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

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre . . . 1 frt 25 kr-

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egv hely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvétetnek. 

Nyi l t tér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

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. 

A városi regále. 
Városunk képviselő-testülete, tekintettel 

Szentesnek ama kivételes helyzetére, hogy 

városunk 1836-ban váltotta meg a földesúri 

jogokat s semminémű úrbéri kárpótlásban 

nem részestilt, s igy a váltság-összeg fejében 

Szentesnek nem maradt egyebe, mint a regá-

leja. Most, midőn a földesúri jogok ez utolsó 

maradványa is eltöröltetik, Szentes kívánsága 

az, hogy a megváltásnál az vétessék Szentes-

sel szemben irányadóul, hogy Szentesnek mibe 

van a regáleja? 

E tárgyban a város egy memorandumot 

nyújtott be a képviselőház és a pénzügymi-

niszterhez, mellékelve hozzá az 1836. január 

10-én kelt örökváltsági szerződést. 

A képviselőházhoz intézett memorandum 

a következőleg szól: 

„Mélyen tisztelt képviselőház! 

Az a mozgalom, mely a regálé megvál-

tását czélzó s az országgyűlés által legköze-

lebb tárgyalandó törvényjavaslattal szemben 

hazánk városai részéről országszerte megin-

dult, Szentes rendezett tanácsú városát sem 

hagyhatja érintetlenül, sőt az ország minden 

más városától elütő helyzetünkre való te-

kintetből, ezen törvényjavaslat kötelességünkké 

teszi, hogy az italmérési jövedéknek a czél-

zott megváltási mód- és tervezete által mé-

lyen érintett jogainkat és kivételes érdekeinket, 

mint figyelmet igénylő sérelmeket, külön fel-

iratban is feltárjuk a mélyen tisztelt képvi-

selőház előtt, igazságos orvoslásért esedezve. 

Mélyen tisztelt képviselőház! 

Városunknak tiszta magyar elemmel biró 

és hazafias érzettől áthatott közönsége soha 

nem fogja elzárkozott közönynyel nézni a ma-

gas kormány és törvényhozó testület azon 

törekvését, hogy az államkormányzat folyton 

növekedő óriási terheivelszemben, az állam 

jövedelmei minden törvényes mód és eszközök 

alkalmazásával odafokoztassék, hogy az állam-

háztartásban az egész ország anyagi és erköl-

csi hitelét feltétlen biztositó pénzügyi egyen-

súly valahára helyreállítható legyen. S tudjuk, 

hogy ezen, az egész haza közös törekvését ké-

pező nagy czél érdekéből az egyesek érdeké-

nek minden panasz nélkül kell háttérbe szo-

rulni. 

Ily felfogással vette városunk közönsége 

a magas kormánynak az italmérési jövedék 

megváltását czélzó törekvését is, — s ha az 

ezen nagyfontosságú eszmének realizálására 

kidolgozott és az országgyűlés 2l-es bizott-

sága által végleg formulázott törvényjavas-

lattal szemben mégis kötelességünknek tart-

juk panaszos szavunkat a képveselőház előtt 

felemelni, annak oka az, mert daczára, hogy 

a városok regáléja egy, még kellőleg ki nem 

használt, tehát fejleszthető, sőt a városi élet 

előhaladásával természetszerűleg folyton fo-

kozódó, s igy oly jövedelmi forrást, illetve vá-

rosi közvagyont képez, melynek értékét a mai 

jövedelem alapján, a tulajdonképeni érték te-

temes leszállítása nélkül, meg sem lehet álla-

pítani, mégis a törvényjavaslat a városok 

italrnérési jogának megváltásánál a regále ér-

tékét a mai jövedelem arányában sem akarja 

a tulajdonos városoknak megtéríteni. — Nem-

csak ; de a törvényjavaslat az által, hogy a 

törvényhatósági joggal biró városok italrné-

rési jogát előnyösebb alapokon czélozza meg-

váltani, mint a' rendezett tanácsú városoké, 

meg sem érthető okon különbséget tesz e£J7 

és ugyanazon természetű jog és vagyonérték 

között. 

Ha vesszük, hogy — fájdalom — van 

hazánkban számos visszaeső és anyagi fejlő-

désében nagyon is hanyatló törvényhatósági 

joggal biró város, melyeknek italmérési jöve-

delműk a várossal együtt hanyatlik, s ezzel 

szemben számtalan rendezett tanácsú város, 

mint a milyen Szentes is, mely minden tekin-

tetben a fejlődés és az anyagi előhaladás ut-

ján van, s igy bizton növekvő italmérési jöve-

delemmel bir, akkor amily kétségtelen, hogy 

az ily rendezett tanácsú városok sokkal nagyobb 

áldozatot hoznak az államnak az italmérési 

jog átadásával, mint sok törvényhatósági jog-

gal biró város, éppen oly természetes, hogy 

ezen, az egész ország által ismert viszonyok 

tudatában, méltán kelthetett városunknál is 

visszatetszést az a megkülönböztetés, mely-

ben a törvényjavaslat a regálé megváltásá-

nál a rendezett tanácsú városokkal szemben, 

a törvényhatósági joggal biró városokat szán-

dékolja részeltetni. 

Hogy városunknál az italmérési jog mily 

fokozódó jövedelmi forrást képez, szolgáljanak 

erre bizonyságul a következő számadatok: 

Volt Szentesnek regálé jövedelme 

1872. évben 13300 frt, 

1875. „ 18353 » 

1881. „ 24600 „ 

1887. „ 29533 „ 

Tehát 16 év alatt a kétszeresnél is maga-

sabbra emelkedett városunk italmérési jöve-

delme; pedig városunk — a közerkölcsiség 

érdekében — csak korlátolt számú korcsmák 

tartása mellett gyakorolta e jogot és a város-

ban levő humánus egyleteknek, a társadalmi 

élet fejlődhetése érdekében, ingyen adott ital-

mérést. 

S midőn az itt kitüntetett s még a jövő 

négy évre szerződésileg biztosított mai jöve-

delme a városnak semmi kezelési költséget 

nem igényel; mert bérlők saját költségükön 

fedeznek a bérlettel járó minden kiadást s a 

városnak egyéb dolga nincs a kezeléssel, mint-

hogy a városi administratió érdekében fen-

t,irtott közpénztári hivatallal beszedeti a szer-

ződés szerint esedékes bérleti összeget: mél-

tán láthat városunk sérelmet abban is, hogy 

a nem teljes értékű és csak 5\ kamatot 

hozó. papírokkal megváltott italmérés érté-

kéből 10"0 kezelési költség czéloztatik le-

vonatni, illetve a megváltási összeg 10% ere-

jéig csökkentetni. 

Semmi nem igazolja ezen kezelési költség 

felszámításának tulhajtását jobban, mint az a 

körülmény, hogy ott, hol a kincstár a fo-

gyasztási adót városoknak adja bérbe, habár 

a fogyasztási adó kezelése sokkal komplikál-

tabb, s igy nagyobb apparatussal járó ellen-

őrzést kiván, mégis csak 5"|0 kezelési költsé-

get biztosit. 

Ily körülmények között lehetetlen el nem 

esni a törvényjavaslat azon szakaszainak, 

melyek első sorban a rendezett tanácsú vá-

rosokkal szemben kedvezőbb alapon való 

megváltást akarnak biztosítani a törvényható-

sági joggal biró városoknak, másodsorban a 

városokkal szemben mivel sem indokolható 

10°n-os kezelési költség felszámításnak, mely 

legrosszabb esetben nem lehetne több, mint 

amennyit az állani a fogyasztási adó kezelés-

nél biztosit. 

Mélyen tisztelt képviselőház! 

