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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. 
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^ v a/á^- n a p , 

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. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

Kéz i r a t ok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

k e d d e n és p é n t e k e n 

Egyes szám ára 4 kr. 
r e g g e l 

Felelős hrorkesztö és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezső Sándor könyvkereskedésében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A szentesi regále. 
A szentesi regále megváltása kérdésében 

városunk országgyűlési képviselőjének valóban 
nagy gonddal kidolgozott kitűnő beszédje kí-
séretében beterjesztett indítványát, Tisza Kál-
mán pénzügyminister ellenző felszólalása foly-
tán, az országgyűlés elejtette. 

Érdekes, hogy ezen, ránk nézve kedve 
zőtlen körülmény, bizonyos körök, honnan 
a város mai vezetése — életrevaló eszme és 
tanács hiányában — csak idétlen kritikában 
részesül, kárörvendve beszélnek az esetről; 
nemcsak; de még vádolják is a városi ható-
ságot, hogy az általuk sikertelennek hirdetett 
fellépés azért eredménytelen (?); mert későn 
lépett fel az illetékes körök előtt Szentes 
városa. 

Hogy a város nem későn keresgetett e 
nagy érdekű ügyében, a legfényesebben iga 
zolja az az általános tigyelem és részvét, a 
melyben Szentes város kérelme az országgyű-
lésen részesült; mert mig más helyi érdekű 
kérdések rendesen általános idegenkedéssel 
szoktak fogadtatni az országgyűlés által, ad-
dig Szentes méltányos kérelme egyhangú tá-
mogatásra talált az országgyűlés mindkét el-
lenzéki táborában és szószólóra magában a 
kormánypártban is, úgyannyira, hogy maga 
az előadó szintén hangsúlyozta Szentes kár-
pótlási igényét; de ezt a regálé törvényjavas-
lattal egyidejűleg megoldhatónak nem tartja. 

Mindegy az, mondják azok, kik jobb sze-
retnék, ha a város rövidet húzna ebben a 
kérdésben, — Tisza Kálmán kimondta, hogy 
Szentes kérelmét tárgyalás alapjául sem fo-
gadhatja el, s igy elesett az ügy és hiába ke-
resgetnek azok, kik neki lelkesítették ennek a 
kérelemnek Szentes városát. 

Azt hisszük, hogy ezen, közéletileg im-
morális magatartás komoly emberek által, ko-
moly ligyelemre sem méltó ; mert jót akarni 
és egy város előmeneteléért küzdeni, még si-
ker hiányában is nemesebb dolog, mint az 
eredményt irigylők naiv káröröme. 

És ha mégis ezen — figyelemre is alig 
méltó — magatartás és váddal szemben pár 
szót megkockáztatunk, tesszük ezt azért, mert 
korántsem áll, hogy Szentes fellépése sikerte-
len volna ; az sem áll, a mi a lapok tudósí-
tásában egyszerűen oda van vetve, hogy a 
pénzügyminister ridegen elutasította volna vá 
rosunk kérelmét, hanem, mint az az ország-
gyűlés tárgyalásáról felvett és itt előttünk 
fekvő gyorsírói jegyzetek alapján készült nap-
lóból kitűnik, midőn városunk országgyűlési 
képviselője Horváth Gyula és Láng Lajos elő 
adó felszólalása után kijelenté, hogy hajlandó 
visszavenni indítványát, ha a kormány Ígére-
tet tesz, hogy Szentest más uton kárpótolja, 
— Tisza Kálmán kijelentette, hogy azt nem 
teheti, hogy e kívánságra azonnal válaszoljon. 

S bár az országgyűlés többsége leszavazta 
Törs Kálmán, városunk országgyűlési képvi-
selőjének azon indítványát, hogy Szentes — 
és ha van még az országban a mienkhez ha-
sonló más város, ezekre a regále megváltási 
törvényben egy külön cikk iktattassák be, de 

ez nem azt jelenti, hogy Szentesnek méltá-
nyosságra feltétlenül i g é n y t tartó kérelme 
mereven elutasít!;.'ott volna a kormányelnök 
által. 

Sőt biztos tudomásunk van róla, hogy 
amennyiben a regále megváltás felett a liqui-
datió a regále birtokos és a kormány között 
tartandó kölcsönös tárgyalás alapján történik, 
s mivel a törvény a regále megváltásnál a 
regále értékének megállapítására a külön bi-
zonyítékot is megengedi, ezen szakaszra tá-
maszkodva, a kormány nagyon is figyelembe 
fogja venni Szentes kivételes helyzetét. 

Koránt se higyje tehát senki, hogy Szen-
tesnek e tárgyban tett fellépése eredménytelen. 

Meg lesz annak a sikere! © 

Szentes az országgyűlésen. 
Lapnnk mult számában a fővárosi lapok után 

csak kivonatilag közöltük városunkra vonatkozó 

tárgyalását az országgyűlésnek. — Azóta azonban 

megkaptuk a gyorsírói jegyzés után készült ország-

gyűlési napló hiteles másolatát, mely hű képét tárja 

fel Szentes város úrbéri kárpótlás és regálé meg-

váltási ügyének tárgyalását. 

Városunk országos képviselőjének nagyszabású 

és Horváth Gyulanak Szentes iránt melegen érező 

beszéde is csak hivatalos alakban volt közölve. Saj-

náljuk, hogy e beszédeket lapunk szűk tere miatt 

egyszerre nem adhatjuk; de azért közöljük e beszé-

deket, ha folytatásilag is, hűen és szószerint. — 

Törs Kálmán beszéde szószerint a következő: 

Törs Kálmán: T. képviselőház! (Halljuk!) Az 

előttünk fekvő törvényjavaslatnak 38. g-a általános-

ságban állitja föl azt az alapot, mely szerint az ital-

mérési jog rendszerint megváltandónak terveztetik ; 

a 6-iktól egész a 10-ikig terjedő szakaszok pedig 

azon kivételekről intézkednek, melyeket e javaslat az 

általános szabály alól megengedni kész. 

