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D r á g a mula tság . 

(P.) A kötelező polgári házasságról és 

az azzal összefüggő egyházpolitikai reformok-

ról szóló javaslatok tárgyalá a alkalmával 

többen, akik a reformoknak nem voltak elvi 

ellenségei, csak időszerűtleneknek tartották 

azokat — figyelmeztették a kormányt, hogy 

a javaslatok keresztülvitele oly pénzügyi ter-

heket ró az országra, amelyeket sem a köz-

ségek teherviselési képessége, sem az állam-

háztartás, érzékenyebb rázkódtatás nélkül, 

meg nem bir. 

Erre az aggodalmaskodó figyelmeztetésre 

a kormány padjairól nagy hetykén azt felel 

ték, hogy az egész reform néhány százezer 

forintnál nem kerül többe, s azt könnyen el-

viseli az állam kasszája. 

Most aztán, mikor az egyházpolitikai 

törvények végrehajtására kerül a sor, aprán-

ként kezdik belátni, helyesebben mondva — 

bevallani, hogy az újításnak bizony nagy 

ára lesz. 

De a tisztelt kormány okos, s egysze 

rüen[utánozza az adomabeli furfangos czigányt, 

Az egyszeri gazda ugyanis két morét hivatott 

magához, s rámutatva a kész lakomára, ezt 

a tetszetős kérdést intézte hozzájuk: „No 

morék, hát ki eszi meg ezt a malaczpecse 

nyét?" .Én*—sietett kivágni az élelmesebb 

czifeány. .Hát ezt a szép febér czipót ? 

— interpellálta tovább a gazda. .Azst is 

én* — fe'elt nagy mo' ón az előbbi hang. 

.Hát a kukoricza földet ki kapálja meg ?* 

hangzott a harmadik kérdés. Erre aztán ol-

dalba lökte hallgatag társát a beszédes czi 

gány; „Solj mán te is Zsiga !* 

Hát a mi jó kormányunk is mikor az 

országbol dogitó egyházpolitika árát kell kiiz 

zadni, a községeket üti oldalba: .Szóljatok 

már ti is ! " 

A példáért nem kell a szomszédba men 

nünk. A vármegye közigazgatási bizottsága 

a kellő tanulmányozás után konstatálta, hogy 

a megyebeli községek közül Szenteseo, Cson-

grádon, Mindszenten és Dorozsmán a népes-

ség száma és a nagy ügyforgalom múlhatat-

lanul szükségessé teszi, hogy az anyakönyv-

vezetői teendők ellátására őrálló hivatalok 

szerveztessenek. 

A kormány ezt elismeri, de nem haj-

landó külön állami hivatalokat felállítani, ha-

nem azt követeli a nevezett községektől, hogy 

az anyakönyvvezetői funkcziókra rendszere-

sítsenek egy egy uj jegyzői állást. I g a z, h o g y 

mézes-madzagul kilátásba helyezi, hogy — 

ha az illető községek kimutatják, hogy kép-

telenek az uj állás költségeit elviselni — némi 

segélyt fog adni. De hiszen jól tudjuk, hogy 

hasztalan hivatkozunk a nagy adókra és az 

adósságainkra, a tisztelt kormány, amig egy 

jó kabátunk lesz, soha se ismeri el, hogy 

közterheink elviselhetetlenek, az ismeretes 

közmondással tartván, hogy: .Nincs olyan 

rakott szekér, amelyre még valamicskét rá 

ne lehetne rakni." 

Sőt ha megfizetné is az állam azt az 

összeget, melyet az uj jegyzői állás javadal-

mazására fordítunk, (pedig ezzel a reménység-

gel hasztalan áltatjuk magunkat) még azzal 

nem lennénk kárpótolva; mert nem elég ám 

az anyakönyvvezető, annak legalább egy ír-

nokra és valószínűleg egyéb segédszemély-

zetre, továbbá hivatalszolgára, bútorokra, he-

lyiségekre, fűtésre, világításra, s a jó ég tudja 

még mi mindenre lesz szüksége. Ugy, hogy 

a mi számitásunk szerint például Szentesen 

néhány ezer forintra megy a kiadás, mely a 

reformmal jár. De aránylag igen sokba íog 

az kerülni Csongrádon, Mindszenten és Do-

rozsmán is. 

Ily körülmények között az érdekelt köz-

ségek aligha engedhetnek a miniszter kíván-

ságának. Legalább abban bizonyosak vagyunk, 

hogy Szentes semmi esetre se lesz hajlandó 

a kormány kedvóért ily tetemes uj terhet ma-

gára vállalni. 

Nekünk a mulatság nagyon drága; fizesse 

az, aki rendezte. Ez a mi jelszavunk, s ab-

ból egy hajszálnyit sem engedünk, a míg nem 

— muszáj. 

A közigazgatási bizottság iileso. 

(T.) Csongrád vármegye közigazgatási bizottsága 
f. hó 22-én tartotta meg junius havi ülését, dr. Vad-
nay Andor főispán elnöklete alatt. 

Az alispáni referadák között figyelemre méltó 
a belügyminiszter azon rendelete, melyben utalva 
arra a törekvésére, hogy mindenütt, ahol csak lehet' 
séges, az anyakönyvvezetők végezzék a polgári há-
zasságok megkötesét is — felhivja a bizottságot, 
hogy ezen czél szem előtt tartásával esatieg módo-
sitsa az anyakönyvvezetők kinevezésére vonatkozó ja-
vaslatát. A bizottság — abban a véleményben lévén, 
hogy a kinevezésre ajánlott egyének valamennyien 
alkalmasak a házasságkötés funkcziójanak tejesíté-
sére is eredeti javaslatat, mely szerint jobbára a 
községi jegyzők lennenek anyakönyvvezetőkül alkal-
mazandók, változatlanul fentartja. 

