
XXII. évfolyam 1892. 105. szám. Péntek szeptember 9. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél evre . . 
Negyed évre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

Sierkeutőiég: 
^urcaparti-utca 31. szám, hova a 

i 7 r szellemi részét illető kőzlemé-
ík es az elófízetesi pénzek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseiere nézve 
a lap egy oldala 14 helyre Tan beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

oeiktatastól kttiön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyvkereske 

deseben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek etak ismert kesefc 
tOl fogadtatnak «1. 

NyUttér-baa 
minden egyes tor kéilése 30 kr 
Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v i i i r i M . k i l i n é s p é i t i k n r s i g e l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelfta szerkeazt® éa kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
8«btofiM A. klayv- és papIrksrsskstféséMa. 

Ugyanitt egyes azámek is kaphatók. 

Egyesüljünk-e? 
i . 

A szentes-vásárhelyi vasútépítéssel kap-
csolatban a közlekedési miniszter egy vasút 
társulattá leendő alakulásra hivta fel a Tenyő-
től Vásárhelyig eső érdekeltséget. — Sőt ha 
tévedés nincs a miniszteriális tervezetben, hát 
az egyesülés Szolnoktól Hód-mező-Vásárhe-
lyig terveltetik, s igy az itteni helyi érdekelt-
ség üzlet forgalmára nézve — Tenyőtől Szol-
nokig az államvasút is társa lenne az egye-
siteni szándékolt helyi vasút társulatnak. 

A közlekedési miniszter már le is küldte 
Szentesnek, mint vasuttulajdonosnak azon 
tervezetet, mely az egyesülés feltételeit ma-
gába foglalja. 

A kérdés kiváló horderővel bir Szentes 
városára nézve, rendkívül közel érinti a vá-
ros financialis érdekeit, s igy csak helyeselni 
tudjuk Burián polgármesternek azon eljárását, 
hogy mielőtt az ügyet a városi képviselőtes 
tület elé vinné, elébb sokszorositatja a.minisz-
teriális tervezetet, s kiosztatja azt a városi 
képviselők között, hogy módja legyen azt ta-
nulmányozni mindenkinek s igy alapos tanul-
mányozáson épült meggyőződéssel szólhasson 
majdan a kérdéshez mindenki. 

A terv röviden összefoglalva az, hogy; 
Szolnoktól Hódmezővásárhelyig az egész vasút 
vonal — egy Szolnok—Vásárhely cimen egye-
sülendő vasút társulat tulajdona legyen, egysé-
ges tarifa és egységes vezetés mellett. 

Ennek az egyesülésnek ugy adminisztra-
tionalis, mint forgalmi szempontból meg van 
a maga kiváló előnye; mert ha a vasút Szol-
noktól Vásárhelyig nem négy, hanem egy 
vezetés alatt áll, akkor nem kell az érdekelt-
ségnek négy átszámítást végezni, hanem csak 
egy rendes forgalmi számadást az egész vo-
nalról, melynél a kiadás és bevétel megosz-
lik az egyes.ég feltételeihez képest vagy be 
fektetés, vagy kilométer arányában. 

Forgalmi szempontból pedig az az előnye 
van, hogy a feladott teher árut annyi külön 
illeték terheli, ahány társulat vasutján keresz-
tül megy a szállítmány, s ugy ma itt e rö-
vid vonalon még rendbeli kezelési illeték ne-
hezedik a szállítmányra, mi a szállítást drá-
gítja ; — de ha a vasút egy társulat kezébe 
kerül akár Tenyőtöl Hód-mező-Vásárhelyig, 
akár Szolnoktól Vásárhelyig, akkor csak egy 
kezelési illeték esik a szállítmányra, mi a vonal 
forgalmi képességét emeli. 

Ezekben foglalható össze az egyesülés 
előnyei, s ezek nagyon homoly feltételekegy 
vasút életképességénél, mindazon által mi 
nagyon megfontolandónak tartjuk, hogy Szen-
tes bele menjen-e az egyesülésbe. 

Mert előre is ki kell jelentenünk, hogy 
itt az egyesülés csak ugy történhetik meg, 
ha a tenyői és szentesi érdekeltség önkényt 
bele megy a társulásba, másként erőszakolni 
nem lehet; mivel itt mindkét érdekeltség a 
harmadikkal szemben, mint üzlet-társ áll és 
a közös üzlet érdekében való egyesülésre csak 
akkor érezhet bármelyik is hajlandóságot, ha 
ennek előre látja hasznát, vagy legalább azt, 
hogy nem lesz benne kára. Ez a fő, enélkül 
egyesülni senki sem fog. 

•Szentesnek tehát azt kell mérlegelni, az-
zal kell komoly számadást vetni, hogy az 
egyesüléssel nem veszít e f — Ha nem vészit, 
akkor menjen bele az egyesülésbe, ha veszít, 
akkor nem megy b e l e ; mert nekünk nincs 
kedvünk veszíteni senkiért a világon, még a 
Zailinszky-féle — ránk nézve életképtelen — 
vasutért se. S mi már most határozottan ki-
jelentjük, hogy : Szentesre nézve az egyesü-
lést pénzügyileg hátrányosnak tartjuk, s azért 
nem is vagyunk az egyesülésnek barátai. 

Később ki fogjuk számokkal is mutatni; 
hogy : Szentes csak veszíthet az egyesüléssel 
csak saját jövedelmét fogja megosztani ezen 
vonal életképtelenebb részének istápolása ér-
dekében. — Erre pedig Szentes sem nem 
képes, sem nem hajlandó. 

Mi azon véleményben vagyunk, hogy ami 
a mienk, az legyen tisztán a mienk, s ami a 
másé, az legyen a másé. 

