyezve. 
Kovács Pál sikkasztási bűnügyében Kövessy Gyula kir. 
alügyész már beterjesztette vádinditványát a kir. 
törvényszékhez. Ebben az ügyész Kovács Pált hiva-
t a l i s i k k a s z t á s b ü n t e t t e miatt kéri vád alá 
helyeztetni, av i / . -u 'á la t i f o g s á g f ö n n t a r -
tás a me l l e t t . Mint ebből látszik. Kovács Pál 
azon védekezése távolról sem bizonyult valónak, hogy 
őt meglopták. 

— A vasú t i á l l o m á s sz&k volta miatt a 
bu/akereskedők között általános a panasz. Nincs hova 
berakni, sőt azt modhatjuk, hogy nincs hol lerakni 
a szállításra váró gabonát. Az üzlet vezetőség a fűtő-
házat rakodóhelyül adta át, mely most folytonosan 

sől ennek szelíd kérésére hajolva, követte őt a kas-

télyba. 

Az idő este felé volt. Micskeyt az indulat kime-

rité és szobájában divánjára dőlve elaludt. Mics-

keyné ez alatt szabadon bocsáttatá a dálnoki depu-

tátusokat és rendeletet adott ki, hogy a dálnokiak 

maradjanak otthon, az unság megkegyelmez nekik. 

A dálnoki bíró leányáról megfeledkezett. 

Nagy volt a megrémült faluban e hírre az öröm, 

de midőn eszökbe jutott az embereknek, hogy Mics-

key megölte a bírót és fogva tartja ennek szép, ha-

jadon leányát, az elkeseredés hamarjában vissza fog-

lalta az egész falu lelkét. 

Másnap az egész vármegyét az a borzasztó hír 

futotta be, hogy Micskey Péter jószágigazgatót az 

éjjel meggyilkolták. 

Az életében annyi kegyetlenséget elkövetett jó-

szágigazgatót összedarabolva találták szobájában. 

Szobája falára véres ujjal a következő szavak 

voltak biztos vonással felírva: 

„Ilyen legyen minden vérszopó halála.* 

Más oldalon ez: 

„Ez a legszelídebb büntetés, amit Istentől meg-

érdemeltél.M 

Ismét más helyen: 

„így vesszen el minden Micskey." 

A tetteseknek tehát volt idejük nemcsak a bor-

zasztó gyilkosság végrehajtására, hanem iszonyú tet-

tök indokolásara is. 

Ki volt a gyilkos? — Ez a kérdés foglalkoztatá 

az egész vármegyét. Micskeynek ellensége volt min-

den jobbágy. Micskey alispán azonban nem jobbágy-

ban, hanem Dénes Pálban, az uradalom ügyészében 

kereste a gyilkost. 

(Folytatása következik.) 
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tele van. A rendes raktár alig képes befogadni a 
r e n d e s árntárgyakat. A gabona egy része kivül van 
lerakva; de az állomástéren még a szabad ég alatt 
sincs elég alkalmas lerakodási hely, s igy vasúti 
forgalmunk már oda nőtte ki magát, hogy nemcsak 
egy nagyobb méretű gabnaszint kell haladéktalanul 
építeni; de kisajátítás utján az állomásteret is bő-
víteni. Ez fényesen igazolja vasutunk életképességét. 

— H i v a t a l á tvé te l . Dr. Percei János, a 
szentesi kir. járásbírósághoz id. Bartha János helyére 
kinevezett albiró, f. hó 18-án foglalta el uj állását 
s vette át az ügyek vezetését. 

— Concer t . A szentesi dalegylet által Kiss 
Zsófia kisasszony és Nyári Lászlóné urnő fellépésével 
f.hó 20-án rendezett hangversenyről a kritikát lapunk 
jövő számára hagytuk ; ezúttal csak annyit emiitünk 
meg, hogy a hangverseny elég nagy és szép közönség 
előtt volt megtartva és minden pontjában sikerült. 

— M e g v á l t o z t a t o t t egyháztanácsi határo-
zat. A r. kath. egyháztanácsnak az iparos tanoncok 
vallásoktatását beszüntető határozatát, mint értesü-
lünk, a vaci megyés püspök hatályon kivül helyezte, 
s a vallástanitást a kath. vallású iparos tanoncok 
részére újból elrendelte. 

