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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . . 5 frt — kr. 

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre . . . 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 
«1 lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t t ó r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenkent 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. 

F elelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

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

Szentes és az úrbéri kárpótlás. 
Lapunk mult számának vezércikkében ki-

emeltük, hogy Szentesnek, a regále megváltása 

kérdésében, a pénzügyminiszter és az ország-

gyűléshez intézendő feliratában, a város hatá-

rozott sérelméül van kiemelve, hogy bár a 

város 1836-ban 1.300,000 frtért váltotta meg 

a földesúri jogokat, ennek dacára Szentes nem 

részesült úrbéri kárpótlásban ; hogy e tekin-

tetben Szentes egyedül áll az országban, s igy 

most, midőn a földesúri jog utolsó maradvá-

nyát, a regálét, szándékolja a törvényhozás 

megváltani, időszerű felhívni a kormány és 

az országgyűlés figyelmét azon rendkívüli sé-

relemre, mely Szentest az által érte, hogy bár 

az úrbér eltörlésekor minden földesúr az úrbér 

értékének megfelelő földtehermentesitési köt-

vénynyel kárpótoltatott, Szentes kihagyatott 

a kárpótoltak közül. 

Hogy mekkora ez a veszteség, kitűnik 

most a regále megváltásnál. 

Fizetett ugyanis a város 1.300,000 frt 

váltságdijat, s most a regálejáért kap — te-

gyük fel — maximum 500,000 frtot. — Így, 

eltekintve attól, hogy 1836-tól 1848-ig a föld 

értékében tetemes emelkedés állt be, s az 

úrbéri kárpótlásnál ezen értékemelkedést is 

Szentes javára kellett volna elszámolni; ettől 

eltekintve is, 800,000 frt az a veszteség, mely 

Szentest érte. 

Szentes város képviselő-testületének a re-

gále megváltása kérdésében az országgyűléshez 

intézendő feliratában eddig ugyan kérvény-

képpen nem volt felvéve, hogy a város utóla-

gosan úrbéri kárpótlásban részesittessék; de az 

országos értekezletre kiküldött szentesi megbí-

zottak, Sarkadi polgármester vezetése mellett, 

a kormány irányadó körei előtt feltárták Szen-

tesnek ezen kivételes és az országban egyedül 

álló sérelmes helyzetét, s mindenütt azon fel-

fogással találkoztak, hogy most, midőn a re-

gálémegváltással Szentes elveszíti 1836-ban 

szerzett összes földesúri jogait, jogosan fordul-

hat az országhoz a teljes kártalanításért; mert 

amit másnak megadott az ország, azt Szen-

testől sem tagadhatja meg. 

Nem akarunk ezúttal reflektálni arra, hogy 

Szentes mint esett el annak idején a kárta-

lanítástól, hiszen mindenki tudja, hogy Szen-

tes érdeke abban az időben saját országgyűlési 

képviselője által negligáltatott legjobban, s igy 

érdekeink, igaz jogaink — kellő képviselet 

hiányában — csak akkor jutottak az ország-

gyűlés elé, amikor már a törvény le is tár-

gyaltatott. 

Igaz, hogy oly országban, hol a tulaj-

donjog szentség, formai okokból nem lehetne 

senkit elütni törvényes követelésétől; de — 

fájdalom — ez Szentessel mégis megtörtént. 

S midőn a földesúri jogok végleges eltörlése 

van szóban, elérkezett reánk nézve az idő, 

hogy sérelmünket az országgyűlés elé tárjuk 

és kérjük attól, aki a sérelmet elkövette raj-

tunk, hogy orvosolja azt most. 

Városunk országos képviselője is ezen 

véleményben van, Horváth Gyula országgyű-

lési képviselő pedig kijelenté, hogy: bízik a 
miniszterelnök igazságérzetében, hogy Szentesnek 
ezen jogos kérelme elöl nem zárkózik el, s ő is 

felajánlotta személyes közbenjárását városunk 

érdekében. 

Városunkra tehát e kérdésben egy oly 

fontos akció vár, mely, ha igazságos eldöntést 

nyer, Szentes boldoggá lesz téve. 
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A regále megváltás. 
v. 

b) Az italmérési adó beszedéséről nyilt helyeken. 
25. Nyilt helyeken az italmérési adó bizto-

sítása és beszedese iránt a kir. pénzügyigazgatósa-

gok intézkednek. 

20. Az italmérési adó beszedése nyilt helye-

ken következőleg eszközöltetik: 

1. meyváltás utján, midőn a kincstár maguk-

kal az egyes adókötelezettekkel, vagy az egész köz-

ségre kiterjedoleg azok többsegevel, vagy végre ma-

ga val a közseggel, az áltáluk lizetendő italmérési ado 

iránt bizonyos időtartamra kijegyezik; 

2. bérbeadas utján, midőn valamely község 

összes adókötelezettjei adójának beszedése iránt a 

közseggei, vagy más vallalkozoval haszonbéri szerző-

dést köt. 

3. kincstári kezelés utján, midőn a kincstár 

azokban az esetekben, ha az 1. és 2. pont alatt em-

litett egyezségek lé're nem jöhetnének, vagy bármi 

más okból az ital mérési adót pénzügyi közegek ál-

tál szedeti be. 