Nekünk nem kell a szentes—vásárhelyi 
vasút jövedelméből egy fillér se ; de mi se 
adunk a magunkéból ezen vasút éltetésére 
egy krajcárt se 1 

Ez a mi álláspontunk! 
© 

— L&m m i n ő k e d v e s . Azt mondják, 
hogy dr. Tusnádinak nagyon zokon esik, hogy 
a képviselő testület kitette a szűrét a pol-
gármesteri székből. És fenyekedik most ret-
tentően, hogy : ha a miniszter visszahelyezi, 
akkor mit és mit nem fog cselekedni. — Azt 
mondja, hogy: »eddig zsandár-polgármester-
nek neveztek, amiért zsandárok segítségével 
helyezett be Stammer; de nem voltam az, 
hanem majd igazán zsandár-polgármes-
ter l e ssek ha az Isten és a miniszter vissza 
segit a polgármesteri székbe, s majd éreztetni 
fogom hatalmamat, hogy meg fogja emlegetni 
a képviselő testület. Lám minő szelíd, minő 
kedves egy ember ez a Stammer ur polgár-
mestere, s hogy el van telve Szentes városa 
iránt nemes ielhevüléssel. 

Nekünk ebben a fenyegetésben Salamon 
átka jut eszünkbe, a szegény, a tehetetlen 
Salamon átkaK de tört sisakját és kardját ő 
is elvetette és uralom helyett az erdők ma-
gányába ment meghalni. — Hát Tasnádira 
is ez a sors vár. 

Nem az erdők magánya ugyan, hanem 

a dicstelen visszavonulás azon széktől, melyet 
Stammer átkos keze által segített beszenyezni, 
azzal, hogy egy nyomorult bosszúálló ember 
hitvány lelke gyűlöletének eszközéül adta oda 
magát — S ezzel kivívta a maga számára 
azt, hogy még sajnalkozni se fog dicstelen 
bukásán senki. 

S az csak üres, puszta ábránd, hogy dr. 
Tasnádi Szentes város polgármesteri székébe 
vissza mehessen. — Üres puszta ábránd; 
mert a képviselő testület ennek útját állhatja 
és útját fogja állni; mert egy hivatalra kép-
telen embert — kivált ha ez Tasnádi, kivált 
ha ez oly csúfosan jut állásához, mint Tas-
nádi, — Szentes városa nem fog megtűrni 
állásában. Nem egy percig se! 

És itt hiába való minden erőlködés; mert 
Szentes város igaz érdeke által követett szi-
lárd ellenálláson össze törik minden hiu eről-
ködés. Tehát Tasnádi ur soha se játsza Sa-
lamon gyászos szerepét, nem illik neki, és 
soha se fenyegetölődzék nem fél tőle senki. 
— Hanem készüljön más pályára, keressen 
utat oly kenyérhez, melyet vagy saját ereje, 
vagy a közbizalom biztosit számára; de ne 
erőlködjék azon, hogy miként állhat majd 
bosszút Szentes városán. 

Sehogy ! 
Egy olyként kezdett pályának, minő Tas-

nádié csak csúfos bukás lehet a vége és ez 
az egyedüli jutalma. 

Tessék kérem ebbe bele törődni és nem 
okarinán galvanizált lelkesültséggel remény-
kedni a bosszú pillanatai felé. — S van még 
egy más mód is, ott a nagy bujdosó, a dicső 
Stammer Bach pensiónátus, tessék vele osz-
tozkodni azon a méltatlan kenyéren, melyet 
a vármegye legsötétebb korszakának uralkodó 
lovagjai adtak neki intő például a jövő nem-
zedéknek, hogy: csak hitványok és pribékek 
legyenek, tapodjanak meg becstelenül mindent 
ami szent, s akkor számithatnak egy meg-
romlott korszak bukásra megért híveinek há-
lája és elismerésére. 

Ide menjen Tasnádi és ha Stammer meg-
cselekedte őt polgármesternek, most ossza 
meg vele közéletének gyümölcsét s azt a 
megvetést, melyre Szentes város népével szem-
ben közösen rászolgáltak. 

H á z a l á s i t ö r v é n y . A házalási ügy 
rendezéséről — mint a „ Magyar Kereskedők 
Lapja - értesül — a kereskedelemügyi minis 
teriumbau törvényjavaslat készült el, melyet 
a Háznak az őszi ülésszak alatt fognak be-
nyújtani. A 35 §-ból álló javaslat a házalás 
körébe sorolt foglalkozásokat vándoriparnak 
minősiti. s ily ipar gyakorolhatását engedély 
megszerzéséhez köti, melyet egy-egy forint 
díjért, legfeljebb egy évi időtartamra azok az 
elsőfokú iparhatóságok állítanak ki, melyek 
területén az engedélyt kérő állandóan lakik. 
Ily engedélyt, melynek hatálya az egész or-
szágra is kiterjedhet, csak nagykorú magyar 
honpolgárok kaphatnak. Az engedélyt a rendőr-
hatóságnak minden községben a házalás meg-



SZENTESI LAP. 
— T T ^ P » • T n v f i r s e n v A csongrádvárraepyei paz-

kezdése előtt láttamozás végeit be kell muUtni ; - ™ v e r . e n y « CSord.jara8Jn 
A hatóságnak jogában áll a házalás gyakorlását ;d.sag. egyesü.et Szentesen _ a j 
aJtözségbeubizonyos határidőhöz kOtni. .5000 Z l T l , 3 óra-' 

kor kezdődőleg lóversenyt és kettós fogatversenyt 
rendez, melyre a u. é. közönségét tisztelettel meg-

lakost meghaladó községeknek jogukban áll a 
vándoripar gyakorlását a község területén sza-
bályrendeletig egészen eltiltani, vagy azt bizo-
nyos napokra korlátolni. A házalók segédeket, 
tanoncokat, fogatokat és teherhordó állatokat 
nem alkalmazhatnak. Egyes terméketlen vagy 
elszegényült vidékek lakosai tekintetében a 
miniszter kivételes rendszabályokat léptethet 
életbe, s megengedheti, hogy ily vidékek la-
kosai a korra való tekintet nélkül is kaphas-
sanak házalási engedélyt, teherhordó állatot 
alkalmazhassanak s áruikat bármely hetivá-
sáron kirakhassák. A törvény áthágása áO— 
200, illetve 2—100 írtig terjedhető pénzbir-
sággal Düntettetik, s az ismételten visszaesők-
től az engedély megvonható. Az osztrák bi 
rodalom területén kiállított házalási engedé-
lyek _ a törvény korlátain belül — Magyar-
országon is érvényesek, azonban az évi adót 
az ily engedélyek birtokosai nálunk is tar-
toznak megfizetni. 