— Ez is i ndok . Ugyancsak a r. kath. egyház 
Beszédes István tanitót, kit 1886-ban az iparos tanon-
cok vallasoktatójául meg választó U, f. hó 14-én tar-
tott tanácsülésében ezen tiszt teljesítése alól feloldotta 
s helyette Bóna József tanitót bizta meg az iparos 
tanoncok vallásoktatásával. Mint értesülünk, Beszé-
dest az egyháztanács azon okon mentette fel; mert 
az egyháztanácsnak az iparos tanoncok vallásoktatá-
sát beszüntető határozatát az egyház főhatóságához 
megföllebbezni merészkedett. Furcsa indok ! 

— Té l v a n ! Időjárásunk f. hó 19-én télire 
változott. Egész nap csípős, hideg szél fujt, délután 
pedig esővel vegyes hópelyhek szállingóztak. Azóta 
az idő folyton hideg, sőt 20-án délelőtt pár óráig 
ismét havazott. Szóval, mi ís benne vagyunk a télben. 

— R u z i c k y G y ö r g y , a szentesi m. kir. 
adóhivatal nyugalmazott pénztárnoka, városunból 
való elköltözése előtt f. hó 20-án tartotta bucsu-
estélyét. A bucsu-estélyen az adóhivatal tisztikarán 
kivül a távozónak számos ismerőse és barátja jelent 
meg. Az első felköszöntőt Kutny Lajos ellenőr és 
helyettes pénztárnok mondotta, élénk színekkel ecse-
telve volt főtiszttársának 40 ével meghaladó mű-
ködésében kipróbált hűségét, szorgalmát, lankadatlan 
munkásságát és ritka igazságszeretetét. A felköszöntőt 
viharos éljenzés követte. Utána még többen is szólal-
tak fel, mindannyian a távozónak sok szerencsét és 
boldogságot kívánva. (Ruzicky ur vejénél: dr. Né-
gyessy László főgimnáziumi tanárnál Szolnokon fogja 
élvezni a jól megérdemelt nyugalmat.) 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazon testvé-
rek, rokonok, ismerősök és jóbarátainknak, kik szeretett férjéin, 
illetve atyánk és nagyatyánk: Dömsödi Imrének f. évi október 
16-án végbement végtisztességtételén fájdalmunkat megjelenésük 
és igaz részvétük kifejezése által enyhíteni szívesek voltak, — 
továbbá a róm. kath. egyház tanácsa és a szentesi II. temet-
kezési egylet választmányának drága halottunk koporsójánál 
testületileg való megjelenésükért e helyen is szivböl fakadó 
köszönetet mondunk. Szentes, 1888. október 18-án. özv. Döm-
södi Imréné szül. Csúcs Erzsébet; Dömsödi Juliánná férj. Biró 
Istvánné és gyermekei; Dömsödi Pál és neje Pataki Viktor és 
gyermekei; Dömsödi Lajos és neje Lukács Kozálíaés gyermekei; 
Dömsödi Rozália férj. Molnár Imréné és gyermekei; Dömsödi 
Imre és neje Mácsai Franciska és gyermeke; Dömsödi Szilveszter. 

— A t a k a r é k t ű z h e l y , melyet, mint Szabó 
Menyhért ügyvéd találmanyát, lapunk mult heti szá-
múban részletesen irtunk le, s melynek gyári készí-
tésére Zsoldos Ferenc fakereskedő és téglagyáros 
egy nagy műhelyt rendezett be, f. hó 17-én volt 
több érdeklődő jelenlétében kipróbálva. A próba fé-
nyesen igazolta, hogy itt egy oly találmányról van 
szó, amely a konyhaháztartás körében egy nagy 
reformot s olyszerü haladást képez, milyenről eddig 
fogalmunk sem volt. Ez uj találmányú sparherd nem-
csak összehasonlithatlanul szebben, jobban, gyor-
sabban süt és főz, mint az eddigi tűzhelyek, hanem 
majdnem tizedrésznyi tűzifával jár. — S így egy ren-
des háztartásnál évenként minimum 100 frt áru tűzi-
fát lehet vele megtakarítani. Az első ilyen sparherdet, 
mely ki lett próbálva, Széli Sándor, a szentesi 
takarékpénztár pénztárnoka vette meg 100 frtért. 