Mindszent községnek a trachoma gyógykezelési 
költségeire felvett s 3000 irtot meghaladó állami 
előleget — melynek elengedését már sokszor kérte 
a község és a vármegye — a belügyminiszter nem 
hajlandó elengedni, és utasítja a közig, bizottságot, 
hogy ezen összeget, 10 évre felosztott egyenlő 
részletekben, a községtől hajtsa be, vagy eseüeg a 
vármegyei betegápolást alapból térítse meg. időköz-
ben azooban Mindszent község azt jelentette, hogy 
a kerdéses összeg nagyobb része a tömörkényi ta-
nyák népének gyógykezelésére fordíttatott, s mint-
hogy a tömörkényi tanyák a mult évben Mindszent 
kötelékéből kiléptek és önálló községgé alakultak, 
kéri, hogy az állami előleg '/• része Tömörkény köz-
ségtől hajtassak be. E jelentés folytán a közig, bi-
zottság a tényállás kiderítését és Tömörkény község 

meghallgatását rendelte el, s majd csak a vizsgálat 
eredményéhez képest fog intézkedést tenni az állami 
előleg behajtása iránt. 

Ezután a Kéty Ferencz csongrádi főszolgabíró 
és Csemegi Antal csongrádi községi bíró között fel-
merült s lapunk mult számának vezérczikkében is-
mertetett koniliktusra tért át az alispán. Előadta, 
hogy Réty panaszt tett nála, miszerint Csemegi An-
tal b.ró a .Csongrádi Közlöny "-ben több támadó 
czikket irt ellene. Minthogy a kérdéses czikkek a hí* 
tali felsőbbség iránt tartozó tiszteletet sértik, ő, (az 
alispán) Csemegi ellen elrendelte a fegyelmi eljárást 
Ezen határozat ellen Csemegi telebbezéssel élt, a 
maga védelmére azt hozván fel, hogy a terhére rótt 
hirlapi czikkeket provokálás folytán s nevezetesen 
azért irta, mert a főszolgabíró öt előzőleg szintén 
hirlapi uton több izben meghurczolta. Az alispán e 
védekezés daczára is jóváhagyatni kéri a fegyelmi 
eljárást elrendelő határozatot, meii — szerinte — 
az alantos tisstviselőnek a felebbvalóját megtámadni 
még akkor sincs joga, ha igazsága van és ha a tá-
madásra a felebbvaló szolgáltatott okot; ez legfel-
jebb csak enyhítő körülmény lehet, de az alantos 
tisztviselőt a büntetéstől meg nem mentheti. 

Erre a muszkaizü okoskodásra Hegyi Antal 
megjegyezte, hogy ha Csemegi ellen elrendelik a 
fegyelmi eljárást, akkor el kell rendelni Kéty főszol-
gabíró ellen is, a kinek viselkedése Csemegivel szem-
ben valóban tűrhetetlen, mert nemcsak provokáló 
hirlapi czikkeket irogat, hanem ayilvános szónokla-
tokban, népgyűléseken is támadásokat intéz Csemegi 
ellen, ami ez utóbbinak, mint községi bírónak a hi-
vatalos tekintélye aláásására van irányozva. 

Vadnay Andor főispán azzal a megjegyzéssel 
akarta elütni a dolgot, hogy ha kifogásuk van a , 
főszolgabíró viselkedése ellen, .tegyenek ellene pa-
naszt." De az alispán elismerte, sőt önként értető-
dőnek mondta, hogy a Csemegi ellen foganatosítandó 
fegyelmi vizsgálat során ki kell terjeszkedni a fő-
szolgabíró provokálo czikkeire és egyáltalában a Cse-
megivel szemben tanúsított magaviseletére, mint a 
panaszlott javára beszámítandó körülményekre is; 
s ily kiegészítéssel kérte helyben hagyni a fegyelmi 
eljárást elrendelő határozatot; amit a bizottság el 
is fogadott. 

A határozat ^kimondása után a főispán a hi-
vatalos referádák megszakításával egy kis kitérést 
tett; előadván, hogy a közig, bizottság egyik tagja: 
Fekete Márton, királyi tanácsossá neveztetett ki, in-
dítványozta, hogy a bizottság ebből az alkalomból 
jegyzőkönyvileg fejezze ki üdvözletét a kitüntetett 
bizottsági tagnak. Az indítványt egyhangúlag el-
fogadták. 

A tárgyalás további folyamában sorra került 
a kereskedelmi miniszter leirata, melylyel meghívja 
a bizottságot a szentes—bajai vasút közigazgatási 
bejárására, amely — Reviczky Konrád osztálytaná-
csos vezetése alatt — f. hó 28-án kezdődik Majsán. 
A bejárásra Mikes Gyula főmérnök, az államépité 
szeti hivatal főnöke küldetett ki. 

A Tóth Árpád-féle sertéshizlalóteiep ügyében 
tudvalevőleg a miniszter mulasztást látott a városi 
tanács eljárásában. A vizsgálattal megbízott Cicat-
riczisz Lajos főjegyző konstatálta, hogy Tóth Árpád 
az 1883-ik évben adta be kérvényét a hizlaló Ülep 
engedélyezése iránt a tanácshoz, honnét az dr. Pol-
Iák Sándor volt városi főorvoshoz, mint a közegészség-
ügyi bizottság elnökéhez tétetett át véleményadás 
végett. Azonban a közegészségügyi bizottság összes 
iratai nyomtalanul eltűntek az irattárból, s így nem 
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lehet megállapítani, hogy a mulasztásért kit terhel 
t felelősség f A bizottság tehát beszüntette ebben az 
Agy ben a további eljárást. 