27. §. A megváltásnál az italmérési adó átalány 

meghatározásanak alapjat rendesen azok az adatok 

kepezik, melyek az adókötelezettek által kimért, vagy 

kicsinyben elárusított szeszes folyadékok mennyisége, 

neme, minőségére vonatkozólag hivatalból gyűjtöt-

tek. A jelen törvény életbeléptetésétől számított első 

három év alatt olyan üzleteknél, melyek folytatasa 

addig az ezen törvény által megszüntetett italmérési 

jog haszonbérleten alapult, az italmérési adó meg-

állapitásanak alapját a haszonbér összege is ké-

pezheti. 

28. §. A megváltás keresztülvitele első sorban 

az egyes adókötelezettekkel kisérlendő meg. 

Ha ez a mód eredményre nem vezet, de az 

egy községbeh adókötelezettek többsége kijelentette, 

hogy ök hajlandók azt az összeget megfizetni, me-

lyet a pénzügyigazgatóság a megváltás alapjául az 

egész község összes adókötelezetteire megállapított 

s ezen összeg pontos és hiánytalan beíizetéseert az 

egyetemleges szavatosságot is elvállalják: akkor a 

többseggel a megváltási szerződés az egész község 

italmérési adójára nézve megköthető. 

Ha a megváltás az adókötelezettek többségével 

sem sikerül, a községgel kisérlendő meg a meg-

váltás. 

Ez esetben a kötelezettek többsége, vagy a köz-

ség azok irányában kik, a megváltási szerződéshez 

nem járultak, mint az italmérési adó bérlője tekin-

tendő s mindazon jogokat gyakorolja, melyeket a 

bérlő az alabbi 30. értelmében gyakorolni jogo-

sítva van. 

Megváltás esetében az italmérési adó havi utó-

lagos részletekben fizetendő. 

11a a megváltási szerződés a községgel jő létre, 

a községet 500 írtig terjedő megváltási összegig en-

nek 5 százaléka, ezen tul terjedő megváltási össze-

geknél pedig azoknak 2 százaléka beszedési jutalek-

kép illeti, mely jutalék azonban évi 2000 frtot meg 

nem haladhat. 

29. Ha az előző szakaszban körűiirt meg-

váltás egyik módja sem sikerült, az adókezelési jog-

nak bérbeadását kell megkisérleni. 

A bérbeadas megkísérlése az adóköteles üzle-

tekben kimért és elárusított italok neme, mennyisége 

és minőségéhez mért haszonbéri összegeknek közsé-

genkintí megjelölés és előleges kihirdetése mellett 

történhetik. 

Kivételesen több község italmérési adójának 

beszedési joga együttesen is haszonbérbe adható. 

A bérbeadást csak nyilvános árverés utján és 

pedig ugy nyilvános szóbeli, mint írásbeli zárt aján-

latok elfogadása által szabad eszközölni. 

Az árverés előzetesen mindig közhírré teendő, 

s ha kivételesen több község italmérési jogának 

együttes bérbeadása céloztatik, ez a körülmény az 

árverési hirdetményben világosan kiteendő. 

30. A bérlő jogait és kötelességeit, a közte 

és a pénzügyigazgatóság között fennálló jogviszonyt, 

a haszonbérleti szerződésben foglalt árverési feltéte-

lek szabályozzák. 

Az alabbi 31—37. §§-ban foglalt azon jogok, 

melyeket kincstári kezelés esetén az állam gyakorol, 

a bérlőt is megilletik. 

31. Mindazon esetekben, mikor a jelen tör-

törvény 2G. §-ának 3. ponja értelmében az italmérési 

adó kincstári kezelés utján a pénzügyi közegek altal 

szedetik be, annak kivetése a pénzügyigazgatósag 

választása szerint akkép történik : 

1. hogy a pénzügyigazgatóság egyes adókötele-

zettekkel saját ital mérési adójuk összegére nézve 

megegyezik ; 

2. vagy a kincstári közegek az adóköteles vál-

lalkozó által, az alábbi szakaszokban meghatározott 

módokon beszolgáltatandó adatok alapján időről-

időre utólagosan vagy a kimérésre, illetőleg kis mér-

tékben való elárusitásra beszerzett cikkek után eset-

ről-esetre vetik ki az adóösszeget, vagy végre 

3. a kivetés az alábbi 38. §. értelmében ugyan-

csak a kincstári közegek a hivatalos és esetleg az 

adókötelezett által nyújtandó adatok alapján min-

den évre előre teljesíttetik. 

Ezen beszedési módok a különböző adóköteles 

felek irányában egy-egy községben együttesen is al-

kalmazhatók. 

32. §. Az előző 31. §. 1, pontjában emiitett 

esetben a pénzügyigazgatóság és adóköteles fél kö-

zött egyezményileg megállapított összeg képezi a 

fizetendő italmérési adót. 

A 31. g. 2. pontjában említett esetben az adó 

a tényleg kimért vagy kis mértékben eladott cikkek 

neme, minősége és mennyiségéhez képest fizetendő. 

E végből az adókötelezettek tartoznak az általuk 

beszerzett, termelt vagy termesztett adókötes cik-
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kékről bevételi árujegyzéket vezetni, ebbe az adó-

tételek szerint való adóztatás kezdetekor meglevő 

készleteiket, nemök, mennyiségük és minőségük sze-

rint felvenni, a később bevételezendő adóköteles 

cikkeket az adószedésre jogosítottnak esetről-esetre 

bejelenteni és ezeket is beraktározásuk alkalmával 

ugyanazon árjegyzékbe folytatólagosan belevezetni. 