— V i l l i - W o o d , kiről mult számunkban 
említést tettünk, f. hó 20-án hagyta el városunkat, 
és pedig — önkénytelenül, amennyiben f. hó 19-én 
este 7 órakor impressárióját az okon; mert már 7 
órakor bezárta az üzletet, a n. é. közönség zajos 
hahotája kőzött a piac kövezetéhez vágta, — a rend-
őrséggel jött összeülközésbe, mely alkalommal az is 
kisült, hogy ő kigyelme egy fránya szélhámos. Ezért 
a bűnéért azután kítessékeltetett a varosból. 

— Bncsn . Midőn a holnapi napon Szentesről 
végleg eltávozom, mindazon jó barataim és ismerő-
seimnek, kikhez 8 évi szentesi hivataloskodásom óta 
külön-külön kedves emlékek fűznek, s kiktől az idő 
rövidsége miatt nem búcsúzhattam el, e helyen mon-
dok őszinte szívből jövő Isten hozzádot, azon kéré-
semmel, tartsanak meg továbbra is jó emiékezetökben! 
Szentes, 1888. október hó 20-án. Ruzicky György, 
nyugalmazott m. kir. adóhivatali pénztárnok. 

Hazánk és a főváros. 
— N a g y p ö r a m a g y a r k o r m á n y 

e l len . Egy millió forintnyi kártérítést kér a magyar 
kormánytól Márk Márkus ; mert a regale megváltá-
sáról szóló törvényjavaslatból azt vette észre, hogy 
az az ő könyve után készült, tehát a szerzői jog 
megsértéseért készül keresetet indítani. Márk Márkus 
1887. március hónapban a regále megváltása tár-
gyában javaslatot nyújtott be a pénzügyminiszté-
riumhoz, a mely javaslatát akkor ki is nyomatta. 
Most Márk Márkus, kinek javaslatáról Kossuth La-
jos is elismerőleg nyilatkozott, hogy a regále meg-
megváltásáró! szóló kormányjavaslatba eszméiből és 
javaslataiból sokat átvettek, s ezért ő, a szerzői jog-
ról szóló törvény alapján pört szándékozik az állam 
ellen indítani. Keresetében, melyet azonnal bead a 
törvényszékhez, mihelyt a regále megváltásáról szóló 
törvényjavaslatot a képviselőház elé terjesztik, azt 
fogja követelni, hogy konfiskálják a kormány javas-
latát. A pör mindenestre érdekesnek ígérkezik, külö-
nösen, ha megtörténnék az a furcsa eset, hogv a 
törvényszék csakugyan lefoglaltatná a kormány tör-
vényjavaslatát. mint más szerző müvét, 

— A „Jó szivu sorsjegyek 20,000 frtos fő-
nyereményét Balla Emil, Újvidék város főkapitánya 
nyerte meg. 

— Szé t robban t sz ivar . Tombak Mihály 
N'agy Pálon (Baranyam.) az ottani trafikban a napok-
ban egy kubaszivart vásárolt. Érezte, hogy a szivar 
alsó vége nagvon kemény, de azért rágyújtott, nem 
ís sejtve, hogy milyen veszedelmes dolgot szoron-
gat fogai között. Alighogy néhány szipantást tett, a 
szivar messzire hallható dördüléssel szerteszakadt és 
Tombaknak arcába egv golyó szilánkjai hatoltak be. 
Tombak véres arccal, ájultan rogyott össze. Az elő-
hívott orvos bekötözte a sebesültnek puskaportól 
egészen fekete, megpörkölt arcát és elvitte Pécsre, 
hol az orvos arcából sok golyószilánkot szedett ki. A 
szerencsétlen jobb szeme világát már nem lehetett 
megmenteni. A szivart, mely a szerencsétlenséget 
okozta, apróra megvizsgálták s a szétrobbant golyó-
nak egyes darabjait még benne találták. Hogy ho-
gyan jutott a szivarba, az megfoghatatlan. Tombak 
kártérítést akar követelni a kormánytól. 