Nem minden restelkedés nélkül felolvasták ez-
után a híres .szájkosár javaslat" ügyében keletke-
zett miniszteri rendeletet, mely teljesen lapunknak 
ét Sima Ferencznek — aki a szájkosár javaslat el-
len fölebbezéssel élt - adott igazat. Kimondta 
Ugyanis a miniszter, hogy a közigazgatási bizottság 
izéksértés czirnén egyáltalában nem szabhat ki bír-
ságot, s kíméletesen ugyan, de félreérthetetlenül 
abszurdumnak bélyegezte azt a gondolatot, hogy a 
bizottsági tagokat esetleg kizárják az ülésekből, ahol 
jelen lenni törvényes kötelességük. A közig, bizott-
ság jogtudósai hallgatagon vágták zsebre ezt a rendre-
U tasitáit. 

A szakelőadók további referádáiban különösen 
említésre méltó dolog alig fordult elő. Mindössze azt 
emeljük ki, hogy az államépitészeti hivatal főnöké-
nek szóbeli előterjesztése szerint a szentes—kunszent-
mártoni országúton tapasztalt mizériák orvoslása 
iránt a kormányhoz intézett feliratnak volt valame-
lyes haszna, mert elrendeltetett az úgynevezett nyári 
útnak kiszélesítése s a lapos helyeken való feltöltése, 
és a feljáróknak kerékvetőkkel való ellátása, ami 
mindenesetre a helyzet némi javulását jelenti. 

Az ülés végén érkezett és nyomban tárgyalta-
tott a belügyminiszternek egy leirata, melyben tu-
datja, hogy Szentesen, Csongrádon, Dorozsmán és 
Mindszenten nem hajlandó önálló anyakönyvi hiva-
talokat felállítani, hanem azt kívánja, hogy a neve-
zett községek az anyakönyvvezetői teendők ellátására 
egy-egy uj jegyzői állást szervezzenek, s a melyik 
község kimutatja, hogy az igy felmerülő költség-
szaporulatot elviselni nem képes, annak hajlandó 
megfelelő kárpótlást illetőleg segélyt adni. 

E miniszteri leirat kiadatik az érdekelt közsé-
geknek. 

Ezzel az ülés véget ért. 

A po lgá r i leány isko la vizsgája. 

(P.) Folyó hó 19. 20. 21. 22-ik napjain 
volt a polgári leányiskola négy osztályának 
évzáró vizsgája, a szülők és a közönség élénk 
részvétele mellett. A vizsgákat a három első 
napon Sima Ferencz iskolaszéki efnök, a ne-
gyedik napon pedig Pelrovics Sóma iskola 
széki tag vezette. A torna vizsgán és a záró-
ünnepélyen Gerőcz Lajos iskolaszéki alelnök 
elnökölt. 

A vizsgálatok során tapasztalt eredmény-
ről a legnagyobb megelégedéssel szólhatunk ; 
s bízvást konstatálhatjuk, hogy ez az intézet 
— mely a hasonló tanintézetek legelsejével 
is mindig sikeresen felvehette a versenyt — 
az örvendetes fejlődés utján van, s fokról 
fokra olyan magas színvonalra emelkedik, hogy 
a legmesszebb menő várakozásokat is túlszár-
nyalja; amit természetesen a város áldozat-
készségén és az iskolaszék ügybuzgóságán kí-
vül bizonyára annak köszönhetünk, hogy a 
tantestület kitűnő intelligenczíája és fáradha-
tatlan tevékenysége a czéltudatos igazgatás 
buzgóságával és szakértelmével egyesül. Te-
hát a költség, melyet a város erre a nagy 
hivatásu kulturális intézetre fordít, nem ha-
szontalan áldozat, hanem szellemileg és erköl-
csileg dúsan gyümölcsöző befektetés. 

Ha e helyen az elért eredményeket kü-
lön külön nem méltatjuk, annak csak az az 
oka, mivel a tanítás minden ágában olyan 
dicséretes sikert tapasztaltunk, hogy talán 
nehéz volna megkülönbözteseket tenni; s ugy 
hisszük, a tantestület tagjai is megelégednek 
azzal, ha együttesen, mindnyájuknak nyujtjuk 
az elismerés pálmáját. 

A vizsgákon, de különösen a záróünne-
pélyen díszes és előkelő közönség jelent meg. 
A záróbeszédet Gerőcz Lajos iskolaszéki al-
elnök tartotta, aki szép szavakban megdicsér-
vén a tanárok és a növendékek szorgalmát, 
az iskolaszék nevében köszönetét nyilvánította 
nekik, filénk hatást tett beszédének az a ré-, , * «, 
sze, amelyben érthetőleg egy — különben' L 6 r í r ? t i l a lom. Sertések-

csak megvetésre méltó h i r l n n i L i \ n e k Y á 8 á r o k r t v»10 felhajtása Pest-P.lis-Solt-Kiskun-
csa* megvetésre méltó — hírlapi támadásra ezé- vármegye egész területére eltiltatott 

74. 
SZENTESI L A P . 

lozva, hivatkozottá közönség igazságérzetére, 
és hangsúlyozta, hogy ez az iskola se nem 
„gazdátl in", se nem .sülyed* hanem mind-
nyájunknak örömére és megelégedésére a leg-
szebben virágzik. I 

A záróbeszédet a jutalom díjak és köny 

vek kiosztása követte, s ezzel a szép ünne 

pély véget ért. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) - Személyi h i r . Sima Ferencz or-

szággyülési képviselő f. hó 21-én Budapestre utazott. 

Fogada lmi ünnep. Még az 1881 ik évi 
árvíz idejében történt, hogy a szentesi róm. kath. 
egyház hívei — Ulár István apátplébános kezdemé-
nyezésére — elhatározták, hogy ha az isteni gond-
viselés vidékünket az árviz katasztrófától megkíméli, 
.Jézus szent szive napját', mint fogadalmi ünnepet, 
minden évben megünneplik. A kegyeletes ünnepet a 
róm. kath. egyház hívei mint évenként azóta min-
dig, az idén is nagy fénynyel ülték meg f. hó 20-án. 