Városunk kivételes helyzetéből ered, hogy 

az ország egyetlen városát sem érinthette oly 

kellemesen az országgyűlés regálé bizottságá-

nak a kérdéses törvény javaslattal kapcso-

latban a képviselőház elé terjesztett jelenté-

sének következő kinyilatkoztatása: „Nemze-
tünknek mély jog érzet ében gyökerező azon hagyo-
mányos tisztelet mellett,melglgel a szerze t t 

j ogok i r á n t v isel tet ik , elengedhetlen 
feltétel az italrnérési jognak olg méltányos meg-
váltása, mely a jogosultak minden valódi érde-
kének sérelme nélkül, azok lehetőleg teljes kárta-
lanitásával történjék 

Ezen, a tiszta jogérzet által sugalt nagy 

becsű kijelentés méltán képezheti reményün-

ket abban, hogy midőn a törvényhozás a 

földesúri jogok utolsó maradványát czélozza 

megváltás, illetve kártalanítás utján eltörölni, 

városunknak az italmérési joghoz fűződő ki-

vételes érdekei a törvény általános rendelkezé-

sével szemben, kivételes elbírálás alá vétetik. 

Szentes város közönsége ugyanis az ital-

mérési jogot a jobbágytelkekkel együtt, a gróf 

Károlyi családtól az itt alatt mellékelt örök-

váltsági szerződés alapján még 1836. január 

10 én szerezte 1.357,072 pengő forint 47 kr. 



• oldal. 

és 1000 darab császári aranyért. S daczára 

annak, hogy az ezen szerződésben felsorolt 

földesúri jogok megváltásáért, a gróf Károlyi 

családdal a váltságból kifolyólag támadt perek 

következtében, Szentes a szerződésben kitett 

valtságösszegen felül, mint ezt a városi szám-

adások igazolják, 015,00:2 Irt 56 krt tizetett, s 

igy a jobbágyságtól való felszabadulásért, il-

letve a földesúri jogok megszerzéseért tényleg 

1.97:2,074 Irt 56 krt fizetett ki, mégis Szen-

tes városa soha nem részeltetett semmiféle úr-

béri kárpótlásban, s igy városunkat azon kivé-

teles, az országban egyedül álló szerencsét-

len helyzet érte, hogy inig az ország többi 

népe ingyen jutott az urbériség alól való fel-

szabadulás áldásaihoz, Szentes ezért, minden 
úrbéri kárpótlás nélkül, nemcsak hogy közel kel 
millió forintot fizetett; de ezen felni fizeti a 
földtehermentesítési százalékot is, tehát tényleg 
kétszer váltotta meg magát. 

Szentesnek ezen kivételes s az ország 

által az úrbéri kártérítésnél a jogegyenlőség 

nyilvánvaló megsértésével lett rendkívül meg-

károsított helyzetében, a kétszeresen megvál-

tott földesúri jogaiból nem maradt más hátra, 

mint a most állami megváltás alá eső ital 

mérési jog, melynek fokozatos értékenielkedé-

seben latta eddig és remélte a város jövőben, 

az 186b. XXX111. t. cz. által, az úrbéri kár-

pótlás kérdésében rajta elkövetett rendkívüli 

serelme részben való enyhülését. Midőn azon-

ban a célba vett regále megváltás által, a*, 

italmérési jövedelem fokozatos emelkedésebol 

vart reszben való kárpótlás reménye is elesik 

immár előlünk, nem velünk szerénytelenseget 

elkövetni, sőt drágán és kétszeres váltsággal 

szerzett jog és az eldisputálhatlan való alapra 

támaszkodunk, midőn kijelentjük, hogy oly 

drága italmérési joggal az ország egyetlen 

városa sem bir, mint Szentes; mert ez nekünk, 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Nagyvilági nő. 
4. folyt. — Beszély. — 

I r t a : Bibo Lajos. 

m. 
A hangverseny kitűzött idejéig alig pár nap volt. 

Elemér, kit a rendezés ügye igen elfoglalt, ke-

veset időzött angyalszelid neje körében s e kevés 

idő alatt is feltűnően hallgatag, szórakozott volt. 

Ilonát, kinek a mint tudjuk, az utóbbi időkben 

borús sejtelmei, hogy ne mondjuk, előérzetei valá-

nak, mélyen elszomonta férje részéről a mellőzés, 

és ezt nem is késett kinyilvánítani. 

— Elemér! — szólt egy alkalommal hozzá — 

az erdei jelenet ota magaviseleted feljogosít arra, 

hogy gyanakodjam. Az a sötét tekintet, mely pár 

napja arczodon ül, nekem azt látszanak mondani, 

hogy te szenvedsz es titkolsz valamit előttem. 11a 

megérintem kezedet, melyek eddig nyugodtak voltak, 

ideges reszketés vonaglik át azokon; ha szemedbe 

tekintek, te földre szegzed azokat, s ha szolok hoz-

zad, te elfordulsz, nem felelsz, mint a kinek fájdal-

mai, titkai vannak! . . . 

Ilyenkor aztán Elemér sem késett a válasszal. 

— Gyermekség, lelkem! Aggódsz értem, pedig 

jol tudod, hogy kötelességem az, mi elszólít mellő-

led. Ferde szemmel nézed azt, ki mindkét szemével 

mosolyogva tekint reád, s titoknak nevezel oly dol-

gokat, melyek csak a komoly ész megfontolt gon-

dolatai ! 

Ilyen és ezekhez hasonló szavakkal akarta meg-

nyugtatni tiatal nejét, míg ő maga-magának sem 

tudott szamot adni érzelmei felől. 

»SZENTESI LAP< 

mint az 1836-ban szerzett jogok egyedüli ma-

radványa, ha csak a szerződésben kitett váltság-

összeget vesszük is, 1.357,072 frt 47 kr. és 

1000 darab császári aranyban van. 

S miután maga az országgyűlési regálé 

bizottság az italmérési jog megváltását, a 

szerzett jogok tiszteletben tartását, mint a 

nemzet, mély jogérzetében gyökerező hagyo-

mányt hangsúlyozza, s a regálé megváltását 

a tulajdonosok valódi érdekeinek és igazaiknak 

sértetlen biztosítása mellett javasolja eszközöl-

tetni, e szerint nem lehet kétségünk aziránt, 

hogy a mennyiben Szentes úrbéri kárpótlás-

ban nem részesült és így 1.357,072 forint 

és 1000 darab császári arany váltságösszegé-

ért ma a regálénál egyéb vagyonnal nem bir, 

a nélkül, hogy városunkra egy ujabb sérelem 

csapása ne méressék, lehetetlen, hogy a mélyen 

tisztelt képviselőház midőn a kérdés tárgyát 

képező törvényjavaslatot megalkotja, a törvény-

javaslat általános elveitől eltekintve, — Szen-

tes rendkívüli helyzetére tekintettel ne legyen. 

Miért is alázattal esedezünk a mélyen tisz-

telt képviselőház előtt, hogy a fent elősorolt 

fontos okaink és igazainkra való tekintetből, 

méltóztassék a regálé megváltásra vonatkozó 

törvényjavaslat megalkotásánál odautasitaui a 

pénzügyminisztert, hogy vagy vegye fel Szen-

tessel szemben az úrbéri kárpótlás iránti tár-

gyalást az 1868. XXXI I I . t. cz. 21. §-a alapján 

kivételessé tett vidékekkel szemben biztosított 

jogok tekintetbe vételével, vagy ha ez lehet-

séges nem volna, akkor a szentesi italmérési 

jog megváltásánál, mint e városnak az 1836-ban 

szerzett földesúri jussaiból egyedül maradt jog 

és vagyonra, a váltságösszeg szolgáljon a meg-

váltási ár megállapításánál irányadóul. 

Szentes város közönsége megbízásából és 

nevében hazafias tisztelettel lévén : (Következ-

nek az aláirások). 

Rohamosan fejlődött ki lelkében egy bűnös 

szenvedély, mely hatalmas erejével megragadta szí-

vét, s mely az emberi természet gyengeségén ala-

pulva, hosszú évek erényét s erkölcsiségét készült 

lerombolni; de a minek még ő sem tudott, vagy 

nem akart nevet adni. 