A bejelentés, ha a cikkek nyilvános közlekedési 

vállalat utján érkeznek, mennyiségökre való tekin-

tet nélkül, ha pedig más szállítási mód vétetett 

igénybe és azok mennyisége a jelen törvény 17. 

§-ának ±—o. pontjai alatt említett cikkekre nézve 

50 litert, az ugyanezen §-nak 1. pontja ;ilatt emii-

tett 'cikkekre nézve pedig 1 hektolitert meghalad, 

legalább 5 óraval a cikkek beraktarozása előtt, el-

lenben csekélyebb mennyiségben beszerzett cikkekre 

nézve legfeljebb két órával azok beraktarozása utan, 

szóval, vagy Írásban teendő meg. Az adó megálla-

pítása az árjegyzékek lezárása mellett, havi leszá-

molás alapján történik. 

Jogukban áll az adókötelezettek az adóévben 

beszerzett cikkek után, az ezekről esetről-esetre teendő 

bejelentés alapján, az adót a'onnal letizetni, mely 

esetben a havi leszámolások elmaradnak, ez esetben 

azonban az adótételek szerint való megadóztatás 

kezdetekor meglévő készletekből az adó elelőlegesen 

szintén letizetendő és a bejelentés, valamint az áru-

jegyzék vezetésére nézve a fentebbi rendelkezesek 

változatlanul foganatositandók. 

Az adókötelezett felek készletének megadózta-

tását, illetőleg azok bejelentését az adószedésre jogo-

sított kívánatára, mindig igazolni tartoznak. 

Világfolyása. 

Az uj véderő törvényjavaslatot, melyet 

múlt számunkban röviden már ismertettünk, 

báró Fehérváry honvédelmi minister f. hó 

3-án terjesztette a képviselőház elé. Az uj 

véderő törvény az ország lakosaira súlyos 

terheket ró, amennyiben jövőre a nemzet 

összes épkézláb férfi lakossága besoroztatik 

abba a hadseregbe, melynek vezénylete ez-

után is a német marad s igy a körül belül 

félmillió főnyi magyar illetmény nem képez 

külön testet, hanem mint osztrák, ezen név 

és zászlók alatt ontja vérét, míg ha győz, a 

dicsőségben semmi része. Kétségkívül ez a 
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legnagyobb kifogás, melyet a javaslatok tar-

talma ellen emelni lehet; mert — fájdalom, 

— ami az egésznek célját, a haza és a mo-

narchia védelmét illeti, azt, a világhelyzetre 

való tekintetből, ellenezni nem lehet. Ezt az 

igát viseli — csekély kivétellel — egész 

Európa, s ez a körülmény rejti magában 

egyszersmind ama biztató kilátás csillámát, 

hogy örökké semmiesetre, sőt már sokáig 

sem tarthat, mert lehetetlen az, hogy az 

összesség egyszer össze ne találkozzék abban 

a gondolatban, miszerint jobb lenne a né-

peknek lemondani az egymás iránti gyűlölet-

ről s az átkos nemzeti önzés, hiúság helyett 

a közös szabadság zászlója alatt egyesülten, 

az öldöklés helyett a közös jólétre való tö-

rekvést választani a világpolitika kiindulásá-

nak vezéreszméjéül. 

A borkii vasúti szerencsétlenségről még 

mindig a legmegrenditőbb hirek érkeznek; de 

arra nézve, hogy tervszerüleg keresztülvitt 

merénylet, vagy véletlen balesettel állunk-e 

szemben, még mindig nincsenek biztos ada-

taink. Az orosz hivatalos felvilágosítások ter-

mészetesen nem akarják ugy tüntetni fel a 

dolgot, mintha merénylet történt volna; de 

ezt mindenki csak hivatalos leplezgetésnek 

tartja s mindenki meg vau győződve arról, 

hogy csakugyan a cár élete ellen irányzott 

összeesküvés kifolyása e szörnyű katasztrófa 

is, amelybe a nihilisták keze játszott bele 

eddigelé meg nem fogható módon, s melytől 

a cár és kísérete oly különös véletlen foly-

tán szabadult meg. A merénylet híre annál 

meglepőbb és izgalmasabb; mert a nihilisták 

már hosszabb idő óta nem adtak életjelt 

magokról, s ha most két ily, egymást nyo-

mon követő bűntény által hívják újólag ma-

gukra a figyelmet, ugy nem tudni, mi foly-

tatása várható ezeknek még a legközelebbi 

napokban. 

A szerencsétlenség pillanatában a cár 

kíséretében volt Zichy Mihály festő, hazánk-

fia is, aki a cárnak udvari festője. Zichy sze-

rint a szerencsétlenségnek a vasúti igazgató-

ság az oka. E hit különben már az orosz 

közvéleményre is átragadt, s a szerencsétlen-

ség miatt súlyos vádakkal illeti Possiet köz-

74. szam. 

lekedési minisztert, aki elnézte a vasúti mér-

nökök és tisztviselők bűnös gazdálkodálkodá-

sát. Maga a cár is e hitet vallja, s hogy a 

bűnösök bűnhődni fognak, az kitűnik a cár 

következő nyilatkozatából: „Csalás, tolvajlás, 

kötelességmulasztás okozta a szerencsétlensé-

get ; de Istenemre mondom, máskép lesz 

ezentúl!" 