(r.) — Fekete Má r t on kitüntetése. 
Fekete Márton, a körös tisza marosi ármentesitő 
társulat főigazgatója, a f. évi árvíz alkalmával tel-
jesített szolgálatai elismerésül — Vadnay Andor fő-
ispán közbenjárására — a királyi tanácsosi czimmel 
lett kitűntetve. Mint halljuk, a fő spán környezete 
most abban fárad, hogy a kitüntetés alkalmából 
óvácziót Rendeztessen a kitüntetett részére. Az ün 
népség azonban — a terv szerint — csak egy vagy 
két hét múlva lesz megtartva. 

(r.) — Érdekes bünügy i tárgya lás . 
A Mátétí Kalman volt dorozsmai főszolgabíró által 
Sima Ferencz országgyűlési képviselő ellen intézett 
orvatámadás folytán keletkezett bűnügyben f. bő 
26-án, „zerdán lesz a tárgyalás a he'ybeli járásbí-
róságnál. A szenzicziós tárgyalás le'olyásáról annak 
idejében rész'etes tudósítást ho?unk. 

Főg imná z i um i i f j úságunk t a n u l 
m á n y i k i rándu lása . F. hó 27 én dr. Berecz 
Sándor, Balázsovits NorLert, Derzsi K. Ferencz és 
Szalay István főgímn. tanárok kíséretében f6gimná-( w 

ziumunk 20 ifja névszerinti Harnya S., Juhász S. 'lenség történt'a napokban"a somo'gymVgyeT'Bel7zna 
Ónodi Sz. S . Pollatsek J., Sulcz K., Szeder F. J., községben. Doleczky Jánosné hat éves kis fiát az udva-
V.rágos S. VIII. o t. Móhr B., Neumann L., Virá- ron levő nem használt kútba dobtas kevéssel utána fél-
g
t
os „Vk f

D Jm L* b t s E» M a t s b u r« K., éves kis leányát karja-ba vet'e és azzal egvűtt maga 
Nagy E., T-kács L. VI. o. t. Balogh Sz. S., Czuk ,s a kútba ugrott. A féri csakhamar észrevette csa-
kermann B., Fekete L., Ónodi Sz. L., Rácz A. V. o. ládja eltűnését, létrát hozatott és lement a kntha. 
tanuló a .Magas Tátra- vidékére tanulmányi k.rán-!A kis fiu már akkor halva volt de az anya a kis 
dulást tesz. A kirándulás programmja a következő: leánynyal együtt még élt. A szörnyű esetet bejent-
27-én délben elindulás Szentesről; 28-án reggel ér- tették a hatóságnak, s a csurgói járásbíróság vizs-
kezés Dobsinára, innen a popr. felkai uton a világs gálóbírája orvosokkal együtt csakhamar megérkezett, 
hírű dobsinai jégbarlang megtekintése után, érkézé- Az anya egyetlen szót sem felelt a hatóság fakgató 
f 2 0 / ^ ^ JKUnÍUS 2 9 éD i n d u , á s Bé- kérdéseire, csak szótlanul bámult maga elé. Majd 

(r.) — Országos vásár . Békés-Csabán f. 
hó 28., 29. ós 30 ik napjain lesz az országos vásár. 

— Kutyasz inház . Parisban mostanság nagy 
néző publikuma van naponta Richárd tanár szin 
játszó kutyáinak. Az okos állatok a következő jele-
netet adják elő: Egy anarkista égő gyufát bajit egy 
csomó forgácsba és azzal felgyújt egy házat. A 
tűzi lármára megjelenik a tűzoltóság és létrákkal, 
ugró ponyvákkal megmenti a veszélyben lévő lakó-
kat. Egy tűzoltó oltás közben életét veszti, társai ra-
vatalt állítanak neki és előhívják özvegyét, a ki han-
gos jajgatással siratja elköltözött férjét. Richárd ta-
nár valaha Toulouseban jegyzősógi írnok volt és 
már mint ilyen sikerrel űzte az állatidomitást. A 
fent leirt produkáczióra nagyon büszke, mert evvel 
— mint ő mondja — kiragad'a a pálmát az orosz, 
német és sngol idomitók kezéből és egyike lett a 
világ első kuiyaidomitóinak. 

— Agyonver t to lva j . Zsibrita György 79 
éves gyulai lakos hétfőn viradóra bement Furka Ká-
roly házának udvarára s ott leszedte a kötélre ki-
aggatott néhány darab fehérneműt s elemelt két 
tyúkot is. M'dőn a zsákmányával elindult, észre-
vette a lopást Furks, fejszét kspott fel s segítségül 
hívta Dandé György szomszédját. Úzőhe vették a 
tolvajt, kit mikor 200 lépésnyire a háztól elértek. 
Furka a fejszével ugy megvadalt, hogy a 79 
óves ember holtan maradt fekve az utczán a a rend-
őrség szállította közkórbázba. A gyilkost letartóztat-
ták s átadták az ügyészségnek. 

— Agyonver t tan í tó . Máriahavas vas-
megyei községben, Inglichhofer József tanító a na-
pokban a korcsmában iszogatott, amikor Salamon 
Mihály ottani lakos leányával s kis unokájával be-
lépett a helyiségbe s az ő asztalához űlt le. A tamtó 
figyelmeztette őket, hogy serdületlen gyermeket ti-
los a korcsmába vinni, mire közte, továbbá a leány 
apja Salamon János s a leány bátyja közt szóváltás 
támadt. Az utóbbiak egyszerre elhagyták a vitatko-
zást és eltávoztak a korcsmából, de lesbe álltak s 
a hazatérő tanítót ugy összeverték, hogy az ütések 
következtében még az nap meghalt. A csendőrsét? a 
tetteseket elfogta s a muraszombati járásbíróság 
börtönébe kisérték be. 

