
XIX. évi folyarr\ 1889. 9 3 . szár i ) . Kedd, augusztus 20. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

Szerkesztőség:: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala helyre van beosztva. 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

deseben is felvétetnek. 

Nyilttér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 
Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r n a p , k e d d e n e s p é n t e k e n r e g g e l . 

Egyes száin ára 4 kr. 

Kelelös szerkesztő es iadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatna)- helyben : 
S t a r k Nándor es Dezsó Sándor könyvkereskedésében . 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Gyáripart az Alföldre! Egy ily gyáripar itt az Alföldön a cukor- Szeder János szerint a közgyűlés nem sajtó-
gyár s ezzel a répatermelés meghonosítása birosa8- ho«>' i t é l e t e t '"ondjon a felett, vájjon egy 

Éveken át a rendkiviil alacsony gabnaár j cikkben sértés foglaltatik-e, vagy sem; a polgármes-
miatt még a legjobb termés mellett is alig p„k f l 7 p .„h h v á r o s u n k e 2 V ióbarátia ve- t e r VíUaSZát t u d o m á s u l veszi" 

6 6 , , , . • m„ ,, c Legközelebb varosunk egy jooaraija ve Soriad» polgármester elrendelvén a jegyzőkönyv 
bírta a magyar gazda fenntartani magát S t e t te fel az eszmét, hogy Szentesen egy cukor- szóban forgó részének felolvasását, ennek megtörténte 
csak a legrendezettebb viszonyok között elo, g y á r a t k e J l e u e l é t e s i l e u i ) melyhez a répa Szén- után 
gondos, takarékos gazda volt képes évi szám- t e g e u & k ö m y é k é n termeltetvén, jó áron át- fekete Márton a közgyűlés általános helyeslése 
adásait deficit nélkül zárni, s azok, kik akár a termelőtől k ö z l i n u l a t J a k i a felolvasás helytelenségét s azt, 
rosz termések miatt, akár gondatlanság, köny- A R o t h s c h i l d és Länder bank most több ¡ ^ J .^ltanytalan eljárás a város első tisztvise-
nyelmü költekezés, vagy birtokvétel folytán , , r f p l 4 1 l i t a n ; a 7 n r . z á f f h a n °Jet ° ly k e n y e s hel>'zetbe h o z m ' h o g y a z m a*a t 

' , . ; . *; . u ' . ü> cukoigyaiat akai teiailitani az országban, h i r l . c ikk e l l e n é b e n igazolni kénytelen akkor, mi-
adóssággal vannak terhelve, nem kepesek s h o g y & z e ü t e s ^ m d y s z e r i ü t i u ig ^ ^ P a ^ ^ l e g h e l y e s e b b é s 
semmiképen kibontakozni az adossag terhe m t a s s é k f e l e g y cukorgyár, eliez nem kell legtapintatosabb volt. 
alól, sőt a legjobb számitás, legnagyobb szór- s e m m i m m l b i z t o s i t a n i e hatalmas Ezek után a közgyűlés a polgármester válaszát 
galom mellett is, mindinkább elmerülnek és p é n z c s o p o r t o t a z i r á ü t ) hogy Szentes és kör- hel>'es10 tudomásul vette. 
képtelenné válnak arra, hogy birtokuk fenn- é k e é v e ü k é n t iegaHbb is 5000 hold cukor- Következett Udvardy második interpellátiója a 
tartása mellett adósságuktól szabaduljanak. , át termeszt Vdr0SÍ ü g y é s z h e z i n t é z v e aziránt, vájjon igaz-e a 

Ilyen volt eddig a magyar gazda hely- P
 r f t n H f t . l ' l l n t f p ,p t .p

 S z e n t e s é s Vld t ikének a z o n állltasa> hoW a z ö m u" J e ej e J Gondolkozzunk telette. l a s z t á s a f o l y t a n a v á r o s k á r o s o d n i fog a Kovács-féle 
Ez egy nagy kérdés Szentes város jövő nyomda eladásanál? 

fejlődésére és a szentesi mezőgazda sorsára. Bar ián Lajos ügyésznek azon válasza, melyben 
E tárgyra különben még visszatérünk, a közgyűlést Ítéletének akkorra való fentartására 

kerte, midőn a szóban forgó nyomda és felszerelése 
eladva és a vételár felosztva lesz, — tudomásul vé-

Városi közgyűlésből. Tiz óra jóval elmujt? midőn a közgyülés a 
Népes közgyűlést tartott e hó 12-én, hétfőn, tárgysorozat első tárgyára térve, tudomásul vehette 

Szentes varos képviselőtestülete. A nagy nyári meleg- a tanács azon jelentését, hogy a közpénztárosi tiszt-
ben szokatlanul számosán gyűltek fel a városatyák segre helyettesitett Soós László pénztáros helyére, 
a magtárépület közgyűlési teremnek csúfolt izzasz- a közgyülés utólagos jóváhagyása reményében, s 
tójába, s bar a tárgysorozat csak rövid négy pont- nehogy a pénztar működése hosszabb fenakadást 
bol állott, a beszed csak ugy ömlött a szónokok aj- szenvedjen, ifj. Szeli Imrét, ellenőrré pedig Szabó 
kairól, hogy mar elütötte a toronyóra a délutáni Lajos városi képviselőt helyettesitette, 
egyet, mire Sarkadi polgármester a varosatyaknak Következő tárgy a közpénztári pénztárosi és 
szavazott szokásos köszönettel berekeszthette a köz- ellenőri állasok betöltése lévén, a polgármester el-
gyülést. A szónoklatok sorát, mint rendesen, ugy nöklete alatt Sima Ferenc, Kristó Nagy István, Sze-
tegnap is Udvardy Sándor kezdette meg, ki ez al- der János és Fekete Márton képviselőkből megalakult 

Sok komoly gazdálkodó fő töri azon az kalomra a .Szentes és Vidéke- múlt szombati szá- kandidáló bizottság a beérkezett pályázatokat birálat 
elméjét, hogy miként lehetne a gazda hely- maval felfegyverkezve, abból merite interpellátióinak alá vévén, a közpénztárosi állasra beérkezett három 
zetét javítani ? — Legtöbben azon vélemény- kutforrásait. pályázó közül első helyen Tóth Gyulát, második he-
ben vannak, hogy a gyáripar fejlesztése az kérdése a z V ü l t * polgármesterhez, vájjon lyen Szűrszabó Nagy Kálmánt, harmadik helyen ifj. 
mivel a hanyatló magyar közgazdászati élet- mit, ten!li a z ü n *er tések. » ^ r l a s a r a > ^ aJanUa megválasztásra. A titkos szavazás 
nek lendületet a m ^ m n v ^ l t n ^ c i melyekkel K. Nagy Imre a „Szentes es Videke*-ben elrendeltetven, a beadott 83 szavazat közül ifj. Széli 

a nmorv m o 7 n í r n / í n közölt nyilatkozatában a pénztárvizsgáló küldöttségét Imre 42 szavazatot, Szürszabó Nagy Kálmán sza-
es a polgármestert, mint annak elnökét illeti? vazatot és Tóth Gyula 11 szavazatot nyert; 1 sza-