A várva-várt nap elérkezett. 

A kis fürdő csinosan díszített bálterme szo-

rongásig megtelt hallgatósággal. A csillárok hosszú 

sora pazar fényben szórta szét a szivárvány színeit. 

A sarkokban pompás virágállványok emelked-

tek, melyeken a délszaki tropikus növények minden 

faja díszlett, tetejökön a táncz istennőjét ábrázoló 

miniatűr márványszobrocskákkal. 

Az emelvényen, melyen zongora volt elhelyezve, 

drága szőnyeg volt elterítve, melynek ritka kivitelű 

hímzései idyllikus jeleneteket ábrázoltak. 

Az óra nyolcat ütött. 

A teremben halotti csend lőn s minden szem 
az emelvényre nyíló ajtóra tapadt . . . 

A zár felpattant s az ajtón egy minden me-

rész képzeletet túlhaladó, varázsszépségű nő jelent 

meg Keresztszegi Elemér karján. 

Eresztevényi Kamilla, — mert ő volt — e fény, 

e sugárözön közepette, fejedelmi alakjával olyan 

volt, mint egy istennő, ki a földre szállt alá. Fekete, 

dus redőzetű öltöny omlott alá igéző termetén, 

melynek egyhangúságát nem zavarta meg csipkék 

és csokrok fölösleges tömege, egyedül dereka volt 

egy rózsaszínű szalaggal átkapcsolva. Szemeiből a 

pokol minden tüze szikrázott s a mosoly, melylyel 

az egybegyűlteket üdvözlé, gyorsabb keringést adott 

a vérnek. 

A bűvös nő helyet foglalt a zongoránál s egy 

77. szam. 

Helyi és megyei hirek. 
— V i z s g á l a t . Megyénk fő- és alispánja, a 

megyebeli városok ügyvezetésének megvizsgálása ér-
dekében körútra indultak. Először Szentes városá-
nál tartották meg a vizsgálatot, innen Csongrádra 
mentek át, s mint tudjuk, meg fogják vizsgálni a 
megye összes községeinek administratióját. Megyénk 
főispánja különben ez évben már másodszor tart a 
városoknál vizsgálatot. 

— A . J ó szív" j a v á r a szombaton rende-
zendő hangverseny és táncvigalom anyagi sikere már 
biztosítva van. A számozott ülőhelyeket a közönség 
oly nagy számban vette igénybe, hogy a rendezőség 
kénytelen volt a számozott széksorok számat egygyel 
megszaporítani; így is csak kevés számozott hely 
kapható már, ugy, hogy azok, kik ilyen ülőhelyet 
óhajtanak, legjobban teszik, ha sietve látják el ma-
gukat Wellisch Vilmos kereskedésében, hol a jegyek 
előre válthatók. A táncvigalom fényesnek és mulat-
ságosnak ígérkezik. A nőegylet elnöksége a táncok 
rendezésére Aradi Kálmán, Jurenák Béla, Nyíry Gyula, 
dr. Mikec Ödön, Szépe Kálmán, dr. Bartha Kálmán, 
dr. Kardos Albert és Szénássy Ferenc urakat kérte 
fel. — A rendezők névsora kezeskedik arról, hogy a 
liölgvközönseg nmlattatásaban nem lesz hiány. — A 
„Jo szív44 csárdás pedig dallamos és talp alá való; 
így ez alkalommal kilátás van reá, hogy jövő szá-
munkban registrálhatjuk, hogy be lett tartva a pro-
gramul: „Kivilágos kivirradtig!44 

S a j t ó p e r ü n k <ran. Lapunk szerkesztője 
ellen Balázsovics Norbert tanár és lapszerkesztő 
sajtópert indított ama bizonyos korbácsolási história 
közzétételéért. Biz' azt közzétettük és nyugodtan né-
zünk ennek a tisztelt sajtópernek eléje. 

— H e l y r e i g a z í t á s . Lapunk mult számá-
ban közölt közgyűlési tudósításba tévedésből szede-
tett Balogh János ur beszédjébe az, hogy : „Juhász 
J;inos nyilvántartó elleni hajsza kenyéririgységnél 
nem egyéb.44 — Ezt más képviselő mondta. 

A r eg á l e v á l t s á g alkalmából felvetett 
úrbéri szerződés felújíttatván, e szerződést, mint egy 
nagy érdekű régi okmányt, lapunk mellékleteképen, 
különösen szentesi előfizetőinkre való tekintetből, 
jelen számunkhoz mellékelve adjuk. 

Tél , valóságos tél van néhány nap óta. 
Az időjárás olyan, hogy bátran beválnék januarra 
is. A hőmérő higanya tegnap nappal is állandóan a 
fagypont alatt maradt s éjjelenkint 8—10 fokot mu-
tat 0 alalt. — Gyakorlati öreg időjósok az idén erős 
telet jósolnak. — A korai hideg beállta a szegény 
néposztályt nagyon érzékenyen sújtja, mert nagyon 
sok szegény családapa még csak ezután akarta a 
téli fűtőt beszerezni. — A 100 éves naptár jöven-
dölései a folyó hóra sehogy se akarnak beválni: 

keresztező skála után játszani kezdett. A hurok meg-

szólaltak az éjben. 

Olyan volt, mint egy szent, mint egy Madonna, 

ki varázshangszerét pengeti, melyen mult, jelen és 

jövő kesereg. Szemeit lesüti, nem akar látni semmit. 

Elpanaszolja a hangokban mindazt, a mí fáj, 

a mi bánt, a viszontlátás édes reményét s az elvá-

lás gyötrő keservét. El az „Isten hozott'-at és nyom-

ban rá az „Isten veled44-et. Az utolsó hangok már 

csendes, epedő sóhajtássá olvadnak össze, mintha a 

hur helyett a vergődő szív szakadt volna meg . . . . 

A tapsvihar szünte után, mely játékát köve-

tőleg a falakat megreszketteté, a közönség közé 

vegyült, hol Elemér által többeknek bemutatta ma-

gát. A léha udvarlók egész rajától körülvéve haladt 

végig a termen, büszkén, mint egy koronás királynő. 

— Eresztevényi Kamilla! — Nőm! — szólt 

Elemér, bemutatva a két asszonyt egymásnak. 

Ilona érzését e pillanatban lehetetlen világosan 

visszaadnunk, s bár elbeszélésünkben e rejtély min-

dig hézagot képezend, szükségképen hallgatnunk kell. 

Annyi azonban bizonyos, hogy a gyönge lel-

kületű fiatal asszonynak önmagával kellett elégedet-

lennek lennie, mivel Kamilla ily fogadtatásra ezideíg 

nem adott okot 

Tekintetét nem tudjuk leírni; nincs a viiágnak 

olvan nyelve, mely azon ördögíesen gúnyos, hideg 

és kegyetlen arckifejezést szavakba önthetné. Valami 

megfoghatatlan és érzéken kívüli gyűlöletet érzett e 

nő iránt s ugy tetszett, mintha ő lenne oka szeren-

; csétlenségének, mintha e mosolygó asszony lenne 

hinárja a gonosznak, tigris és kígyó, ki mcgfos/.tja 

őt imádata tárgyától: — férjétől. 

Oly érzés kapta meg, mint a ki viperát pillant 

meg lábai alatt. 
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az öreg naptár nevezetesen nov. 4—5-re esőt, 8-ig; 
szép időt, 9—12-ig és 13—15-ig esőt záporral jó-
solt. No bizony, most egyáltalán nincs olyan idő. 
hogy záport várhatnánk. 