— Az imádság őrü l t je . Nagy szerencsét-

iáról Tátrafüred felé, útközben a bélai cseppkőbar-
lang megtekintése. Junius 10 án kirándulás a Len 
gyelnyeregre, a honnan a központi hegység áttekint-
hető. Julius 1-ón kirándulás a poprádi és csorbái 
tavakhoz s este Kassán át visszautazás Szentesre a 
hová julius 2 án délután érkezik a kiránduló társaság. 

(r.) — Orosháza -szentesi és szentes -
baja i vasút. Bárányi Ödön országgyűlési kép-
viselő buzgón fáradozik abban, hogy Szentest egy-
felől Orosháza, másfelől Baja felé uj vasutvonalak 
kai kösse a világforgalom főereihez. Viütszer Károly 
mint a vállalat megbízott mérnöke, f. hó 22 én 
Szentesre érkezett, a szentes—orosházi vasút traszi 
rozása végett. A vállalat Derekegyházán és Mágocson 
át tervezi a vonal vezetését; Burián Lajos polgár-
mester kívánatára azonhan a lapostói ut mentén 
Királyságon át is foganatosítják a nyomjelzési mun 
kálatokat. A szentes-bajai összeköttetés ügye pe 
dig már abba a stadiumba jutott, hogy f. hó 28 ra 
ki van tűzve a vonal köziga/ga'ási bejárába, nHy a 
mondott napon Majsan veaz< kezdetét. 

(r-J ~ Kinevezéz. A vármegyei 11-od 
alszámvevői állasra a kitűzött határidőben a kö 
vetkezők adták oe pályázati kérvényeiket: Hor 
váth Jenő, városi árvapénztárnok, Pap László, vá-
rosi közpénztámok Boriszlavszky Leo, megyei tiszt 
alszáravevő, Borbás Sándor, csongrádi közpénztári 
ellenőr. Forgó Sándor, derekegyházi kőrségi írnok 
Ezek közül — mint lapunk zártakor értesülünk 
a főispán Horváth Jenőt nevezte ki Il-od alszám-
vevővé. 

_ Műkedvelő i előadás. A szentesi ipa-
ros ifjak önképző köre által rendezendő műkedvelői 
eladas ma - vasárnap - délután fél 6 órakor lesz 
megtartva a kurczantul. közgyűlési teremben. Ismé-
telten felhívjuk erre a közönség figyelmét. 

, J l > - E l t űn t hu. Labádi János, 16 éves 
cseléd fi u s napokban nyomtalanul eltűnt. A ki tud 
felőle valami felvilágosítást adni, jelentkezzék a ka-
pitányságnál. 

egyszere felkiáltott: 
— Azért dobtam gyermekeimet a kútba, mert 

az Isten igy kivánta tőlem. 
A szerencsétlen asszony, aki a egbókésebb 

családi életet élte, cselekedetét valószínűleg vallási 
őrjöngésben követte el. Egyelőre felügyelet alatt tart-
ják s később, ha szükséges, kórházba szállítják. 

— Szerencsétlenségek. Brázay Kálmán 
pellérdí (Baranyamegye) gőzmalmában Bodó Ist-
ván munkást a géphajtó szíj elkapta és néhány-
szor megforgatta. Miié a gépet megállították, csak a 
szerencsétlen munVás összelapított holtteatét vehet-
ték le a kerékről. A munkást fiatal neje gyászolja. 
— Egy másik szerencsétlenség egy fuvarossal tör-
tént. A doiniholjáczi helyi érdekű vasút több he-
lyen átszeli az országutat. Egy ilyen átjárénál egy 
bajai fuvaros át akart hajtani kocsijával s síneken, 
mikor a vonat arra robogott. A lovak a sin köze -
pén magállorak ; ne « használt a sű'ű ostorcsapás, 
m;ntha a főidbe szegezték volna, egy h»lven marad-
tak A mozdonyvezető már nem volt képes meg-
álli'aní a vonatot, a katasztrófa tehát bekövetkezett 
A kocsiban ülő utas szörnyet halt, lovak éa kocsi 
teljesen tönkre mentek, csak a fuvaros menekült 
meg súlyos sérülések árán. 

— Merény le t a vasú t ellen. Vasárnap 
éjszaka vakmerő merényletet követtek el a H.-M-
Vásárhely határában fekvő k ú t v ö l g y i állomásnál 
az Orosházáról jövő 3104. számú személyvonat ellen 
mely alkalommal csak az isteni gondviselés őrködött 
a fölött, hogy egy csomó emberélet is áldozatául 
nem esett a vakmerő merényletnek. 

A merénvletről a következő tudósítást közli a 
V. és Vidéke: 

Nvolcz órakor este s rendes körülmények kő-
zött indult ki Orosházáról s 3104. számú szemóly-
vonst és találkozott a sámsoni állomásnál Szeged-
ről jövő személyvonattal, mely minden skadály nél-
kül érkezett oda. A kitérés után tovább baladott A 
3104. számú vonat Vásárhely felé és ped'g oly las-
súsággal, - mivel a régi sinek kicserélése volt fo-
lyamatban a vonalon, — hogy bármely pillanatban 
meglehetett állani. 
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meternyire. a 79 es számú őrház táiékán azonban M - l M e i U l © ! ! ^ 
az egyik átjáró sorompónál hirtelen iszonyú recse- i«* x . . , . 
gés ropogás töttént mire . mozdonyvezető a vonít- ^ J 0 F Í S t v á n c s o n K r á d l Ákosnak UI. tized 
nak ollengőzt adva. azt hírtelen megállította. 50. számú házánál 114 hektoliter saját termésű 

A nyílt pályán ott feküdt egy szilánkokra zu pinczés fehér borai vannak klssebb 
f0/1 ríi!" pfm' melye! r mint lzt 1 viZ8*á és nagyobb mennyiségben eladók. Hek-

tolt tóliterenkint, literje 20 kr. 10 hektóliteren 

felüli vevők árkedvezményben részesülnek. 