Sarkadi polgármester a kérdésre azon valaszt vazat érvenytelen volt. — Elnöklő polgármester az 
adta, hogy K. Nagy Imre volt ellenőr maga, önszan- altalános szavazattöbbséget konstatálván, ifj. Széli 
tabol irta ala a közgyülés előtt leiolvasott jegyző- Imrét megválasztott közpénztárosnak jelentette ki. 
könyvet, s így a közgyülés előtt nyilvanvaló, hogy a Ellenőrré ezután az egyedüli pályázó, ifj. Nagy József 

van utalva • ha ez ió akkor existál ha rosz e§ V,"~ben I u e g j e l e n t Clkk valót lansa&ot tarLal" egyhangúlag lett megválasztva. A megválasztottak 
plhntiu iawI „ J I l iaZ< A , l i e n n y i h e n a közgyűlés magáévá teszi az jelen lévén, a közgyülés előtt a tiszti esküt nyomban 

_ - ügyet, ő kesz az illető lap ellen a cikkben foglalt sér- le is tették. 
tésekért birói uton elégtételt szerezni. Következett a tanács előterjesztése a vasúthoz 

Sima Ferenc a polgármester valaszát tudoma- vezető útvonalon épitendő műútra hirdetett pályázat 
sul veszi; azonban ezen ügyet ily alakban nem tartja eredményéről. A beérkezett számos ajanlat közül a 
targyalhatonak. A közgyülés a cikkben sértve nem közgyülés Abaffy Zsigmond, Csonka Pál, Szeder Já-
volt, csakis a polgármester és a pénztárvizsgálo nos Ónodi Lajos, Nyári László, Sima Ferenc és Ud-
bizottság tagjai; ezek tudni fogjak, hogy szerezze- vardy Sándor felszólalásai után, a műutat 6 méter 
nek-e maguknak elégtételt, s ha igen, mily uton? szélességben, cementbe rakott téglaalapra fektetett 

Kristó Nagy István a pénztarvizsgalatról fel- keramit burkolatból határozta felépittetni s utasitotta 
vett jegyzőkönyv kérdéses passusát kivánja meg- a tanácsot, hogy eziránt az egyezséget a magyar 
nyugtatas végett felolvastatni. Ugyanily értelemben kőszénbánya társulattal 72,000 frt vállalati összeg 
szólott Petrovics Soma is. Nyári László ellenzi a erejéig oly feltétel mellett kösse meg, hogy a műút 

tesiteni mel ' i t t ' h Pb d l ~~ " t 1̂ 1* l át felolvasását, s a midőn a polgármester folyó év november hó 30-áig a forgalomnak átad-
1 r e y e n 0 gozza e , e la vá|aszát tudomásul veszi, kivanja, hogy a pénztár- ható legyen. A műút két oldalán annak biztosítására 

azonnal, tisztességesen fizetve, átveszi a gazda vizsgáló bizottság a cikkben foglalt sértések megtör- l - l meter szélességben közönséges tégta burkolat 
terményét. lására utasittasssék. fog létesíttetni. Egyúttal utasíttatott a városi tanács 

zete, s évről-évre az aratásba és jobb gabna-
árakba veté reményét, hogy egyszer kivágja 
magát. 

A közelmúlt évek közül a jelen év hagyta 
legkomolyabban cserben a gazda számításait, 
reményeit. 

Az ár, jobb volna ugyan, mint az el-
múlt években volt; de a termés mennyisége 
csak alig egyharmada a mult és azelőtti 
évinek. 

Az ez évi termés eredménye nagyon is 
igazolja a nép azon lemondásszerü szólás-
módját, hogy „mindig rosszabb-rosszabb idő-
ket lehet várni.* Legalább a magyar gazda, 
a mai gazdálkodási rendszer mellett, helyzete 
javulását alig várhatja. 

nek lendületet, a magyar mezőgazdálkodási 
reudszerben változást, s ezáltal a gazdának 
jobb helyzetet lehetne teremteni. 

E gondoskodás főként az alföldi, a mi 
gazdáink helyzetét érinti; mert itt a mező-
gazda egyedül és kivételesen földje termésére 
van utalva ; ha ez jó, akkor existál, ha rosz, 
elbukik, vagy legalább is megrendül anyagi 
biztonsága. — S ma egyedül a gabnatermés 
az, a mi a gazda existentiájának bázisát képezi. 

S mert, ha jó termés van, ennek nincs 
ára, kell, hogy a gazda gazdálkodási rend-
szere a kizárólagos gabona termeléssel szem-
ben, változtassék. Kell a földmüvelésnél oly 
termelési anyagot behozni, mely a gabnater-
melés mellett ezzel közel arányos és biztos 
hasznot nyújtson a földművelő gazdának. 

Tehát oly gyáripart kell az alföldön lé 

L a p u n k m a i s z á m a G y ö m b é r P á l b ű n ü g y é n e k t á r g y a l á s á t h o z z a . 



5. oldal. 
arra is, hogy a műúton leendő vámszedés tárgyá-
ban a vasúti végrehajtó bizottsággal együttesen ja-
vaslatot készítsen s azt a legközelebbi közgyűlés elé, 
a ministeriumhoz leendő felterjesztés céljából mu-
tassa be. 

Gyömbér Pál bűnügye. 
— Saját tudósítónk távirata. — 

Első nap. 
Szeged, aug. 12. 

Ma állott az embertelen gonosztevő a 
törvényszék előtt, hogy szörnyű tetteiért meg 
feleljen. A tárgyalás 8 órakor vette kezdetét 
s déli 12 óráig tartott. Ma csak az első négy 
bűnesetet tárgyalták, holnap reggel folytatják 
s még aznap este, vagy szerdán reggel ki is 
hirdetik az Ítéletet. 

A bűnös a nagyfokú izgatottságnak min-
den feltűnőbb jele nélkül állott a törvényszék 
s a tárgyalási termet teljesen betöltő, nagy-
számú hallgatóság előtt; csak durva nagy ke-
zei voltak karmin-vörösek, csak az ujjahegyei 
reszkettek, s a szemeit nem tudta nyugodtan 
egy tárgyra szegezni. 

Szörnyű tetteinek részleteit a legnagyobb 
hidegvérrel beszélte el, csak midőn a felesé-
géről beszélt, látszott rajta némi meghatott 
ság, ugy, hogy midőn bizonyos gyengédségtől 
áthatott szavait meghallotta, az ítélő biróság 
és a közönség, csaknem szánalommal kezdett 
viseltetni iránta. 

A gyilkost saját vallomása szerint — 
az vitte e végzetes mesterség folytatására, 
hogy apróbb büntettek miatt három hónapig 
volt börtönben, hol egy akasztófára ítélt vén 
cimeres gazembertől oktatásokat is kapott e 
téren, s e miatt nem akarta őt senki mun-
kásul fölfogadni. 

Érdekes lélektani rejtély, hogy Gyömbér, 
ki elég bátorsággal bírt, hogy embereket hi-
degvérrel leüssön, annyira gyáva volt, hogy 
csak erőtlen embereket választott ki áldoza-
tul, s midőnleütötte őket, ágyneművel, vagy 
ruhadarabokkal letakarta arcukat, mert: „nem 
szerette őket látni!" 

A törvényszék a következőképen alakult 
meg: Elnök : dr. Rózsa Kálmán; szavazó-
birák : dr. Schnell Frigyes és Onitiu Elemér; 
ügyész: dr. Apáthy Gyula; a bűnös védője 
pedig dr. Ivánkovics volt. 