Lengyelországban messze szétágazó for-

radalmi szövetkezetnek jöttek nyomára. Eddig 

huszonhárom gazdasági akadémiai növendéket, 

egy vizsgálóbírót, több kormányhivatalnokot 

— tulnyomólag oroszokat — elfogtak, mivel 

a szövetkezet tagjai közé tartoztak. A forra-

dalmi párt kiáltványt bocsájtott ki, melyben 

sajnálkozását fejezi ki a felett, hogy a kutaiszi 

kozák merénylete a cár ellen dugába dőlt s 

a kiáltvány kijelenti, hogy a merénylet ismét-

lődni fog, ha a cár nem fog eleget tenni a 

nép jogos kivánalmainak. 

Az általános politikai helyzetre vonatko-

zólag a hét fontosabb eseményei közé tarto-

zik Gurko tábornok nyilatkozata, melyet Var-

sóban, a nála látogatóban volt Suvalov gróf 

berlini nagykövet tiszteletére rendezett banket-

ten mondott. — A felköszöntő következőleg 

hangzik: 

„Mint e tartomány főkormányzója, örü-

lök Suvalov azon nyilatkozatának, hogy álta-

lában véve békés a hangulat. Mint katona 

azonban nem fogom kardomat hüvelyébe el-

dugni. A szomszéd államokban harcias a han-

gulat, ott a sajtó s a közvélemény mindig 

ellenünk vannak. A szomszédállamok katonái 

mindig hadseregünk hiányait igyekeznek ki-

emelni. Azt mondják, hogy nincsenek jó had-

vezérek Oroszországban. Hanem azért 24 óra 

alatt átlépjük mind a két határt, ha a czár 

szólit. Ausztriának van kitűnő tüzérsége, a 

német hadseregnek kitűnő taktikája, de ben-

nünk oroszokban van lelkesedés és kitartás, 

mely győzelemre visz. Ebben csak a török 

katona mérhető össze az oroszszal. Ha szük-

ség lesz rá, tetteink nem fognak bennünket 

megszégyeniteni. Tudjuk jól az utat Bécsbe 

is, Berlinbe is.* 
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Nagyvilági nő. 
— Beszély. — ± folyt 

I r t a : Bibo Lajos. 

II. 

Azok. kik a saisont a fenti időben a kies Tus-

nádon töltötték, emlékezni fognak, hogy egy délután, 

a rozoga postakocsit megelőzőleg, egy rendkívül fé-

nyesen ezüstözött, címerekkel ékített batár robogott 

végig a gesztenyékkel árnyalt, porondozott uton, köz-

vetlen a sétány mellett. 

Gazdagon sujtásozott, livreés groom ült a ha-

sonlo öltönyü kocsis mellett, ki alig tudta zabolázni 

a türelmetlenkedő, valódi arabs faj négy lovat. 

A közönség azon része, mely rendszerint élv-

vágyból, kaland hajhászásból, hogy ne mondjuk: 

wjuxfc-ból keresi fel első rangú fürdőinket, tömege-

sen hullámzott a sétány korlátain belől, s mint az 

arcokból lehetett olvasni, égett a kíváncsiságtól meg-

tudni, kit takarhatnak el szemeik elől a kocsi abla-

kain lebocsátott cachemir függönyök ? 

Egy csoport, valami négy-öt személyből álló 

férfi társaság, kik a szépség börzéjén iránytadó hang-

gal bírnak, mar fogadásokat tesz, az idegen kilétére 

vonatkozólag. 

- Nem lehet más, mint foenomenalis tüne-

mény, égből cseppent angyal! — szólt Rigai Gábor, 

egyike a fürdő legvakmerőbb Don Jüanjainak. 

— Angyal? . . . Ha . . ha.. ha! Az ám, valami 

heiing-szagu, potrohos, bajuszos angyal, ki vissza-

vonulva az üzlet zsíros puldja mellől, a szép lovak 

és fogatban találja minden kedvét, gyönyörét! — ne-

vetett báró Altorjai Kázmér, egy monoklis gavallér, 

ki nagy tekintélynek örvendett a sport vidéki em-

berei előtt. 

— Nos, hát én ezret teszek egy ellenében, 

hogy nem lehet más, mint megvénült szépség, letűnt 

nagyság, bukott primadonna, ki a természet ötvö-

sének kegyeiből kicsöppenvén, más ötvösök által 

készített csecsebecsékkel pótolja ki a hiányt! — foly-

tatá Zaláni Géza, egy merész udvarló, szilaj szerető 

hírében álló csinos íiatal ember. 

És igy tovább. Özönlött a szó fiatalaink ajkai-

ról, mígnem a kocsi egy első rangú szálloda grotesk 

figurákkal ékített, boltíves kapuja alatt megállott. 

Hosszú, paletot-szerü köpenynyel borított ma-

| gas, nyúlánk termetű hölgy lépett ki a kocsiból, ki-

! nek arcából a sűrű csipkefátyol, mely kalapjáról 
1 hullott alá, egy vonást sem engede látni. 

A vendéglős, ki bizonyára előre értesítve lőn 

az uj vendég érkeztéről, az ily embereknél már ál-

1 talánosan megszokott rabszolgai alázatossággal, aj-

kán a pénzes erszényt illető mosolylyal, hajlongott 

vendége előtt, ki rövid pár szóban értésére adá, hogy 

a számára fentartott lakosztályba kíván visszavonulni. 

Dallamos, kellemesen csengő hangjából nem 

hiányzott az erély, s igy parancsa azonnal teljesítve lőn. 

A vendéglős maga kalauzolta az előkelő nőt, 

s a terem ajtajához érve, egy könyvet tartott elébe, 

kérve, hogy kegyeskedjék nevét az „idegenek köny-

| vébe" bejegyezni. 