74. nim. 

Böszörményi Mihálynak 
belső ecseri 30 hold szántóföldje haszonbérbe 

kiadó. Értekezni lehet II. t 309. sz. alatt 

vonat két kilométerről lat megállapította, 
már maga előtt. 

A kisiklást egyedül azon körülmény akadá 
lyozta meg, hogy a sorompónál levő kövezetben a 
talpfa fenakadt, szilánkokra zúzódott s a vonat hir-
telen megtudott állani. 

Gondolni lehet, hogy a vésztjelző füttyre mily 
félelem lepte meg a zsufolás:g telt kocsik u'a aft, 
kik rémülten száltak le a vonatról s a sötét ójsza- , 
kaban egymástól tudakolták a baj okát, m;g végre hanem valóság, amit 2 6 é v i gyakorlatom 
a vonat újból elindult s kevés késedelemmel beér is bizonyít; mert oly csinos kivitelben f o g -
kezett a pályaudvarba, a hol az esetről még nem sorokat még itt soha nem készítettek fo-
ján^tesMek*a S k L V m * ' ™ 1 ? ¿je ,entÓ8e t l aP jgászok, és oly tartós plombálást csakis én 

A vizsgálatot az állomási «eméiyzet még a z H ^ ^ ' ü f T ^ * 
• " is gyöngyfehérre tisztítom ártalmatlan szerrel; 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 
Nem szédelgés, 

H i r d e t é s . 

özv. Erdődi Antalnénak szentesi lakosnőnek 

(lakik I. 153. sz. háznál) a szegvári Korogy-

csárdai 100 hold földje több évekre 

haszonbérbe kiadó. 2V3 

személyzet 
éjjeli órákban megindította s ennek folyamán "két 
ségtelenné vált, hogy a merényletet közvetlen a vo 
nat jövetele előtt követték el, mert az előbb Sám 
sonra hsladó vonat minden baj nélkül robogott vé-
gig a vágányokon s Galambos Ferencz vasúti őr sem 
talált semmi gyanúsat a síneken, mikor a vonat ér-
kezése előtt bejárta a pályát. 

Kezdetben a merénylet gyanúja egy néhány 
szocziálista munkásra irányult, kiket Császtvay Ist 
ván pályafelvigyázó a napokban nem alkalmazott 
munkára s kik e miatt azzal fenyegetődztek, hogy 
felszedik a vasúti síneket. De később, a mint a ren-
dőri vizsgálat megindult, a gyanú is más irányba 
terelődött s ma már már szinte kétségtelennek lát-
szik, hogy a merénylet egy gyalázatos és nemtelen 
boszu müve, melynek áldozatául Galambos Ferencz 
vásuti őr volt kiszemelve. 

Az esetről ós előzményekről, a mennyiben még 
vizsgálat tárgyát képezik, nem Írhatunk ezúttal, de 
jelezni kívánjuk már most, hogy a tettesnek nyomá-
ban van a rendőrség. 

— H a s a i á l t a l á n o s b i z tos í t ó réss 
v é n y t á r s a s á s czimmel Budapesten uj részvény-
társaság alakult, amelynek egy millió forint a rész-
vénytőkéje. £bből 500 000 forint már tényleg be 
van fizetve. A vállalkozás azzal a kimondott czéllal 
indul hogy kiválóan a földmivelő polgárság szolgá-
latába álljon és dúsan rendelkezik a gyors siker 
minden feltételével. Másodikn<k lép a tisztán ma-
gyar biztosító vállalatok sorába és a statisztika mu-
tatja, hogy a biztositásnak felette kívánatos és men 
tül teljesebb népszerűsítése érdekében határozott 
szükség van rá. Teljes függetlensége is jelentékeny 
jövőt jósol a vállalatnak, amely a dijak megszabá-
sában egészen szabad, mert nincs semmiféle kartell 
által lekötve. £s ezektől a momentumoktól eltekintve, 
olyan országban ahol az épületeknek kétharmad-
része még nincs biztosítva, az agrárbiztosítás fejlet-
len, az állatbiztosítás még meg sincs, már közgaz-
dasági szempontból is nyereségszámba megy az ilyen 
uj társaság. — A még hátralévő fél millió forint 
alaptőkét az alapítók a közönség által fogják jegyez-
tetni, nehogy az uj társaság néhány tőkepénzes mo-
nopóliuma legyen. Az aláírások serényen folynak és 
a részvények iránt már is nagy érdeklődés mutat-
kozik. A társaság jövője minden kétségen kívül van 
Különben felhívjuk olvasóink figyelmét a társaság-
nak lapunk mai számában közölt hirdetésére. 

fogat fájdalomokozás nélkül húzok érzéstele-

nítő szerek alkalmazásával, — egy szóval 

a száj-ürben előforduló minden műtétet végzek, 

Tanácsot adok a fogak ápolására. 

Kőrösy Kálmán István, 
az erdélyi rész k e d v e l t fogásza. 

Lakásom: Nagyvendéglő 5 . sz. 

Itt maradásom néhány napi 3—l 
Mütoggor j a vitás végett ta lá lható egész nap. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 
i t a r k M n d o r 

IV. tized 111. számú háza kedvező feltételek 

mellett eladó. I. tized 196 számú t]j há-
zánál egy bolthelyiség szeptember 

1-től kiadó. Értekezhetni könyvkereskedé-

sében a kávéházzal szemben. 3V10 

HIRDETMENY. 
Vida Szűcs Sándor kajáni 100 hold földje 

folyó évi junius hó 27-én délelőtt 9 órakor 

szentesi kir. járásbíróság árverési termé 

ben elárvereztetni fog, melyre a vevők oly 

hozzáadásai értesíttetnek, hogy az árverési 

feltételek a szentesi kir. járásbíróság telek-

könyvi osztályánál és alólirottnál a hivatalos 

órák alatt betekiuthetők. 