Azt hiszem, akkor érdemlem ki legjobban a t. 

ház jó indulatát, ha nem igyekszem a dolgot hamis 

szinben feltüntetni s egész nyiltan és őszintén beis-

merem, hogy az az eset, mely engem a jelen fel-

szólalásra birt, egészen kivételes, s tudtomra, egyes 

egyedül álló és annyiban talán parlientárisnak is 

mondható. Mindazáltal reményiem, hogy felszólalá-

som fonalán sikerülni fog kimutatnom annak általá-

nos érdekű oldalát, melynélfogva megérdemli azt, 

hogy a t. Ház legalább itt, a hol a kivételekről van 

szó, becses megfontolására méltassa. 

Azon kérvények között, melyek e törvényjavas-

latok kapcsán a t. Házhoz benyujtattak, ott van 

Szentes rendezett tanácsú városnak kérvénye is, mely 

betekintés végett a ház irattárába helyeztetvén, mél-

tóztassék nekem kegyesen megengedni, hogy annak 

tartalmát itt e házban a lehetőségig tömöritve, 

megismertessem. 

Szentes városa 1836. január 10-én, akkor te-

hát, mikor az 1832- 6. XIII. t. c. a jobbágyoknak 

már megengedte, hogy magokat bizonyos tartozá-

saikra, adózasaikra és szolgálmányokra nézve földes-

uraiktól megválthassák, sőt azt is, hogy ideiglene-

sen a királyi adományból származó haszonvételekre 

és uri jussokra nézve is szerződéseket kössenek, — 

mondom, ebben az időben tőrtént, hogy Szentes vá-

rosa megváltotta magát minden úrbéri tartozásai-

tól egy millió 357 ezer pengő forintért és ezer da-

rab császári aranyért, olyképen, hogy ennek két-

harmadrészét egy év leforgása alatt földesurainak 

lefizetvén, azok kötelezik magokat az örökváltsági 

szerződések hiteles helyen leendő „jelesitésére,* el-

lenesetben a szerződés megszűnik, mig hogy ha az 

egész summát lefizették, de nem előbb, folyamod-

hatnak királyi helybenhagyás és a birtokba való be-

iktatás végett. 

A város ezt a ma is óriási, abban az időben 

természetesen még nagyobb összeget nem birta ki-

fizetni a kitűzött idő alatt, hanem földesuraival 

1838-ban pótszerződésre lépett, melyszerínt a meg-

váltási rátákat fölosztották 20 esztendőre s az utolsó 

1856-ban vált esedékessé. 

Jött az 1840-ik év, mely az ily örökváltsági 

szerződéseket, mely ad invalidationem fassionis kere-

settel nem voltak megtámadva, jóváhagyta s a XII. 

t. c-ben fölhatalmazta a jobbágyokat hasonlók köté-

sére, vagyis bizonyos summa lefizetése mellett, a 

földesúri hatóság alól való örökös megváltás esz-

közölhetésére. 

Szentes város örökváltsági szerződése tehát 

most már a törvényben is jogalapot nyert, érvényes-

nek tekintetett s a város fizette is a kötelezett vált-

sági annuitásokat. 

Fizette egész 1848-ig, melynek XII. t.-cikke az 

úrbéri javadalmakat, illetőleg jobbágyi tartozásokat 

megszüntette s államadóssággá változtatta át. 

Természetes, hogy csak azokat a jobbágyokat 

válthatta meg az úrbéri kötelék alól, a kiket ebben 

a kötelékben akkor tényleg benne talált. A korábban 

kötött úrbéri örökváltsági szerződésekről intézkedni 

— a beállott rohamos események miatt — nem volt 

már ideje s ezeknek az igazság és méltányosság sze-

rint való elintézését a 9. §-ban a minisztériumnak 

hagyta fenn. 

Szentes városa azonban arra a hírre, hogy az 

úrbéri taatozások országos alapból váltatnak meg, 

küldöttséget menesztett az ország akkori igazságügy-

miniszteréhez, Deák Ferenczhez, megtudandó tőle, 

hogv hát ők már most mit tegyenek; fizessék-e to-

vább földesuraiknak a kötelezett váltsági annuitásokat, 

avagy őket is megváltja majd az ország a még hátra-

levő összeggel? Deák a küldöttségnek akkor azt fe-

lelte, hogy ő azt nem Ítélheti meg, mit volna cél-

szerűbb tcnniök, erre maga a város a legilletékesebb: 

szamitsa össze, mennyi az, a mivel még tartozik, s 

számítsa ki, mit kapna földtehermentesités gyanánt 

az esetben, ha teljesen kifizetvén a hátralékot, a 

földesúr jogaiba lépne, és cselekedjenek azuián a 

szerint, a mint azt a kalkulus mutatja rájok nézve 

előnyősebbnek. Ha többet kapnának, mint a meny-

nyivel még tartoznak, természetes, hogy okosabb lesz 

tovább fizetniök. 

Nem kívánom a t. Ház türelmét részletek elő-

adásával fárasztani. Elég annyit elmondanom, hogy 

bekövetkezett az az idő, a mikor már nem volt 

magyar alkotmányos kormány, mely az 1848. XII. 

t. c. 9. §-ában fenntartott eseteket a jogosság és 

méltányosság szerint rendezhette volna. A város ab-

ban a hitben, hogy az országos megváltás ő rá is 

kiterjed, az annuitások fizetését földesuraínak meg-

tagadta. Ebből pör lett. A földesuraság ragaszkodott 

a szerződéshez, az absolut idő alatti bíróságok a 

várost a szerződés megtartására kötelezték, s a vége 

az lett, hogy az 1.372,000 forinton felül, még 615,000 

forint költség is a városra rovatott, ugy, hogy Szen-

tes városának az a szabadság és azok a jogok, me-
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lyekhez az ország minden olyan jobbágya, a ki el-

mulasztotta magát 1848. előtt megváltani, ingyen 

jutott, közel két millió forintjába került. 

És itt szükségesnek tartom felemlíteni, hogy a 

marasztalási összeg nem törlesztetett ám le a pót-

szerződésben kötelezett 20 év alatt, hanem folytonos 

pörlekedésközben, elhúzódott még továbbra is, jóval 

az alkotmányos ujabb korszak beállta utáni időkig, 

ugy, hogy — ha jól vagyok értesülve — csak 1876-

ban ért teljesen véget a város és volt földesurai közt 

a komputus. 