A Jó-sziv sors jegyeinek legelső húzása 
e hó 15-én ment végbe a következő eredménynyel: 20 ezer frtos 
főnyereményt a 7495 sorozat 51 száma nyerte. 2000 frtot nyert 
a 7-270 sor. 6 7 sz. looo fitot nyertek : 60 sorozat 8 sz. és 476 
sor. 18 szám. 500 frtot nyertek: 6918 sor. 58 sz és 7095 sor. 
02 száni. 100 frtot nyertek: 177 sor. 62 sz., 6712 sor. 61 sz., 
7134 sor. 2 sz. és 73ŐI sor. 69 sz. 25 frtot nvertek : 198 sor. 

ss. 223 <̂>r. 70 89! sor. loo ^z., 408 sor. 1 sz.. 531 
sor. 100 sz., 738 sor. 48 sz., NN4 sor. 41 sz., 2773 sor. 39 sz., 
3009 sor. 51 sz., 3366 sor. 47 sz., 4338 sor. 77 sz., 6397 sor. 
26 sz., 7017 sor. 67 sz., 7077 sor. 74 sz., 7129 sor. 84 sz., 
7195 sor. 73 sz., 7156 sor. 94 sz., 7268 sor. t3 sz., 7298 sor. 
25 sz. es 7480 sor. 4 szám. Ezenkívül kihuzatottt még 300 
szám, melyek mindegyike 2 frtot nyert. A nyeremények ki-
űzetése f. évi november 1-én kezdődik. A legközelebbi húzás 
1889. február 15-én lesz. 

Külföld. 
— A csárdás L o n d o n b a n . A walesi her-

cegnek legutóbbi magyarországi tartózkodása alatt 
annyira megtetszett a csárdás, hogy elhatározta azt 
Angliában is meghonosítani. — A trónörökös már 
ingolországi barátjaihoz és barátnőihez intézett leve-
leiben csinált ellenálhatatlan propagandát a magyar 
nemzeti táncnak, s mint Londoniból jelentik, ott már 
minden előkészületet megtettek, hogy a jövő elite-
bálok táncrendjébe a csárdás is fölvétessék. Egy bécsi 
lap ennek kapcsán tréfásan fölveti a kérdést, vájjon 
mit szólnak a magyarok ez ujabb hódításához a — cse-
hek? Kitelik tőlük, hogy a közös külügyminisztertől 
azt fogják kivánní, hogy erélyes diplomáciái jegyzék 
által a — polkának is szerezzen nemzetközi elismerést, 
hogy a paritás helyre legyen állítva, 

Ipar, kereskedelem, gazdaság, 
Gulya-árverés . A mezőhegyesi m. királyi 

állami ménesbirtokon (Csanádmegye, vasút-, posta-
és távíró-állomás) a kővetkező, nagyobb részt szám-
feletti, részint pedig kisorolt, tenyésztésre alkalmas, 
magyar fajtájú gulyabeli szarvasmarha f. évi okt. hó 
26-án nyilvános szóbeli árverés utján el fog adatni. 
Venni szándékozók a Szeged, Arad és Kétegyháza 
irányában naponként közlekedő vonatokkal közvetlen 
az árverés színhelyére érkezhetnek. 

— A z „ ü r m ö s " l egú j abb készi tési 
m ó d j a . Ürmöst a következőleg lehet leggyorsabban 
és legkönvebben készitni: Egy hektoliter könnyű vö-
rös borhoz veszünk 20 dekagramm űröm-eszenciát 
és 10 kilogramm finom porcukrot. Az egy hektoliter 
borból eresszünk le tiz liternyit, egy sajtárba és ve-
gyítsük hozzá a fenti adagot, ezen keveréket egy 
vesszőköteggel jól kavarjuk fel, azután öntsük a hor-
dóban levő borhoz. Néhányszor jól fel kell rázni a 
hordót s igy hagyjuk 24 óráig pihenni. Ezzel — irja 
egy arad-hegyaljai bortermelő — az ürmös kész. 

Apróságok. 
Maliéi óz us közbeszólás. 
Számtani példát ad fel a tanitó s magyaráza-

tát a következőkép kezdi: 
— Van öt forintom . . . . 
— Mutassa! — szakítja őt félbe egyik nebuló. 

