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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 

Fél évre . . 

Negyed évre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Brkesztőség: 

/farjta^árti-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. 

Ny i l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

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

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

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

Szentes, 1888. november 9. 

Lapunk egyik közelebbi számában közöl-

tük, hogy a megyei árvaszéki elnök a megyé-

ben körútra indult, hogy a megyebeli közsé-

gekben a gyámügyi kezelést vizsgálat alá vegye. 

A megyei árvaszéki elnök ily vizsgálatot min-

den évben egyszer, kétszer szokott tartani és 

ennek meg van az az üdvös eredménye, hogy 

az árvák sorsának gondozásánál éberebb és 

lelkiismeretesebb eljárás tapasztalható. Ma is 

vannak ugyan még egyes községekben esetek, 

hogy egyes halálesetek évek óta sincsenek 

felvéve, s a hagyaték letárgyalva; de e meg-

engedhetlen, s az árvák sorsát nemcsak bi-

zonytalanságban tartó, de ugyanazokat meg-

semmisítéssel fenyegető, bűnös hanyagsággal 

szemben, ugy az árvaszék, mint a közigazga-

tási bizottság mind nagyobb erélylyel lép föl, 

ugy, hogy az e téren tapasztalt, szigorú és 

lekiismeretes felettes hatósági eljárástól mél-

tán lehet várni, hogy megyénk községeiben 

az árvaügyek kezelése kifogástalanul lelkiis-

meretes lesz és az árvák sorsa nem marad 

a községi slendrianismus áldozata. 

Elismerés illeti tehát a megyei árvaszé-

ket, hogy szigorú felügyelet által, gyors és 

lelkiismeretes eljárást akar teremteni a megyei 

árvák ügye intézésében. 

De ha elismerés illeti e téren a megyei 

kormányzatot, vajon nem kivánatos volna-e, 

hogy erre törekedjék a közigazgatási ható-

ság is? 

Vajon nem volna-e itt az ideje, hogy 

megyénk közigazgatásának feje, az alispán is 

szélylyel nézzen időnként a vármegye közsé-

geiben is szigorú felügyelet alá vegye az ezer 

irányban kifogás alá vehető községi kormány-

zatot ? 

Hogy minő megyénk közkormányzatában 

a közszellem, legszomorúbb képét láttuk an 

nak a legközelebbi megyei közgyűlésen is, 

hol alig volt vármegyei község, melynek köz-

kormányzata számtalan felebbezés alakjában 

birálat és vita alá ne került volna. 

Csongrád és Dorozsma, megyénk e két 

legnagyobb községének kormányzatát örökös 

ingadozásban tartja a pártcivódásból szár-

mazó felebbezési mán ia ; de kisebb mérték-

ben ilyen a vi .zony megyénk többi községei-

ben is. — S ha e pártcivódás politikai ver-

sengésnek volna egyedüli következménye, ak-

kor azt mondhatnánk, hogy ezen bizony a 

megyei hatóság vajmi keveset segíthet; de 

nem ez az egyedüli oka a kormányzat elleni 

örökös izgatás és felebbezéseknek, hanem a rosz, 

igazságtalan kormányzat, melyet minden szá-

lában meg lehet támadni. 

S annak, hogy ez igy van, egyik főoka 

abban rejlik, hogy vármegyei hatóságunk 

nem gyakorol a községi kormányzat felett 

szigorú felügyeletet és az örökös civódásnak, 

a személyes közbejövetel mellet tartott pártat-

lan ítélet lel, nem igyekszik végét vetni, vagy 

legalább csak élét is tompítani. 

Mi nem abban látjuk pusztán az alispán 

hivatását, hogy ha panasz van, akkor bele 

néz és informátiók alapján intézkedik a dol-

gokban, hanem hogy maga szerezzen meg-

győződést, hogy személyesen is közbevesse ma-

gát és vezérlője legyen a vármegyei kormány-

zatnak. 

Ez nem volt meg nálunk soha, s ezért 

sülyed. ahelyett, hogy emelkednék a kor szín-

vonalára, megyénk közkormányzata. 

Meghívó. 

A f . évi november 12-ik napján d. e. 9 órakor a 

magtár-epületben lévő közgyűlési teremben tartandó 

rendes k ö zgyű l é s r e 

a városi képviselőtestület tagjait ezennel tisztelettel 

meghívom. 

Szentes, 1888. november 9-én. 

Sarkadi Nagy Mihály, 
polgármester. 

T á r g y s o r o z a t : 

1. Küldöttség előterjesztése a regále megváltása 

tárgyában folyó évi november G-án tartott országos 

értekezlet eredményéről. 

2. A piaci helypén/szedési jog bérbeadásáról a 

gazdászati szakosztály jelentése. 

3. Az árvapénztárnoki állásnak helyettesítés 

utján betöltése. 

4. Juhász János birtoknyilvántartó kérelme, a 

birtoknyilvántartói hivatal működési körének meg-

határozása, esetleg hivatali fizetésének felemelése iránt. 

5. Az 1889. évre a virilis képviselők névjegy-

zékének összeállítása iránti intézkedés. 

6. Szabályrendeleti tervezet a külföldiek tartóz-

kodására vonatkozólag. 

7. Az árvaügyi szabályrendelet módosítása tár-

gyában Csongrádvármegye tekintetes törvényhatósági 

bizottságának 222. számú végzése. 

— A városi közgyűlésen, mely 
hétfőn tartatik meg, egyik legfontosabb tárgy 

lesz a regále megváltása tárgyában a rendezett 

tanácsú városok országos értekezletén részt 

vett küldöttség jelentése, mely főként az úr-

béri kárpótlás ügyében fogja a városi képvi-

selőtestület figyelmét felhívni lapunk mult 

számának vezércikkében is hangsúlyozott azon 

körülményre, hogy Szentes úrbéri kárpótlást 

nem kapott, s ez által közel egy millió frtig 

károsittatott meg az úrbéri kárpótlást szabá-

lyozó törvény, által; tehát most, mikor a föl-

desúri jogok utolsó maradványa, a regále is 

eltöröltetik, illetve megváltatik az állam által, 

ugyanekkor időszerű, hogy Szentes — a maga 

igaz jogainak érvényesülése iránt — a törvé-

nyes lépéseket egész erélylyel megtegye. — 

Szentest ezen igazában a kormánykörökből is 

hathatósan fogják Horváth Gyula országgyűlési 

képviselő közbenjárása folytán támogatni, Tors 
Kálmán, városunk országgyűlési képviselője 

pedig az ellenzéki köröket van hivatva meg-

nyerni ügyünknek, s igy nem reménytelen, 

hogy Szentes most, midőn azt már nem is 

hitte, meg fogja nyerni az úrbéri kárpótlást. 