Folyamatban volt tehát a kérdés még akkor is, 

mikor az alkotmányos élet újra beallván, az 1848. 

Xlí. t. c. 9. §-ában fönntartott esetekre nézve volt 

intézkedendő a törvényhozás. 

1868. október 9-én jött szóba a képviselőház 

előtt az a kérdés, mi történjék hát azokkal a volt 

jobbágyokkal és jobbágyközségekkel, a kik és a 

melyek magukat még az 1848-iki törvényhozási in-

tézkedés előtt megváltottak, de úrbéri kárpótlásban 

nem részesültek, s kiknek kartalanitasát az 1848. XII. 

t. c. 9. helyezte kilátásba? 

A mondott napon lefolyt tárgyalás fölötte ér-

dekes, t. Ház, érdemes a betekintésre. Az akkori 

igazságügyniiniszter, Horváth Boldizsár — sajnálom, 

hogy ezúttal nem tisztelhetem a ház jelenlevő tagjai 

közt — ékes szavakkal emlékezvén meg az 1848. évi 

törvényhozásnak a történelemben páratlan azon té-

nyéről, melylyel a jobbágyságot eltörölte s a „misera 

plebs contribuensM fel vévén az alkot many sáncai 

közé, reá is kiterjesztette a szabad állam szabad pol-

gárainak minden jogát, —• beismeri, hogy a szabad 

tulajdonért folytatott eszmeharc már a 30-as években 

vette kezdetét, s dicsérőleg emlékezik a magyar nép 

józan felfogásáról és becsületességéről, melylyel köz-

ségek és egyes jobbágyok, sokszor igen súlyos fel-

tételek alatt, vásárolták meg a föld szabadságat, de 

készek voltak a legnagyobb erőfeszítésre is, csakhogy 

édes tulajdonuk gyanánt üdvözölhessék azt a földet, 

melyet munkájuk verítékével áztattak és termékenyí-

tettek, s megváltották magukat, még mielőtt a 48-iki 

törvényhozás egy hatalmas lépéssel imperative örökre 

eltörölte volna az összes úrbéri tartozásokat s az 

ország vállaira terelte volna a földesurak kártalaní-

tását. 

Ez hatalmas tény volt, de annyi bizonyos, hogy 

a törvényhozás ez intézkedésében, mely az úrbéri 

"birtokot épen azoknak adományozá ingyen, a kik 

48-ig magukat megváltani elmulasztották, hogy e 

különben nagylelkű intézkedésben, az igazsagtalan-

A „SZENTESI LAP'' TÁRCÁJA. 

Ádvent. 
Az egyházi és polgári év kezdete közt különb-

séget tenni igen régi szokás. Már a zsidóknál is ta-

laljuk. Az ő polgári esztendejök Mózes II. könyve 

23, 16, 34, 22. tanúsága szerint őszkor, Tischri hó-

napban (september—október) kezdődött, egyházi évök 

azonban azon hónapban, melyet első hónapnak ne-

veztek. E hónap Nisan, (vagy Nissan, mint a mai 

zsidók irják) hónapja (március—april). Husvet ün-

nepe csak is e hónapba eshetik. 

Ez a zsidó polgári és egyházi év. 

A keresztény egyház hasonlókép külön egyházi 

év szerint rendezkedett be, csakhogy a különféle fe-

lekezetek különféleképen számítják. A róm. katho-

likus és ágost. hitv. evang. egyház ujesztendeje ád-

vent I. vasárnapjával, — a görög keleti egyházé ja-

nuár G-kával, — az angol egyházé pedig március 

25-kével kezdődik. 

A polgári esztendő számítására az ősi pogány 

idők és intézkedések adták meg a 12 hónapot, me-

lyeknek elseje, tehát a polgári esztendő kezdete, Já-
nos, régi latin istenségnek, az idők istenének volt 

szentelve, a kinek kettős arca volt; az egyik vissza 

a múltba, a másik előre, a jövőbe tekintett. Ez isten-

ségnek szentelt januárius hava tehát nagyon találóan 

az esztendő kezdetére tétetett. 

Az egyházban egészen más az irányadó. Amint 

egészen más alapon áll, más eszmekörben mozog, 

nem elégedhetett meg a pogány eszmevilágból vett 

»SZENTESI LAP< 

ságnak, sőt büntetésnek egy neme rejlik azok irá-

nyában, kik a tulajdon becsét leginkább felfogva és 

méltányolva, szorgalmuk által az 1848-iki vívmányo-

kat megelőzték. 

Érezte az 1848-iki törvényhozás, hogy, nem 

mondja, a hanyagságot, de a mulasztást jutalmazni 

egyfelől, a szorgalmat sújtani másfelől, nem volna 

az igazságnak megfelelő s ezért alkotta a 9. §-t, 

melyben az utóbbiak kártalanítására tett positiv, noha 

szabatosan nem körvonalazott Ígéretet. 

A föladat tehát — mondá beszéde folyamán 

— most az, hogy ez igéret beváltassék. A nemzet 

legyen fukar az ígéretek terén ; de ahol az igeretek 

beváltásáról van szó, fukarkodni annyi lenne, mint 

megtakarítván a nemzet filléreit, elveszteni egy sok-

kal nagyobb kincset: a nemzet hitelét. 

Döntő volt, igy végzé, a kormányra az, hogy 

elismerést, jutalmat, elégtételt szerezzünk és adjunk 

azon szorgalomnak, melylyel éppen a nép java a 

földet saját munkája árán fölszabadítani sietett. Ez 

érdem pedig nem illet senki mást, mint azokat, kik 

az örökváltsági szerződést kötötték. Be kellett bizo-

nyítani, hogy e nemzet, mihelyt a lehetetlenség kor-

látai lehullottak előtte, első teendőjének tartotta 

adott szavát beváltani; mert kell, hogy a ki e nem-

zet szavában bízik, tudja, hogy minden csalódás el-

len biztosítva van. 