A bűnös elővezettetése után elnök a kö-
vetkező vádhatározatot olvasta fel : 

Ő felsége a király nevében! 
A szegedi kir. bűntető törvényszék gyilkosság, 

rablás és lopus bűntettei miatt gyanúsított Gyömbér 
Fái és tarsai elleni bűnügyben a szegedi kir. ügyész-
ség 1889. évi 5985. sz. indítványa alapján következőleg 

Végzett. 
Fogva levő Gyömbér — csufnéven Kató Kosz-

pitál — Pál csanyi születésű mindszenti lakos, 29 
éves, róni. kath. vallasu, lopás büntette miatt ket 
és félévi fegvházra ítélve volt napszámost 

1. A Förgeteg Bálinton 1888. évi február 19-én 
elkövetett, a btkv. 278. g-aba ütköző gyilkosság bün-
tette, Förgeteg Bálintné, született Mészáros Apolló-
nián ugyanakkor elkövetett, a büntető törvénykönyv 
278. és 65. g-ába ütköző gyilkosság büntette kisér-
lete s azzal egyidejűleg nevezettek ellen elkövetett, 
a btkv. 346. g-ába ütköző rablásnak tekintendő lo-
pás bűntette miatt; 

2. Balázs Borbálán 1888. év február 29-én el-
követett, a btkv. 278. és 346. g-aiba ütköző gyilkos-
ság és rablásnak tekintendő lopás büntette miatt; 

3. Tisóezki (Dirizs) István és neje szül. Mészá-
ros Rozalia ellen 1888. év november 10—11 közti 
éjjen elkövetett, a btkv. 278. és 346. g-aiba ütköző 
gyilkosság és rablásnak tekintendő lopás bűntettei 
miatt; 

4. Vineze Rókusné szül. Vas Franciskán 1888. 
évi november 27-én elkövetett, a btkv. 278. és 346. 
g-aiba ütköző gyilkosság és rablásnak tekintendő 
lopás bűntette miatt; 

5. Fosa Mihály kárara 1888. év december 15-én 
elkövetett, a btkv. 333. g-ába ütköző, a 334. g. sze-
rint minősülő lopás vétsége miatt; 

6. Lévi Léni ellen 1888. évi december 17-én 
elkövetett, a btkv. 278., 346., és 65. g-aiba ütköző 
gyilkosság és rablasnak tekintendő lopás bűntettei 
kísérletei miatt; 

SZENTESI LAP. 

6. Berkecz Mátyás kárára 1888. év der. 23-án 
elkövetett, a btkv. 333. g-ába ütköző, 334. g. szerint 
minősülő lopás vétsége miatt; 

7. Butik Mihálv karára 1889. évi március 3-án 
elkövetett, a btkv. 333. g-ába ütköző, a 336. sze-
rint minősülő lopás büntette miatt; 

9. Fazekas Istvánné ellen 1889. évi április 6-án 
elkövetett, a btkv. 2 K és 65. g-aiba ütköző gyil-
kosság bűntette kísérlete, s a btkv. 346. g-ába üt-
köző rablásnak tekintendő lopás büntette miatt, vizs-
galati fogsága fenntartása mellett, vád alá helyezi, stb. 

A vádlott az elnök kérdésére előadja, 
hogy 29 éves, róm. kath., csanyi illetőségű, 
neve Gyömbér Pál, csufnéven Kató Koszpitál, 
mely csúfnevet az anyjától örökölte, kinek 
törvénytelen gyermeke. Mesterséget nem ta-
nult. Lopás és hamis eskü miatt már egy 
izben 3 hónapig volt büntetve. 

Legelőször a Förgeteg Bálint csongrádi 
lakoson elkövetett gyilkosság és ugyanennek 
nején 1888. febr. 18-án megkísértett gyilkos-
ság ügyét tárgyalták. 

E l n ö k : Hogy jutott a bűntett gondo-
latára ? 

G y ö r a b é r : Kérem alássan tekintetes 
járásbiró ur és tekintetes törvényszék ! (az 
elnököt mindvégig járásbiró urnák szólította), 
a nyomorúság hajtott erre a tettre, mert ke-
véssel azelőtt kerültem ki a börtönből s e 
miatt nem akart senki megfogadni. 

E. Magától jött a gyilkosság gondolata, 
vagy volt talán oktatója, a ki felbiztatta? 

Gy Hogy 3 hónapig ültem, itt a börtön-
ben velem együtt volt a Rózsa Sándor ban-
dájából való Besenyei Pál vásárhelyi lakos, a 
kit fel is akasztottak, ez biztatott fel, hogy 
gyilkoljak és raboljak, ez tanított, hogy min-
dig csak magam végezzem a dolgot társak 
nélkül, s hogy ne törjek be soha és ne is 
lőjjek. hanem csak ugy menjek be a házba 
és üssem agyon, azután meg földeljem el, 
hogy ne maradjon semmi nyom, akkor nem 
tudják meg, ki volt a tettes. 

E. Miért vitt el mindig csak csekélysé-
geket l 

Gy. Mert nem kellett más! 
E. Hogy került a csongrádi szőlőkbe? 
Gy. Hát kérem szívesen tek. járásbiró 

ur, csak ugy kódorogtam, oszt' arra hajtott 
a nyomorúság, mert nem volt ennivalóm. 

E. Milyen szándékkal ment be az öreg 
Förgeteg kunyhójába? 

Gy. beismeri, hogy gyilkossági szándékkal. 
E. Beszélje el Pali az esetet, hogy történt? 
Gy. előadja, hogy 1888. febr. 18-án esti 

G 7 óra között a csongrádi szőlőben beko-
pogtatott Förgeteg Bálint házába, s hogy a 
pitvarajtót kinyitotta, egy öreg asszony jött 
kí rajta. Egy ital vizet kért az asszonytól, 
mire ez azt mondta, ho^y benn van a kony-
hában, vegyen majának. Mikor aztán ivott, 
azt mondta az öreg asszonynak, liogy most 
már itt marad éjszakára; az öreg Förgeteg, 
ki időközben kijött a szobából, világot gyúj-
tott s megkérdezte, mi járatban vagyok ? 

E. Hát aztán mit mondott neki ? Meg-
mondta az igazi nevét ? 

Gy. (habozva) Meg, kérem alássan, aztán 
meg azt is mondtam, hogy alpári születésű 
vagyok s négy évig laktam K.-Szt.-Mártonban; 
de most hazamegyek Alpárra, mert ott van 
a cselédkönyvem, a nélkül meg nem tudok 
szolgálatot kapni. 

E. Az öreg asszony nem igy beszélte a 
dolgot! Förgetegéknek azt mondtad, hogy 
Tóth Istvánnak hívnak! 

Gy. Igaz, azt mondtam. 
E. Hány óráig aludtál? 
Gy 3 órakor fölkeltett az öreg Förgeteg, 

hogy már megvirradt, mehetek tovább. 
E. Mit csinált azután? Talán civódtak? 
Gy. Pár szót beszéltem velük, de nem 

veszekedtünk. 
E. Hát minden előzmény nélkül gyilkolta 

le őket? 
Gy. Igen. 
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E. Beszélje el, hogy csinálta a dolgot ? 
Gy. Az öreg Förgeteget párszor fejbe ver-

tem egy somfabottal, s mikor az a fején da-
rabokra tört, egy kis székkel folytattam. — 
Mikor az embert elkezdtem ütni, az öreg asz-
szony sikoltani kezdett, s az ajtó felé futott; 
erre én hajánál fogva visszarántottam, a föld-
höz vágtam s a kis szék kei a fejére és az ar-
cára ütöttem. 