Helyi és megyei hirek. 
— Negyvennegyedik óv. Születesének 

negyvennegyedik évfordulóját ülte baratai es tiszte-
lőinek körében f. iió 8-án Hegyi Antal csongrádi 
plébános. Ez ünnepelyre Szentesről is többen átmen-
tek, köztük Sima Ferenc, a tápéi kerület országos 
kepviselője, kinek Hegyi a megyei ellenzek szerveze-
sében a leghatalmasabb fegyvertársa lett. A szentesi 
48-as kör valasztmanya neveben Temesvary Antal 
választmányi elnök taviratuag gratulalta meg ez al-
kalomból. 

— B n c s n . Templom bucsu lesz Sandorfalvan 
1. bő 11-én, mely alkalomból a sandorfaiviak Sima 
Ferenc kepviselőt is megbittak, ki több baratja ki-
sereteben togja a sandortalviakat meglaiogatm, kik 
nagyban készülnek a tüntető togadtatasra. 

— Ezüst pengőpónzek bevonasa. A 
m. kir. pénzügyminiszter elrendelte az összes for-
galomban levő ezüstpénzek bevonását. E rendelet 
szerint az ezüstpénzek csak 1892. december vegeig 
fogadtatnak el, azontúl az allami penztarak és hi-
vatalok részéről sem fogadtatnak el, meg névérté-
kük, vagy aranyértekük megteritese mellett sem; 
ugyanez ah a regi 6 pengő krajcaros ezüatpeuzekre 
is. Tanacsos lesz tebat, ba polgártársaink túladnak 
ezüstpenzeiken, különösen azok, kik harisnyaszarba 
rakosgattak ezüst húszasaikat, igyekezzenek bevallani, 
nehogy a nyakukon maradjon. 

— Égiháború. Ha egy nehany fekete D O I Ü 

szerecsen a mult beten ellátogatott volna hozzánk 
s kiallott volna a piacra, batran Afrikaba kepzel-
he'tük volna magunkat, akkora volt a meleg es a 
poa. Mintha a meleg sirokko csapkodott volna végig 
egy par napig az utcakon, szórva a port, hervasztva 
a zöld leveleket. Vegre valabara hetfon este aztan 
megeredtek az ég csatornai, megdördült az eg s 
folytonos dörgés, villámlás között ömleni kezdett az 
eső s megtisztította a portól a levegőt. Egyéb baszna 
mar ennei úgyis aligha van. 

— M e n n e k a s z í n e s z e k . Thalia papjai ma 
mondtak bucsut a színkörnek, ahonnan mar amúgy is 
k i o n t o t t a volna őket a hideg. Mennek tőlünk Uyu-
lara. Csóka igazgatónak dicséretere válik, bogy val 
tozatos müsoraval folyton ebren tudta tartani a kö-
zönség érdeklódeset s ily hosszú nyári szezon utan 
is megelégedetten távozik körünkből. Utolso eloada-
sul szinrekerült „Tot leány" szép szamu közönség 
jelenlétében. 

— V á s á r . A kereskedelemügyi miniszter meg-
engedte, hogy Szentes varosaban a szeptember hó-
nap 21 és 23-ára cső országos vasar ez évben ki-
vételesen szept. hónap 17., 19. es 20-an tartassek meg. 

— Ú j o n c bá l . A szentesi újonc gaz-
datiak f. hó 25-én a 48 as kör helyiségében 
ujoncbált rendeznek, melyre előre is felhívjuk 
a mulatni szerető közönséget. Beléptidij 60 
krajcár lesz. 

hivja a rendező bizottság. A versenyen a következő 
futamok rendeztetnek: 1. Kocsiverseny. Kettős foga-
tok versenye. Gazdasági-egyesület dija 100 frt az 
elsőnek, 50 frt a masodiknak. - 15 kilométer tá-
volsággal. — Nevezhető minden csongrádmegyei 
birtokos es egyleti tag saját nevelésű, vagy 1 éves 
koraban mar tulajdonaban volt lovakból allo kettős-
fogat. Uri fogatok diszokmanyert pályáznák. Előfo-
gatok nem versenyeznek, indulás es erkezes a ver-
seny teren. 2 Futamok. 1. Szentes varos dija 100 frt. 
Távolság 2500 rnir. Elsőnek 75 irt. Második 25 trt. 
Futhat minden Szemes városi illetőségű birtokos es 
egyleti tag sajat nevelesu 3 evet betöltött lova. 11.3 
evesek versenye. Távolság 1500 mtr. Első díj 75 trt. 
Második díj 25 írt. Nevezhető minden csongradme-
gyei birtokos s egyleti tag sajat nevelésű vagy lega-
lanb 1 eves koratol tulajdonban levő 3 eves lova. 
111. Szentesi hölgyek dija 100 iri. Távolság 2000 
mtr, Elsőnek 75 trt. Második 25 trt. Nevezhető min-
den Szentes városi ílletosegü birtokos s egyleti tag 
sajat nevelesü vagy legalabo 1 eves kora ota tulaj-
donaban levő 3 evet betöltött iova. IV. üyőztesek 