Ennek keresztülvitele városunk mai kormány-

zatának örök dicsősége lenne. 

Fontos tárgy lesz az árvapénztárnoki állás 

nak helyettesítés utján való betöltése is; de nem 

csekély jelentőségű az árvaügyi szabályrendelet 

módosítása sem. Itt arról van szó, hogy az 

árvaügyi szabályrendeletben fel van véve, hogy 

jövőre az árvapénztár csak tégla és kőből 

épült házra ad kölcsönt. A megye a szabály-

zat ezen pontját, bővebb megfontolás végett, 

visszaadta a városnak, veszélyt látván abban, 

ha a szabályzat csakugyan ugy alkottatik meg, 

hogy az árvatári kölcsönök nem szilárd auyagból 

épült házaktól megvonatnak; mert ennek nem-

csak az lesz az eredménye, hogy az árvapén-

zek feltorlódnak az árvapénztárban és az 

árvaszék kénytelen állami pénztárba helyezni 

el 4n
l0-ra ezen pénzeket, tehát ha az ilyen 

pénzek jól felszaporodnak, vagyis, ha az árva-

pénztár az árvák pénzének legnagyobb részé-

től csak 4u|0-ot kap, akkor miként fog ő az 

árváknak 6u,0-ot nyiytani? Sehogy! Hanem az 

lesz a vége az ilyen félszeg, és a helyi viszo-

nyoknak meg nem felelő szabályrendeletnek, 

hogy a tartaléktőke felemésztetik, s yégre az 

árvák 3—4\-ot fognak árvapénztárilag kezelt 

pénzeik után kapni. 

Ezt pedig nem óhajthatja senki, s igy 

oda kell törekedni, hogy a szabályrendelet 

ugy állapíttassák meg, hogy a házaknra — 

értékük arányához képest és tekintet nélkül 

arra, hogy miből épültek, kölcsön adassék. 

Ez az igazi, helyi közgazdasági érdek is. 

A regále megváltás. 
VI. 

b) Az italmérési adó beszedéséről nyilt helyeken. 
33. §. A 32. §. értelmében havi leszámolás 

mellett megállapítandó adó alól kivétetnek azok a 

cikkek, melyeket az adóköteles félnek elárusított, 

zárt városba, vagy oly területre szállított, melyre 

azen törvény hatálya ki nem terjed, ha azok meny-

nyisége minden egyes eladási esetben az 1. 2. 

pontjában meghatározott mérvet meghaladja. 

A ki az adó alóli kivételt igénybe veszi, tar-

tozik azonban kiviteli árjegyzéket vezetni s ebbe az 

adó alól kiveendő cikkeket esetenkint bejegyezni s a 

mellett : 

a) ha az árucikkek más adóköteles félnek áru-

sittaínak el, vagy zárt városba szállíttatnak, azokról 

a vásárló fél részére eladási bárcat kiszolgáltatni és 

ezen cikkeknek az illető községben, vagy városban 

adó alá történt bejelentését az eladási bárcára veze-

tendő igazolvány által 60 nap alatt kimutatni, egy-

szersmind pedig azon cikkek elszállítását 2 órával a 

kiszállítás előtt az adószedésre jogosítottnak szóval, 

vagy Írásban bejelenteni, vagy 

b) ha a cikkek oly területre szallittatnak, melyre 

ezen törvény hatálya ki nem terjed, a kiszállítás 



t oldal. 

időpontját két órával előbb az adószedésre jogosí-

tottnak szóval, vagy írásban bejelenteni, vagy ezen 

cikkeket a bejelentési határidő lejárta előtt, közvetle-

nül kiszállításukat megelőzőleg, természetben az adó-

szedésre jogositott elé állítani és ezen bejelentési 

kötelezettségen tul még azon cikkekre nézve, melyek 

nyilvános közlekedési vállalat utján küldetnek, azok 

kiszállítását feladási vevénynyel igazolni. 

Azok az adóköteles felek, kik az adó alóli ki-

vételt igénybe vették, de a jelen törvény határoz-

mányait megsértik, vagy másnemű pénzügyi kihágá-

sok miatt jogérvényesen elitéltetnek, ezen kedvez-

ményből kirekeszthetők. 

A pénzügyigazgatóság ebbeli határozata 15 nap 

alatt a penzügyministerhez felebbezhető. 

34. §. A 32. értelmében járó adó, végrehaj-

tás terhe mellett az adó megállapítását követő 3 

nap alatt fizetendő. 

A lefizetett adóösszegeket az adószedésre jogo-

sított akként tartozik nyugtázni, hogy a tartozás 

minősége és a megadóztatott cikkek mennyisége a 

nyugtából tüzetesen kivehető legyen. 

Ezen nyugták (adóbárcák) bélyegmentesek. 

35. A pénzügyi hatóság közegeinek és az 

adószedésre jogosítottnak szabadságában áll, a 32. 

és 33. §§. szerint teendő bejelentések valósagáról, 

valamint a beviteli és kiviteli árujegyzékek mikénti 

vezetéséről meggyőződést szerezni és az adókötelezet-

tek készleteit megszemlélni. 

36. §. Azon adóköteles személyek irányában, 

kik a 33. §. alapján az adó alóli kivételt igénybe 

veszik, fentartatik az adószedésre jogosítottnak az a 

joga, hogy azokat a hordókat és edényeket, melyek-

ben a fogyasztási adó alá még nem vont adóköteles 

cikkek tartatnak, zár alkalmazása által hozzáférhe-

tetlenekké tegye. 

Ezen intézkedés azonban csak adócsonkitás 

iránti alapos gyanú esetén és a penzügyigazgatóság-

tól nyert előleges engedély mellett alkalmazható és 

akkor is csak olyformán, hogy ez által az üzlet 

menete ne gátoltassék. 

Ha az adószedésre jogositott a bejelentéstől 

számított két óra leteltéig a zár eltávolítását nem 

eszközli, az adóköteles fél a zárt maga is levehetí. 

37. §. Ha az italmérési adó a 34. §-ban meg-

határozott idő alatt be nem fizettetik, a hátralékos 

fél az adószedésre jogositott által tartozásának 8 nap 

alatti lefizetésére a községi elöljáróság utján írásban 

megintetik, eredménytelenség esetében pedig első 

sorban a hátralékos fél birtokában lévő adóköteles 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Öszi dal. 
Ha jön az ősz, sárgul a fa levele, 

Hervadással van völgy, liget, bérc tele; 

Ám a tavasz hoz virágot a tájnak, 

De szivemé akkor is a búbánat. 