E. Mikor leütötte őket, mit csinált? 
Gy. Az embert egy lapáttal az asztal alá 

toltam, az asszonyt meg mellé s rájuk dobtam 
az ágyneműt, azután elmentem. 

E. Mit vitt magával? 
Gy. 13 frtot, egy szűrt, egy nadrágot s 

három kendőt. 
E. Hát aztán mit csinált? 
Gy. Bezártam az ajtót s a kulcsot eldob-

tam az uton. 
E. Hát a rablott tárgyakkal mit csinált? 
Gy. A szűrt előbb viseltem, aztán elad-

tam Lajos Mihálynak; az egyik kendőt, a ké-
ket, az édes anyámnak adtam, a sárga virá-
gosat és a nadrágot magam viseltem, utóbbit 
azonban később ipamnak ajándékoztam. 

Ügyész. Beszélt-e az asszonynyal, mikor 
bement hozzájok? 

Gy. Igen. 
Ü. Szemben állott magával s látta magát? 
Gy. Igen. 
Ü. Tudta-e, hogy az asszony vak? 
Gy. Nem. 
A védő. Tudta bizonyosan, hogy valamit 

fog tálalni? 
Gy. Nem. 
V. Hát azt, hogy mind a ketten otthon 

vannak ? 
Gy. Ugy gondoltam. 
V. Mikor keltek fel? 
Gy. 3 órakor. 
V. Ki kelt föl először? 
Gy. Az ember. Fölöltözött, aztán kiment 

az udvarra. 
V. Nem tartott tőle, hogy a zajra a szom-

szédok fölébrednek? 
Gy. Nem gondoltam erre. 
Ezután a tanuk vezettettek elő. 
Először Mészáros Mihályt, a meggyilkolt-

nak sógorát hallgatták ki. 
Mészáros ugy tudta meg a dolgot, hogy 

két iskolás fia délben azzal jött haza, hogy 
ott voltak Förgetegéknél, de az ajtót zárva 
találták, a zár maga földön hevert összezúzva, 
s hogy bekopogtattak, nem kaptak választ. 

E. Hol feküdtek a meggyilkoltak? 
Tanú: Förgetegnek feje a pad alatt volt, 

a lábai meg az asztal alatt, az arcára pedig 
ruhadarabok voltak dobva. Lába mellett fe-
küdt az öreg asszony, kiről mindjárt észre-
vettük, hogy él, mert megmozdította a dun-
nát, mely rá volt borítva. 

E. Megtalálták-e a kulcsot ? 
T. Igen, kapálás közben megtaláltam. 
Schnell szavazó biró: Gyömbér, maga 

egyformán betakarta valamennyi áldozatának 
az arcát? Miért tette ezt? 

Gy. Azért, mert nem szerettem látni! 
Góg Mihály tanú Gyömbérnek a háztól 

az alj-ra vezető lábnyomait látta a hóban. 
Udvari Ágnes a közeli szénáskertben la-

kik bátyjával, Udvari Lajossal, ők látták két 
nappal a tett elkövetése előtt arra járni Gyöm-
bért, de csak a ruháira és az „állására" em-
lékeznek, az arcára csak ugy körülbelől. 

Mészáros István és neje, kiktől Gyömbér, 
mint szegény vándorló, alamizsnát kért és 
kapott, szintén hasonló értelemben vallanak. 

E. Gyömbér! mit keresett maga akkor ott? 
Gy. Csak körülnéztem a helyet. 
Blázsik Lázár volt a legközelebbi szom-

szédja Förgetegéknek. Szintén még aznap hal-
lotta az esetet, még „meg is siratta szegé-
nyeket * 

E. Ismerte Fergeteg szűrét? 
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T. Nagyon! nem egyszer volt rajtam is, 

takaróztam vele! (Gyömbér a kezével eltakarja 
arcát és nevet.) 

E. Mit nevetsz Pali? — Nincs ezen mit 
nevetni! 

T. (megforgatja a még mindig kezében 
levő szűrt) „Ehun a billog, erről is ösmerem, 
Szentesen vette szegény!« 

Mészáros Mihályné és Pap Mátyás vallo-
mása lényegtelen, Bernát István se tud sem-
mit, mert éppen akkor a szolgálója torkára 
korpát melegitett. 

Pataki István Gyömbért rendes ember-
nek ismerte, ki sem nem ivott, sem nem volt 
kártyás, de dolgozni se igen szeretett. 

Fölolvastatott ezután a boncjegyzőkönyv 
és Förgetegné vallomásáról fölvett jegyzőkönyv. 

A tauuk meghiteltetése után 5 percnyi 
szünet. 

Következett B a l á z s Borbála meggyilkol-
tatásának ügye. 

E. Hogy szemelte ki ezt az áldozatot ? 
Tán tudta, hogy van pénze ? 

Gy. Az asszony beszélte neki, hogy van 
300 írtja s korcsmát akar nyitni vele. Há-
romszor volt nála, s mindjárt először meg-
fogamzott benne a gyilkosság eszméje ; de 
az első két látogatáskor nem vihette vég-
hez, mert vedégek is voltak Balázs Bor-
bálánál. 

1888. febr. 28 án este 7—8 óra között 
elment hozzá s enni és inni valót kert tőle 
az asszony hozott is bort a korcsmából, az-
után pedig kávét főzött neki és magának. 
Vacsora után az asszony az ágyba, Gyöm-
bér pedig a pincegádorra feküdt. Ugy 10 
óra tájban, mikor az asszony elaludt, egy 
csorba élü, hasadt nyelű baltát talált s ez-
zel ütötte agyon. B. B. meg se mozdult; 
mert álmában érték a halálos csapások. Mi-
kor elvégezte tettét, bement a másik szo. 
bába, hol a szekrénybe benne volt a kulcs-
Itt gyürüt és függőt talált; de minthogy ol-
vasni nem tud, ott hagyta a takarekköny-
vecskét, melyben 260 frt volt. — A gyilkos 
ság után letakarta az asszonyt s a hasadt 
nyelű baltát az ágy széléhez támasztotta. 
A függőt és gyürüt feleségének adta, azt 
mondva neki, hogy a piacon vette. 

Védő. Hány órakor ment el B. Borbá-
lához ? 