* 

Nem csoda. 
— Ki hinné, hogy az az erőteljes ur már ki-

lencven éves? 
— Lehetetlen! S mi a foglalkozása? 
— Kéményseprő. 
— No, akkor nem csoda, — a füstölt hus 

mindég tovább tartja magát. 
* 

Vastdon. 
Kocsivezető: Óvatosan tessék fölszálni kísasz-

szonyka. 
Leány: kisasszonyka? kikérem, én már tizen-

négy éves vagyok. 
Kocsivezető: No akkor siess lelkem; mert nem 

érünk rá, hogy egy gyerek miatt varakozzunk . . . . 
gyorsan . . . . gyorsan . . . . Menhettttü 

E l h a l t a k névsora . 
(Szentesen 1888. oktober 14-tol oktober 20-ig.) 

Szabó Sándor, 61 éves, tüdő vész. — Dömsödi Imre, 70 
éves, végelgyengülés. — László Mária, 11 hónapos, tüdőhurut. 
— Molnár Lídia, 3 hónapos, bélhurut. — Dancsó Hozalia, 40 
éves, méhrák. — Márthé Jnlia, 78 éves, aggkór. — Dallos-
Szilágyi Lajos, 6 hónapom, bélhurut. — Horváth Lajos, 1 éves. 
tüdőhurut. — Fórián Imre, 2 éves, tüdölob. 

j p f A közeledő halottak napjára 
diszes s i rkoszoruk ^ M 
nagy választékban kaphatók * 

\ eilisch Vi lmosná l 

H i r de tmény . 

Az 1888. éri II. osztályú kerese t i adó 
pótk ivetés i l a j s t rom oly felhívással 
tétetik ki alólirt hivatalánál f. h ó 21-től 
28- ig terjedő időn át 8 napi közszemlére, 
hogy az érdekelt felek ezen pótlajstroniot jel-

zett időben megtekinthetik és a kivetés ellen 

netáni felszólamlásaikat a kir. adófelügyelőnél 

benyújthatják. 

Szentes, 1888. octóber 18. 

Tó th K á l m á n , aü. tnok. 

Értesités. 
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 

tudomására adni, hogy uri- és nő i-d iva t á ru , 
cipő-, ka lap- és i n g - r a k t á r a m a t a Har is-
féle újonnan átalakított bérházba. Bányai József ur 
üzlete mellé tettem át azt s a mai igényeknek meg-
felelőleg újonnan berendeztem. Fogadja a n. é. kö-
zönség az eddigi becses bizalomért őszinte köszöne-
tem és kérem, hogy újonnan berendezett üzletemben 
is jóindulatával és nagybecsű bizalmával megtisztelni 
s számos rendelései által szerencséltetni méltóztassék, 
melynek pontos és gondos kivitelét már eleve biz-
tosítom. Kiváló tisztelettel 

Hof fmann J a k a b , 
uri- és nöi-divatáru kereskedő. 

Előbbi üzlethelyiségem kiadó. 

UJ ÓRARAKTÁR! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 

hozni, miszerint nagyválasztéku 

arany, ezüst ékszer- és tajték-piparaktáramhoz 
kitűnő szerkezetű Z 8 e b - és f a l i 

óraraktárt 
csatoltam, és azon kellemes helyzetije jutottam, hogy oly üzlet-
vezetőt nyertem meg üzletem számára, ki a nagyobb városok-
ban is a legjobb elismerésben részesült. 

Midőn ezt szerencsém van a n. é. közönség tudomására 
hozni, tudatom egyszersmind, hogy nemcsak azon kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a közönség minden igényeinek meg-
felelhetek, hanem minden, e két szakmába vágó cikket 

g y á r i á r o n á r u s í t h a t o m . 
Javítások ugy órák, mint arany- és ezüstnemüekben gyor-

san és kitűnő pontossággal eszközöltetnek. 
Minden uj óráért 3 évi, javításért 2 évi jótállást vállalok. 

Állításaim valóságáról bárki próbavásárlás által meggyő-
ződhetik. 

Magamat a n. é. közönség b. figyelmébe ajánlva és szíves 
pártfogásáért esedezve, maradok illő tisztelettel: 

L Ö V Y J . J Á N O S , 
arany-ezüstműves és óraraktáro«. 

üzlethelyiségem: Weisz Bernátné" házában, a tyukpiacon van. 
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Salgó-Tarjáni kőszénbánya részvénytársulat. 

4—10 SALGO-TARJANI 

darabos- [tömöri és kocka-szén 
l ^ á z i t a j r t á s o l s : s z á m á r a , 

továbbá 

A K N A - S Z É N G Y Á R I C É L O K R A 
kitűnő minőségben és a l e g o l c s ó b b á r ak mellett szállíttatik B u d a p e s t e n , valamint m i n d e n v a s ú t i á l l o m á s r a . 