— S z a m á r - p e r . Érdekes pernek néz eléje 
a szentesi járásbíróság. Az eset nem kevesebb, mint 
hogy egyik szentesi birtokos juhászának van egy ér-
telmes szamara, mely legközelebb a szomszéd föld-
tulajdonosnak békóba vert lovainál ismerkedési vizi-
tet tett; a lovak azonban azt hivén, hogy a tisztelt 
szamarat valami rossz szándék viszi hozzájok, neki 
iramodtak. E menekülés közben az egyik ló el-
esett s a lába eltört. — A kár tehát megesett. A 
ló tulajdonosa a szamár gazdáját perbe fogja, amiért 
szamara ráijesztett az ő lovaira, minek következté-
ben egyik lovának lába eltört. A ló tulajdonosa azt 
állítja, hogy ha a szamarat őrizték volna, akkor nem 
ment volna látogatóba és nem ijeszti meg a lovakat, 
ellenben a szamár tulajdonosa ugy replikáz, hogy : 
először a lovakat sem őrizték ; mert ha őrizték volna, 
nem lettek volna békóba verve, s ha nincsenek 
békóba verve, akkor szabadon futhatnak és nem 
esnek el; de ő (már mint a szamár tulajdonosa) 
nem tehet arról sem, ha a szomszédnak oly ideges 
természetű lovai vannak, melyek a legbarátságosabb 
szándékból tett szomszédi látogatásra is felrebben-
nek. Tessék Ítélni ! 

— K e t t ő s r ab l ógy i l kosság : Kiste le-
ken . Vérlázitó kegyetlenséggel elkövetett kettős rabló-
gyilkosság történt szombaton, f. hó 10-én éjjel Kis-
teleken, ahol a véres esemőny nagy izgalmat keltett. 
Egy jómódú kisteleki öreg gazdát, Tisócki (Dirizs) 
Istvánt, a község egyik legnépszerűbb alakját és fele-
séget gyilkolták meg párját ritkító vad kegyetlenség-
gel. A vérengző gyilkosok a tehetetlen két öreg fejét 
fejszével vagdalták szét s aztán a rabláshoz látva, a 
feltört szekrények egyikéből 3—4000 frtot vittek el. 
A borzalmas rablógyilkosságról a következőket irják: 
Vasárnap reggel feltűnt az embereknek, hogy Ti-
sóczki István bormérését nem nyitották fel még 
8—9 órakor sem, holott máskor már reggeli 6 óra-
kor nyitva szokott lenni a korcsma. A 80 esztendős 
Tisóczki a regále-bérlő korcsmáját bírta bérbe, aki 
a szomsédságban lakik. A korcsma a helység köz-
pontján van, a paplak közelében. Már 10 óra felé 
járt az idő, a Tisóczki-korcsmánál még mindig nem 
adott életjelt senki magáról. Tisóczki és felesége 
egyedül laktak a házban. Csak a kapu ajtó volt 
tárva-nyitva, a többit, midőn végre 11 óra tájban 
a regále-bérlő többed magával be akart menni a 
házba, zárva találták. Hosszas dörömbölésre se 
adott senki életjelt magáról. A piacztérről ekkor 
már odasereglett a nép, mely tömegesen hatolt be 
a házba. Irtózatos látvány volt odabent az ivó mel-
lett levő szobában. Nagy tócsa vérben feküdt a meg-
gyilkolt két öreg összevagdalt koponyával, eléktele-
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nitett arccal. Az öreg Tisóczki koponyája fültövig 
kellé volt vágva. Több ütés nincs is rajta. Ruhája 
teljesen elázott a vérben, mellette háttal feküdt vé-
rében az öreg asszony, a ki 3-4 mély sebből vér-
zett. A koponyája darabokra volt szétverve. A gyil-
kosok, mint a sebeken konstatálható, baltával kö-
vették el az irtózatos mészárlást. A gyilkos szerszá-
mot azonban magukkal vitték. Az első pillanatra 
látható volt, hogy az öregeket rablógyilkosok mé-
szároltak le. A szoba teljesen fel volt dúlva A szek-
rények ajtaja felszakgatva, a ruhák szétszórva, a 
székek feldöntve s minden tárgyon vérnyomok lát-
szanak. A gyilkosok véres kézzel végezték a rablás 
gaz munkáját. 

— A h a m i s m é r t e k e l len . Az utóbbi idők-
ben a közigazgatási hatóságokhoz s a belügyminisztériumhoz 
olyan sürün erkeztek panaszok, hogy a minisztérium szükséges-
nek látta szigorú körrendeletet bocsájtani ki ebben az ügyben. 
Főleg a mindennapi házi szükséglethez tartozó árucikkek ki-
csinyben elárusító: mészárosok, szen- és fakereskedök stb. kö-
vetnek el ilyen visszaéléseket; törvényes mérőkészülékkel mér-
nek ugyan, de az árut csekélyebb súlyban, illetve mennyiség-
ben szolgaitatjak ki s igy a vevőket megkárosítják. A belügy-
miniszter e panaszok következtében kijelentette, hogy az elárul 
sitók, kik törvényes mérlegen az arukat hiányosan mérik ki s 
ezáltal a vevő megkárosítását célozzák, a mennyiben cselek-
menyük csalást vagy kihágást nem kepez, 100 forintig terjedő 
pénzbüntetéssel, visszaesés esetén pedig 15 napig terjedhető el 
zárással és 100 forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünteden-
dök. Ha pedig az tűnnék ki, hogy a vevők ravasz fondorlattal 
károsittatak meg, tehát csalás történt, az ilyen esetben a ren-
dőrség az ügyet haladéktalanul átteszi a bírósághoz. 

Hazánk és a főváros. 
— K i u g r ó v a s ú t i kocs ik . A Budapestről 

Kolozsvárra menő vegyesvonatnak hat kocsija f. hó 
13-án délben a szajoli állomás közelében a sínekről 
kiugrott és kevésbe múlt, hogy e miatt nagyobb 
vasúti szerencsétlenség nem történt. Mint a vizsgá-
latból kitűnt, a hiba az volt, hogy a váltó nem jól 
volt állítva. A kocsiknak azonban semmi baja sem 
történt, mert a mozdonyvezető korán észrevette a 
bajt és a vonatot megállította. 

— J ég z a j l á s a D u n á n . Pozsonyból irják, 
hogy ott a Duna már erősen zajlik, ami miatt a 
hajóhidat szét kellett bontani s a hajókonipokat más, 
védett helyekre vontatták. A Duna két partja között 
a közlekedést most csolnakok közvetítik. 

— A Má r t o i l - l u dak . József császár ideje óta 
kiváltsága a pozsonyi orthodox zsidó hitközségnek, hogy Már-
ton-napjan felajánlja a királynak a 1-2 darab úgynevezett Már-
ton-ludat. Óriási kényelemmel él minden esztendőben a liba-
nemzetségnek az a lw2 tagja, a melyek arra vannak hivatva, 
hogy majdan rituális módra levágva, a száz esztendős masszív 
ezüst tálcán, nemzeti szin pántlikával fellekesitve, a király szine 
ele kerüljenek. A királyi életmód természetszerű következesein: 
a jól bizottságon és a hatalmas májon kivül legkiválóbb tulaj-
donságai ezeknek a koppasztás, a melyet olyan lelkiismeretes 
módra visznek véghez, hogy egy német mathematikus se csi-
nálhatná pontosabban. — Ez iden Budapesten nyújtották át a 
Márton-ludakat a királynak. 

— Asszonyom! — mondá Ilona. 

— Kedvesem! — szólt Kamilla s a büszke, 

szép fő, végi? mérte tekintetével Elemér nejét s 

aztán lassan, hidegen elfordult tőle. 

Keresztszegi Elemér követte. 

Még néháhy ideges „virtuóz" élt vissza a fia-

talság türelmével s azután felhangzott Fátyol Ferke 

hegedűjén a csárdás szilaj áriája. 

Elemér elfeledkezett e percben mindenről; nem 

törődött fiatal nejének sápadt arcával, villogó sze-

meivel, hanem átkarolva a szirén derekát, tova sik-

lott. — Elragadta az őrület. 