De fölmerült az a kérdés, melyik vétessék azon 

időpontnak, melytől számítva, az ily örökváltsági 

szerződés alapján kártalanítási igénynyel föllépni le-

het ? mert az csakugyan bizonyos volt, hogy ez 

igényeknek századokra visszamenő légióit föltámasz-

tani a 48-iki törvényhozásnak célja nem lehetett. A 

kormány abban a nézetben volt, hogy az 1840. 

VIII. t. c. kihirdetése vétessék ilyenül, mint a mely 

törvény az ily örökre megváltást törvénykönyvünkbe 

cikkelyezte be. 

Ez ellen többek részéről történt felszólalás, 

míg azokról a padokról is, melyek a kormányt más-

különben támogatták. Bánó József indítványt ter-

jesztett be, hogy az 1840. előtt kötött ily örökvált-

sági esetek kártalanítására kiterjedő törvényt is ter-

jesszen be a kormány. Ivánka Imre módosítást adott 

be azon §-hoz, melyszerint az úrbéri kárpótlás ügye 

végleg beterjesztetvén, az országos földtehermente-

sitési alap ellen többé semmi követelésnek helye ne 

legyen, s e törvény ez intézkedése alól kiveendőnek 

javasolta az oly községeket, melyek a megváltás ál-

tal a volt földesurak jogaiba léptek, s melyek ugyan-

abban a kárpótlásban legyenek részesitendők, a mely 
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az eladó földesúrnak járna. Tanárky Gedeon, mint 

a 48-iki törvényhozásnak is tagja, emlékeztette azon 

országgyűlésen is részt vett társait, hogy ez a kér-

dés már 48-ban is több napi élénk vitát idézett elő 

s az 1848-iki törvényhozás nem az 1840-ik határo-

zatot fogadta el, hanem 1833. január 1. napját, a 

mit annak beigazolására hoz föl, hogy voltak már 

1840. előtt is formaszerinti, érvényes váltságok. Hogy 

Deák Ferenc maga mily véleményben volt az 1848. 

előtti ily szerződésekre nézve, következtetni lehet abból, 

hogy ő még a jászkun kerületek követelésére nézve 

is azt mondá, hogy nem úrbéri, nem is azzal rokon 

természetű, nem is örökváltsági, de oly kötelezett-

ség, melyet még 1715-ben vállaltak el a rendek; de 

ő azt, mint törvényben gyökeredzőt, pártolja, de nem 

ide, hanem külön törvénybe kívánna igtatni. 

Nyáry Pál, a ki pedig a magyar közélet egyik 

legkitűnőbb ismerője számba ment, más vélemény-

ben volt s igy szólt: „Azt kérdem én t. barátomtól 

— talán Halasz Boldizsártól — tud-e nekem fel-

mutatni egyetlen egy úrbéri örökváltsági szerződést 

1840. előttről ? Ilyen nem letezik. Aztán megmagya-

rázta, hogy mi létezik ? Adásvevési szerződés, úgy-

mond, melyet ugy kötöttek egyes községek, hogy 

kijátszották a földtulajdontól a jobbágyságot eltiltó 

embertelen törvényt, néhány köztük lakó nemes 

ember nevére kötvén meg a szerződéseket. De ezek 

nem voltak úrbéri örökváltsági szerződések. 

Ugy látszik, hogy a t. Ház Nyáry Pál felszóla-

lasa következtében hozta döntésre a dolgot, mert 

tény, hogy állítása a tárgyalás ezen folyamán ellen-

mondásra nem talált s a képviselőház minden való-

színűség szerint abban a hiszemben fogadta el a 

kormány törvényjavaslatát az 1840-iki hataridővel 

s az 1869. dec. 31-ikí terminussal, hogy csakugyan 

nem léteztek 1840. előtt formaszerü, jogerejü úrbéri 

örökváltsági szerződések, s igy, ha a javaslat ily szer-

kezetben elfogadtatik, senkinek abból kára nem esik. 

Én, t. Haz! személyemre nézve sokkal igényte-

lenebb pontnak érzem magamat, semhogy az 1868-iki 

törvényhozás e tényéről Ítéletet mondani jogot for-

málhatnék. (Halljuk! Halljuk!) De mint e háznak 

barmi szerény, de mégis csak tagja, kötelességemnek 

tartom ez alkalommal kijelenteni azt a véleménye-

met, hogy igenis az akkori ház ezt a törvényt egy 

téves praeoccupatió hatása alatt alkotta meg s bizo-

nyosan legalább egy pontra nézve másként intézke-

dik, ha abba az okmányba, mely íme kezemben van, 

betekintést vethet, s ha azt valaki a ház asztalara 

leteszi vala (Halljuk! Halljuk!). Elég lett volna csak 

regulativummal. Az egyház feje, Jézus Krisztus, ő az, 

Alfa és Omega, az első és utolsó. Életének egyes 

mozzanatai lettek tárgyai a kegyeletes megemlékezés-

nek és ünneplésnek. E kegyeletes megemlékezések 

legrégibbje az ő halálának és feltámadásának napja, 

a mint hogy a zsidó nép legkitűnőbb ünnepe a 

Paskha volt, s azért az egyházi esztendő is ez ün-

neppel vette kezdetét. A húsvét ünnepe a ker. egy-

házban is az első helyet foglalta el s az egyházi év 

ez ünnep körével (Septuagesima vasárnapjától) kez-

dődött. 

Bekövetkezett azonban az idő, melyben az 

egyház belátta, hogy az egyházi évet a Megváltó 

szenvedéseivel és halálával kezdeni nem természe-

tes dolog. Minden élet a bölcsőnél veszi kezdetét és 

a sírnál végződik. Igy Jézus születésének ünnepe a 

ker. egyházi év megnyitójávé lőn, vagyis az időszak, 

mely a híveket karácsonra előkészítse. 

A gör. kel. egyház egyházi éve január 6-ával 

vévén kezdetét, a karácsont előkészítő idő is már 

novemb. 14-én kezdődik. A róm. katholikus egyház-

nak régente 5 ádventi vasárnapja volt, a mennyiben 

az ősi egyház 5 időszakot vett fel: Ádámtól — No-

éig; Noétól — Ábrahámig; Ábrahámtól — Dávidig; 

Dávidtól — a fogságig; ettől pedig a Krisztusig. Mi-

dőn aztán az első ezer év bevégcztével Jézus Krisz-

tus — mint az egyház sokáig hitte volt — nem 

jött el, hogy az ő országát a földön megállapítsa: 

Ádvent idejét is megrövidítették egy vasárnappal, s 

maradt csak 4, jelképezésére azon 4 ezer esztendő-

nek, melyen át az emberiség a Krisztus eljövetelét 

várta. 