Hollómadár örökösen gyászban jár, 

Fészkétől, ha jön is az ősz, el nem száll; 

Hollómadár az én búm is szivembe', 

Életemtől nem szállhat el soha se! . . . 

Már hogy ha én vándormadár lennék is, 

Üt hiaba volna, a mely messze visz; 

Mehetnék én akármilyen messzire, 

A bú, tudom, oda is elkísérne. 

Őszi tájnak járok pusztaságába', 

Reám hajlik a lombtalan fa ága, 

S azt súgja egy titkos érzés szivembe: 

Boldog én már nem lehetek soha se! . . . 

Kurcaparti. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 15-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 

A Micskeyek meggyilkoltatásának titka még ho-

mályosabb lett az éjjeli álarcos látogatás által. Bor-

dács szolgabíró, mikor az alispánné elbeszélte előtte 

az esetet, meg mert volna rá esküdni, hogy itt egy 

> SZENTESI LAP< 

cikkek az adóztatás erejéig biztositékképen egy köz-

ségi előljárósági, illetőleg városi tanácsbeli kiküldőt! 

és egy pénzügyi közeg közben jöttével lefoglalhatok 

és őrizet alá vehetők. Ha a hátralék az ily módon 

eszközölt biztosítást követő további 8 nap alatt fizet-

tetik le, a hátraléki összeg a közadók módjára az 

1883. évi XLIV. t. cz. értelmében végrehajtás utján 

hajtatik be. 

38. §. A jelen törvény 31. §-ának 3. pontja 

a l a t t emiitett esetben az ital mérési adó kivetése akképen 

történik, hogy a jelen törvény 13. §-a szerint szervezett 

kivető bizottság az adóköteles vállalkozó által éven-

kint forgalomba hozott adóköteles tárgyak meny-

nyiségéről gyűjtött hivatalos, esetleg az adóköteles 

által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az ital-

mérési adó mennyiségét mindenkor egy évre előre 

megállapítja. 

Ezen megállapítás ellen mind a kincstári köze-

gek, mind az adóköteles felek a jelen törvény 15. 

§-ában megjelölt felszólamlási bizottsághoz felfolya-

modhatnak s felfolyamodásukat uj adatokkal is tá-

mogathatják. E bizottság végérvényesen határoz. 

39. §. Az adóköteles felek és az adószedésre 

jogositott között felmerülő oly panaszok felett, mely 

az italmérési adó megszabását, beszedését, szóval az 

adószedésre jogosítottnak a kincstár részéről átenge-

dett jogok miképen gyakorlását érintik, amennyiben 

az első fokú közigazgatási hatóság által mindenekelőtt 

megkisérlendő barátságos egyezség nem sikerülne, 

az illetékes pénzügyigazgatóság és másodfokulag a 

pénzügyminiszter határoz. 

A pénzügyigazgatóság határozata ellen irányzott 

felebbezés a határozat kézbesítésétől számítandó 15 

nap alatt a pénzügy igazgatóságnál nyújtandó be. 

Helyi és megyei hirek. 
— Halálozás. A városi tisztikar Nestora : 

Győri József levéltárnok, több éven át volt helyettes 
polgármester és tanácsnok ravatalon fekszik. — Az 
elhunyt egyike volt városunk közélete azon hazafias 
férfiaínak, kiket a Bach-korszak alatt nem leheteti 
rábeszélni, hogy hivatalt vállaljon. — Inkább élt 
szerényen, mondhatni szűkölködve, hogysem a Bach-
korszak nagv és apró lovagjai között német szolgává 
szegődött volna. Midőn azonban a kis alkotmány-
u l-ben beütött, a nép bizalmából azonnal hivatalt 
vállalt és mint közhivatalnok szolgálta a szentesi 
közönséget 27 éven át. Halálesetéről a család és a 
városi tisztikar gyászjelentést adtak ki. Temetése ma, 
vasárnap délután 4 órakor lesz. Áldás legyen porai 
felett! 

75. szám. 

— A * m a g y a r o r s z á g i j ó sz iv egye-
sület* j a v á r a f. hó 17-én rendezendő hangver-
seny meghívói már szétküldettek. Felkéretnek mind-
azok, kik tévedésből meghívót nem kaptak és arra 
igényt tartanak, hogy eziránt Nyári László nőegyleti 
titkár úrhoz szíveskedjenek fordulni, ki meghivókkal 
a legnagyobb készséggel szolgál bárkinek. 

— A z á r v a p é n z t á r n o k i állásra, mely-
Győri Ferencnek számvevővé történt megválaszta-
tásával üresedett meg ideiglenesen, összesen háro-
man pályáztak, és pedig: ifj. Sarkadi Nagy Mihály, 
Soós László postatiszt és Horváth Jenő pénztári 
ellenőr. Az állás a f. hó 12-én tartandó képviseleti 
ülésen lesz betöltve. 

— V a s n t ü g y i gyű l és . Kristó Lajos vá-
sárhelyi polgármester, mint bizottsági elnök, a szen-
tes-vásarhely-makói vasút előkészítő bizottságát no-
vember hó 26-ik napjának délelőtti 10 órájára 
Hmvásárhely közházához gyűlésre hívta egybe. A gyű-
lés megtartásáról gr. Bethlen Márkus előmunkálati 
engedélyes azzal értesíttetett, hogy kívánatos lenne, 
ha a jelzett időre a gyűlésre le jönne, hogy az ügy-
ben kölcsönös felvilágosítások szereztethessenek. 

— H a r m a d s z o r is. Az ártézi kut vizének 
a kispiaci medencéhez elvezetése most már harmad-
ízben mondott csütörtököt, s ki tudja, hányszor fog 
még ez ismétlődni, ha a baj igazi okát nem ott ke-
resik, ahol az tulajdonképen van; mert hogy nem 
pusztán az alagcsővezés a rosz, azt a f. hó 10-én 
megkisérlett harmadszori vízbeefresztési próba igazolja 
legjobban. A viz ugyanis, bár ezúttal elért a meden-
céig s lehetett is a kútból vizet meríteni, mindazon-
által a viz egy része Tóth János megyei főjegyző 
pincéjébe tört be, végtelen bosszúságára a főjegyző 
urnák, a ki az ártézi vizet nem a pincéjéből, hanem 
a kíspiacról akarja használni. A sikertelen kísérletnek 
és Tóth János protestálásának. a miért bor helyett 
vizzel töltik meg a pincéjét, az lett a természetes 
következménye, hogy a vizet a főkutnál el kellett 
zárni. Ezen sikertelen kísérletek után nem szenved 
kétségét, hogy az alapcsővezés a rosz, és pedig azért, 
mert az agyagcsővek nem szilárd téglafal közé, hanem 
a kevésbbészilárd földcsatornában vannak elhelyezve, 
már pedig igy kívánni sem lehet, hogy az agyag-
csővek — szilárd fal hiányában — egy testet képez-
zenek. A hiba — és pedig gyökeres hiba — tehát 
itt van és nem a csővek rosz összeállításában. Ezen 
kell segíteni s akkor bizonyára nem fog a viz a má-
sok pincéjében alkalmatlankodni. 