Ilona mindent látott. Két gördülő könnyet tö-

rölt szét szemeiben s észrevétlen odahagyta a termet. 

Űzte, kergette őt valami vad, zabolázatlan fáj-

dalom, mely szerető szivét akarta szétfeszegetni. 

— Keresztszegi ur! — szólitá meg Kamilla a 

mámoros férfit. — Nem fél ön tőlem? 

— Miért e kérdés, asszonyom? 

— Miért? Nem látta ön nejének arcán a hideg, 

fagyos udvariasságot? Az a nő, az ön neje, uram, 

nem szenvedhet engem! 

Elemér elbámult s oly megdöbbenéssel, mintha 

kísértetet látna, rebegé: 

— Nőm? . . . és itt szerette volna azt mondani, 

hogy neki nincs is, vagy ha van, hát elutazott messze, 

nagyon messze, vissza sem jön többé soha, — soha-

sem; de megijedt, hogy észreveszik zavarát, moso-

lyogni kezdett s vidám hangon feleié: 

— Nőm, asszonyom, rendesen igy viseli magát 

idegenekkel szemben, a mi nem lehet feltűnő, te-

kintve 

Kamilla hevesen közbeszólt: 

—- Elég, elég, uram! Az ön számára sohasem 

lesz otthon! 

Elemér ajkai görcsösen kezdtek vonaglani, s 

szivében az érzelmek vihara dult, tombolt. 

— És miért nem, asszonyom? — kérdé resz-

kető hangon. 

Kamilla egy párszor mereven nézett maga elé 

s villogó szempillantásokkal tekintvén a deli féríiu 

sápadt arcába, csaknem suttogó, lágy hangon mondá: 

— Mert ön, uram, veszedelmes lehetne reám 

nézve, és önnek féltékeny neje van! 

Keresztszegi érezte a varázst, mit az ily csábos 

jelenségek idéznek elő, kik leigázzák a gondolatot, 

korlátozzák az emlékeket. Feje zúgott, erei szét akar-

tak repedni. 

— Tehát azt akarja tudtomra adni, ugy-e, asz-

szonyom, hogy ezutánra megvet, megutál, hogy gyű-

löl is 

— Nem, nem, uram! De látja, az embereknek 

van okuk kerülni engem . . . Miért? Mert gonosz 

vagyok; mert nem akartam, nem akarok megsem-

misülni! Nagy gonoszság ugy-e? Azt mindenki tudja, 

hogy egy nő, ki véletlenül férjétől elváltán él — go-

nosz; de azt már senki sem akarja észrevenni, hogy 

elhagyatottságában szenved is! 

— Gúnyosan, elkeseredetten voltak e szavak 

mondva; majd folytatá: 

— Különben, ha érdekli önt élettörténetem 

néhány részlete, megengedem, — és itt újra mosoly-

gott — hogy meglátogasson. Az idő megválasztását 

tetszésére bízom! 

Elemér meghajtotta magát, elvált a nőtől, s 

elhagyta a szobát nesztelen, halk léptekkel, mintha 

szöknék az emberek tekintete elől. 

(Folytatása következik.) 
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Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
Szentes i p i a c i á r a k . 

Szentes, 1888. nov. 15. 

Az árak folytonos hanyatlása miatt a buzaüzletben tar-

tósan lanyha irányzat uralkodik piacunkon, s búzát keveset kí-

nainak eladásra. Árpa kevés, zab semmi, ellenben kukorica 

nagy menn)iségben hozatik piacra, mely helyi szükségletre — 

bár alacsonyabb árakon — folyvást igen keresett. 

A következő árakat jegyeztük: 

Buza: mmkint 7 frt, 7 frt 10 kr. 

Árpa: köble 4 frt 40 kr., mmja 6 frt. 

Kukorica: köble 4 frt 10—30 kr. Csöves (vek.) 60—65 kr. 

Köles: köble 4 frt, 2 frt ¿0 kr. 

Hizott sertés: igen kelletlen es legtöbbet visszahajtottak 

a piacról. Vevők 41—43 krt Ígértek kilójáért. 

Szalonna: ó .'»4—56 frt, uj 44—46 frt mmkint. 

Káposzta: igen sok van, ára 100 fejenkint "2 frt 50 krtói 

5 forintig. 

Burgonya: vékája 60—65 kr. 

llizott lud: párja 3 frt 60 krtól 5 frt 50 krig. Sovány 

híd párja á frt bü krtól 3 frt 40 krig. 

Kappan: párja 1 frt, 1 frt ¿0 kr. Tyúk: ¡»árja 80-iHJ 

k . Pulyka: párja *1 frt 50 kr. Csirke: p.árja 35—50— 60 kr. 

Tojás: 7 darab ¿0 kr. 

B u d a p e s t i p i a c i á r a k . 

Budapest, 1&88. nov. 14. 

A mai buzaüzlet nyugodt irányt követett. A kínálat mér-

si kelt volt, a vételkedv korlatolt. 

Hivatalos effektív árak: 
Buza : mmja, tiszavidéki 7 frt 85 kr, 8 frt 05 kr. pest-

vidéki 7 rt 80 kr, 8 frt. 

liozs : mmja 5 frt 60—80 kr. 

Árpa : mmja 5 frt 60 kr, 6 frt. 

Zab: mmja 5 fi í. 10 kr, 5 frt 55 kr. 

Tengeri : mmja 5 frt 60—65 kr. 

Köles: mmja 5 frt 25—50 kr. 

A ser tésüz le t csendes. Magyar urasági öre$, ne-

in z 46—47 frt. tiatal nehéz 48—41) frt, fiatal közép és kónyü 

4í>—4(J frt, közönséges 46 —48 fit minként 

BÉGÉflY-CSAJOK. 

A létra ; oka in. 
— Francia regény, -f- 17-ik közi. 

Bocsánat, uram Claudel ur! — 

nondá a gentleman Asszonyom, olv szeren-

csés voltam önt a tavasszal de Pommeran húgom-

nál üdvözölhetni 

— Valóban, uram, — feleié hanyagul Adelintí. 

És ön is itt, Trouvilleban ? 

E szó hallatára is, mely egész vallomás volt, 

Claudel bevallotta magának, hogy felesége nagyon 

ü^ycs a s s z o n y . A .̂Mitleman már ugy diskurált Ade-

linenel, mintha régi ismerősök lettek volna; a fia-

tal asszony szolgált jó példával, meghúzván gyengé-

den férjének karját, s hármasávai kezdettek sétálni 

a szűk járón, régi barátok módjára. 

Claudel legtávolabbról sem emlékezett ez ele-

gáns úrra; azonban ez tudta nevét, felesége pedig 

emlékezett reá. Azt mondta tehát magában, hogy 

legjobb lesz, ha mindent Adeline mély és éles 

eszére biz. 

Husz perccel később egy tiatal nőkből és min-

den korú urakból álló társaságban ültek, melyben 

a lehető legrövidebb idő alattt Claudel vitte az 

első szót. 

Adeline azonban, midőn még férje alig kezdte 

magát és helyzetét felismerni, felkelt és bájosan el-

búcsúzott a társaságtól. 

— Találkozunk este a parton? — kérdé szívé-

lyesen a fiatal nő, ki a társalgást vezette. 

— Remélem. A környéken ebédelünk egy bará-

tunknál, azonban vissza fogunk térni egy kis sétára, 

— feleié Claudel asszonyság szeretetreméltó mosoly-

lyal, mely az egész tábort meghóditá részére. 

Miután néhány lépésnyire eltávoztak, lassú lép-

tekkel haladva, hogy a hátramaradtak eléggé meg-

bámulhassák bájait és könnyed lépteit. — Adeline 

diadalmasan mosolygott. 

— Kik ezen emberek ? — kérdé Adrién. 

— Tudom is én ! A íiatal ember, a ki beveze-

tett a társaságukba, a közmunkák hivatalnoka, kivel 

néhányszor találkoztam de Pomeran asszonyságnál. 