A fátyolozott nő vette a tollat s szilárd, fér-

! íias vonásokkal irá: 

„Eresztevényí Kamilla, Budapest.4 

— Ha szükségem leend önre, — fordult a ven-

déglőshöz, — hivatni fogom; ellenben a magam ré-

széről kikötöm, hogy itt tartózkodásom ideje alatt, 

lakosztályom a szükségtelen sok jövés-menéstől, kér-

dezősködéstől ment legyen! 

És kezével intett, hogy nincs több mondani 

valója, mehet. 

A vendéglős kétrét görnyedve hagyta el a 

szobát, és lesietett a pipafüsttel telt étterembe, hol 

a legfokozottabb kíváncsisággal várták már a fiatal 

dandyk. 

— A neve? a neve? — kérdé először is Bo-

gárdi Arthur. 

A vendéglős elébe tartotta a könyvet: „Eresz-

tevényi Kamilla." 

— Hogyan? egyébb semmi? Ön téved, 

uram. Vagy e nő inkognito utazik, mert nevét nem 

hallottam soha a ,társaságban*" 

— Ej. ej, barátom! Te kétségkívül a gyönyörű 

fogat és fekete mének után, melyek valóban szépen 

tűzött nyakkal és csodálatosan kifejlődött vesz-par-

thievel birnak, legalább is valami francia marquís-

nénak, vagy dobrudsai herczegnőnek gondolád? 

Nemde? — mondá csípős sarcasmussal br. Altorjai, 

a „sportsmann.14 

— Urak! — szónokolt Zaláni, — bárki legyen 

e nő, az mindegy! Az a fő, hogy szép-e, s ha az, 

melyikünk tudja kegyeit leghamarabb megnyerni? 

Indítványozom tehát, hogy a szerencsés hódítót ne-

vezzük el ,Adonisu-nak, annyival is inkább, mivel e 
1 nevet hölgyeink egy érdemtelen emberre, egy „nős4 

férfiúra ruházták! — Nos ? . . . 

— Bravó! Éljen! hangzott az ajkakról s az 

indítvány ép oly könnyen el lett fogadva, mint az 

országházban a száz milliós kölcsönök megszavazása. 

(Folytatása következik.) 
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Helyi és megyei hirek. 
— V á r o s i k ö zgyű l é s lesz hétfőn, melyen 

a városi regálé-megváltási bizottságnak lapunk vezér-
cikkében is targyalt úrbéri kárpótlás lesz egyik főtárgya. 

— A „ J ó sziv*' j a v á r a a szentesi jótékony 
nőegylet által e hó 17-én rendezendő hangverseny 
és táncvigalom meghívói a mai napon küldetnek1 

szét. — A hangverseny műsora, — melyet alább 
egész terjedelmében közlünk — oly érdekesen van 
összeállítva, hogy nincs kétségünk benne, hogy az a 
legszélesebb körben fog érdeklődést kelteni, s igy a 
jótékony célra szép összeg fog begyülni. A rendező-
ség ugy intézkedett, hogy korlátolt számban számo-
zott ülőhelyek is álljanak a közönség rendelkezésére; i 
a számozott ülőhelyek ára természetesen magasabb, 
mint a számozatlanoké; de ezen ujitást igen cél-
szerűnek és természetesnek tartjuk, mert a ki jó 
helyet kiván kapni, méltányos, hogy többet fizessen, j 
mint az, aki a hátulsó sorokba szorul. Számozott,' 
úgyszintén számozatlan ülőhelyek már mától kezdve 
kaphatók Wellisch Vilmos kereskedésében. A mű-
kedvelői előadas és hangverseny műsora következő : 
1. Hadgyakorlaton. Vígjáték 1 felvonásban. — Irta: 
Csáktornyai Lajos. Személyek: Dávidházy Jenő ifj. 
Zsoldos Ferencz ur. Blanka, neje Filó Laura k. a. 
Palicsy Géza dr. Mikec Ödön ur. Rendező dr. Filó 
Lajos ur. 2. Bethoven : Grand Septour. Zongorán 
negy kézre előadják: dr. Schlesinger Károlyné és 
Pokorny Tódorné úrnők. 3. Ariditi: II Bacio. Zon-
gora kísérettel énekli: Nyári Lászloné úrnő. 4. 
Magyar ábránd. Cimbalmon előadja: Szathmáry 
Mariska k. a. 5. Szavalat. Mondja: Nyári László ur. 
6. Mozart: Az ibolya. Gounod: Helyettem kis virág. 
Zongora kísérlet mellett énekli: Nagy Vima k. a. 6. 
Magyar népdalok. Zongorán előadja: Szathmáry 
Mariska k. a. 

A piac- és v á s á r i he lypénzszedés i j og 
f. hó 8-an delelőtt adatott ki nyilvános árverés mel-
lett. Tíz árlejtező volt, kik közül Borbély János igért 
legtöbbet, s igy 7878 frt évi haszonbér mellett ő 
rajta maradt e jog bérlete. 

— H a l á l o z á s . A szentesi 48-as népkör tag-
jai, a kör egyik megalakító tagjat kisérte örök nyu-
galma helyére f. hó 7-én délután öreg Józsa János 
személyében, ki 70 éves korában f. hó 6-án hunyt 
el. Temetése a 48-as népkör választmánya, rokonai 
és ismerőseinek nagy számú részvétele mellett ment 
végbe. A megboldogult 8 élő gyermeket és 20 uno-
kát hagyott maga utan. Nyugodjék békében ! 