— A t á r s u l a t i ü l é sek holtartása kérdé-
sében hozott közgyűlési határozatra nézve, a „ Vá-
sárhely és Vidékéi-ben a többek között a követke-
zőket olvassuk: „Eddig a jelek oda mutattak, hogy 
ezen határozat ellen Szentes részéről sem adatik 
felebbezés, legalább a „Szentesi Lap* mindjárt a gyű-
lés után igen helyesen fejtegette, hogy miután a kér-
déses határozat által a székhely-kérdés érintve nincs 
s az érdekeltség többségének saját kényelmi szem-
pontjából az a kívánsága, hogy a gyűlések Vásár-
helyen tartassanak, nincsen rá alapos ok, hogy a 

szerencsétlen asszony képzelgésével és nem egyéb-

bel van dolga; de mikor ugyanazt a titokzatos lá-

togatást jelentették neki Dáridóról is, akkor semmi 

kétséget nem táplált aziránt, hogy a gyilkosok nem 

akarnak megállni a két Micskey meggyilkoltatásánál, 

hanem az egész Micskey famillia üldözését célozzák. 

— S mikor az alispánné tanácsot kért tőle, hogy 

most már mit tegyen? Maradjon-e a megyében, 

vagy az álarcos betörők akaratához képest, mene-

küljön idegen, ismeretlen tájra: akkor megállt az esze, 

s nem restelte kijelenteni, hogy: nem tudja mit 

volna jobb tenni ? 

Micskey Pál alispánnak volt egy régi huszárja, 

aki azt mondta, hogy: már biz ő csak azt taná-

csolja a nagyságos asszonynak, hogy abból a me-

gyéből, melyben a Micskeyek voltak egy század óta 

a leghatalmasabb, leggazdagabb emberek, tolvajok 

és gyilkosok kedvéért nem menne sehova. Egy ta-

podtat se! — A gyilkosok félnek attól, hogy utó-

végre is horogra kerülnek és azért rémítgetnek. 

Pál, a derék, hü szolga váltig mondogatá a 

cselédek előtt is, hogy volna csak ő szolgabíró, 

majd így tenne, ugy tenne; de megfagyott ő benne 

is a lélek, mikor a nagyságos asszony szemére hányta, 

hogy: hiszen ő ott hált az alispán meggyilkotatá-

sának éjjelén is az ur mellett levő szobában, s nem 

lehetetlen, hogy a gyilkosok az ő szobáján keresztül 

törtek be az alispánhoz; azon éjjel pedig, mikor 

az álarcosok az alispánné szobájába törtek, az elő-

szobában hált, ugy, hogy ha az álarcosok nem a 

konyhán át törtek a lakásba, akkor okvetlen az elő-

szobán kellett keresztülmenniök, s ez vagy csak ugy 

eshetett meg, hogy Pál oly mélyen szokott aludni, 

hogy miatta akár ember nélkül is maradhatnak az 

előszoba, vagy hogy Pál eresztette be a gyilkosokat 

is, az álarcosokat is. 

Az alispánné ezen nyilatkozata csakhamar ki-

szívárgot a házból és eljutott a gyilkosság és álarcos 

látogatás titka felett tépelődő szolgabíró füléhez ís. 

— Nini, — szólt a töprengő szolgabíró,4 -

hiszen a gyilkosság, ha a kéz alatt álló körülmé-

nyeket latolgatjuk, senkit nem terhel jobban, mint 

Pált, az alispán régi, kípróbáltnak tartott huszárját ? 

Bordács el is ment az alispánnéhoz azonnal és 

megkérdé. hogy nem gyanakszik-e a szolgára? 

Berek Pál gyermekkora óta szolgálta a Micskey 

családot, az előtt Micskey Andrásnak, a meggyilkolt 

két testvér apjának volt inasa, majd az alispán mellé 

került huszárnak. Megbízott ember volt. Olyan, mint 

egy hű eb a háznál. Az alispánné, bár ő vádolta 

előbb a vén szolgát, elborzadt, midőn a szolgabíró 

gyanúját meghallotta. 

— Soha, soha! Ő nem tette! 

De hiába volt minden védelem, a szolgabíró 

befogatta Berek Pált. 

Az öreg szolga, mint a nyárfalevél, reszketett, 

midőn a szolgabíró azt mondta neki, hogy; vajry 

tudja kend, hogy ki gyilkolta meg az alispánt, vagy 

kend volt a gyilkos; 

— Verje meg az Isten, aki azt meri rólam 

mondani! — dadogott az öreg. S másnap a bör-

tönben felakasztva találták. 
(Folytatása következik.) 
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többség ezen kívánsága ellen a szentesiek opponál-
janak. Most azonban ép a „Szentesi Lap'-ban olvas-
suk, hogy de biz' a szentesiek még is opponálnak, 
s ugyanazok (köztük a „Szentesi Lap" szerkesztője: 
Sima Ferencz szakaszigazgató ur) akik a mult évben 
a közgyűlés határozata ellen sikeresen apellaltak a 
minisztériumhoz, most is felebbezéssel élnek s azt 
személyesen, küldöttségileg nyújtják át Baross Gábor 
miniszternek44. — Ezen hirrecsak az a rövid meg-
jegyzésünk, hogy amit a „Szentesi Lap" e kérdésben 
a gyűlés után azonnal kijelentett, hogy ugyanis a 
közgyűlés többségének ismételve nyilvánitott azon 
óhajtással szemben, hogy a gyűlések Vásárhelyen 
tartassanak, a további ellenactió nem méltányos, ez 
a „Szentesi Lap" szerkesztőjének határozott állás-
pontja, s igy ha másért nem is; de azon erkölcsi viszony-
ért, melylyel minden szerkesztő all lapja véleményével 
szemben, tiltakoznunk kell a „V. es V.44 vonatkoztatá-
sai ellen. S ami a „Vásárhely és Vidéké"-nek a szék-
helykérdésében tett további megjegyzeseit illeti, erre 
nézve csak az a rövid észrevételünk, hogy Szentest 
nem puszta protektió, hanem az ártérbe eső többi 
varosokkal szemben föltétlenül kedvező geograíiai 
fekvése tette székhelylyé, s ezt az előnyét a „Vásár-
hely és Vidéke- nem fenyegetheti el. 