Bizonynyal vagyonos gyerek, mert ott szívesen lát-

ták, pedig a jó asszonyság leányait akarja férjhez 
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adni. A mi a többieket illeti, távolról sem gyanítom 

társadalmi állásukat. Mindazáltal . . . . 

Itt elhallgatott, hogy férjét várakozásban hagyja. 

— Nos? — kérdé ez, látva, hogy nem szán-

dékozik mondatát befejezni. 

Adeline különös tekintetet vetett reá és moso-

lyogva mondá: 

— Majd később megmondom, ha bizonyos le-

szek benne. 

Másnap azon időben jöttek a tengerpartra, 

midőn a komoly nők kötnek és varrnak, s ugy nézik 

gyermekeiket játszadozni. Két nappal később már 

nemcsak azt tudták, hogy a csinos, kivágott gallérú 

urat tíerthellynek hívják, de ismerték nevét és tár-

sadalmi állását minden uj ismerősüknek, inig ezek-

nek fogalmuk sem volt a rangról, melyet Claudelék 

a világban elfoglalhatnak. 

Adelínének gyengéd tehetsége volt távol tar-

tani a kérdéseket, ami felér egy egész vagyonnal; 

meglátogatta a hölgyeket és teljes egyenlőség lábán 

»SZENTESI LAP< 

tartva magát vélök, mégis ki tudta eszközölni, hogy 

nem adták vissza a látogatásokat ; igy volt ez min-

dennel, és Adrién kénytelen volt bevallani, hogy 

maga sohasem tudott volna nejének szellemessé-

gére emelkedni. 

Este mégis, midőn visszatért a casinóból, kissé 

nyugtalannak mutatkozott. 

— Tudod-e, mondá Adelinenak, ki az egyet-

len gyertya lángjánál végezte éjjeli fésülködését, — 

tudod-e, mit hallottam az imént ? Két íiatal ember 

beszélgetett egymással, és azt állították, hogy Ro-

meret asszonyság Berthelly ur kedvese. 

Romeret asszonyság volt azon szép nő, ki az 

első napon fogadta Adelinet s ki azóta is a legjobb 

indulatot mutatta irányában. 

Adeline nyugodtan felelt, haját papirosra gön-

gyölgetve, hogy holnapi fürtjeit előkészítgesse. 

— Nos? 

— Nos ! — ismétlé férje türelmetlenül — ha 

igaz a dolog, ugy nem illik ezen emberekkel társa-

lognunk . . . . 

77. szám. 
• ^ ^ 

— Nem illenék, — feleié Adeline, kis éjjeli fő-

kötőjének szalagjait kötözve, — ha Romeret asszony-

ság nem volna a minister unokahuga. ő hozta be 

Berlhellyt a közmunkához. 

Glaudel nem felelt; gondolatai a nagy semmi-

ségben tévelyegtek. 

— Ha be akarsz lépni a közmunka ministe-

riumba négyezer frank fizetéssel, — mondá Adeline, 

— ugy hagyj szabadon működnöm, hogy ügyed még 

előbbre vigyem. 

— Mindazáltal, — mondá Glaudel a tekintélyet 

visszanyerni törekvő férj hangján, — a becsület 

törvényei . . . 

Neje oly furcsán nézett reá, hogy nem merte 

folytatni. 

— Hát mit akarsz? — kérdé a férj a négy-

ezer frank jövedelem kilátása áttal kecsegtetve, mely-

hez még a becsületnek is ily erélyes biztatása járult. 

(Folytatása következik.) 

i 
Salgó» Tarjáiii k< szenbáin a részvénytársulat. 
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darabos- Itömör! és kocka-szén 
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továbbá 

AKNA-SZEN G Y Á R I C É L O K R A 
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igazgatósága. 
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Ugyanitt a 

N T I S I L A F " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a t i z ennyo l cad i k évi f o l y amába lépet t , — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssaj tóján. 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
S Z E N T E S E N . _ _ I 

Elvállal minden, a (fö 

§ könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, | 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító 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 , 

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

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szín és nagyságbani 

gyors , pon tos , Ízléses és j u t á n y o s á r o n . 



Melléklet a „Szentesi Lap" 1888. évi 77, számához, 

Örökváltsági szerződés. 
1836. Január 10. 

Alulírottak: méltóságos Nagy-Károlyi gróf Károlyi István, gróf Károlyi Lajos 

és gróf Károlyi György cs. kir. kamarás urak ő nagyságuk teljes hatalmú képviselője, 

adjuk tudtokra mindeneknek, kiknek illik és szükség, hogy miután Tekintetes Nemes 

Csongrád vármegyében kebelezett és egész kiterjedésében fent tisztelt ő méltóságuk 

teljes földesúri birtokuk alatt álló Szentes városa községe, tisztelt ő méltóságukhoz a 

végett esedezett volna, hogy ugyanazon községet minden uri törvényhatóság alól ki-

venni, kiszabadítani s azon örökös birtok- és tulajdonosi jussaikat, melyekkel az em-

iitett város és annak egész határában foglaltakra nézve bírnak, magának a községnek 

örökösen engedni és eladni méltóztatnának: ő méltóságuk az irt község könyörgését 

kegyesen meghallgatván, minket azon törvényes meghatalmazással küldöttek légyen ki, 

hogy az örök eladás feltételeiről értekezvén, ha a dolog ugy hozza magával, - örök 

bevallási eladó-levelet kötnénk. 

Mely kegyes kiküldetés következésében, a többször mondott Szentes város 

községével, következő örökös és másíthatatlan lépésre léptünk: 

1-ör. Fent tisztelt ő méltóságuk magukra vévén minden férfi és leány-ágon 

lévő örököseiknek, osztályosaiknak, véreiknek, sőt mindazoknak, kiknek ehez szavuk 

lehetne, — terheiket és nehézségeiket: tekintvén, hogy ezen városnak mind számos 

népessége, mind fejledező miveltsége önálló alkotmányt kívánnak és ez által nemcsak 

úrbéres viszonyaiból eredett többrendbeli panaszai megszüntetnének, hanem igy erő-

sebbé és népesebbé válván a haza szol gálát jára, melynek viselésében magát minden-

kor jelesen kitüntette, - benne a nemzeti szorgalom, erő és jóllét kifejlődvén, még 

alkalmatosabbá tétethessék; nemkülönben azt, hogy a földesuraság iránt dicséretes 

buzgóságát, bárhogy minden időben bebizonyítani iparkodott, de országutban fekvé-

sénél fogva, a közterhek tetemesb és gyakoribb volta miatt, az uri szolgálatok pontos 

teljesítésében akadályoztatván, ő méltóságuk gazdálkodása előmozdítására czélirányo-

san nem fordítódhattak: mindezekért, kiváltképen pedig azért, mivel ő méltóságuk 

többrendbeli, ezen város birtokánál örököseikre nézve hasznosabb javításokat, szerze-

ményeket és várandó igazaiknak visszaváltását tenni törekednének. 