Megrendelések B u d a p e s t r e az igazgatósághoz (V. kerület. József-tér 14. szám alatt) intézendők és pontosan foganatosíttatnak. 

A SALGÚ-TARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 
igazgatósága. 

Budapest, T7\ lc©rü.let, József-tér szám. 

Ellenőrzési szemle 
a közös hadsereg részéről. 

Értesíttetik a közős hadsereg állo-
mányába tartozó minden fegyvernembeli (gya-
log, lovas stb.) szabadságolt és tartalékos 
legénység, hogy az ezen évi e l l e n ő r z é s i 
szemle f. évi october hó 28., 29., 30. 
é> 31-én a városi sóház hely iségében 
fog megtartatni, melyre köteles megjelenni a 
legénység azon része, mely ez évben sem 
gyakorlat, sem szolgálattételre ezredéhez vagy 
csapattestéhez beidézve nem volt, és pedig: 

az 1878. és 1879. évbeliek oktober á8-án 
délelőtt 10 órakor; 

az 1880. és 1881. évbeliek október á9-én 
reggel 8 órakor; 

az 1882. és 1883. évbeliek október 30-án 
reggel 8 órakor; 

az 1884. és 1886. évbeliek október 31-én 
reggel 8 órakor a sóházi helyiségben, katona 
könyveikkel, pipa, bot, fegyver stb. nélkül való 
pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmez-

i tetnek, hogy külön idéző-jegyet nem kapnak, 
| idézésül szolgál egyedül e hirdetmény. 

Végül figyelmeztetnek a nem szentesi il-
letőségű, de itt tartózkodók, hogy a hason-

| évbeliekkel megjelenni k ö t e l e s s é g ü k n e k 
I ismerjék. 

Az u tószemle f. évi nov. 20-án 
B.-Csabán fog megtörténni. 

Szentes, 1888. szeptember 25-én. 

Ó N O D I L A J O S , 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetője. 

Honvéd el Lei őrzési 
szemle. 

Értesíttetik a m. kir. honvédség sza-
badságolt és tartalékos állományába tartozó 

| legénység, hogy az e l l e n ő r z é s i s z e m l e 
f. évi október 29-én a v á roshá z án á l 
(volt magtár-épület) fog megtartatni, melyre 
köteles megjelenni: az 1877., 1878., 1879., 
1880. és 1882. sorozási évbeli szabadságolt 

I és a közös hadseregből áttett legénység azon kapható 

k o a k s z 

része, mely ez évben zászlóaljához bevonulva 
sem gyakorlat, sem szolgálattételre nem volt, 
ugy a szentesi, mint a vidéki illetőségű, de itt 
tartózkodó honvédek, és pedig: a mondott 
napon, reggeli 8 órakor honvéd igazolványaik-
kal, pipa, bot, fegyver stb. nélkül való pontos 
megjelenésre felhivatnak és figyelmeztetnek, 
hogy külön idéző jegyet nem kapnak, idézé-
sül szolgál egyedül ezen hirdetmény. 

Az u t ó s z e m l e B -Gyulán f. évi nov . 
20-án d. e. 8 órakor fog megtartatni. 

Szentes, 1888. szeptember 25-én. 

Ó N O D I L A J O S , 
főjegyző, Szentes város katonaügyvezetoje. 

Teljesen adómentes 
denaturált szesz! A legolcsóbb spiritus, engedé-
l y e z e t t eladása S z é n á s s y Ferenc vas- és 
füszerkereskedésében, — ugyanott va lód i 
amer ika i 

Király- (petroleum) olaj 
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Van szerencsém a n. é. közönség tudomására hozni, hogy a 

PETROZSÉNYl KŐSZÉNBÁNYA 
FŐÜGYNÖKSÉGÉT ÉS ELADÁSI RAKTÁRÁT 

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

— fütőszenekből, úgyszintén pirszénből (koaksz) a legjutányosabb árak mellett. 

Eladás i r a k t á r : 

Tóth Árpád ur gőzmalma udvarán a vásártérer\J 

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. Teljes tisztelettel 

1 0 - 1 1 

m 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. 