— A gő zha j ó z á s beszüntetése . A duna-
gőzhajózási társulat értesítése szerint, a Szeged 
és Szolnok közötti vegyes szolgalatu hajójáratok az 
idő mostohasága miatt, beszüntettetnek. Az utolsó 
menet Szegedről Szolnokra f. hó 11-én, Szolnokról 
Szegedre f. hó 13-an lesz. 

— A hang* m i n t sú l y . A napokban tör-
tént, hogy egy sertésvásarló megméretett egy ser-
test az egyik mázsán, de mint alfele skrupulózus em-
ber, elhajtotta a megmért sertest a másik mázsához 
is. Mikor a testes jószágot ráhelyezték a mázsára, 
elkezdett sertésnyelven protestálni a sok zaklatás 
ellen. És — óh csudák csudája! — a sertés tizen-
negy és fél kilogrammal nyomott többet ezen a 
mázsán, mint az elsőn. Az eladó megörült nagyon 
a dolognak, s a második mérés szerint követelte az 
árt a sertesért. A vevő meg kétségbeesetten kapko-
dott fühöz-fához. „Ez a többlet onnan lehet, mente-
getődzött a vevő, hogy az első mérésnél nem rö-
fögött a sertés, a mostani mérés alkalmával pedig 
röfögött. Mar pedig ilyen nagy állatnál a hang is so-
kat nyomhat. Én pedig a hangért nem fizetek.'4 Az 
eladó elámult erre a bölcselkedésre, de azért nem 
engedte a 14 és fél kilogrammot. Végre is a kapitány-
ság elé került a dolog, a hol a vevő azt kivánta, 
hogy hallgattassék meg ez ügybon valami zenei te-
kintély, vagy tegyenek kísérletet: mérjenek meg egy 
hallgató szónokot, aztán ismét mérjek meg, mikor 
működésben van; hanem azt kiköti, hogy ne olyan 
szónokot mérjenek meg, a ki mindig üres frázisokat 
beszél, hanem olyat, a kinek a szava nyom valamit 
a latban. A kapitany azonban nem sokat tart a hang-
súly felől, mert azonnal kiadta a rendeletet, hogy a 
mérlegeket vizsgálják meg. M—s. 

— D o h á n y e s e m p é s z e t és a vasuta-
sok. A vasutasok is szívesen elszívnák a szüzdo-
hányt, ha módjukban lehetne, és Isten tudja, hogy 
hány konduktor és egyéb tisztviselő csakugyan azzal 
tómögeti is makra- es nem niakrapipaját. És most 
meg ráparancsolnak erősen, hogy a csempészetet 
jol ellenőrizzék és akinek pipájában szüzdohany füs-
tölög, jelentsék föl. A közlekedésügyi minister ugyanis, 
hogy az államkincstarra és a termelőkre is veszé-
lyes ezen üzelmeket meggátolja, szigorúan utasította 
a vasút igazgatóságot, hogy tegyenek meg minden lehe-
tőt a csempeszet korlátozására. Ludvi^h Gyula mi-
nisteri tanacsos, a magyar államvasutak igazgatósági 
elnöke, most kórrendeletileg utasította az őszes al-
kalmazottakat, hogy a dohánycsempészet megakadá-
lyozása végett rajuk rótt kötelességeket pontosan 
és lelkiismeretesen teljesítsék, mert a legkisbb el-
nézés, vagy mulasztás esetén is szigorúan fognak 
büntettetni. Tehát ezután még a vauton sem lehet 
nyugodtan szívni a jó szűz magyart! 

— Egy jó karban levő bílliard jutányos áron eladó. Hol? 
megmondja e lap kiadóhivatala. 

»SZENTESI LAP« 

megesett a szive a szegény hülyén s panaszos leve-
léből a következőket közli: 

„Rettenetes ítélet! Oda Van minden jó re-
ménységem E világon. Az általános Bank pénztár 
miatt el enyészett a ieg drágább fényes ezüst kin-
cseim. Csepeghet az égnek Balzsama szivemhez. Hol-
tom napjáig siratom én ezt. Szegedrőll nékem egy 
Oly bánatos Szomorú megválásom van, hogy mióta 
az édes anyám föl neveit e gyászos földön még ilyen 
Szomorú szivvel nem váltam meg. Mert az én Szí-
vem majd hogy meg nem hasad azoké a gyönyörű 
szhiíííii! — igy szokott szörnyűködni, — ékes ezüst 
pénzeimér! Hát ezért adták ki a Takaréki könyvet, 
iiogy ilyen rémletes Szententzia legyen annak a kö-
vetkezése. Hisz ezt ha én előre tudhattam volna hogy 
az megbukik egy fillért egyetlen egy megveszett So-
vány krajcárt világért be nem hoztam volna Sze-
gedre!41 — Hogy a történtek után Konstantin Mihály 
folytatja-e földkörüli utjat, s az ajándékokat átadja-e 
a muszka cár és török szultannak, arról hallgat a 
Hiradó. 

— H y m e n l á n c a he l ye t t k u r t a v a s . 
Csiki Pál makói születésű, Sámsonon szolgáló cseléd, tartalé-

kos honved-huszár f. hó 4-én esküdött volna örök hűséget egy 

szép sámsoni leánynak. A vágók levagva, baromíiak megkop-

pasztva, kalács kisütve, vöfényvers betanulva, hegedű felhan-

golva — és nincs vőlegény. Csiki ugyanis elfelejkezett meg-

jelenni gyakorlatra, a parancsnokság által köröztetett s a csen-

dörök f. hó 3-án fogtak el a szegeny vőlegényt, ki még álomnak 

| is rettenetesnek tartotta volna, hogy vasarnap Hymen könnyű 

rózsalánca helyett kurtavasra legyen verve. 