Gy. 7—8 között. 
Védő. Hisz akkor nyitva volt még a 

közel levő bolt is? 
Gy. Lehet tán, hogy 9 óra tájban. 
Védő. A gyilkosság után meddig ma 

radt még ott ? 
Gy. Éjfélig. 
Védő. Ha lo-kor vitte végbe a tettet, 

mit keresett ott 12 óráig? 
Gy. Hát időztem. 
Védő. Nem tudta, hogy többen is lak-

nak ott ? 
Gy Nem. 
E. Milyen szándékkal ment oda ? Hogy 

elföldeli az asszonyt? 
Gy. Igen. 
Következett Sárdi János tanú, kinek há 

zában Balázs B. lakott. 
Sárdinak a tett elkövetése utáni nap 

feltűnt B. B. távo'léte, tanút vett magához 
s bement hozzá. Az első szobában nem ta-
lált senkit, bekopogtatott a másikba; itt 
iszonyú bűz ütötte meg, azt hitte, hogy B. 
B. öngyilkos iett, vagy megölték, tehát be-
zárta a lakást és jelentést tett. A tárgyakat 
megösmeri, Gyömbért pedig, azt hiszi, hogy 
látta a kórház előtt a tett elkövetése előtt 
egy héttel. 

Schvarczer Vilmos: tanú A tett elkövet 
tése napján délelőtt és délután beszélt B. 
B-val, ki kecskelábat kért tőle kölcsön. 8 
órakor este bezárta boltját, io-kor lefeküd-
tek, addig pedig benn voltak a házi gaz-
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dánál. Zörejt, bár csak vékony fal választá 
t-i szobaját a B. B.-etői és ágya épen azon 
a helyen volt, a hol a meggyilkolté, nem 
hallott. Gyömbért, ugy rémlik előtte, minths 
látta volna. 

P. István Fát vágott B. B.-nál. Aznap 
este 6 órakor ment el. 

E. Miért nem ment el hozzá másnap, 
hisz nem vegezte el a munkát? 

T. Mert azt mondta, hogy csak akkor 
jöjjek, ha hivat. Sem a baltát, sem az ék-
szereket nem ismeri, utóbbiakat azért nem. 
mert »idóhajlott ember lévén, nem sokat 
törődött a fehér néppel.« 

Korsós Tóth Sándorné, Pardi Mária, 
Pajkó táIné, Kiss Mária, Sárdi Jánosné, 
Schvarcer Viimosné, Balog Lidia az elrab-
lott ékszerekre vonatkozólag tettek lényeg-
telen vallomásokat: egyik felismerni vélte, 
a másik nem. 

Csillag Ármin: A függőt B. B. nála 
cserélte be gyűrűvel 6—7 évvel. 

Védő. Ismerte B. B-át ? Hogy emlék-
szik 6—7 év előttre? 

T. Nagyon ismerte B. B.-t s határozottan 
emlékszik. 

Korsós Tóth Sándor: Nem ösmeri az 
ekszereket s erősen az elnök kérdésére vá-
laszolva, tiltakozik az ellen, hogy valamikor 
ott járt volna B. Borbálánál. 

A boncjegyzőkönyv felolvasása után a 
tanuk meghiteltetnek. 

T i s ó c k y (Dirizs) Pál és neje kisteleki 
lakosok ellen elkövetett gyilkosság ügye 
következett ezután. 

E. Gyömbér, beszélje el az esetet. 
Gy. Nov. 10—11. között este 7—8 óra-

kor bementem Tisócky korcsmájába, hol 
10—11 felhter bort ittam; a Tisócky pár 
velem ivott és szintén részeg volt. A ferj 
nek minden előzmény nélkül baltával a 
szeme közé vágtam, utóbb az aszonynak 
is, miután az pénzkerésemre nem hajtott. 

Végül V i n c e Rókusué Vass Franciska 
meggyilkoltatásának ügyét tárgyalták. 

Gyömbér a gyilkosság részleteit ugy 
adja elő, a mint az lapunkban annak ide-
jén közölve volt. 

A tanuk vallomását jövő számunkban 
közöljük. 

Ezzel az első napi tárgyalás veget ézt. 

Helyi és megyei hirek. 
— Lapunk jelen száma a hatszoros rabló-

gyilkos : Gyömbér Pál bűnügyének tárgyalásáról 
vett tudósítás miatt, pár órai késedelemmel jelen-
hetett meg, miért is olvasóink szives elnézését 
kérjük. Minden más lapot meg akarván előzni, 
nem kíméltünk sem költséget, sem fáradságot, 
külön tudósítót küldtünk Szegedre, kitol éjjeli 
10 órakor vettük e borzalmas ügyre vonatkozó, 
lapunk más helyén közölt tudósítást. 

— Tárcarovatunk lapunk mai számából 
térszüke miatt kimaradt. 

— Jegyzőkönyvi köszönet Horváth 
Gyulanak. A f. tio lá-én tartott városi közgyű-
lés Horváth Gyulanak azért; mert a kataszte rügy ben 
kiküldött bizottság vezeteset magára vallalta, és kérel-
münket magas befolyásával a pénzügyministerium-
nal kedvező megoidasra juttatta: jegyzőkönyvileg 
mondott halas köszönetet. 

— Emlékkő Kossuthnak. A szentesi 
48 -as népkör valasztmanya szombaton tartott ülé-
seben elhatározta, hogy a varos azon pontján, me-
lyen 1848-ban Kossuth Lajos a szentesi nephez szó-
nokolt, emlekkövet állit, megörökítendő az utokor 
előtt azon szent helyet, melyen a magyar szabad-
sag apostola hirdette az egyenlőség és testvériség 
elveit, s buzdította varosunk népét arra, hogy a 
szabadság erdekében fegyvert ragadjon. Az emlekkő 
költsége mintegy 300 írtban van előirányozva. 

— Tors Kálmán, varosunk szeretett kép-
viselője, ki e ho á5-en, Lajos napjan tartja beszá-
molóját a lefolyt ülésszakról, e hó ¿0-án, István ki-
rály napjan érkezik körünkbe. A szentesi 48-as füg-
getlenségi népkör tegnapelőtt tartott választmányi 
üJese megállapította azon ünnepelycsségeket, melyek 
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szeretett képviselőnk és családja tiszteletére rendez-
tetni fognak. A kepviselő ur elébe Pólya Ferenc el-
nöklete alatt küldöttség fog Kunszentmartonba utazni, 
a pályaudvarban Beszédes István főjegyző, a kör he-
lyiségében Pataky Imre alelnök fogadja a képviselőt, 
ki családjával együtt Sima Ferenc pártelnök vendége 
lesz. Lajos napjan a kör nagy vacsorát rendez. 

— Kirándulás Erdélybe. Lapunk mult 
számában említettük, hogy Horváth Gyula, városunk 
díszpolgára meghivasa folytán, egy nagyobb társa-
sag fog Erdélybe kirándulni, hogy varosunk szere-
tett díszpolgárát saját szülőföldjén, csaladi körében 
üdvözölje. A meghívás, melyet Horváth Gyula Sar-
kadi Nagy Mihály polgármesterhez intézett, a követ-
kezőleg hangzik: „A szekeiy kitelepítő szakosztály-
nak aug. 15-en Brassóban tartandó ülésére önt és 
szentesi polgartarsaiinat legszivélyesebben meghivom, 
tudván, hogy ugy az ,Erdélyi magyar közm. egylet,44 

mint a szekelyek iránt a legmélyebben erdeklődnek. 
Kerem, ertesitsen: hányan jönnek ? Minél többen 
jönnek, annal nagyobb lesz örömem, kivált ha nők 
is vesznek resz a kirandulasban. Szállásról és fogad-
tatasukrol gondoskodom. Horváth Gyula, az EMKE. 
alelnöke.44 A kirándulásban résztvesznek: Sarkadi 
Nagy Mihály polgármester, Sima Ferenc és neje, 
Ónodi Lajos, id. Sarkadi Nagy Mihály, Szathmary 
Ede es leanya Mariska, ¡Szeder János, Juhász János, 
id. Zsoldos Ferenc, ifj. Zsoldos Ferenc és Elek, Tóth 
Kalman, Szepe Karoly, Szépe Kálmán, dr. Polacsek 
Albert, dr. Filo Tihamér, dr. Mikec Ödön, Csong-
rádról Eszes Mátyás, a tarsasag a ma déli vonattal 
utazik el. 