A fentemiitett város községét és ezáltal ezen város lakosait, azoknak mind-

két nemen levő és leendő örököseit, minden nékiek azon és azokon eddig volt tulaj-

donosságuk, törvényhatóságuk, vagy akármi névvel nevezhető, vagy személyeikre, akár 

külső, akár belső telkeikre nézve eddig volt igazuk, földesúri jussaik gyakorlata és 

érdeklése alól, most és mindörökre kiveszik, mentté teszik és kiszabadítják; egyszers-

mind azon város községének, nemes és nem nemes lakosainak, mint már ü fentirt 

módon a íöldesuri törvényhatóság és birtok alól teljesen kimentetteknek és kiszabadit-

tattaknak, egész általános birtokosi igazaikat, melyekkel irt Szentes városában és ahoz 

kétségtelen és kitetsző határok között kapcsolt pusztákban, szóval annak egész mos-

tani határában birtak, jelesen: külső és belső telkeket, akár maguknak a lakosoknak, 

akár ő méltóságuknak, akár a tekintetes nemes vármegyének épületjei legyenek rajta, 

úgyszintén azoknak jövedelmeit, szóval akármiféle és minden kiváltságaikat, királyi, 

nemesi telki és határbeli haszonvételeiket, akármiféle névvel nevezhető épületjeiket, 

javaikat, korcsmákat, mészárszékeket, boltokat, malmokat — a mostani gyakorlat 

szerint. — Méltóságos gr. Károlyi István ur ő nagysága földesúri jussát a csongrádi 

részre fenhagyva, sör- és pálinkafőzést, mérést, ugy salétromfőzést, tégla- és cserép-

égetést, szántó, mivelt és miveletlen földeket, réteket, nádlókat, kaszálókat, ugy a le-

gelőt is. ide nem értvén mindazonáltal: 

a) A kis-királysági és hegyesi, eddig is magányosan birt pusztáit az ura-

dalomnak. 

b) Azon 11200, azaz tizenegy ezerkétszáz — 1100 nsz. ölével számítandó hol-

dakat, melyek a legelő tárgyában is a méltóságos uraság és városi közönség között 



fenforgó kérdéseknek s mindennemű akármi névvel nevezhető viszonyos követeléseik-
nek megszüntetésére, a földesúri mostani gyakorlatú legeltetés igaza elkülönözése, ek-
ként örökös, végső eltörlésére, e jelen örök valló-levél törvényes jelentése, hitelesítése 
bevallásakor és minden uri iussok, igazak és javaknak a város közönsége birtokába, 
tettleges és jeles általadása alkalmával, egyszersmind ezen város határában fekvő király-
sági közlegelőből, ennek a szénási puszta és szarvasi határok érintésében és folytában 
nyúló oldalán egy tagban, az e részben a legelő iránt költ külön szerződés tartalma 
szerint, ő méltóságuk részükre, kétségbehozhatlanul, kivágandók. 

c) Valamint szintén ezen tagban és menetel szerint, ugyan Királyságon, 
méltóságos gróf István ő nagyságának szent-lászlói majorság földje helyett, annak 
hiteles felmérési terjedtsége mennyiségében, örökös, másithatlan csereképen adandó 
másfélannyi számú holdakat. — Ezen cserére nézve különösen kiköttetvén még az is, 
hogy az általadásig bevett akárminemű magnak termése az uradalmat fogja illetni, 
a kaszálás pedig csak azon esetre fog az uradalom által még Szt.-Lászlón teljesíttetni, 
ha a cserebeli általadás, a 6-ik pontban előadott ok miatt, a jövő márczius végéig 
sem eszközöltethetnék. 

d) Nemkülönben méltóságos gróf Lajos ő nagysága szabad birtokára ezen-
nel a városi községgel másithatlanul elcserélt Bökény nevü pusztája helyett, annak 
férősége számával egyenlő terjedtségben, ugyancsak Királyságon és az előbbiekkel egy 
tag és menetelben kiadandó és elkülönözendő legelőföldeket. 

Továbbá a szőlőket, szőllős és veteményes kerteket, erdőket, füzeseket, cse-
rőket, vizeket, vizárkokat, halastavakat és halászatokat a Tisza folyónak közepéig az 
innenső partról véve ; vadászat és madarászat jussát és más egyéb mindeneket, me-
lyek vagy a törvényből folynak, vagy kiváltságaikból erednek és fentnevezett Szentes 
városára nézve, vagy boldogult őseik, vagy maguk által szereztettek, avagy ősi s egyéb 
ujabb szokásból földesúri gyakorlásaikra tartoznak, a vásárokkal, a patronátusi jussal, 
melyet azonban a rom. kath. ecclésia azért fog gyakorolhatni, mivel az ezzel járó 
terheket, az alább előforduló summáért önként elvállalta és magát kötelezte. A böldi 
révvel és a kurczai vámmal, a mostani gyakorlat szerinti vámszedés jussával, az ezek-
hez tartozó épületekkel, a hidnak alkalmas helyen szabadon épithetésével, ugy mind 
azáltal, hogy a közönség a csongrádi részen, a hidfő letételén s a vámszedésen kivül, 
ott semminemű földbirtokosi jusst magának ne tulajdonithasson; és igy minden jus-
saik és igazaikkal örökre engedik, eladják, által teszik és ruházzák; semmi jusst, vagy 
igazat és annak tulajdonosságát, avagy birtokolhatását sem maguk, sem maradékaikra 
nézve fenn nem tartván. Mely uradalmi átengedett jussokért mindennemű országos, 
úgymint: felkelési, subsidionális, koronázási, országgyűlési és egyéb, akármi névvel 
nevezhető tulajdonosi birtokkal járó költséget az általvétel napjától a közönség íizessse. 

2-or. A méltóságos grófok, földesúri törvényhatóságukat, az örök bevallás 
és átadás után megszüntetik; ezen tárgynál azonban semmi tekintetben szavatossá-
got és terhet magukra nem vállalván, annak bárminemű kimeneteléről felelni nem 
kívánnak. 

3-or. Azon szerződések, melyek már válóságos használattal is megerősítve 
vannak és egyébiránt a község tulajdonosságának nem ártanak, a folyó haszonbér 
ideje leteltéig megtartandók, s e végre az ilyesekről kelt uradalmi szerződési levelek 
előmutattatván, ezennel a község, mint a bevallás idejéig engedményes főhaszonbér-
lőnek »nevére kicserélendők lesznek. — A penziónátusokat, — kik összesen hat sessio 
földet birnak, — minden további következtetés nélkül, a község önként, egy sessió-
tól évenként általuk fizetendő 90, azaz kilenczven ezüst forint haszonbér mellett, ta-
nyáik és földjeiknek holtuk napjáig való haszonvételében hagyja : — halálukkal, vagy 
férjhezmenetükkor pedig (e inai naptól nem szaporítható, s a kérdések elháritásara 
haladék nélkül hitelesen összeírandó) épületeiknek akkoron megejtendő becsárát, örö-
köseiknek, vagy hagyományosaiknak ki fogja fizetni. 

4 er. A méltóságos eladó grófok a szavatosságot (evictio) a vevő község 
minden megtámadói, még tulajdon asszonyágon levő véreik ellen is, magukra és örö-
köseikre nézve is felvállalják és azt letteképen teljesíteni magukat és örököseiket 
kötelezik. 

5-ör. A vevő többször nevezett Szentes városa községe a fent irt módon 
történt felmentéseért, kiszabadittatásaért, a földesúri jussok és jövedelmek és birtokok 
nékiek tett örök átadásaért, fent tisztelt eladó méltóságos gróf ő nagyságuknak 135707á, 
azaz egy millió háromszázötvenhétezer hetvenkét forint 47 krajcárokat, conventius ezüst 
pénzben, három darab ezüst húszast egy forintban értve, ezen felül 1000, azaz egy 
ezer darab cs. kir. szimpla aranyokat, nemkülönben a patronátusi épületek fentartá-
sára megkívántató tőke summa fejében 6630, azaz hatezer- hatszázharmincz forintot 
ezüst pénzben, a cath. ecclesia részére lefizetni magát kötelezi. — Az uradalomnak 
járó fizetés iránt, a következő feltételek határoztatván: 

a) Ezen örök valló levélnek aláírása és kölcsönös kicserélése alkalmával, 
birtokolás valósítására 30,000, azaz harminczezer ezüst forintokat. 



b) Folyó 1836-ik évi junius 1-ső napjára, ezen birtok valósítására fizetett 
30,000 forintok beszámításával, az eladási summának kétharmadrészét, vagyis 903215, 
azaz kilenczszázháromezer kétszáztizenöt forint 111

3 krt és az ezer darab aranyat. 

c) 453857, azaz négyszázötvenháromezer nyolczszázötvenhét forint 352!3 krt 
az 1837-ik év január hónap 1-ső napjára, — mely napig a közönség kamatot nem 
fog fizetni, — ezen fizetési határnapokat ugy értvén, hogy ha a vevő község azok-
nál előbb is 50,000, azaz ötvenezer frtnyi, vagy azt haladó summát lefizetni akarna, 
jelentése után 15 nap alatt, a méltóságos grófok pesti pénztárába, azon fizetés min-
denkor hátráltatás nélkül bevétessék és mint a többi fizetések, ő méltóságuk nevére 
nyugtattassék. 