Ez előkészítő idő, mely a mai vasárnappal 

veszi kezdetét, az ősi egyházban illő komolysággal 

folyt le. A róm. katholikus egyházban mindenütt, az 

evangélikusban is altalánosan, még ma is a lármás 

mulatságok, lakadalmi zajgasok szünetet tartanak. A 

gyülekezetekben ünnepi szózatok hangzanak fel Sión 

királyának tiszteletére: Légy segítségül Isten a Dá-
vid fiának! Áldott legyen, a ki jött az Urnák nevé-
ben! Légy segítség id Isten! ki vagy a magasságban. 

Theologus. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 18-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
Bordács szolgabíró vaskaponyáju ember volt 

s elhitette magával, hogy a befogottak között van, 

aki tud az igazgató és az alispán meggyilkoltatásá-

ról. — Azt, hogy a befogottak még a 12. pálcaütés 

után is tagadták, hogy irni nem tudnak, egyébnek 

nem tekintette, minhogy a gazemberek ez uton akar-

ják az irántuk táplált gyanút megszüntetni. 

No hiszen, jó emberrel van dolgotok, mosoly-

gott a szolgabíró. Olyan nincs, hogy engem tolvajok 

és gazemberek lefőzzenek. Olyan nincs ! 

Majd megtanultok ti irni! 

Volt Szarvadon egy derék iskolamester. Béládi 

Ferencnek hivták. Bordács szolgabíró ezt hivatta 

magához és azt mondá neki, hogy: tanitó ur, én 

az urat aranynyal fizetem, ha a megye börtöneibe 

befogott és a Micskeyek meggyilkolásának gyanúja 

által terhelt rabokat megtanítja irni és olvasni. 
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ennyit mondani: íme, itt van az az egyetlenegy úr-

béri örökváltsági szerződés, melyet Nyáry Pál t. kép-

viselőtársunk keres, négy évvel kelt az 1840. előtti 

időből: örökváltsági szerződés a neve is, a tartalma 

is s nem olyan adás-vevés-féle, melyet törvény meg-

kerülésével egy város számára, magokat e célra oda-

adó, némely ott lakó nemes emberek a magok nevére 

kötöttek; hanem kötötte igenis a város maga, mint 

erkölcsi személy, s a szerződés alatt a földesúri 

törvényes meghatalmazottak nevei mellett ott vannak 

a város bíráinak, tanácstagjainak, tisztviselőinek, ott 

az esküdteknek és hites embereknek a nevei, meg-

erősítve a legale testimonium hitelesítő záradékaival. 

(Vége következik.) 

Közbiztonságunk. 
Vince Rókusné meggyilkoltatásának esete, 

közbiztonsági állapotaink iránt táplált általá-
nos kedvezőtlen véleményt, széltében-hosszá-
ban kezdi fokozni. — Alig egy éve gyilkolták 
meg Balázs Borbálát, s a gyilkosságot még ma 
is átláthatlan homály fedi, úgyannyira, hogy 
közbiztonságunk őrei még csak megközelitő 
nyomokra sem birtak akadni. 

A lólopások napirenden vannak; de alig 
sikerül egy-két esetre fényt deríteni. — így 
lesz ez Vincéné gyilkosaival szemben is. — 
hallatszik minden felől. Mi egyelőre tartózkodunk 
a kritikától; mert ugy látjuk, közbiztonságunk 
őrei mosterélyesen látnak a dologkoz. A nyomo-
zást Tyll László csendőrfőhadnagy maga vette 
kezébe, s ugy látszik, hogy a gyilkos személy 
leirása felett már is biztos megállapodásra jutott. 

Tyll főhadnagy ugyanis a következő köröz 
vényt bocsátotta ki ebben az ügyben: 

Folyó hó 27-én reggel 8 — 10 óra között, a szen-

tesi határban eső felsőréti tanyák között, Vincze lló-
kus ottani tanyatulajdonos nejét: Vas Francziskát, 
— a családtagok távolléte alatt — ismeretlen tet-

tesek a lakószobában meggyilkolták, s ezután a ládá-

ból 25 frt készpénzt és pedig: 1 db. 10 frtost, 2 db. 

5 frtost, 4 db. 1 frtost és 1 írt váltópénzt, ezen kí-

vül egy pár uj férfi paraszt csízmát, egy sötét szürke 

paraszt uj nadrágot, egy uj fekete posztó mellényt, 

egy egész és egy fél nyers disznó sonkát, egy liter 

törött paprikát, 4 db. szakajtó ruhát, (köztük néme-

lyik veres csíkos) és körűl-belől 50 darab tyúktojtást 

elraboltak; ezután a párna és dunnával letakart, 

fentérintett áldozatot ott hagyva, a lakás konyhaaj-
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táját bezárva, a kulcsot magukkal vive, a nélkül, hogy 

észrevétettek volna, a lettesek eltávoztak. 

Mint az eddig megejtett nyomozásból kitűnik, 

a tettet valószínűleg két egyén követte el és pedig : 

egy magas termetű, szőke bajuszos ; hosszas, rosz, 

piszkos fekete kabátot, bélésével kifelé forditva, nad-

rágot, fekete sapkát és csizmát viselő, továbbá egy 

kisebb termetű, pőrge kalapot, bőrbekecset, dohány-

nü szövet nadrágot és csizmát viselő egyén. 

Ezenkívül gyanusittatik egy ösmeretlen, közönsé-

ges termetű, magas tetejű kalapot, fehér petytyes szö-

vet nadrágot, csizmát és kabatot viselő egyén, ki — 

bemondás szerint — nem ezen vidékre való lehetett. 