— A dalegylet ma délután 6 órakor tartja 
a megyeház nagytermeben a szegedi dalversenyen 
enekeiendő darabokbol főpróbáját. Amennyiben pe-
dig lapunk mult számában a közönségnek önkéntes 
adományra való felhivása téves információ alapján 
közöltetett a dalegylet részéről; annak kijelentésére 
kerettünk fel, hogy a dalegylet ugy most is, mint 
hasonlo alkalmakkor, a dalegylet versenydarabjai 
iránt erdeklődő közönséget főpróbájára minden dij 
nélkül tisztelettel meghivja. Ezzel kapcsolatosan fel-
említjük azt is, miszerint azon, a dalegylet ügyei 
iránt erdeklődő pártoló tag ur, ki önkéntes adomá-
nyok gyűjtésé altal akarta előmozdítani a dalegylet-
nek a versenyre való könnyebb utazását: a dal-
egylet Ilire és tudta nélkül cselekedett. A dalegylet 
e helyen is köszönetet fejezi ki a t. pártoló tag ur-
nák szíves fáradságáért, de a gyűjtött adakozást el 
nem fogadhatja. 

— A vasúthoz vezető főutca kikövezésére 
benyújtott ajanlatok közül a tegnapi napon tartott 
városi közgyűlés a magyar kőszénbánya részvény tár-
sulat ajanlatát fogadta el, s utasitotta a tanácsot, 
hogy a szerződést oly értelemben kösse meg a tár-
sulattal, hogy a műút f. évi november 30-áig a for-
galomnak okvetlen átadható Jegyen. Az ut 6 méter 
szélessegben cementbe rakott téglaalapra fektetett 
keramit téglaburkolatból fog épittetni s 7:2,000 frtba 
kerül. 

— Halálozás. Vidovieh Bertalan, vármegyénk 
utibiztosauak elhunytat jelezte f. hó 10-én a vár-
megyehazára kitűzött fekete lobogó. Vidovieh hosz-
szas szenvedés után, életének 60-ik évében hunyt el 
Szegváron, s ugyanott ment végbe temetése f. hó 
li!-en délelőtt. Az elhunytat szerető nején kivül szá-
mos testvér, rokon és jó barát gyászolja. 

— A szentesi da legyle t tagjai, számra 
mintegy :20-án, f. I10 15-en utaznak el a szegedi dalar-
üunepelyre. Vajha babérral koszoruzottan térnének 
haza! 

— Választanok. A közpénztárnál lemondás 
folytán üresedésbe jött pénztárnoki állásra a f. hó 
lá-én tartott városi közgyűlésben ifj. Széli Imre, az 
ellenőri állásra pedig ifj. Nagy József választatott 
meg egyhangúlag. A megválasztottak nyomban letet-
tek a hivatalos esküt. 

— Az asszonyirtó a törvényszék előtt. 
Gyömbér — csufneven Kató Koszpitál — Pál bün-
ügyenek végtargyalása tegnap, f. hó 12-én vette kez-
detét a szegedi kir. törvényszéknél. A törvéuyszék, 
— mint lapunknak Szegedről írjak — már vasár-
nap délelőtt valóságos ostromállapotban volt a be-
lepti jegyekért. Az élet drámája iránt nagyobb az 
erdeklődés, mint a színházban előadott drámák iránt. 
Az emberi szenvedélyek, a lélektani relytélyek érdek-
lik a legutolsó börtöuőrt is, s még azok is verse-
nyeznek, hogy melyikőjük álljon őrt a tárgyalási 
terem előtt? — Szász János dr. törvszéki jegyző 
már vasárnap délelőtt kifüggesztette a hivatalszoba 
ajtajára a táblát, hogy: »Minden jegy elfogyott.44 

Tehát még azok sem juthatnak be mindnyájan a 
tárgyalási terembe, a kik jegyet kaptak; a korláton 
belül a törvényszék tagjain, hírlapírókon és tanukon 
kivül senki sem foglalhat helyet. A törvényszék a 
következőleg alakult meg: Tanácselnök : Rósa Kál-
mán dr; szavazóbirák : Onitiu Elek és Schnell Fri-
gyes dr; jegyző Szász János dr; a vádhatóság kép-
viselője : Apathy Gyula kir. alügyész; védő Ivánko-
vics Sándor dr. —• A tárgyalásra lapunk is küldött 
tudósítót. 



— A szentesi sport-egylet f. évi szept. 
hó 1-én a Széchényi ligetben tűzijáték és táncmu-
latsággal egy bekötött sétahangversenyt rendez a sa-
ját pénztára javára. A sétahangverseny kezdete dél-
után 5 órakor. A tűzijáték este 8 órakor tartatik 
meg, mely után a táncmulatság veszi kezdetét. Be-
lépti dij személyenkint 30 kr., mely ugy a sétahang-
versewy, mint a tűzijáték és táncmulatságra is ér-
vényes. 

— A sport-egylet csolnakjai — számra 
nezve 3 darab, — f. hó 9-én szállíttattak ki a Ti-
szára, ahol azt az egylet tagjai dij nélkül használhat-
ják. Az újonnan javított és díszesen tapetirozolt 
csolnakok kiszállítása az egylet korifeusai jelenléte-
ben ment végbe, kik is a csolnakokat ékes beszéd 
kíséretében bocsátották vizre. (A jelmondásokat 
— őszinte sajnálatunkra — nem örökítette meg tu-
dósítónk.) 

— Alkohol mérgezés. Csongrádon az 
úgynevezett Bokros-homokon lakó Ferenci István 
földmives, mielőtt a munkára indult, egy kis palin-
kat ivott. Tavozása utan Ignác, három éves kis fia 
szintén a pálinkás üveghez nyúlt és abból annyit ivott, 
hogy midőn atyja pár óra múlva visszatért a ta-
nyaba, már akkor a kis fiút a szoba földjén haldo-
kolva találta. A gyermek néhány rövid perc alatt ki-
szenvedett s orvosi boncolás után inai napon el 
is temettetett. — Intő példa a szülőknek, hogy a 
pálinkás edényt oly helyre tegyek, hol ahhoz a gyer-
mek nem férhet. 

Szentesi piaczi árak. 
Szentes, 1889. aug. \ ± 

A mai hetivásárban igen vontatott volt az üzlet, búzát 
csak nagyon válogatva vett néhány spekulánt kereskedő, inig 
a nagyobb rész tartózkodott a veteltöl A kinalat apróbb rész-
letekben igen sürgős volt, nyilván azért, hogy, a 3-ik fertály 
adotizetese 15-én lejár. — Ma délután megjött a magyarázat 
a tartózkodásra; mert a buza ára Budapesten 10 krt. esett. 
Árpa kereskedők által kerestetett, kukorica pedig egeszen el 
lett hanyagolva. 