105. szám 

— A f ü g g e t l e n s é g i párt a Kos 
s u t h - ü n n e p e n . Az országgyűlési függet-
lenségi és negyvennyolcas párt tagjai — mint 
a »Nemzeti Hírlap* irja, — csodálatos mó-
don távol tartják magukat az ünnepély ren-
de?ésétöl. A7 egy Horváth Ádámon kivül a 
többi megbotránkoztatván távol marad a moz-
galomtól, pedig van köztük sok, a ki Kossuth, ' 
nevének köszönheti képviselőségét s mindég 
befolyását. A nemzet elitéli ezért a független-
ségi képviselőket. A párt ama tagjai ugyan, 
a kik jelenleg a fővárosban időznek, vasárnáp 
Helfi Igoác meghívására bizalmas értekezletre 
gyűltek együvé a pártkör régi helyiségébea. 
E bizalma* megbeszélés tárgyát számos vidéki 
vá-osnak a párthoz intézett ama kérése ké 
pezte, hogy a függetlenségi és negyvennyol-
cas párti képviselők vegyenek részt a vidé-
ken rendező Kossuth ünnepségekben. Azok, a 
kik a bizalmas megbeszélésében részt vettek, 
azt határozták, hogy az ünnepségben részt 
fognak vermi, az iránt azonban, hogy közü-
lök ki, melyik városba megy, még nem tör-
tént határozat. 

— UJ t e l e p i t é s . A fóldmivelési miniszter 
több száz csaladot készül Békésből Krassó-Szörény-
megyébe áttelepiteni. Nevezetesen a N.-Facset, tía-
zest, Rak'tta Bozsur, Monostor és Zsupán közsegek 

versenye. Urot Karolyi Laszio-teie dijboi az elsőnek b a t á r á b a n i e v ő kincstári birtokokból mintegy 4500 
egy teljes nyeregszerszam. Masodiknak 25 trt. — 
Távolság 1500 meter. — Az eddigi versenytutamok-
bol győztesül kikerült lovak nevezhetesevei. Vegui a 
nyertes lovak elövezetese s dijak kiosztasa. Neveze-
sek a negy első futamra 1892. evi szeptember ho 
30-en deli 12 oraig az egyleti titkárnál történhetnek. 
A nevezes teltetelei vaiamint a luuaias szaoaiyai 
iránt bővebb felvilágosítás ugyanott nyerhető. Hely-
arak: Tribunhely 1 irt. 1. üiohely üO kr. 11. ÜlOhely 
40 kr. Ili. AliOheiy 20 kr. Lovas-jegy a paiyakoruen 
2 trt. A nézőtérré bemenő kocsiért kocsissal kulon 
20 kr., minden rajta levő egyen icgaiaou 20 kros 
ailójegyet vuU. Tíz ev^ii aiól* gyermekek a iii. alo-
heiyen telet ii^tílik. Kocsik közlekedese a lóverseny 
térre a kisen csorda kijaron, az úgynevezett banom-
hau utón van. — Jegyek előre válthatok: burian 
Jozset, Szépe Karoiy es Szepe Kalman, urak keres-
kedéseiben es az egyleti irodaban. Mindennemű 
megkeresesek es tudakozodasokia telvilagositassal 
keszseggel szolgai az egyleti titkárság. Szentes, 1892. 
szeptember ho. A rendező bizottság. 

holdon állíttatnék fel az uj telep. Egy-egy telepes 
részére a telep egy 800 négyszögölnyi belsősegből 
és 20 holdra terjedő külsőségből fog allani. A 20 
hold külsőségből két holdat az összes telepesek együt-
tes haszná atára szolgáló közös legelő alakitasára 
fordítnak. A vételárat beleértve az egy szobából, 
konyhából és kamaraból álló és a telepes altal tel-
epítendő lakóbazboz szükséges és a kincstar által 
adandó összes faanyagot, összesen 1400 frtban álla-
pítottak meg. Az 1400 frt vételárból előre lefizetendő 
100 frt levonásával tenmaradando 1300 trt vételár 
utan busz éven át 8% kamat es törlesztési járulék 
lesz fizetendő, vagyis minden telep után felévenkint 
52 frt. A kötendő szerződés alairasa előbb a 100 
irtot legkesőbb 1892. oktober hó l-ig a miniszter 
által kijelölendő adóhivatalba kell befizetni. 

— A K o s s u t h - ü n n e p é l y t rendező 
városok, községek és egyleteket értesiti a bu-
dapesti 48 as kiállítás rendezősége, hogy Kiss 
György jeles szobrász művészünknek Kossuth 
48-as Daguenotyp fényképe után készült élet-

É r t e s i t e s . A kereskedő ifjak egyesülete- ü a g y s á g u g y ö u y ö r a s z o b r á t a í ő v 4 r o s i v i g a . 
nek tagjait ertesitem, hogy a szombat esti „önképző 
est* mar az uj heiyisegben (Wellisch Vilmos haza-
ban) lesz megtartva«. Szentes, 1892. szeptember ho 8. 
ti*chter Jakab. 

Hazánk es a íőváros. 
— A z á r ó h a d g y a k o r l a t o k — a kolera 

iuiatt — a kualy rendeletere az iden ugy nálunk, 
mint Csehországban elmaradnak. A hadosztalygya-
korlatokat azonban megtartjak Pecs kornyékén s a 
.uraly is odaerkezik, de a külföldi hadseregek kép-
viselői nélkül. — A hadgyakorlatok főképp azért 
maradnak el, mert az egybegyűjtött összes csapato-
kat vesztegzár ala kellene helyezni, ha csak egyet-
lenegy katona is megbetegednek koleraban. Ez pe-
dig keptelenseg lett voína. A király e hónap 12-en 
reggel erkezik Pecsre s 14 en utazik el onnan. A 
csapatokat 15-en fogjak leszerelni. 