Hirek a szomszédból. 
— K o n s t a n t i n M i h á l y p anas za . Kon-

stantin Mihálynak, a hires földkörüli utazónak, kinek 
utitervét lapunk egyik közelebbi számában közöltük, 
panasza van, s pedig nagy panasza. A szegedi álta-
lános takarékpénztár bukasának híre ugyanis a sze-
gény hülyét, földkörüli útjában, még mielőtt a haza 
hatarait elhagyhatta volna, utóiérte. Jó Konstantin 
Mihály nem állhatta meg, hogy vissza ne forduljon 
s felhaborodásanak hirlapilag kifejezést ne adjon a 
takarékpénztár csúfos bukása felett. E célra a „Sze-
gedi Híradó"-t szemelte ki, tehát egyenesen Szegedre 
jött, s a szerkesztőséghez úgyszólván ajtóstól rohant 
De, szapora beszéddel adván elő panaszát s a vesz-
teseget, mely a takarékpénztár bukásával őt is érte. 
A szerkesztő meg akarta nyugtatni; de hajh! jó 
Konstantin Mihály bogaras ember, s nem könnyen 
lehet vele boldogulni. Vegre í* az öreg Híradónak 

Hazánk és a főváros. 
— Pe t ő f i e levenen e l temetve . Gróf 

Haller József egy cikket közölt nemrég, melyben 
nagy valószínűségéi bizonyította be, hogy Petőfit a 
feheregyhazi hatarban a segesvári csata után eleve-
nen temették el. Megerősíti most ez állítását Maros-
vásárhelyről H . . . R . . . ki a mult 1887. jul. 2-ikan 

! „Visszaemlékezés az 1848—49. szabadsagharcra Er-
délyben44 címen egy vaskos kézírati kötetet küldött 

I be egy-egy példányban a budapesti nemzeti muzeum-
nak s a marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyv-
taranak. Ezekben a visszaemlékezésekben említést 
tesz egy Bader nevü becsületes és magyar érzelmű 
segesvári szászról, ki 1849. julius 31-én, midőn a 
segesvári csata veget ert, csupán kíváncsiságból 
kiment a csatatérre. A nagy sirgödröket már 
ástak a felfogadott szász munkások, — mint Ba-
der állitá — mindenfelé az elesetteket temették. 
— Bader ügyeimét magara vonta egy, akkor kelet-
kezett zaj, larma, mely egy sírgödör körül tőrtént 
s mivel nem messze állt innen, azonnal oda sietett, 
a hol hajmeresztő, borzalmas eset tárult fel szemei 
előtt. Petőli őandort ugyanis, a ki nagyon meg volt 
sebesítve, de meg életben volt, élve dobták be egy 
sírgödörbe, meg pedig mint elsőt; Petőíi a sirból 
felkiáltott, mondván : „Ne temessetek el ! 
Hiszen látjátok hogy még élek!44 A szívtelen mun-
kások nem hallgattak reá, sőt igy kiáltottak le a 
sírba: „Dögölj meg, Kossuth-kutya I44 és azonnal 
meg tizenkilenc halottat dobtak rea és a sirt irgalom 
nélkül behantoltak. 

— U j l a p . „Pécskai Újság* cim alatt nov. 4-én hagyta 

el a sajtót egy nyomdai monstrum, a mely magát „társadalmi, 

mulattató és tanulságos újság*-nak nevezi s hetenként fog meg-

jelenni. Előfizetési fölhívásból közöljük a következő szavakat: 

„A sajtó egy templom, melyben szintén az isten igéit hirdetik, 

Pécska község lakosaihoz, nemcsak az értelmiséghez, hanem 

kendtekhez is subában és gatyában járó gazduraim, szól e föl-

kiáltás* stb. Az uj lap első, vezércikke ezután a következő 

szellemes hasonlattal kezdődik : „Mint a menyecske, ki uj ott-

honában első napon készül férjének ebédet főzni, igyekszik bár 

oly Ízletesen, mint csak töle telik, elkészíteni, hogy szeretett fér-

jenek kedvezzen ; rettegve forgatja a fözökanalat, s fél, hogy-

ha az első ebed nem sikerült, mert férje, mint minden garcon 

Ínyenc (Ez, reméljük, nem a subában és gatyában járó előfize-

tőknek szól!) hozza van szokva a jó életekhez, Vájjon hogy 

fogadja majd kontárkodó módra, készült ebédemet ? Ha szeret, 

elnezéssel viseltetik irántam, tudja, hogy újonc vagyok a kony-

haban; láttam bár, hogy főznek, olvastam is a szakácskönyvet, 

de magam még nem főztem és ugy hiszem, ha férjecském egy 

jól fizett szakácsnét tarthatna, a konyhára még többet fordit-

hátna, én is jobb ételeket készíthetnek, Igy monológizálva el-

keszül az első ebéd, ki van talalva; bezzeg meglátszik rajta az 

első debut: hol a só, hol a lüszer hiányzik, egy kicsit kozmás 

is; de a jó férj elnéző, betudja nejének a jóakaratát és nem 

kritizikal. Ugyanabban a helyzetben vagyunk mi is az uj kony-

hánkban. Erezzük, hogy jobb koszthoz van szokva innyenc közön-

ségünk ; érezzük, hogy bár ini is láttunk ujságott olvastunk is 

olyat, (Vájjon V) de magunk még nem főztünk. Rettegve forgat-

juk a főző kanalat, vagy a tollat, tudjuk mi is, hogy hol a só, 

hol a fűszer hiányzik a közönségnek nyújtott keverékben. De 

mi is erőt talalunk abban a reményben, hogy olvasóink elné-

zők lesznek és betudják a jó akaratot jó munkának és meg-

igerjük szentül, hogy igyekezesünkben nem fog hiányozni, ha 

lehet, fizetett szakácsnét tartani, kinek mestersége jó és fűsze-

res vezercikeket főzni.* — No, ha ilyen lesz a többi „jó és 

fűszeres vezércikk4 is, hát próbálják főzés helyett megsütni. 

3. oldal. 

— A sa lgó-tar j a n i kőszénbánya egyik 
tárnája, melyben 300-nál több munkás dolgozott, 
tegnapelőtt óriási víztömeg nyomása alatt beom-
lott. A munkások kétségbeesetten rohantak a felvo-
nókhoz, hogy szabadba jussanak. 23 embernek azon-
ban nem sikerült elérni s egy közeli tárnába mene-
kültek, hol éhen-szomjan s halálos félelem által 
gyötörtetve, 34 órát töltöttek, mire valamennyit meg-
menthették. 

— L e á n y r a b l á s történt mult hó 26-ikán 
Turián. A nagykorcsmaban tartott vig kólózás alkal-
mával Staity Mita szivét Kavgits Bocsilyka fekete 
szemei lángra lobbantották és ezen ellenállhatlan 
tűz annyira hevítette a hős ifjút, hogy a leányt Joj-
kiti Danicska és üudvarszky Zsíván barátjainak se-
gélyevei a táncolók szemeláttára előbb a nagykorcs-
mai istállóba bezárta és innen esti 6 óra tájon 
kocsira ültetve, vitte Szofronin rokonanak szállásara. 
Ez azonban szállást adni nem akart és a szenvedé-
lyes szerelmest tovaüzte. Végre egy temerini szállá-
son könyörültek rajta, a hol másnap reggel a csend-
őrök a szabadságaiul megfosztott leányt az ifjú kar-
jaiból kiszabadították. A leány képe össze-vissza volt 
karmolva; ezen és néhány kék ütésfolton kivül azon-
ban, más sérülést nem szenvedett. 