Következő árakat jegyeztük : 
Első rendű ó és uj buza 8 ft 20 kr 7 ft 80 kr. 
Árpa: köböllel 4 ft *20 kr., mrnja 5 ft 30 kr. 
Kukorica: köble 4 ft 00 kr. 4 ft 80 kr. 
Zab: köble 3 ft -20 kr. nunja 5 ft 80 kr. 
Költs: köble 4 ft, — nunja 4 ft 00 kr. 
Szalonna : mmja 48— 50 ft. 

Hazánk és a főváros, 
— Kossuth Lajos-ünnep. Az országos 

Kossuth-ünnep intéző bizottsaga a következő felhívást 
bocsátottá ki: „Polgártársak ! Lajos napjat, mely 
minden év augusztus á5-én köszönt be, a magyar 
nemzet mindig Kossuth Lajos napjává avatta. A ma-
gyar törtenelem legnagyobb nevét es legdicsőségesebb 
alakjat, szeretetenek es imadatának nyilvánulásaival 
tűzte körül mindig e napon. Énben az esztendőoen 
különös ünneplésre szólítja a hazalit Kossuth Lajos 
napja. A messze tavolbol mély megbantódasnak és 
benső honfiúi fájdalomnak keserű panaszai hatnak 
el hozzánk! Lelkünket megtépik, szivünket megrázzak, 
mert Kossuth Lajos az, akinek ajkairól elhangzanak. 
Megírta levelben, elmondta beszédben és a hazanak 
hü liait mélyen megindítják. A kitagadasrol beszél a 
fájdalom, melylyel rideg törvény sújtotta a legigazabb 
magyart. Polgartarsak! Önök ismerik a törvényt! 
Népképviselők irták meg, nepnek a nevében; a ma-
gyar törvényhozás alkotta honossági törvény az, mely 
ebben az esztendőben Kossuth Lajost, a hatalom 
számüzöttjét, a nemzet kitagadottjava teszi. De a 
nemzet hozza szól és nem engedi! Szeretetével el-
árasztja, szivébe fogadja, szózatába foglalja Kossuth 
Lajos nagy alakját és egy nemzet ilyen kegyelete 
legyen tiltakozas a törvény ridegscge ellen? Ünnepel-
jünk és tiltakozzunk Kossuth Lajos napjáu. A főváros 
hazatias polgárságát tisztelettel felhívjuk, hogy vegyen 
reszt az augusztus hó ¿5-iki ünnep rendezésében, 
erkölcsi es anyagi támogatásában, hogy ez ünnep 
méltó legyen a fővároshoz. Meg vagyunk győződve, 
hogy a főváros polgarsaga partkülönbség nélkül 
csatlakozik a hazatias es kegyeletes mozgalomhoz. 
Kossuth Lajos az egész nemzeté ? E nemzetnek 
Budapest a szive! A budapesti polgárság ne tagadja 
meg most sem magát, mert lépteinket a szabadság-
szerető nepek rokonszenve kiséri. Budapest, 1889. 
augusztus 10-én.- Az ünnep rendező bizottsaga az 
ünnepély alkalmaval emleklapot is fog kiadni „Kos-
suth Emléklap" cini alatt. 

— Halottaink. Ismét nagy halottjai vannak 
hazanknak: Bonnáz Sándor csanádi megyéspüspök 
és Bedekovics Kálmán, horvath minister. — Bonnaz 
Sándor püspök f. hó 9-én Temesváron lehelte ki 
nemes lelket hosszas szenvedés után, Bedekovics 
Kálmán, Magyarország legöregebb ministere pedig 
Hmterbrühlben aug. 10-én hunyt el. 

SZENTESI LAP. 

Különfélék. 
— Menyasszonyok tíz kérdése 1. Meny-

asszonyod személyét vagy hozományát szereted-e? ± Van-e 
annyi lelki erőd, hogy meggyőződésedet az asszony kérelmei 
ellen föntartod, vagy hogy ne éreztesd feleségeddel, ha valahol 
megbosszantanak? 3. Tudsz-e türelemmel az ebédre várakozni? 
4. Tudsz-e aludni gyermeksirás mellett? 5. Vigkedélyü tudsz-e 
nappal lenni, ha éjjel nem aludtál? 0. Tud^z-e szakitani vig 
barátaiddal? 7. Beéred-e azzal, ha tied az utolsóelőtti szó? 
Meg tudod-e állani minden mormogás nélkül a nagy mosás és 
tisztogatás napjait, és nem dünnyögni, ha elsózott a leves ? 9. 
El tudod-e viselni az ellentmondást, ha tudod, hogy neked van 
igazad? 10. Karjaidra tudod-e venni a gyermeket s nyugodt 
maradni, ha a gyermek sir? Ha ezt megértetted s fogadod, 
hogy hűen megtartod, akkor a feleséged leszek. 

— Uj törpedo. Két év óta dolgoznak már Ang-
liában azon, hogy a Hrenner ausztráliai mérnök által feltalált 
uj szerkezetű torpedot, melynek főelönyeül a kitűnő kormá-
nyozhatóságot mondják, tökéletesítsék s teljesen használhatóvá 
tegyék. A javitások meglehetősen sikerültek is s a szilárd föld-
ről tett kísérletek kifogástalanok voltak, de az ujitas sokáig 
sehogy sem vált be a nyílt tengeren. Csakis a legújabb idők 
ben vittek annyira vele, hogy e tekintetben is kedvező ered-
ményt mutathattak fel. Hogy mily sikerrel használható ez a 
romboló eszköz gyorsan haladó hajók ellen, azt elenken demon-
strálja a Wight szigetek mellett végrehajtott próba. A szétrom-
bolandó hajó 15 csomónyi sebességgel haladt s a torpedót ugy 
irányozták, hogy majd elől, majd hatul támadta a mozgó hajót. 
A nézők állítása szerint valósággal játszott vele, mint a macska 
az egérrel. Vegre, mikor egyenesen neki irányozták a hajónak, 
közepén találta s felrobbanván, pozdorjává zúzta az egész épít-
ményt. Az uj találinanynak nagy jövőt jósolnak. 

Külföld. 
Iszonyn kegyetlenség. A „Xev-York 

Herald* tudósítást közöl azon kegyetlenségekről, me-
lyekkel Haytiban a polgárháborút folytatják. Julius 
:JG-án Legitimé tábornok hadügyminister nvolc fog-
lyot összekötött karokkal vitetett Fort-au-Prince vá-
ros piacára. Rengeteg néptömeg gyűlt össze, mely arany kapcsok altal festői redőkbe szedve. 
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A boszorkány. 
— Siciliai regény. — 30. közi. 

Egész ruházata egy fekete vászon csuha volt, 
derekán szij által szoritva testéhez, melyből e^yik 
oldalról egy kulcsköteg, a másikról pedig egy kis 
fehér szarvból készült tintatartó lógott le. 

Miután Izsák elvégzé munkáját, aranyait elzárá 
asztalának íiókjaba és telkelvén, felnyitá az ajtót, 
mely lakásanak belsejébe vezetett. A világosbág suga-
rai araszták most el e termet, mely különben fényes 
nappal is sötét s kellemetlen maradt. 