— A j ö v ő é v i k ö l t s é g v e t é s fölött 
e héten megindulnak a miniszteri tanácsko 
zások. A rendes kiadások hir szerint átalá-
han nem igen fognak eltérni az ideiektől. 
Egyes minisztériumok részéről nyilatkoztak 
ugyan nagyobb arányú terjeszkedő törekvé-
sek, de a pénzügyminister vörös ceruzája 
kérlelhetlenül visszaterelte azokat az idei költ-
ségvetésnek kereteibe. A költségvetést már 
november elején tárgyalni fogja a ház maga 
szeptember hó végén, illetőleg október elején 
csak három-négy érdemleges ülést fog tartani, 
aztán pár hétre ismét elnapolja nyilvános 
tanácskozásait. 

dóbeli 48-as kiállítás rendezőinél 20 forintért 
megrendelhetni. Ugyancsak ez ünnepélyes al-
kalomra olajtestésü Kossuth képek is kapha-
tók. A gróf Károlyi Gábor által Székesfehér-
várnak ajándékozott életnagyságú Kossuth 
kép másolata rámájával együtt 220 frt. A 
kép 177 centiméter magas, 146 centim, széles. 
E képnek eredetijét Karlovszky jeles festő-
művészünk készítette Parisban. A második 
Kossuth kép Aleyerhofiér hires festőnek fény-
kép után készült eredeti festménye 1887-ből. 
Ezen meilkép nagyságú Kossuth festmény 
ára igen díszes rámában 150 forint, azután 
van életnagyságú olajfestésü Kossuth mellkép 
szintén jeles művésztől 60 Írtért, igen díszes 
rámával együtt. Ugy a képek, valamint a szob-
rokból befolyó pénzt is a 48—49-iki szabad-
ságharcunk nagyszerű gyűjteményének tön-
tartására fordítja a rendezőség. 

— A fogyasztás i adó növekedése. 
Mint habjuk, a togyasztasi adókból nyert állami jö-
vedelem 1891-ben tönb, mint haioui millióval ha-
ladja meg az előző evit. 1890-ben togyasztasi adok 
cimen ugyanis bevett az aiiamkincstar: 43.456,061 
irtot; lö91-ben pedig: 47.768,3/0 irtot. 

Különfélék. 
— A z á s i t á s tudvalevőleg az unalom s az 

álmosság jele, s nemelyek a sok asitast kóros álla-
potnak tartjak. Annyi bizonyos, hogy ragadós álla-
pot s ha a tarsasagban valaki ásit, csakhamar a 
többiek is követik. Alkalmasint ez az oka, hogy az 
etikett modern szabalyai szerint a társaságban az 
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ásitást illetlen dolognak tartják. — Most egy svájci 
orvos mindezen előítéletekkel szemben homlokegye-
nest ellenkező állást foglal el s azt hirdeti, hogy az 
ásítás nemcsak nem beteges és illetlen allapot, ha-
nem, mint a tüdő egyik leghatalmasabb gimnaszti-
kája, nagyon is szükséges és nélkülözhetetlen gyó-
gyító eszköz tüdő és fülbajokbau. Az ásítás nem 
egyéb mint nagy lélekzetvétel, mely nemcsak erősen 
tágitja a tüdőt, hanem még meg is szabadítja a be-
leszorult egészségtelen levegőtől s azt üde léggel he-
lyettesíti. Ezért tanrcsolja, hogy mellőzve minden 
társadalmi előítéletet, m«nél gyakrabban ásítsunk, 
sőt az ásitást még mesterséges módon is töreked-
jünk előidézni. Maga a doktor ur föl is találta az 
ásítás előidézésének mesterséges módját s arra meg 
is tanítja mindazon pacienseit, kiket tüdő és fülba-
jokban azzal kúrál, hogy minél gyakoribb ásitást 
ajánl nekik; s mint állítja, e gyógykezelése a leg-
több esetben meglepő eredményre vezetett. 

CSARNOK. 

Ha a néni szerelmes. 
Már a majorságban a kakasok versenyt kuko-

rékolva hirdették a hajnalt s ő még a szemét sem 
hunyta le! 

Száz kínos esztendőnek tünt fel előtte az éj. 
A mul t : kopár nemesi porta, kastélynak csúfolt 
vityilló, melynek rozzant ablakain fütyörészve jart-
kelt a szél télen-nyáron; átkozódó, zsörtölődő, elé-
gedetlen apa, a ki iránt világéletében mindenki igaz-
ságtalan volt, a kit mindenki megcsalt, lopott, a kit 
mindenéből kivetkőztetett az igazsagtalan törvény, 
a kit végleg elnyomott a szegénység, a sok csapás 1 

Sőt mi több, nyakára nőtt a leánya, a ki nem 
gazdag, hogy feleségül vegyék, nem szép, hogy sze-
retővé tegyék s nem okos a politikára. 

Kendeffy uram nem is tudja, hogyan juthatott 
ilyen gyermekhez, hiszen az ő nemzetsége mind — 
gondolj Kendeffy Katinkára, kinek szépségét poéták 
szedték versbe, a vén Zsigraynak nyújtotta kezét, 
a kinél már a gazdasszonyok sem állták ki a helyet. 

Miért ? 
Hogy spját megmentse a pusztulástól hogy 

jószágait visszaváltsa, hogy úrrá tegye. 
Persze, ez igazi gyermek volt! 
Gondolj Kendeffy Gáspárnéra, a ki, mikor az 

ura egy blatton elvesztette az egész jószágát, a nyer-
teshez ment, szép szóval, csókkal tartotta, liliomkar-
jainak ölelésével részegítette meg, mely csábítás utan 
a veszteségből kettős nyereség következett. 