6-or. Hogyha a vevő község a fent kitett kétharmadrész eladási summát a 
határozott időre, vagy elébb is leteszi, — feltévén, hogy addig a legelő elkülönözése 
iránt kötött külön szerződés, a legfelsőbb helyekről helyben hagyva, visszaérkezik (a 
mi nélkül az egész szerződés erejét vesztvén, megsemmisül, mely nem várt esetben 
a birtoklás valósítására lefizetett 30,000 frt három'perczentes kamattal, az időközben 
fizetendő summák pedig a maguk mennyiségükben, kamat nélkül visszafizetendők 
lesznek) — kötelezik magukat az eladó méltóságos grófok, ezen örök eladási kötés-
nek hiteles helyen leendő jelesitésére, e felett az örök vallásnak megtételére; annak 
végződésével minden, a fentebb előszámlált birtokoknak, a vevő községnek örökös 
bevallási igazzal és jussal általadására s kezeikből kibocsájtására az első pont alatti 
b) feltétel értelme szerint. Ellenben ha ezen fizetés a község részéről elmulasztatnék, 
a jelen és legelő elkülönözési szerződés azonnal megszűnik. 

7-er. A közönségnek az uradalom ellen tett mindennemű panaszai, csak az 
örök birtokba lépés által szűnnek és semmisittetnek meg örökre. 

8-or. Valamint addig, niignem a tí-ik pont szerint megejtendő bevallás vég-
rehajtatik, a vevő község, a vele eziránt kötött ideigleni haszonbérlő szerződés ere-
jével reá ruházott birtokokat, jussokat és jövedelmeket, csupán haszonvétel gyanánt 
használhatja, ugy a bevallás megtételével ezen haszonbérlő állás megszűnik. 

9-er. Ha netalán véletlen, el nem háritliató akadály miatt, 1837-ik évi január 
első napjára kötelezett egyharmadrész fizetéssel, a község 1837. évi május 1 ső nap-
jáig, mint ebbeli kötelezése végső határáig hátramaradna, 1837. évi január hó 1-ső 
napjától kezdve: száztól 5 frt kamat fizetéssel tartozni fog; amikorra, ha kötelezett 
fizetését nem teljesítené, s e végett törvényes kényszerítés alá esnék, ugyanazon 
község magát legrövidebb útú elmarasztalásnak és Ítélet végrehajtásának, közösen 
választandó bíróság (compromissum judicium) előtt alája veti; kifogásokról, törvényes 
orvoslásokról, birtokon belőli feljebbvitelről, ellenzésről fejenként és közönségesen 
ezennel előre lemond. — Mely tartozásának nagyobb bátorságára, valamint az egyes 
lakosok mindennémü vagyonaikat szabad választás szerint, prospeciali hypotheca in 
solidum lekötik, ugy mindennémü királyi haszonvételek, ezúttal megvett, vagy cserébe 
kapott földek és épületek szabad választás szerint, speciális hypothecaul, a közönség 
által leköttetnek, ugy, hogy mindezekre nézve a fentebbi biróság a végrehajtást ár-
verés utján, a szükséghez képest, a becsű summa értékén alól is végrehajthassa; az 
innen származó mindennémü költségeket a közönség tartozván viselni. Ezen kötele-
zéshez hozzájárul még az is, hogy az uradalom e jelen szerződést az utolsó harmad-
rész nem fizetése esetében, a nemes vármegyén előre fogja jegyeztetni. 

10-er. Méltóságos eladó gróf ő nagyságuk abban is megegyeznek, hogy az 
egész vételi summa letételével, de nem elébb, a vevő község ezen örök bevallás felől 
kegyelmes királyi helybenhagyás és megerősítésért folyamodhassék és azt nyerhessen, 
és magát ily helybenhagyás mellett, — nem állhatván abban ellent ő méltóságuknak 
ellenzése s ellentmondása, — birtokba jelesen beállittathassa s beigtathassa. 

Mely-előrebocsátott feltételeket mi is alulírtak, mint vevő Szentes város kép-
viselői és egyes lakosai, háladó szívvel elfogadjuk és ugy magunkat, mint egész köz-
ségünket azok pontos betöltésére kötelezzük. Ezeknek hitelére, örökös erejére, e je-
len felszabadító és vétel levelet, három példányban kezünk aláírása, magunk s a vevő 
község szokott pecsétjével, a törvényes bizonyság előtt megerősítettük. — Kelt Szen-
tesen, Boldogasszony-hava 10. napján, 1836-ik esztendőben. — Brünek József m. k. 
jószági director, mint ő fölsége előtt mit. gr. Károlyi István ő nagys. által 1835. nov. 
18-án felvallott teljes hatalmú képviselője (P. H.) Nagy Károly m. k. mit gr. Károlyi 
Lajos 18ú5-ik évi 25. deczeniber a nádori itélőmester előtt felvallott törvényes meg-
hatalmazottja (P. H.) Pokomándy Gábor m. k. urad. inspector, mint mit. gr. Károlyi 
Lajos 1835-ik évi 25. deczeniber a nádori itélőmester előtt felvallott törvényes meg-
hatalmazottja (P. H.) Flech Károly m. k. jószági director, mint mélt. gróf Károlyi 
György 1835. 25. dec. a nádori itélőmester előtt felvallott törv. meghatalmazottja (P. H.) 
Bártfay László m. k. fiskális, mint mélt. gr. Károlyi György 1835. dec. 25-én a ná-
dori itélőmester előtt felvallott törvényes meghatalmazottja (P. H.) Szentes mezőváro-
sának bírái, tanácsa és közege (P. H.) Ord biró. Lakos András m. k. esküdt biró. 



Négyesi Péter m. k. esküdt. Kovács István m. k. esküdt. Lakos Mihály m. k. esküdt. 
Nagy János m. k. esküdt. Soós József m. k. esküdt. Páll József m. k. esküdt. Piti 
József m k. esküdt. Dömsödi József m. k. esküdt. Berényi Péter m. k. esküdt. Nyiri 
Mihály m. k. esküdt. Pataki András m. k. esküdt. Kunus János m. k. esküdt. Szabó 
István m k. adószedő. Kovács Pál m. k. Sebők Sámuel m. k. Kogler János m. k. 
Cs. kir. postamester Werner Mihály m. k. Pacher János m. k. N. Dózsa András 
m. k. stb. — Előttem és általam Boross Sámuel m. k. város hites jegyzője. Imre 
János m. k. városi hites jegyző. 

Alábbirtak hiteles bizonyságot teszünk a felől, hogy valamint a feljebb meg-
nevezettek, rész szerint neveik aláírását, rész szerint keresztvonásaikat, előttünk és 
tekintve általunk tették, ugy a jelen örök vallólevél valósítására kikötött harmincezer 
forintok is pengőben, ugyan e mai alulirt napon és helyen, szinte jelenlétünkben 
olvastattak le légyen, az eladó mélt. grófok ő nagyságuk részére, a mint ugyan e 
folyó esztendei most mult január 31-ről kelt külön nyugtatványnyal is elismértetett. 
Szentesen, Böjtelő hava 1-ső napján, 1836-ik esztendőben. Müller Ignácz m. k. fő-
szolgabíró (P. H.) és Beliczay Pál m. k. esküdt. (P. H.) 

Szentes. Nyomatott Sima Fetencz gyors-sajtojan. 