Valóban, alig lépte át az ember ezen első ned-
ves s homályos terem küszöbét, midőn a zsidó 
lakása egesz más szint öltött, niim'íS. a tündér va-
rázsvesszejere változott volna minden el. 

Izsák felemelé a nehez, damast szőnyeget s 
belépett a másik terembe, melybe, minta^léphetlen 
szentélybe, még vallastársai sem tették sohasem 
lábaikat. 

Ezen teremben tartózkodott Judith. 
llogy egy percre elfeledje a szomorú gondola-

tokat, melyek Giovanni távozta óta foglalkoztaták, a 
szegény gyermek a biblia lapjain keresett vigaszt. 

Nem emelé fel fejet, mert nem hallá meg aty-
jának beléptet. 

Izsák közeledett feléje a vastag s lágy perzsa 
szőnyegen, meiy éppen ugy fogá fel lépteinek zaját, 
mintha csak az erdő mohaban lépdelt volna. 

E teremben minden értékes és fényes volt. 
Az ablakokat, melyek gyönyörű árnyékos kertre 

nyíltak, gazdag ibolya selyem függönyök disziték, 

lázas izgatottsaggal várta a kivégzést. A foglyoknak 
mindenki szemelattára sorra vágták le nyakát, mintha 
csak vadállatok lettek volna. A tömeg mindannyi-
szor vad ujjongásban tört ki, valahányszor egy fej le-
esett. A foglyok egyikének sikerült bukóit széttépni, 
s iszonyúan ordított. A tömegnek ez annyira meg-
tetszett, hogy a többiekről is levétette a bekókat. A 
mint a mészárlásnak vege volt, az embertelen tömeg 
Legitime tábornok éltetésével oszlott szét. 

Hosszú álom. Mühlhausenben ritka eset 
képezi a közbeszéd tárgyát. Egy leány julius 22-én 
lethargikus alomba esett s 14 napig maradt ily alla-
pothan. 

Ipar, kereskedelem, gazdaság. 
— A befőtte* gyümölcsök készítésénél 

egyik legkellemetlenebb dolog az. hogy a haziasz-
szony kezei a növények hejanak es husanak érin-
tésé altal megszinesednek, ugy hogy gyakran se hi-
deg, se meleg vízzel nem kepesek a növény színét 
eltavohtani azokról. Ec

ry igen egyszerű praeventív 
eljárást ajanlunk ez ellen: mossak meg kezeiket, de 
jol, erős ecettel, s aztán hagyják ezt rajta megszá-
radni, — akkor nem fog rajta semmifele növeny-
testőanyag. 

— Tinta- s egyéb foltok eltávolítására 
szövetekből s papnosokbol, a következő szert ajanlja 
valaki, aki azt kipróbálta: 20 rész chlornieszet dör-
zsöljünk szet 100 r. vizben, s miután egy üvegben 
bOO gr. vizet összekeverünk 25 r. kristallisalt szén-
savas nátronnál, e ket oldatot öntsük össze. Az ol-
dat leülepedese utan a tiszta folyadékot masnap le-
óntjük, de ovatosan, hogy a csapadék vele ne men-
jen. A folyadékkal megnedvesített foltos helyeket 
azonnal jól ki kell mosni vízzel. Az említett oldatot 
zart edényekben, sötét helyre tegyük el. 

— Gyapjuüziet. A budapesti gyapjupiacon 
az elmúlt heten valtozatlan irányzat melllett korlatolt 
volt az üzlet. Eladatott mintegy 3—4 szaz nimázsa 
közép, első nyirasu gyapjú 70—74 írton, továbbá 
mintegy oOO uiazsa bauati zigaja gyapjú 52—50 frton. 
Minden egyéb tajtaju gyapjúban jelentéktelen volt a 
forgalom. 

Nehéz ébenfa székek, szintén ibolyaszínű se-
lyem parnakkal s gazdag aranyozassal ellátva, kínál-
koztak a leülésre. 

A falak ugyanoly szinü kordován bőrrel fedvék, 
gyönyörű ftgtett viragokkal s arany díszítésekkel, 
becsesebbekké téve Paoló Veronese, Titianus, Cara-
vaggio és Rubens szebbnél szebb festményei által. 

Tömör ezüstből készült gyönyörű munkáju rá-
csozat volt tamasztva a kandalló elé, mely fölött 
szép velencei tükör állott drága kövekkel díszített 
arany keretben. E tükörrel szemben valóban bámu-
latos óramű jelzé ez.üst hangjával a percek le 
folytát. 

A kek azurszinü tetőzetről, mely egészen el-
volt arasztva a csillagokkal, négy kis csillár füg-
gött le hegyi kristályból, felszerelve illatos gyer-
tyákká!. 

A terem szögleteit ébenla szekrenyek foglalák el 
aranynyal díszítve, melyeknek tetőin a legszebb 
ezüst neműek, különös alakú palaczkok, flórenci vá-
zak, antik urnák pompáztak: ezüst és elefántcsont 
alakocskak, viasz figurák Dürer Albrecht mesteri ke-
zebői ; gyönyörű jáspis edények, lapis csészék, telve 
auibra illattal, — mind e szekrenykek tetejét bo-
ritak. 

Két asztalon, melyek gyönyörű takarókkal va-
lanak leterítve, két nagy tál csillámlott; az egyik 
telve becses érmekkel; a másik egész halmazat tar-
talmazva a valódi draga gyöngyöknek, gyémántok-
nak, smaragdoknak, rubintoknak és egyeb drágakö-
veknek. De e sok drágasag mind oly mesteri alkotó 
kézről tett tanúságot, hogy bátran ellehetett mondani 
Ovidiussal: Materiam superabat opus. 

(Folyt, köv.) 

György-Királyságon 
— A takarmány félék szaporitása. 3 0 0 kis hold kaszáló és legelő föld 

január 1 tői 3 évre haszonbérbe Éhben az evben az altalanos szarazság miatt, ugy az őszi, mint 
a tavaszi gabonafelek altalaban keves szalmát adtak, tehát az 
idén a szalma sokkal kevesbé lógja a takarmányt pótolhatni, 
mint inas esztendőkben, minélfogva a gazdának már most ar-
ról kell gondoskodnia, hogy az esetleges takarinányhianyt pótolja. 
Igen sok olyan növény áll rendelkezésre, a mely erre a célra 
igen alkalmas s a melynek elvetése még most sem késő; ilye-
nek a csillagfürt, a fehér mustár, repce stb. Különösen a tarló 
répára hivjuk fel a gazdak tigyelmét, a mely, ha aug. elejen 
jó erőteljes földbe vettetik, jelentékeny mennyiségű termést ad. i ¿ j • ,ir 
Egy hektárrá nem kell több belőle á - 3 kilónál. A tarló repa i í l , " . , . , . _ . 0 

kitüno takarmany ugy a borjuk, mint a tehenek számára és é k e z h e t n i a t u l a j d o n o s s a l ö z v . D o b o s r e -
sokáig eltartható, ha legmentesen bevermelik. r e n c n é aSSZOny h á z á n á l . 

Szentes, 1Ö89. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 

van 1890. 
kiadó. 

Felvilágosítással szolgál 
Dáni, tiszttartó 

N.-Szénáson. 

Pintér Mária 
t. 790. számú háza eladó. 