Minthogy ezen fentirt gyilkosságot megelőzőleg 

e hó 11-ére menő éjjel Kisteleken, ottani lakos: 

Tisóczki István és neje minden tekintetben egyezező 

módon lett rablógyilkosság áldozata, nagyon való-

színűnek látszik lenni, hogy mindkét esetnél ugyanazon 

tettesek hajtottak végre a rablógyikosságot; utasítom 

ennek alapján az őr-parancsnokságot, miszerint őrs-

körletében a fentirt < tből kifolyólag, a legalaposabb 

nyomozást foganatosítsa és eredmény esetén ezen 

szakaszparancsnokságot azonnal értesítse. 

A nyomra vezető besúgónak, eredmény esetén, 

100 forint jutalomdíj biztosíttatik. 

Tyll László főhadnagy. 

3. oldal. 

— Az ilyen vén, megrögzött gazembereket, ha 

nem akarnak tanulni, nehéz megtanítani, tekintetes 

uram ! — mondá az öreg mester. 

— De én akarom. 

— Hát egy hónapi próbatanitási időt kérek és 

azután majd meglássuk. Egy hónapi eredmény után 

megmondom, hogy : lehet-e ? 

— No hát rajta, mest'ram ! 

Béládi Ferenc tanítómester kezébe vette a dol-

got és a befogottakat ugy tekintette, mint közönsé-

ges 8 — 10 éves nebulosokat. Ugy elpácázta, aki a 

feladott leckét nem tudta és nem akart rendes allásu 

betűket vetni, mint a pittypalatty. 

Bordács szolgabíró maga is ott volt a legtöbb 

órán, s a melyik delíquens nem akart tanulni, nem 

tudott jó állású betűket pingálni, ugy megtáncoltatta 

elefántcsont fejű botját a hátán, hogy ököllel törölte 

a szemét. 

Az öreg mester maga se hagyta pihenni a 

mogyorófa vesszőt, s olyan körmöst vert az öreg 

Boros András körmére, ha a bötűk nem jól álltak, 

mint ha csak 8 éves kölyök lett volna. 

Haladt az irástudomány oly erővel, hogy B. 

vármegyében a köznépnél 50 esztendő alatt nem 

tanultaK meg annyian irni és olvasni, mint ezen cen-

sura, vagy jobban mondva vizsgálati fogság alatt. 

— S ezzel az ostobasággal mit akarsz elérni? 

— kérdé Szekeres, az alispán helyettes, ki rend-

kívül nagy ostobaságnak tartá ezt az egész dolgot. 

— Mit akarok, mit akarok ! No majd meg-

tudjátok. 

Helyi és megyei hirek. 
— B a l o g h J á n o s megyei arvaszeki elnök, 

mint részvettel ertesülünk, napok ota betegen fekszik. 
Őszintén kívánjuk, hogy mielőbb friss egészségben 
üdvözölhessük! 

— T ö r s K á l m á n , varosunk országos kép-
viselőjéről azon inr van elterjedve városunk pol-
garsaga közt, hogy a karácsonyi ünnepeket csálad-
jával együtt körünkben fogja tölteni. Ha ezen hir 
való volna, mi örvendenénk leginkább; azonban 

i biztos értesüles alapján sajnálattal jelezzük, hogy 
szeretett képviselőnket éppen családi körülményei 
gátolják abban, hogy a folyó évben valasztói köré-
ben megjelenjen. 

— H a l á l o z á s . Kókay Fái, Csongrádvármegye 
árvaszéki ülnöke, f. évi december hó 1-én, életének 
43-ik évében, hosszasabb betegeskedés után meghalt. 
Kókay Falban Csongradvarmegye egyik legbuzgóbb 
tisztviselőjét vesztette el, ki egesz idejét s munkál-
kodását hivatalanak szentelte. Kókay régi nemesi 
családból származott, mely hosszú idők óta a köz-
pályán működött; atyja megyei ügyész volt; nagy-
atyja, dédatyja valamennyien megyei tisztviselők vol-
tak. Kókay Pal ifjúkori nevelése hiányos volt; gyer-
mekkorában a tanulast nem nagyon kedvelte és igy 
szabóinestersegre adta magát, ezt azonban megunván, 
színésznek csapott fel; de a színészi pályán nagyobb 

— Es mit fogunk megtudni? — kérdé gúnyos 

mosolylyal Szekeres uram. 

— Mit ? Hát azt, hogy ki irta tele a meggyilkol-

I tak szobája falát ? 

— S hogy tudod ezt meg? 

— Hogy ? Hát azt hiszed, hogy ezek közül a 

gazemberek közül senki nem tud irni? 

— No hat én azt hiszem. 

— Én pedig azt hiszem, hogy ezek között töb-

ben tudnak irni, hanem bűzt éreznek és ezért tagad-

ják tudományukat. 

Szekeres táblabíró ur hallatlan naivitásnak tartá 

a szolgabíró egész eljárását. 

— Hát tudod, — mondá a szolgabírónak, — 

annak a gyikosságnak sokkal nagyobb humaniszti-

tikus, mint bűnnyomozási eredménye lesz. Meg fogsz 

a vármegye pénzén, kosztján és botjának segítségé-

vel legalabb vagy 100 embert irni tanítani. S ha 

semmi más eredménye nem lenne a Mícskey-íéle 

eset nyomozásának, mint ez, már ezért magáért is 

megérdemled, hogy, mint az ország legelső szolga-

gabirája, emlegessék neved. 

— No lásd öreg, — felelt a szolgabíró, te el-

fogult vagy. — Én ugy gondolkozom, hogy ha ma-

gyei ember követte el a gyilkosságot, az be van 

fogva, s a mi az irást illeti, hát en azt hiszem, hogy 

az Írástanítás alatt rájövök azon vonásokra, melyek-

kel a meggyilkoltak szobájának fala tele volt firkálva. 

— Az a gazember tagad, tagad és észre se 

veszi, mikor lépre jut. Majd meglátod. 

— Soha! 