Egy ilyen asszony mellett boldogulhat aztán a 
férj ! De a te anyad . . . persze ereiben nem folyt 
a Kendeffy vér . . . Oh, ha tiam volna! ha volna 
. . . de te . . . te nem is hiszem, hogy nem váltott 
gyerek vagy, mert a Kendeffy család asszonya nagyra 
törő volt mind s keresett, mint az igaz gyöngy és 
drága, mint a gyémánt 

így beszelgetett az öreg Kendeffy egyetlen leá-
nyához, Borbálához. Mire leanya busán bolingatott, 
mint egy beleegyezőleg atyja szavaira s így szólt: 
„Várj atyám, meghozom a kellő áldozatot, vissza-
adom kényelmes életed, vagyonod és nyugalmadat, 
megmutatom, hogy én is Kendeffyek véréből szár-
maztam !* 

Nemsokára a rövid párbeszéd utan a Kendeffyék 
befüvesedett udvarán több volt az agár, kopó, csat-
lós, mint Budán a svábbogár. Társ^ekerek jöttek-
mentek. Jöttek megrakodva, távoztak üresen. Három 
csatlós emelte ki a címeres hintóból Zabhegyi Dárius 
uramat, két csatlós aranybojtos tigrisbőr-párnát 
előtte, kettő őt magat vezeté és egy pedig utána 
zárt fekete bőröndben vitte az uti patikat. 

így szokott Zabhegvi Dárius ur járni; most 
még is délet gebb tartásba hozván magit, poda^rás 
bántalmait erőspn titkolva, mert — mert ő leány-
nézőbe jött. 

És épen hetedszer jár ő e kellemes látogatásba, 
mert hatot már ő temetett el aranykoporsóba, a 
hetedik majd őt temeti el. 

E reménység tartá Kendeffy Borbála őnagysá-
gában az erőt, mert különben összerogy az irigyelt 
menyasszony az oltár előtt. Ez édes szókat suttogta 
fülébe a boldog a tya: Majd akkor, kedves leányom, 
mienk lesznek Zabhegyinek emeletes házai Budapes-
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ten, mienk a posztógyár Brünnben és a mi fő, mienk 
lesz a cserháti uradalom is. 

Tudtam ón, hogy Kendeffy vér lüktet ereidben, 
ós ha ócsároltalak is vérbeli származásodra nézve, 
azt csak atyai tréfának szamithatod be részemről. 

Tudod, kedves, csak ugy bolondoztam. 
A kézfogó után megtörtént az egybekelés is, 

mondanom sem kell, hogy azt nagyszerűségében a 
környékoeli nép még máig is emlegeti. 

De Borbála nagyságának számítása sehogy sem 
akart beütni. Mert Zabhegyi Dárius uramnak, mint 
a féle kilenc falu tulajdonosanak szívós élete volt, 
a meghalashoz pedig épen semmi kedvet nem akart 
mutatni. 

Borbala csak várt, csak várt, és noha bibor, 
bársony csillogott tagjain, még is a napnak minden 
elmúlt óraja egy-egy szirmát szakitá le ifjúságának. 

Mikor mar hozzatöpörödött öreg Zabhegyi 
uramhoz, csak akkor hagyta ez őt itt a világ örö-
mek élvezni, mondván, hogy élje világát, kincséért 
majd lesz, a ki jobban boldogítja, mint én, lesz a 
ki megtanítja szeretni is. 

Ez a mult képe, s a jelené; olyan kastély, a 
melyen annyi ablak van, mint nap az esztendőben, 
melyben annyi a szoba, a hány tornya van a kas-
télynak, s e sok szobaban csupa sóhaj tenyész, 
Kendeffy Borbala sóhajtasa, ki reggelenkent gyöngy-
sorfogat aranypoharból szedi elő, hulló fürtéit a 
márvany-asztatról. 

Szeretni akar és szerettetni! 
Csak egyszer igazán . . . egyszer forrón • . . 

odaadón, óh egy ilyen óra karpótolna a Zabhegyi 
oldalá mellett eltöltött hosszú és sivár életért. 

Haj, de büszke ő, s mindezt csak magaban 
gondolja; a kincskeresőket neveti, megveti, ö nem 
megy a szerelmesek részére kitett lépre. 

Csak egy akadt, a kit szívesen látott vendégül 
s ez az egy a legnagyobb ellensege, ugy mondjak. 
De mit nem mondanak a kajan atyafiak, érdekből. 
Féltve őrzik, nem az ő eletét, de a nagy vagyont. 

Mindegy, csak azért sem fogtok örökölni. 
Tallosy szazados — mert mondanom sem kell 

hogy Zabhegyi-ne Ö nagyméltósaga a katona tisz-
teké rajongott — vacsora utan ezt mondta: , a vá-
laszért, mire a nap felkél itt leszek.* 

Jöjjön! igy szólt Zabhegyiné. 
Es hosszú volt az ébren töltött éj, de a válasz 

már Borbala sziveben rég keszen volt, a százados 
ur részére. 

Borbála vigyázz, intik rokonai, úgy csalnak meg 
téged, miként te csaltad meg Dariust. 

Végzete már a gazdagnak, hogy igaz szót ne 
halljon soha! 

Balga beszéd, meg akarod vesztegetni lelkemet. 
Tallósy nem színlel, nem hazudik, még csak 

egyszer sem mondta, hogy szeret s mégis érzem 
azt, óh azok a katonatisztek! 

Ezek a valódi gentlemanok! 
Mit fogna mondani? 
Csak azt, a mit tegnap. 
.Menjünk, menjünk messze innen, csak egy 

napra, egy ór-ra." 
Lám! hiszen Tallósy nem akarja vagyonát, 

nem akarja csaló számításból feleségül venni, nem 
akar semmit, semmit, csakhogy menjen valahová, 
messze, messze. 

De minek messze? oh csak már ott, messze 
volnánk ? 

S nem is mennek együtt, hogy feltűnő ne le-
gyen, majd ott talalkoznak. 