— Megh í vó . Felkérem a szentesi jótékony 
nőegylet választmanyi tagjait, hogy a f. hó 11-én a 
kisdedóvó helyiségében tartandó választmányi ülésen 
múlhatatlanul megjelenni szíveskedjenek. — A vá-
lasztmányi ülés tárgyai lesznek: 1. Gondnok válasz-
tása. — 2. Több választmányi ellátást igénylő ügy-
ben való intézkedés. Szentes, 18,88. november 8-án. 
Kiss Zsigmondné, nőegyleti elnök. 

— B a r á t s á g o s vacsora . A szentesi dal-
és zeneegylet választmányát és működő tagjait, 
Stammer Sándor elnök f. hó 10-én estére, az egylet 
helyiségbe barátságos vacsorára hívta meg. 

— A fiók á r t é z i k u t víztelensége miatt 
az ártézi viz szomjas kispiaci és felsőpárti közönség 
igen el van keseredve s szeltében-hosszában vádolja 
a városi főmérnököt, hogy nem jól niveaullálta meg 
a vonalat s ez az oka, hogy a kispiaci vízmedence 
nem adja fel a vizet, — azonban a hiba nem ebben 
rejlik, hanem a vizvezető csővek hibás összeillesz-
tésében. Sarkadi polgármester fel is hivta Krausz 
vallalkozót, ki e munkáért felelős, hogy a vizfakadas 
okait távolítsa el, s a fiók ártézi kutat, céljának 
megfelelő állapotban adja át a varosnak. 

— H a l á l o z á s . Részvéttel vettük Eszes Mi-
hály dorozsmai gőzmalom tulajdonos egészen várat-
lanul jött halálának hírét. E halálesetet a gyászoló 
család a következő gyászjelentéssel tudatja : „Özv. 
Eszes Mihályné Valent Emma a maga és gyermekei: 
Ilonka és Emil nevében is, továbbá Eszes Mátyás 
és neje Tary Mária, valamint Eszes Anna és férje 
Szőke Pal, Eszes Veronika és férje Farkas Ignácz, 
ifj. Eszes Mátyás, Eszes Imre és Eszes Mariska; nem-
különben Valent Pá! és neje, ugy Valent Mária és 
férje Plavetz József s Valent Sándor mélyen szomo-
rodott szívvel jelentik a forrón szeretett férj és atya, 
a felejthetetlen fiu, testvér, vő és sógor: Eszes 
Mihálynak f. évi nov. 5-én reggeli 5 órakor, 
élete 33-ik, boldog házassága 11-ik évében bekövet-
kezett gyászos kímultát. A boldogultnak földi marad-
ványai folyó hó 6-án délután 4 órakor fognak a 
róm. kath. egyház szertartása szerint örök nyuga-
lomra a dorozsmai temetőben elhelyeztetni. Áldás 
poraira." 

— Tűzrendésze t i s zabá ly rende le t . 
Csongrádvármegye tűzrendészeti szabályrendeletének 
kidolgozására a következő bizottság küldetett ki: 
Stammer Sándor kir. tanácsos alispán elnöklete alatt 
Tóth János főjegyző, Kádár Henrik főszámvevő, 
Soós Pál tiszti főügyész, Albertényi Antal alszamvevő; 
j. főtisztviselők Szentes város polgármestere és főkapi-

pítánya,az összes vármegyebeli községek bírója és jegy-
zője, továbbá a bizottsági tagokból Kiss Zsigmond, Sze-
der János, Balogh János, b. Maasburg Sándor, Sima 
Ferenc, ifj. Barha János és Burg Dénes vármegyei 
bizo'tsági tagok. 

— Fürdő-pör . A szentesi fürdőtársaság tag-
jainak nemcsak az a szerencse jutott ki, hogy a 
nyári hőségben a Tisza lágy hulláma között fürödhet-
ték és úszkálhatták ki magukat, hanem a pörben is 
nyakig úsznak, melyet a fent tisztelt társaság indított 
tagjainak legalább kilenctized része ellen. — Ez az 
egylet ugyanis Stammer Sándor alispán elnöklete 
alatt, két évvel ezelőtt alakult meg, s aztan részvényre 
építtetett fürdőházat a Tiszán. Az egyletbe belépett 
tagok kötelezték magokat a fürdőház létesithetése cél-
jából, bizonyos összeg lefizetésére, amit le is fizettek, 
s ennél többet nem hajlandók íizetni; az egyletnek 
azonban, hogy fennállhasson és fürödhessen, pénzre ! 
van szüksége, s most ugy magyarázza az alakulásban 
részt vett tagok kötelezettséget, hogy az nem egy-, 
s/.ersmindenkorra, hanem évről-évre kötelezi őket, s | 
ez alapon pap, doktor, prókátor, professor, tanitó, 
kereskedő és minden rendű tagja az egyletnek, meg-
pereltetett az egylet által. Szóval, nyáron vízben fü-
rödtek az igen tisztelt fürdő társulati tagok, most 
pedig pörben úsznak s ez úszási gyakorlat miatt 
legtöbben igen el vannak keseredve. 

— U j csárdás . Derék cigányprímásunk, 
Leliota Kiss Bandi, uj csárdást szerzett, melyet elő-
ször a „Jó sziv44 javara e hó 17-én rendezendő tánc-
vigalmon fog bemutatni. Eddigi csárdásai után Ítélve, 
bizonyosra vehető, hogy „A jo sziv csárdás44 is csak-
hamar közkedveltségre fog szert tenni. 