(Folytatása következik.) 

babérokat nem aratott, és vándorlásaiból hazatérvén, 
megyei írnoknak neveztetett ki. Majd megyei másod, 
később első aljegyzőnek választatott meg, mig 1876-
ban a főjegyzővé megválasztott Fekete Márton he-
lyébe, árvaszéki ülnökké léptette elő a vármegye 
közönségének bizalma. Kókay, hivataloskodása mel-
lett, csupán saját kiképzésének élt; s valóban ritka 
ember az, ki elhanyagolt ifjúkori nevelés után, ön-
képzés utján, oly szép műveltséget és képzettséget 
szerez maganak, minővel Kókay bírt. Halala minden-
esetre komoly veszteség a megyei tisztikarra. Elhuny-
tát a vármegyeházán gyászlobogó hirdeti. Temetése 
f. hó 2-án, azaz ma vasárnap délután !j4 órakor lesz. 

— Szente s v á r o s 1889. évi költségelőirány-
zata a városi számvevői hivatalban f. hó 1-től 15-éig 
közszemlére van kitéve, mely idő alatt azt bárki 
megtekintheti s felszólamlását a költségvetés ellen a 
polgármesteri hivatalnál benyújthatja. 

— Ö n g y i l k o s s á g a bör tönben . Fen-
tartással közöljük azon, városunkban tegnap elterjedt 
hírt, hogy Sarkadi Nagy Mihály, volt városi csend-
biztos, kit a curia hivatalos hatalommal való vissza-
élés miatt 3 évi börtönre itélt, a szegedi csillagbör-
tönben november hó 30-án felakasztotta magát. 

— A m e g g y i l k o l t Vince Hokusné gyilko-
sát erélyesen nyomozza az állami csendőrség, Tyll 
László csendőrfőhadnagy vezetése alattt, ki a nyo-
mozás tartaniára városunkban időzik. A közeli vidék 
egész csendőrséget ezen rejtélyes gyilko-ság foglal-
koztatja; a tettes kiderítésére különben 100 frt juta-
lomdíj lettkitűzve. Mint lapunk zártakor értesülünk, a 
csendőrség nyomaban van a gyilkosnak. 

K ö l t ő pr imás . Ha Szegednek van zeneszerző 
primása, miért ne lehetne Szentesnek szöveg- és zeneköltö prí-
mása egy személyben? Nem tudnánk, hogy miért. — Ha 
Szegednek lehet Dankó Fistája, miért ne lehetne Szentesnek 
Lehota Kiss Bandija? Miért? Ha Szegeden Dankó Pista az ál-
lamkölcsönös házban zenedarabokat tud komponálni, miért ne 
tehetné ezt az ármentesitö társulat székhelyén Lehota Kiss Bandi? 
Miért ? Igaz, hogy Dankó Pistának már van neve ; de lehet még 
Kiss Bandinak is ; elég kicsi, nőhet érte. Nem kell hezzá egyebb, 
csak alkalom, az meg van, példa erre az alábbi „Jó sziv* csár-
dás szövege, melyet szó szerint közlünk : 

„Jó sziv" csárdás. 
L a s ú. 

Falú végéra van egy kis ház magába. 
Oda vár az én rózsám éjszakára. 
Nem is várt még engem ö soha hiába, 
De az egyszer csalattkózott mert elfogott 

a vármegye birája. 

Biróm úram, esedezem az égre. 
Eresszen el rózsám hoz az éjjelre 
Had mondom meg az igazatt és a valót 
Könyeb lesz majd úgy meg halnom 

ha az igazatt meg valhatem ö neki. 

M é r s é k e l v e . 

Én Istenein init érnekem az élet. 
Ha a rózsára nem birhatja szivemet 
Jóbb is volna már énekem nem lenni, 
£ világon nála nélkül meg élni. 

Érzem hogy közéig a vállás órája, 
Örömest mék az örök nyugalomra, 
Mit ér nekem rózsám nélkül az élet? 
Meg gyogyitja majd a halál szivemet. 

Műértők és akik hallották, azt mondják, hogy ennek a „Jó sziv* 
csárdásnak sokkal jobb és szebb a zenéje, mint az itt közölt 
szöveg. Hat mi ezt elhisszük, Dankó Pista meg — ha tetszik 
— kételkedjék rajta. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
S z e n t e s i p i a c i á r a k . 

Szentes, 1888. dec. 1. 

A mily komor, hideg, fagyos volt a mult hó-
nap, derember ellenkezőleg egesz tavaszias idővel 
köszöntött be, mely e'ég kielégítő lenne a gazdára, 
ha a föld kissé nedvesebb volna; de a folyton tartó 
szárazság aggodalmat kelt gazdainkban ; mert a kö-
zépvetésű buzak már is nagyon hibásak, részint a 
szárazság, részint a sok egér, varjú és más elsza-
porodott rovarok pusztítása miatt. 

Az árak következők: 
Buza: mmja 6 frt 90 kr. 7 frt, 7 frt 10 kr. 
Árpa: köble 4 írt 30 kr. mmja 5 frt 80 kr. 
Kukorica: köble 4 frt 20 kr. mmja 4 frt 60 kr. 
Zab: köble 3 frt 60 kr. mmja 6 frt. 
Hizott sertés: kilóval 43 kr. 
Sertés hus : kilója 48—50 kr. 
Marhahús: kilója 40 kr. Juhhus, kilója 36 kr. 

Tej literje 6—8 kr. Tejfel literje 24 kr. 

E l h a l t a k n é v s o r a . 
(Szentesen, 1888. november 25-től december l-ig.) 

Tőrök Sándor, 46, éves, tüdövész. — Hekkel Erzsébet, 
2 hónapos, bélhurut. — Tóth János, 1'2 éves, tüdőhurut. — 
Borsos Szabó Antal, 67 éves, szívbetegség. — Széli Erzsébet, 
7 hónapos, bélhurut. — Boros Julianna, 2 hónapos, ránggörcs 
— Giszfeld Szilveszter, 2 éves, tüdölob. — Forgács Julianna, 
15 éves, erőszakosan meggyilkoltatott. — Lővei János, 00 éves, 
tüdővész. — Berényi Gergely, 6 éves, mellhártyalob. — Vass 
Franciska, 49 éves, erőszakosan meggyilkoltatott. — Pásztor 
István, 7 hetes, ránggörcs. — Lovas János, 50 éves, szivbaj. 
— Cirbus Julianna, 13

4 éves, bélhurut. Dömsödi Tamás, 6:2 éves, 
vesebetegség. — Pintér Imre, 4 hónapos, bélhurut. Csepcsényi 
Erzsébet, 1 -2 napos, születési gyengeség. — Franki Záli, ¿4 éves, 
•xivbetegség. 
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Hirdetés. 
Van szerencsém Szentes város és vidéke 

n. é. közönségének becses tudomására hozni, 
miszerint Szentesen, Kanász-Nagy Imre ur 
kispiarcon levő házában a mai kor igényei-
nek megfelelő 

gazdasági géplakatos - műhelyt 
nyitottam. 