CSONGRÁDMEGYEI TAKARÉKPÉNZ-
2V2. TAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

¡ 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II 

§ i f j . M t i 

8 szentesi téglagyárában kocsi- és g 

g gyalog utak burkolására alkalmas o 

§ járda-tégla § 

8 tiz évi jótállás mellett is, g 
8 továbbá fal- és kut-tégla, valamint § 

o vakolat nélküli építéshez alkalmas o 

g sajtolt téglák, szabadalmazott fedél 8 

g cserép, négy és hatszögletes padolat-

§ téglák kaphatók. 9V10 

2285./tk. 1895. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Szentes város 

árvapénztára végrehaj tatónak Lakos János és 

neje végrehajtást szenvedő elleui 200 frt tő-

kekövetelés és járulékai iránt végrehajtási 

ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szen-

tesi kir. járásbíróság) területén levő Szentes 

községben fekvő a szentesi 2143. sz. tjkben 

A | 2702 rsz. a. foglalt ház és udvarra az 

árverést 1000 frtban ezennel megállapi.uLt 

kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 

megjelölt ingatlan az 1895. évi julius hó 

11-én napján délelőtt 9 órakor ezen telekk. 

hatóság épületében megtartandó nyilvános ár-

verésen a megállapított kikiáltási áron alól 

is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10%-át, vagyis 100 frtot 

készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-czikk 

42-ik g-ában jelzett árfolyammal számított 

és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 

kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. g-ában 

kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül-

dött kezéhez letenni, avagy az 1881. L X t. 

cz. 170 g-a értelmében a bánatpénznek a 

bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 

szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, a kir. jbiróság mint tkv. 

hatóságnál 1895. junius hó 4-ik napján. 

Katkics, 
kir. albiró. 

Megérkezett 
a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti gyémánt kasza. 

Ajánlom tisztelt gazdaközönségnek saját érdekükben e híres gyémánt kaszát üzle-

tembe megtekinteni, mert ennek könyüsége és jósága által felül mul a világon minden kaszát. 

Egy darab ára jótállási jegyzékkel 1 frt 50 kr. Tavalyi kaszákat igen olcsó árban 

kiárusítom. Továbbá figyelmeztetem még a tisztelt gazdaközönséget, még itt a vidéken még 

nem ismert Kokus-kötélre, mely vontatók lekötözésére sokkal alkalmasabb mind az 

eddig használt drót, mert sok esztendőn keresztül használható, iszonyú erős, mesés O ICSP, 
sötétben is lehet kötözni, kezeket nem sérti meg, ugy hogy más vidékeken már is a drótot 

háttérbe szorította. Ruha szárító kötél gyanánt is igen alkalmas. 

Kátrány papirt, mely igen alkalmas minden épület fedésére szintén nálam kapható. 

Végül még nagyon ajánlom tisztelt házi asszonyok szíves figyelmébe, epen most 

érkezett kitűnő kávé, finom édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 

Figyelmen kivül ne hagyják még a nálam igen olcsón kapható finom franczia Cog-

nacokra és mindenféle száraz és olajban tört festékekre. Aki még nem próbált nálam egye-

dül kapható mosóport és fényesitőport, ne mulaszsza el mielőbb megkisérleni. 

Csak egyedül SZÉNÁStfY FERENCZ utóda: 
HV52 OSZTERHUBER RÓKUS, vas és fűszer üzletében kapható. 
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A „Hazai általános biztosító részvénytársaság" 
megalapításának tervezete. 

Hazánk közgazdasági viszonyainak fejlődése az utóbbi 

években rendkívüli arányokat öltött; ipar és kereskedelem 

karöltve működnek nemzetünk anyagi jólétének előmozdítása 

érdekében s igy a szemlélő önkéntelenül azon következtetésre 

jut, hogy a közgazdaság átalakulás időszakában be kell kö-

vetkeznie azon mozzanatnak, mely az általános jólét és a köz-

vagyon megteremtését és megtartását czélzó intézményt, a 

biztositási ügyet is oly kerékvágásba tereli, hogy földmivelő 

államunk minden egyes polgára annak jótékony hatását érezze. 

A biztosítás a törvényhozás czélszerü intézkedései által 

is támogatást nyer s bár már eddig a társadalom minden 

rétegéhen tért hóditott, mindamellett azonban még nem érte 

el azon népszerűséget, melyet az intézmény jótékony befolyá-

sánál és hatásánál fogva megérdemel. Ezért ajánlatos, hogy a 

biztosítás íerén alapos és gyökeres változtatások létesíttesse-

nek. Ma, midőn lakosságunk szaporodik, midőn falvak és váro-

sok, épflietek és egész városrészek, gyárak és egyéb vállala-

tok keletkeznek, midőn a modern kor összes újításait elsőnek 

akarjuk birni s midőn a nép művelődésén k fejlődésénél fogva 

mindinkább feltudja fogni a biztosítás jótékony hatását: 

szükséges, hogy ezen általános haladással a biztositási intéz-

mény is lépést tartson. 

Felmerülhet az a kérdés is, vájjon van-e egy uj bizto-

sító intézetnek egyáltalában létjogosultsága és müködödesi tere 

Magyarországon ? Erre a kérdésre, valamint azon indító okokra, 

melyek bennünket egy uj biztosító társaság megalakulására 

ösztönöznek, ha röviden, de annál megdönthetetleuebb ada-

tokkal felelünk : 

1. Mint tudvalevő tényt hozzuk fel, hogy hazánkban 16 

év óta u j b i z t o s í t ó r é s z v é n y t á r s a s á g n e m 

a l a k u l t és jelenleg nem is az országbau csupán egy hazai 

biztosító részvénytársaság működik. 