— Öngy i l kosság . A „Mindszent" írja: menijeg-
2ok idejében, hogy muzsikus pláne tömörkényen lakos dudás 
magát eletétől megfossza, ritkaság és majdnem érthetetlen. (Hát 
biz' ez a'!) Már pedig igy cselekedett Varga János 45 éves tömör-
kényi lakos, ki eddig ismeretlen okból múlt hó 29-én fölakasz-
totta magát. A vizsgálat ez ügyben folyik, az orvosrendöri bon-
colás megejtetett. 

— A t é l . Vége az októberi szép meleg napoknak : 
a tél teljes hidegével beköszöntött. Mint Linzből távirjak, ott a 
hegyek már mind hóval boritvák, Aigen mellett pedig méter 
magas a hó s itt a nagy havazás következtében vonatkisiklás 
is történt. A vasúti közlekedésben tehát már is megkezdődtek 
a mizériák. 

Hirek a szomszédból. 
— B n c s u Kun-Szen t-Már tonban . A 

Szent-Márton napi bucsu, mely a közel vidék egyik 
legnevezetesebb búcsúja, s melyen Szentesről is igen 
sokan szoktak részt venni, f. hó 11-én tartatik 
meg Kun-Szent-Mc;rtonban. 

— H é t napos f egyve rgyako r l a t . A 
Szegeden állomásozó 4b-ik gyalogezredet, nnnt a 
„Sz. H." irja, még az uj év előtt el fogják látni a 
Mannlicher-féle uj ismétlő fegyverekkel, melyek bá-
násmódjának elsajátítása végett még a tél folyamán 
be fogják hívni 7 napos fegyvergyakorlatra az ez-
red kötelékébe tartozó rezervistákat Vz uj fegyver-
rel való kiképezés végett a tartalékos tiszteknek is 
be kell vonulni. A behívás ideje később fog tudo-
másra hozatni. 

A létra fokain. 
— Francia regény. — 15-ik közi. 

Elhatározása hamar megérlelődött. Kis lakást 

keresett: két szobát konyhával; ide hozatja majd 

holmijait és egyedül, nyugodtan fog élni, mint azon 

időben, midőn Claudelt megismerte. 

Keservesen mosolygott a gondolatra, mely 

eszébe játott. Pár évvel ezelőtt ugyanezt akarta tenni, 

de Adriennel találkozott és elbukott Ígéretei előtt, 

megfeledkezve a női becsületről. De nem fog kétszer 

elbukni. Ha tudta volna, minő ébredés vár az ily-

fajta álmokra, nem ment volna lépre . . . És vajon 

elbukott volna-e;'ha a Claudel iránt érzett szerelem 

szivébe nem együtt a szánalom érzetével hatolt volna 

be ? Claudel egyedül volt, betegen, szolga nélkül, fű-

tetlen szobájában. Ápolni akarta őt, s azért kereste 

fel, hogy orvost hívjon, megszabadítsa a láztól, és 

ha a hála érzete által indíttatva, felkereste őt, ha 

nagyon megszerette is, most legalább biztos volt 

abban, hogy hasonló véletlen nem kínálkozik kétszer 

életében. 

Ezen tudat által megnyugtatva, haladt lefelé a 

lépcsőn, nem gondolva többé egyébre, mint arra, 

hogy kényelmes és nyugalmas menhelyet találjon. 

Két nappal később Batignolles egy nyugodt 

utcájában lakott. Szobájának uj, világos falszőnyegei 

vidáman mosolyogtak reá. Párisban volt és mégis 

pusztaságot érzett maga körül. Claudel soha sem 

fog itt ra akadni; aki, mint hallá, a Villers avenue 

egyik uj házában lakott. Uj városnegyed, uj ház, uj 

bútorok . . . . 

A régi ház kapusnője a legnagyobb megvetés-

sel szólt róla. Laurence meg volt lepetve, hogy őt 

a beszéd nem sérti. Nem szerette már Claudelt, óh 

nem ! Egy férfi gyávasága csak oly biztosan ölheti 

meg a szerelmet egy nő szivében, mint az orgyilkos 

halálthozó gyilokja. 

VI. 

Adelíne az esküvő után a hitves kötelességei-

nek gyakorlatához oly pontossággal fogott, mely azt 

bizonyitá, hogy jól megfontolá magaviseletének min-

den egyes pontját. Mosolygott férjére, sohasem je-

lent meg máskép a reggelihez, mint jól fésülve, jól 

befűzve, nem viselt reggeli köntöst, legfeljebb egy 

óra hosszat, sok vizet töltött borába és pontosan 

betartotta az étkezés óráit. 

Mindez kiábrándította kissé Claudelt. Adelíne 

mosolya legkevésbé sem hasonlított Laurence-éhoz 

és e fölött a fiatal ügyvéd azon mély reflexiót tette, 

hogy mi sem különbözőbb, mint ugyanazon moz-

dulat két különböző arcon. Adeline kétségkívül szebb 

volt Laurencenál; mindamellett Claudelnek Adeline 

unalmasnak látszott Adeline rózsás arca Laurence 

halványságával szemben. Szép fekete szemei kemény 

fényükkel messzebb láttak, mint Laurenceéi, de nem 

úsztak azon ábrándtelt bájban, mely Lurence min-

den tekintetének a veleszületett jóság és az áradozó 

vonzalom kifejezését kölcsönzé. 