Vállalkozom minden e szakmába vágó 
munkáknak gyors, pontos, Ízléses és jutányos 
áron való elkészítésére. 

Továbbá különös figyelmébe ajánlom a 
n. é. közönségnek, hogy bárminémü l ő f egy-
v e r e k j a v í t á s á r a is vállalkozom s azok-
nak jó és pontos elkészitéseért kezeskedem. 

Magamat a n. é. közönség becses párt-

fogásába ajánlva, maradok alázatos szolgája 

Kanász Nagy Sándor , 
3—4 okleveles gépész és géplakatos. 

Üzletmegnyitás. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint 

borbély- és fodrász-üzletemet 
K o h n Gábor u r h á z ában f. hó 1-én 
megnyitottam. 

Miután főtörekvésem leend a n. é. kö-
zönség igényeit minden tekintetben kielégíteni, 
kérem a n. é. közönséget, hogy becses párt-
fogásában részeltetni kegyeskedjék. 

Tisztelettel maradván alázatos szolgája 

Kertész József, 
borbély és fodrász. 

Tudomásul! 
Van szerencsém Szentes és vidéke n. é. 

közönségének becses tudomására hozni, hogy 
az általam kezelt M a y e r I da- fé l e ke r t -
ben minden a kertészeti szakmába vágó dol-
gok és munkálatok, nálam mimlcn időszakban 
megrendelhetők. 

K e r t e k és v i r a g a s z t a l o k berende-
zését szakképzett lelkiismeretes pontossággal, 
a legmagasabb igényeknek megfelelően és a 
legjutányosabb áron teljesitendem; mindenkor 
szolgálhatok a legszebb és legfinomabb Ízléssel 
kötött bá l i , menyasszonyi és a l k a l m i 
csokrokkal . 

K o s z o r ú k a t élővirágokból, babérlevelek-
ből és pálmalombokból, valamiül művirágokból 
mindenkor a l e g j u t á n y o s a b b á r o n és 
tetszés szerint készítek. 

A k é z i c s o k r o k kívánat szerint a leg-
finomabb papir, selyem vagy csipke foglalatokkal 
láttatnak el. 

A csokroknál kérem az ár meghatározását, 
valamint a megrendelést néhány nappal előbb 
velem tudatni. 

Egyszersmind általam egy jó házból való 
fia kertész-tanoncai kedvező teltételek mellett 
elvállaliatik. 

Magamat Szentes és vidéke 11. é. közön-

ségének becses pártlogásába ajánlva, maradok 

mély tisztelettel K o v 4 t s I v á n , 

műkert ész. 

P A P P M I H Á L Y 

III, tized 616. számú háza szabad kézből el-
adó ; értekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

1858. —1888. T. sz. 

H I R D E T M É N Y . 

Szentes város 1889. évi k ö l t s é g e l ő -
i r á n y z a t i t e r ve ze t e f. évi december 1-től 
15-ig a városi számvevői hivatalban közszem-
lére van kitéve. Erről az érdekelt felek azzal 
értesíttetnek, hogy e költségvetést a jelzett 
idő alatt megtekinthetik, netáni észrevételeiket 
és felszólamlásaikat f. évi december 15-ig be-
zárólag, a polgármesteri hivatalnál benyújt-
hatják. 

Szentes, 1888. december 1. 
N a g y Imre , 

tanácsnok. 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 
miszerint fatelepemen 

darabos szalon fútöszén 
házhoz szállítva 1 forint 40 krajcárért kap 
ható métermázsánként. Ugyancsak kapható 
nálam a legkitűnőbb 

porosz kovács szén, 
mely az eddigi kovács szeneket mind felül-
múlja. 

Egyszersmind tudtára adom a n. é. k«o 
zönségnek, hogy a téglaégetést beszüntetehr, 
s mintegy 70000 db tégla- és cserépkészlete-
met leszállított áron eladom. 

Végül tudomásra hozom, hogy nálam 
két db. legjobb fajtájú k o n k o l y o z ó r o s t a 
van eladó Az egyik Mayer-féle s a konkolyt, 
a másik a konkolyt, vadzabot és árpát vá-
lasztja el. 

W e i l l Sa lamon . 

m 

A TÉLI IDÉNYRE 
a l e g f i n o m a b b p o r o s z d a r a b o s s z é n ± f z t S O — l e g f i n c m a b b p o r o s z 

d i ó I s o a l r s z 2 f r t 2 0 k r é r t m é t e r m a z s á n k é n t n á l a m k a p l i a t ó . 

Úgyszintén érkezik a napokban 

BELFÖLDI DARABOS SZÉN 
melyre 1 f r t SO k r é r t m é t e r m á z s á j á t h á z h o z s z á l l í t v a , előjegyzéseket már most elfogadok. 

Szentes, 1888. december 1-én. Tisztelettel 

GUNST LIPÓT. 

^^scÉlÍSaöS j 
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Salgó-Tarjáni kflszénbáuya részvénytársulat. 

10-10 SALGÓ-TARJÁNI 

darabos- Itömörl és kocka-szén 
t L á z t a r t á s o l s s z á m á r a , 

továbbá 

A K N A - S Z É N Q 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 rak 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 Budapestre az igazgatósághoz (V. kerület, József-tér 14. szám alatt) intézendők és pontosan foganatosíttatnak. 

A SALGÓ-TARJÁNI KÖSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

igazgatósága. 
B u d a p e s t , " V . t e r ü l e t , J ó z s e f - t é r s z á m . 

Sieates, 188b. Nyomatott bírna Feroacz gyorssaj tojan. 