S aztán ? 
E kérdés zsihongásba hozza a vért, tüzet gyújt 

a szembe, s az érzelem hullámain elszenderül a gon 
dolat. — — — — — — — — — — 

A nénit megszöktette egy huszártiszt!! 
No n é ! no lám ! átánna mind, 

mondták a rokonok, a kinek csak láüa van! 
De merre ? 
Te arrs, én amarra, a többiek széltibe, 

jajj ha megkapjuk! szégyenében egy falut nekem, 
egyet neked, s kinek mit kár azt ád a zsugori. 

A tenger sós habjai lomhán hömpölyögnek 
tova, andalító moraj vegyül a légbe — a remek 

3. oldia^ 
szobát a üoid ezüstös sugarai világítják, egy töre-
dezett rezgő hang igy szól: 

Látja azt a csillagot ? 
Hol? 
Amott tul a sötét felhőkön, egyenes irányban 

cserhát fölölt. 
Látom, de a mi csillagunk itt ragyog. 
Elemér ! 
Borbála ! 
Elemér lehunyja a szemét, Borbála a homály-

ban nem veszi észre. 
Elemér azt gondolja egy pillanat az ördögnek 

a jővő boldogságért, mi sok ! 
Borbála azt gondolja egy pillanat a mult bol-

dogságért, mi kevés! 
Az arcok összérnek, az első csók az 55 éves 

Borbála ő nagyságának az örömére, Elemér borza-
dályára elcsattant. 

De mily ismerős lárma, zaj ? Rokonaim az 
istenért! 

Elemér! talán atyám, vagy öcsém itt ? ! ! 
— Elemér bosszankodva, ne féljen még nin-

csen feltámadás ! 
— Oh, Elemér, mentsen meg 1 
— Eletem árán i s ! arra esküszöm ! — 8 ba-

jusza sunyin mozog. 
— Már itt, itt, az ajtónál vannak. 
— Csak kimegyek! 
— Mit fogsz cselekedni Elemér? 
— Ha kell feláldozom magam ! 
— Az istenért Elemér, értem ne folyjon vér. 
— Nem, csak a bánat kőnye. 
— Mit tegyek ? 
— Házasíts meg Borbála! Habozol? hát nem 

akarsz magadénak nevezni ? Nem akarod, hogy kö-
rödben legyek, hogy hozzád tartozzam örökre ? Bor-
bála gondold meg rögtön, nincs más mód a me-
nekvésre, sies ird alá ezen okmányt, csak gyorsan 
Borbála, nézd! már nyílik az ajtó, s akkor vége a 
becsületednek. 

— Isten neki, akarom, mindent akarok Elemér. 
Halljátok kedves atyámfiai, ő mindent akar : 

mindenitek megkapja a kívánt örökséget, örüljetek, 
örüljünk; a lakodalom két hétig fag tartani én pe-
dig nem kívánok mást kedves Zabhegyi nénitől meny-
asszonyom részére hozományul, csak a kauciót, a 
többit kedves nénire bizom 

De hát ki a me . . . me . . . menyasszonya, 
dadogá Borbála ? 

Vilma ! 
Miféle Vilma ? 
Hát a szegény kitagadott Zabhegyi Dárius Vilma 

varrónő. 
Szent ég kiálta Borbáló, ki kezdett szédülni és 

inogni 
Azt a szegény varrónőt férjem állítólagos leányát? 
Igen azt, hiszen itt az írás, kedves néni keze 

irása, melyben őt főörökösévé teszi és beleegyezését 
adja egybekelésünkre 1 

Borbála egész méltóságában kiegyenesedet t . . . 
Elemér miféle komédia ez ? suttogá halkan. 
Oh Borbála tehetek-e egyebet e pillanatban, 

hisz' csak igy maradhatok örökre közelndben, ha 
Vilma nőm lesz. 

Borbála kékült ajkába harapott s csak annyit 
mondott Elemérnek ; 

— Buta, én nem igy gondoltam! 
Smúcs litván. 

E l a d ó Jhentes-üzlet. 
R i c h t e r G y ö r g y tulajdonát képező h e n -

t e s - t i z i e t (Kohn Gábor házában) az összes beren-
dezéssel és árucikkel együtt szabadkézből eladó; — 
a helyiség áll 3 szobából, 1 üzlethelyiség és pincéből. 
Értekezhetni az üzlethelyiségben a tulajdonossal; — 
a helyiség italmérésre is alkalmas. 3—1 
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Hirdetmény. 
A szőlősgazdáknak a bontaladó fizetése tekin-

teteben az 1892. évi XV. t. c. 3. g-a által adott 
kedvezmeny igénybe vetele tárgyában. 

1. Az 1892 évi XV. t. c. 3. g-a szerint: nyilt 
községekben azok a szőlős gazdak, a kik szeszes 
italok kimérésével vagy kismértékben való elarusita-
sával nem foglalkoznak, boritaladó fejében a saját 
termésű boraiktól a házi szükségletre szánt bor-
mennyiség utan az 1893. évi januar 1-től fogva 
nem a bor és sör italadóarszabas szerinti teljes t>or-
italadót. hanem csak az eddigi borfogyasztási adónak 
megfelelő reszt, tehát: 20.000 lakosnál népesebb 
községekben bor utan hektoliterenként 3 írt 35 krt, 
bormust es szőlőcefre utan hektoliterenként 2 frt 
52 krt; 

10.000-től 20.000 lakossal bíró községekben 
bor utan hektoliterenkent 2 frt 69 krt, bormust es 
szölőcefre után hektoliterenként 2 frt 01 krt tartoz-
nak fizetni. 

10.000 lakosnal kevesebbet számláló községek-
ben bor utan hektoliterenkent 1 frt 35 krt, borraust 
és szőlőcefre utan hektoliterenként 1 frt 01 krt tar-
toznak fizetni. 

2. Azok a szőlősgazdák, a kik ezt a kedvezményt 
az 1893. évre igénybe venni óhajtjak, tartoznak a f. 
évi szeptember hó 15-ig, illetve ha a szüret előbb 
kezdődnék, a szüret kezdetéig ebbeli igényükét a 
községi elöljáróságnál bejelenteni. 