Claudel asszonyság e mellett gondosan öltöz-

ködött, s míg Laurence a homályos színeket választá, 

addig ő, egy fiatal hitveshez illően, a szivárvány és 

a tavasz gyengéd szinét viselé. 

Mily démon vitte Claudelt ezen hasonlatokra ? 

Haragudott önmagára, hogy mindig csak visszagon-

dolt rossz napjainak hajdani társnőjére; de nem 

bírta meggátolni. Ezen emlék nem sokara állandó 

vezeklése lett, melynek fájdalmát minden percben 

érezte. Büntetése volt, hogy nem szólhatott senki-

vel sem azon nőről, a kinek veszteségét akarata el-

lenére fájlalta. 

Melbois soha a legkisebb célzást sem tette a 

múltra, melynek megható gyengédségét ismerte s 

mintegy feledni látszott, hogy Claudel csak most nő-

sült meg. 

Claudel látszólag boldognak érezte magát; mert 

felesége csak ugy gondot kőzik mint ő. Mi kellett 

neki több ? 

Claudel asszonyságnak különös tehetsége volt 

haszonhajtó és előnyös ismeretségek kötésére s ezt 

férje sem kesett beismerni. Mindjárt a menyegzőhöz 

meghívott vendégek közül kiválogatta azokat, kiknek 

társasága reá nézve előnyös lehet s ezekkel szem-

minden báját felhasznalta, melylyel a természet őt fel-

ruházta és egy hónál rövidebb idő alatt legalabb is 

féltucat ebédre való meghívást eszközölt ki oly em-

bereknél, kik házassága előtt alig üdvözölték őt az 

utcán. A nőkkel szemben alázatos, ügyetlen kis 

lánykának tettetve magát; itt is, ott is tanácsot kért, 

vagy gazdasági konyha receptet, ugy, hogy meghív-

ták őt, hadd lássa szemeivel, hogyan oldják meg a 

kérdést. Férje csodalkozva ismerte be nemsokára, 

hogy neki csak nejét kell követnie s boldog lehet, 

ha ez őt rövid időn tul nem szárnyalja. 

A törvényhozó testület szabadságideje némi 

nyuggalmat adott Claudelnek. Melbois, ki nem ha-

gyott fel a szándékkal, hogy hajdani befolyását egy 

napon visszanyerje, bizonyos puskaporszagot érezve 

a levegőben, visszatért a kerületbe, mely őt hajdan 

megválasztotta, melyben rokonanak nagy birtokai 

voltak, s mely benne jövendő urát tisztelte. Itt 

akarta tölteni a néhány heti nyugalmat, melyet az 

ország azoknak engedélyez, kik javán dolgoznak, vala-

mint azoknak is, kik ellene működnek. 

(Folytatása következik.) 

Bérbeadandó 
a szentesi takarékpénztár házában egy kis utcai 

bolt i helyiség 

az 1889. évi j a n u á r h ó 1-től kezdődőleg. 

Ajánlatokat elfogad és megköt az intézet 

igazgatója. 
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az a l á í r ások m á r megkezdet tek és december hó végé ig az intézet helyiségében elfogadtatnak. — M inden 

egyes részjegy u t á n 50 kr . a be i ra tás i d i j , és uj évtől kezdve rész jegyenként m inden hétre 50 k r . 

fizetendő 6 é v i g , a midőn az összes befizetett tőke a nyereményekkel együtt vissza lesz fizetve. 

Elfogad az intézet 

T A K A R É K B E T É T E K E T , 
kölcsönt ad első sorban részvényeseinek a legolcsóbb k a m a t l á b mel le t t . - Elfogad v á l t ó k a t leszámítolásra; 

kötelezvényekre, értékpapírokra, arany és ezüstnemüekre; továbbá 

J E L Z Á L O G R A 

h i t e l t n y ú j t b á rme ly összeg erejéig. 

Bővebb felvilágosítás nyerhető az intézet helyiségében : 

r f 

Szentesen, a Sajtos-féle házban. 

AZ IGAZGATOSAG 

Alólirottak tudomására hozzuk a t. c. helybeli és vidéki kereskedő uraknak, nem-
Iroda- különben a nagyérdemű közönségnek, hogy 

s z á l l í t á s i , b i z o m á n y i é s b e s z e d é s i ü z l e t ü n k e t 
(irodánkat), mely eddiir n;i$rysájros dr. Hnriss János ur piactéri házában volt. e h ó 15-é t ő l a z 
e v a n g é l i k u s e g y h á z f ő u t c á i h á z á b a . Felsenburg B. óraművész volt helyiségébe helyez-
zük át. Kérve különösen a nagyiabecsült kereskedő urakat, hogy eddigi bizalmukat részünkre 
ezentulra is fenntartani szíveskedjenek. G T T X j X ^ ^ I T T E S T V É R E K . 

í r u a a -

áthelyezés! 
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SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
S Z E N T E S E N . 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és udósitó levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

Á R J E G Y Z É K E K , CIM-, A S Z T A L I ÉS N É V J E G Y E K , G Y Á S Z L A P O K , 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz fyorssaj tóján. 

¥ á 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag aranyozások, \ 

j IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 9 
J ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságbani 

gyors, pontos, Ízléses és j u t ányos á ron . 

Í r Ugyanitt a V 

„ S Z E N T E S I L A P " <§ 
cimü ve gyes tartalmú közlönyre, mely immár a t i zennyo lcad ik évi f o lyamába lépett , — előfizetések (jj| 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. __ 
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