Külföld. 
— D r á g u l a c é r n a . Az osztrák, német és angol 

cernagyárosok kartellbe léptek és kölcsönös megállapodással 

fölemeltek a cérna arát 1U—35 szazalekkal szám szerint. A bécsi 

kereskedők e hó 5-én tartott gyűlésükön elhatározták, hogy a 

gyárosok határozata következtében ők is megfelelően fölemelik 

a cérna árát. 

— M i r e j ó a neve le t l enség? A szeren-
csének egy csodalatos játékáról beszelnek a párisi 
lapok. Szeptember 4-én két francia utas foglalt he-
lyet a Parisból Dijonba induló vonat egyik első osz-
tályú kocsijában. Az indulás előtt azonban kiszálltak 
a kocsibol, hogy szivart vásároljanak. Ezt az alkal-
mat felhasználta néhány, ugyanabban a kocsiban ülő 
angol, kik a kot francia nagyterjedelmü podgyaszát, 
önhatalmúlag elszállították egy másik kocsiba, hogy 
ők kenyelmesen ülhessenek. A vonat éppen induló-
felben volt, midőn a két francia visszaérkezett s ér-
tesülve a történtekről, az angolok neveletlensége, 
fölölt szilkozodva foglaltak helyet a másik kocsiban, 
liol, podgyaszuk volt. Néhány óraval később történt 
a Veiars melletti iszonyú vasúti szerencsétlenség. A 
20977-dik számú vasúti kocsi, melyet a franciák ere-
detileg választottak, teljesen összezuzódott s az an-
golok közül csak egy maradt életben, de az is sú-
lyosan serülve. A két franciát semmi baj nem érte 
s természetesen nem győzték eléggé áldani a sorsot, 
mely eletüket megmentette. Az egyik közülök azon-
ban elhatarozta, hogy nem elegszik meg csak ezzel 
a szerencsével, hanem keresett egy sorsjegyet, mely-
nek száma 20977 volt. Megkapta a keresett számot 
es a 20977. szainu sorsjegy megnyerte a 80,000 fran-
kos második nyereményt. A szerencsés francianak 
igy az angolok neveletlensége nemcsak megmentette, 
hanem örökre kényelmessé is tette az életét. 

— Jaek . a h a s f ö lme t s ző . Londonban ismét 

nagy a rémület. A rendőrség isinét kapott a postán egy levelet 

Jacktól, a hasfölmetszötől, ki azt jelenti be, hogy legközelebb 

ismét három embert fog megölni, meg pedig ezúttal ket nőt 

es egy gyermeket. E fenyegetes következtében a rendörseg meg-

kettőztette eberséget. 

— B o r z a z t ó b ű n t é n y t követett el a napok-
ban Nieszva közeieben nehany paraszt. Egy Freund nevü kiélni 
17 eves leány Dauzigba akart menni, de nem levén útlevele, 
Lukosin Marton es Toinaszevszki József parasztemberek felaján-
lottak neki, hogy átviszik a határon. Útközben a két paraszt 
bevitte a leányt az erdőbe, a hol meg nehany társuk segélyé-
vel levetkőztették, 1-2U rubelnyi készpénzét elraboltak, s azután 
a lábán az ereket felvágva, felakasztottak. Szerencsere a szij, 
melyre a szerencsetlen leányt felakasztottak, elszakadt, s az agyon-
kinzott teremtés vértől elborítva, a földre esett. Nagy nehezen 
sikerült neki elvánszorogni az orszagutra, a hol egy paraszt-
ember megtalálta és bevitte a városba. Az öt tettest elfogtak. 

— JÜ. n ő e m a n c i p á c i ó Amerikában már any-

nyira „elharapódzott*, hogy maholnap a nők ugyancsak vesze-

delmes konkurrensei lesznek a férfiaknak azokra az állásokra és 

hivatalokra uezve is, melyekre mindeddig a nőket képtelenek-

nek tartották .New-Yorkban a közeli választások alkalmából a 

főbb hivatalokra is leptettek föl női jelölteket. A női egyen-

jogúság párthivei ugyanis a minap értekezletet tartottak, 

melyen a kormányzói állásra egy Gilbert Linda nevü aggszü-

zet, a newyorki polgármesteri hivatalra pedig Lonnard Cyntbia 

asszonyt kiáltották ki jelöltekül. Maholnap megérjük, hogy 

a férfiak nem valók egyébre, mint — férjek ül. 

E l h a l t a k névso ra . 

(Szentesen, 1888. november 3-tól november 10-ig.) 

Bugya Zsófia, 18 éves, fertözeti pokolvar. — Kiss And-
rás, 72 eves, végelgyengülés. — Papp Demeter, 70 éves, agg-
kór. — Erdei Demeter, 74 éves, végelgyengülés. — Szigeti Ist-
ván, 1 óras, születesi gyengeseg. — Tajnai Erzsébet, 10 napos, 
születési gyengeség. — Józsa János, 70 éves, tüdő vész. — Szántó 
Lidia, 3 hetes, tüdőlob. — Punyák Ferenc, 2 hónapos, bélhurut. 
Pataki Maria, 17 éves, sorvadás. — Török Orbán György, 80 
eves, aggkor. — Lévai Veronika, 45 éves, tüdő vész. — Győri 
József, 78 éves, végelgyengülés, 



4. oldal. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton-

Érvényes 1888. november 

Szentes—Szolnok. 
Szentes (vend.) 5 ó. 36 p. éjjel, 1 
Töke 6 ó. 13 p. éjjel, 1 
K.-Szt.-Márton 6 ó. 58 p. d. e. 2 
P.-Homok 7 ó. 37 p. d. e. 2 
Tisza-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 3 
Martíu 8 ó. 23 p. d. e. 3 
Kengyel 9 ó. U4 p. d. e. 3 
Puszta-Tenyö 9 ó. 31 p. d. e. 4 
Szajol 10 ó. 01 p. d. e. \ 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 4 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 8 

Szolnok Szentes. 

-Szentes között.) 
l-től. 

ó. 15 p. d. u. 
ó. 48 p. d. u. 
ó. ¿3 p. d. u. 
ó. 51 p. d. u. 
ó. 03 p. d. u. 
ó. 18 p. d. u. 
ó. 44 p. d. u. 
ó. — p. d. u. 
ó. ¿0 p. d. u. 
ó. 40 p. d. u. 
ó. 20 p. éjjel. 