3. Ez alkalommal bejelentendő az illető szőlős-
gazda neve, lakhelye, hazszáma, a házbeliek szama, 
a bejelentő szőlőbirtokanak terjedelme holdakban, 
illetőleg négyszögölekben, a házi fogyasztásban fel-
használt bor évi átlagos mennyisége, a folyó évi re-
melhető termés hektoliterekben, a házi fogyanztasra 
és nagyban, vagyis 1893. évtől kezdve 56 litert tevő 
mennyiségben való eladásra szánt bor mennyisege 
hektoliterekben. 

4. A bejelentés megtételéről a fél a községi 
elöljáróságtól egy igazolvauyul szolgáló barcát kap. 

5. Ha kedvezményes adózásra igényt tartó 
szőlősgazda egész, hortprmését hazifogyasztasra akarja 
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Mbasználn\ köHes abban az osetben. ha termése 
hrkto'if t mo* n >m halad, az egész termes utan 

a kedvezmeny^ adót a szőlőcefrének, illetőleg must-
nak * bor és husfogyasztasi adó iránti törvények és 
szabálvok 17. §-a értelmében való bejelentése, vagy 
pedig a bortermés szokásos felvétele alkalmával (bor 
és husfogyasztási adótörvények és szabályok 48—49. 
§§.) azonnal lefizetni. 

Az a szőlősgazda ellenben, a kinek termése 5 
hektolitert meghalad, vagy az, a ki termésének egy 
részét nagyban, vagyis 1893. évtől fogva legalább is 
55 litert tevő mennyiségben óhajtja elarusitani, a 
bor és husfogyasztási adótörvények és szabályok 
hivatalos ősszeáílitasanau 23 és 27 § ai értelméén 
szemleivet nyer s az adot, a mennyiben adómentes 
leszámításnak nem volna helye, a fennebb idézett 
összeáliita 42 §-a értelmében a két havonként tar-
tandó rendes leszámolások slapjan fizeti. 

6. A folyó lb92. év végéig a borfogyasztási és 
boritalmérési adók az eddigi módokon szedetvén és 
az 1892. évi XV. t. c. csak 1893. évi januar 1-én 
lépvén életbe, a fentemiitett kedvezményt igenybe 
venni óhajtó és e célból a bejelentést a 2. és 3. 
pontok értelmében megtevő szőlősgazdák és a Lor-
togyasztasi adót változatlanul ugy fizetik, mint eddig 
és az 5. pont szerinti adózas 1893. év január 1-én 
kezdődik. 

Nincs azonban kizárva ezután sem, hogy az 
egyes adóköteles szőlősgazdák és az adószerzésre 
jogosított fel az adónak másként „atalany szerint* 
való fizetesben meg nem egyezzenek; a mig azonban 
ily egyezség létre nem jön, egyedül az 5. pont sze-
rinti megadozasnak van helye. 

7. Az előző pontokban foglaltakra vonatkozó 
részletes utasitásokat az 1892. évi XV. t. c. végre-
bajtasa iránt kiadott 51.015. számú utasítás 26. § i 
szabályozza. 

Kelt Budapesten, 1892. augusztus 18-án. 

A m. kir. pénzügyminisztérium. 

Mely hirdetmény azon értesítéssel tétetik köz-
hírré, hogy a szükséges nyomtatványt ívenként 2 
krjával a központi irodaban szerezhetik meg az il-
letők ; a szükséges bejegyzéseket pedig a f. évi szep-
tember 16. napiáig Borbély Lajos v. kepviselő. mint 

108. szám. 

napibiztosnál, a fogyasztási adóhivatalban eszközöl-
hetik. 

Kelt Szentes város tanácsának 189 . évi szep-
tember 2 án tartott üléséből. 

Kiadta: 

2V2 
Ónodi Lajos, 

li. főjegyző. 

Cognac-quint-kivonat. 
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Kitűnő, egészséges és tartal-
mas cognac pillanat alatti készí-
tésére, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben s.m különbözik, 
ajánlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet. 

Ára 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készitésére) 16 frt o. é. 
Készítési utasitás ingyen mellékel-
tetik. Legjobb sikerért egészséges 
gyártmányért, kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
érhető e. felülmulhatlan palinka-erósitó kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izet ád és csakis nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasítással együtt. 

E különlegességeken kívül ajánlom még valamennyi 
essenciámat, rum, szilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet és borecet készitésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltelek. 

Árjegyzék ingyen. 
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 

F ó l i á i d I S Z á t r o l y F - í U ö p 
essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisztes képviselők kerestetnek.) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Hirdetmény« 

Szentes város képviselő-testületének 118— kgy. 891. sz. határozata alapján értesíttetik a közönség, hogy miután a külhatár-
ban előforduló gyakori tüzesetekből gyujtogatásra lehet következtetui — a tüzeseteknek lehetőleg való megakadályozása tekintetéből — a 
gyújtogató nyomába vezetőnek — nevének titokban tartása mellett — 200 frt jutalomdíj adatik. Felhivatnak és felkéretnek mindazok, 
kik valamely gyujtogatásra nézve legkisebb útbaigazítást tudnak adni, hogy a rendőrkapitányságnál haladéktalanul jelentkezzenek. 

Szentes, 1891. szept. 5. 
3—2 Bur ián Lajos, 

h. polgármester. 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a — — — — , — 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: ^ ^ 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghivók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
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 szin és nagyságban, 

gyors, pontos, isléses és jntányos áron. 

*<a<! 
Ugyanitt a 

h u h i ü N T E S I L A P 1 

cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár huszonkettedik ér i fo lyamába lépett , — előf izetések 
elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Suato, 1W1 Nytmtttt lina ftnai lytrmjtéiáa. 