2. A statisztikai adatok révén kimutathatjuk, hogy az 

országban levő épületeknek kétharmad része ez idő szerint 

biztosítatlan, nem is említve a biztosítatlan lévő állatállományt 

és egyéb ingóságokat; a balesetbiztosítási ágazat pedig még 

nagyon is kezdetleges állapotban van. 

3. A hazánkban működő biztosító társaságok között ugy 

a tűz-, valamint a jégágazatban egy úgynevezett k a r t e 1 áll 

fenn, mely a dijakat egyöntetűen állapítja meg s a biztosító 

fél, ha biztosítani óhajt, a megszabott dijakat megfizetni kény-

telen még akkor is, ha azok tuimagasak, mert olcsóbb díjtétel 

mellett egyik intézet sem fogadhatja el biztosításra. Hátrányos 

ezen egyezmény leginkább a gyári- és iparvállalatoknak. Mi 

e kartelhez csatlakozni nem fogunk, miáltal szabadon mozog-

ALAPÍTÁSI TERVEZET. 
Alulírott alapítók: .Hazai általános biztosító részvénytársaság* czég alatt egy biztosito társaság létesítését tervezik. 

Czen részvénytársaság, melyek tartama 9ü évben állapittatik meg, 
a biztositási ügyletek következő ágazataira fogja működési köret 
kiterjeszteni: 

a) tüz-, b) jégkar- és c) testi balesetek elleni biztosításra. 
A társaság fentartja magának a jogot, bogy esetleg más biztosí-

tási üzletágakat is működési körébe felvehessem. 
Az alapítandó részvénytársaság alaptőkéje 1 millió frt, mely 10.000 

darab egyenként 100 frt névértékkel, bemutatóra szóló részvényre oszlik 
Ezeo részvénytőkére az aláírások 1895. évi junius hó végéig tar-

tatnak, megjegyeztetvén, hogy a befizetések a Budapest Vili., IX. és X. 
kerületi takarékpénztárnál (Budapesten Űllői-ut 2. sz.) történnek. 
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hatunk majd, s a koczkázatok gondos megválogatása mellett 

megfelelő jutányos díjtételek megszabása által fogjuk az üzlet-

szerzést művelhetni. 

4. Az általunk tervbe vett müvelet folytán erős meggyő-

ződésünk, hogy a részvényesek tőkebefektetése nemcsak évről-

évre a megfelelő kamatot meghozza, hanem, hogy a rész-

vénynek mint olyannak meg lesz a belső értéke és a megfe-

lelő tőzsdei árfolyama is. 

5. Noha vállalatunknak semmiféle politikai színezetet 

kölcsönözni nem akarunk, mégis fontos tényezőként kívánjuk 

felhozni, hogy létesítendő társaságunk élére egy oly egyéni-

séget sikerült megnyernünk, kinek neve még akkor is, ha en-

nél aktív szerepet nem vinne, egy programm, s vállalatunk 

gyors lendülését biztosítaná. Örömmel constatáljuk azonban, 

hogy ezen férfiú egyéuiségének teljes tekintélyével fogja vállala-

tuukat felkarolni és támogatni, abban ténylegesen részt fog venni 

sigy azon ragaszkodás, mely országunkban személyéhez és 

nevéhez fűződik, mihamar intézetünkre is át fog ruházkodni. 

Kossutll Ferencz az, ki létesítendő társaságuuk 
elnöki tisztjét elvállalta. 

A » H a z a i á l t a l á n o s b i z t o s i t ó r é s z v é n y -

t á r s a s á g " a tüz-, jég- és baleset-biztosítási ágazatokat 

fogja működési körébe felvenni és czélul tűzi ki magának, 

hogy a biztosítási intézményt újítások és kedvezmények élet-

beléptetése által fogja népszerűsíteni és az intézményt magát 

még azoknál is, akik eddig az eszmétől némileg idegenkedtek, 

meg fogja kedveltetni. 

Alaptőkéje e g y m i l l i ó f r t b a n állapittatik meg,mely 

10,000 drb részvényre á 100 frt lesz felosztandó, kiemelvén, 

hogy a pénzügyi müveletet a Budapesten székelő Vil i . IX. és 

X. kerületi takarékpénztár magára vállalta. 

A társaság vezetése: az igazgatóság, a választmány és 

a felügyelő bizottságból fog állani. 

Végül még felemlítjük, hogy társaságunk a megalakulás 

után azonnal a kezdet nehézségei nélkül fog működni, aweny-

nyiben egy kiterjedt ügynöki kar és megfelelő szakképzett 

tisztviselők állnak rendelkezésére, míg a legfontosabb tényező, 

az intézet vezetése egy oly férfiú kezébe lesz letéve, kinek e 

téren bőséges tapasztalatai vannak. 

Bennünket mindenkor a munka és az észszerű takarék-

kosság fog vezérelni és ezzel olyan hatalmat és tért fogunk 

magunknak kivívni, melyet törekvésünk és fáradhatatlan buz-

golkodásunk révén méltán megérdemlünk. 

Budapest, 1895. április ¿0 án. 

Az alapítók. 

lyával, az aláirás alkalmával, minden aláirt részvény után oOo/0 — 30 frt 
a fentnevezett takarékpénztárnál betizeteudő. 

A további befizetések idejét és helyét alapszabályszerüleg az igaz-
gatóság határozandja meg. 

Az igazgatóság tagjait a kereskedelmi törvény 183. g-a értelmében, 
az első bárom üzleti évre az alapítók nevezik ki. Más előnyöket az 
alapitok maguknak fenn nem tartanak. 

A t. cz. részvényesek a Budapesten tartandó alakuló közgyűlésre 
a Budapesti Közlönyben közzéteendő egyszeri hirdetmény utján fog-
nak meghívatni. 

Túljegyzés esetén az alapítók által reductió fog eszközöltetni. 
Budapest, 1895. május hó 1-én. 
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