Budapestről indul 
7 ó. 40 p. d. e. 

, 8 ó. áO p. d. e. 
Szolnok (vend) 3. ó. 2(i p. éjjeA> 11 ó. 50 p. d. e. 

4 ó. 07 p. ejjel» [2 ó. 17 p. d. u. 
4 ó. 31 p. éjjel, lá ó. 35 p. d. u. 
4 ó. 59 p. ejjel, l ó . — p. d. u. 
5 ó. 30 p. ejjel, 1 ó. 22 p. d. u. 
6 ó. (tí jr d. e. 1 o. 41 p. d. u. 
ti ó. 15 p. d. e. 1 ó. 54 p. d. u. 
7 ó. 30 p. d. e. 2 ó. ¿8 p. d. u. 
8 ó. — p. d. e. 2 ó. 54 p. d. u. 
8 ó. 34 p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 

Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengyel 
Martíü 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Alarton 
Töke 
Szentes (vend) 

A csongrád—félegyházi h, é. vasút menetrendje, 
Érvényes 1888. szept, 10-ától. 

Szeged—Csongrád. 

Szegedről indul 11 óra 9 ptic de., 2 óra 18 perc du. 

Felegyházáról 12 óra 15 perc és 5 óra 40 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 0 óra 12 p. este. 
Csongradra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

Csongrád—Szeged. 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc du. 
Félegyhazaról 10 óra 29 perc de., 3 óra 3ti perc du. 

Szegedre erkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc du. 

Felegyhazáról Budapest fele indul: 
Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du 

üiunibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

Kiadó bolti helyiségek! 
A dr. Fóliák és líeis-féle házban, a tyuk-

piacon, Szent-György naptól fogva k é t b o l t i 

h e l y i s é g van — nagy pincével együtt — 

kiadó. 

Eladó birtok. 
Csongrádmegyébe kebelezett Fábián-Sebes-

tyén község határában^'75 catastrális holdat Atevő, 

kellő gazdasági épületekkel ellátott, regále-

joggal biró n e m e s i b i r t o k szabadkézből 

eladó. 

Értekezhetni a tulajdonos 

P a p Imréve l , Újpesten. 
István-utca 15. sz. 

»SZENTESI LAP« 

ÉRSEK JÓZSEF 
örököseinek I t. 770. sz. alatt lévő h á z u k , 

melyben egy jó forgalmú b o l t i h e l y i s é g 

is van, örök áron szabad kézből eladó; érte-

kezni lehet I. t. 135. sz. alatt T e r g e n y e i 

Ferenc tanitó házánál. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó alsó 

és felső csordajárási legelő két hónap tarta-

mára, vagyis f. évi december l-től 1889. évi 

február l-ig terjedő időre, folyó évi november 
18-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a tanács-

tereinben tartandó szóbeli árverésen, azonnali 

fizetés mellett, birkalegeltetésre haszonbérbe 

fog adatni, mely árverésre bérleni kivánók 

ezennel meghivatnak 

Szentes, 1888. november 10. 

Nagy Imre , 
tanácsnok. 

CZAKÓ IMRÉNEK 
Nagy Tőkén á l hold szántóföldje vau örök 

áron eladó ; — értekezhetni a tulajdonossal 

HL t 297. sz. a. 3 _ 3 

Hirdetések 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

B u d a p e s t e n : 

Goldberger A. V. váci-utca 9. sz., 

Mezei Antal, Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca G. sz., 

Eckstem Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

Bécsben : 

M. Dukes, I., Schuler-strasse 8., 

és Haasenstein és Vogler iiirdetési 

irodájában. 

75. szám. 

HIRDETMÉNY. 
Az 1869 ik évben született iíjak a jövő 

évben hadköteles sorba lépvén, a véderőről 

szóló törvényhez kiadott utasítás 14-ik §-a 

értelmében ugyanezeknek összeírása ez évi 

november i-én kezdetét vette és ezen hó-

ban be is végződik, — miért is felhivatnak 

mindazon szülők, gyámok, rokonok, gazdák 

és munkaadók, hogy az 1869-ik évben akár 

Szentesen, vagy vidéken született és itt, v. 

vidéken tartózkodó gyermekeiket, gyámolt-

jaikat, rokonaikat, vagy cseléd- és segédjei-

ket Szentes város főjegyzői hivatalánál ösz-

szeirás vegett ez evi november i-től 25-éig 

bejelenteni szigorú kötelességüknek ismer 

jék, mert a jelentést elmulasztók a törvény 

szigorával fognak sújtatni. 

Ugyancsak kötelesek összeírás végett 

jelentkezni az 1868. és 1867. évben született 

II és III. korosztályba lépő hadkötelesek is, 

miért ugyanezek is a jelentkezésnek nov. 

hó i-től 25-éig megtételére ezennel oly kije 

lentéssel hivatnak fel, hogy a jelentés elmu-

lasztása szigorú büntetést von maga után. 

Szentesen, 1888. október hóban. 

Ó N O D I LAJOS , 

főjegyző, Szentes város katonaUgy vehetője. 

HIRDETMÉNY. 
Az 1870-ík évben született ifjak a jövő 

évben a népfelkelés I korosztályába lépvén, 

a véderőről szóló törvényhez kiadott utasí-

tás 14-ik §-a értelmében ugyanezeknek ösz-

szeirása ez evi november hó i-én kezdetét 

vette s ezen hóban be is végződik, miért is 

felhívatnak mindazon szülők, gyámok, roko-

nok, gazdák és munkaadók, hogy az 1870. 

évben akár Szentesen, vagy vidéken szüle-

tett és itt, vagy vidéken tartózkodó gyer-

mekeiket, g> ámoltjaikat, rokonaikat, va^y 

cseléd- és segédjeiket Szentes város főjegy-

zői hivatalánál összeírás végett ez évi nov. 

hó i-sől 25-éiv/ bejelenteni szigorú kötelessé-

güknek ismerjék, mert a jelentést elmulasz-

tók a törvény szigorával fognak sújtatni. 

Szentesen, 1888. október hóban. 

Ó N O D I LAJOS, 
főjegyző, Szentes város katoaaUgy vezetöje> 

Salgó* Tarján i k<»szénbánya részvénytársulat 

7-10 SALGÓ-TARJÁNI 

darabos- itömör és kocka-szén 
l ^ á z t s i r t á L s o I s : s z á m á r a , 

továbbá 

A K N A - S Z E 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 a k 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 SALGÓ-TARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

igazgatósága. 
Budapest, "V. kerület, József-tér 1-4. szám. 

Szentes, löbb. Nyomatott Sima Kerencz gyorssajtojan. 




