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E L Ő F I Z E T É S I Á L s 
Egész évre . . 4 frt. 
Félévre . . . 2 frt. 
Negyed évre . . 1 frt 

M E Q J F . L E N 
m i n d e n » z u m h » t o n 

R lap szellemi rémét il-
lető közlemények a szer-
kesztőséghez, a pénzkül-
demények pedig a kiadó-
hivatalhoz küldendők. 

SZENTESI LAP. 
V e g y e s t a r t a l m i h e t i k ö z l ö n y . 

H I R D E T É S I Á R A K : 
3 hasábos petitsorért 
egyszeri hirdetésnél 18 
kr., 2 hasábosért 12 kr., 
1 hasábosért 6 kr. szá-

míttatik-

NTILTTÉB 
minden egyes sora 15 kr. 

BÉLYEGDÍJ 
egy beiktatásnál 30 kr. 

Bérmentetlen levelek 
nem fogadtatnak el. 

A m i n i s z t e r j ö n . 
Ordódy közmunka-, közlekedési miniszter ma 

reggel 8 órára érkezik le hozzánk, városunk kép-
viselője, Törs Kálmán által kisérve. A miniszter 
látni akarja töltéseinket, hogy személyesen győződjék 
meg azon emberi végerőfeszitésről, melyet városunk 
és a nagy magyar alföld megmentése érdekéből 
Szentesnek és a szomszéd községek lakósainak he-
rosi küzdelmet viva, ki kell fejteni. 

Az élet-halál harc kétségbe ejtő küzdelme kö-
zepett, mi eshetik inkább jól és mi lelkesíthet job-
ban a küzdelemre, mintha látjuk, hogy a kormány 
a legközvetlenebbül érdeklődik sorsunk iráni és a 
vész perceiben jőn hozzánk a miniszter, hogy ta-
nuja leqyen helyzetünk kétségbe ejtő voltának. E 
város közönségének a miniszterrel ily percekben 
való találkozása reményt nyújt nekünk, hogy a 
kormány — ha most menekedhetünk a katasztrófa 
borzasztó csapásától — a vész multával vas kéz-
zel fog nyúlni társulatunk ügyének rendezésébe, 
hogy gátaink teljesen védképes állapotba helyezésé-
vel e vidék fölmentessék a lét és nem lét felett 
folyó évi rendes vizár elleni küzdelem alól, hogy 
ne legyünk kénytelenek vagyonunkat, erőnket a 
rendesen elkésett, rendszertelen véde/cezésre paza-
rolni el annélkül, hogy védekezési helyzetünk gyö-
keresen orvosoltatnék. 

Szükség volt rá, hogy itt legyen a miniszter, 
lássa küzdelmünket és igy tudja, hogy mit kelljen 
tenni, hogy Szentessel együtt, az egész közép tisza-
völgy, Magyarországnak legmagyarabb népe által 
lakott leggazdagabb vidéke egyszer-mindenkorra 
mentve legyen 

TéhAt legyen a magas látogató üdvözölve 
közöttünk, isten éltesse őt! 

TÁVIRATI T U D Ó S Í T O K . 
Budapest. Feladatott 'L . -,a 45 perc. 

Ő exenlentiája holnap Szombaton este gyorsvonattal 
Szolnokra indul Hajó ott legyen. Vele megyek 

Törs. 
Szarvas apr. 21. este 10 óra 10 perc. -

Kákafoki gáViknak Körözs part és Matyó szőlők 
alatti része 80 centiméterrel mágasittatik, halásztelki 
gátak részben 60 centiméterrel magasittatnak. El-
készülésük 23-án délre várható. Anyagszer folyton 
szereztetik. Gaz anyag kevés. Ma 150 katona ér-
kezett, kik emiitett kákafoki vonal réssen dolgoznak. 
Kormánybiztos káka foki társtdat részére 6000 fo 
rintot, halásztelki társulat részére ugyanannyi elő-
leget kért kormánytól. Időjárás esős. Víz keveset 

apadt Szánthó, hküldött. 

Szarvas, april 22-én U óra 55 perekor. 
Gátak felmagasitása folyamatban vant anyagszer 
folyton szereztetik. — Előleg még nem utalványoz 
tátott — Felülről áradások jeleztetnek. — Itt két 
centimétert apadt Szánthó kiküldött. 

A tiszavölgye és az árviz/) 
A Tisza völgye az utóbbi években, — ugy lát-

szik, — hogy már állandó katasztrófák színhelye kezd 
lenni. — Az'áradat fékevesztett hullámai elsöpréssel 
fenyegetik az ország leggazdagabb vidékét, tönkre te-
szik s földjéből élő gazda jogos reményeit. — Vslódi 
élet-halál harc ex, a tudomány hatalmával vértezett 
ember és a természet egyik rakoncátlan eleme: a viz 
között. 8 hogy e harcban a különben igába hajtható 

•) Ajánljuk e figyelemre méltó és alapos fel.z&lalást, -
melyet a Tiszavölgyi Társulat hiv. közlönye, a .Gazdasági Mér-
nök- legutóbbi * á » á b ó l veszünk át, - érdekelt körök meg-
érdemlett figyel mébt. 

viz legyen a győztes, az legelső sorban saját magunk 
élhetetlenségének és mulasztásainak a természetes kö-
vetkezménye. 

Nem egyszer emeltük már fel szavunkat s Tisza 
és mellékfolyói s általában vizeink rendszeres és egy-
öntetű szabályozása érdekében. Szavunk azonban, mint 
anyi sok másé, a kik e kérdéshez hozzászóltak, a kik 
e tárgyban eszméket adtak avagy pozitív javaslatokat 
tettek, mint azt már mi is tevők, elhangzott a pusztá-
ban viszhang nélkül. A mig a vész a nyakunkon ült, 
addig és közvetlen azután tervezgettünk ezt is, azt is, 
külföldi szakértők járták be a Tiszát és mellékfolyóit 
— a mire ugyan semmi szükség nem volt, s a minek 
semmi praktikus eredményét nem tapasztaljuk, — de 
mihelyt a veszély elmúlt, mihelyt a méltán felzaklatott 
kedélyek annyira mennyire lecsillapodtak, ismét vissza-
tért minden a régi kerékvágásba, vagyis bele veszett 
a semmittevés, vagy a legjobb esetben az évekig hú-
zódó tervezgetés és foltozgstás örvény éhe. Ezalatt 
aztán ismét a nyakunkba zúdul az ár és okoz legalább 
is annyi kárt, a mennyinek az árán bátran elejét lehe-
tett volna venni a veszélynek. 

Az ármentesitó társulatok s bajon természetesen 
nem segíthetnek, mert itt nein egyes külső sebekkel, 
de egy organikus betegséggel van dolgunk, melynek 
rendszeres és alapos kúrára van szüksége. 

Az egész Tisza-szabályofuU — hogy a többiről 
ne is szóljunk — nem egyéBb a sötétben való tapo-
gatódzásnál. — Alig van egy«két pozitív adat, melyre 
támaszkodni lehet. — Keni ^merjük a Tisza és mel-
lékfolyói vízgyűjtő területét, nem ismerjük még csak 
közelítőleg sein az azon lehulló csapadék mennyiségét 
s annak befolyását a vízjárásra, nem ismeijük a folyó-
inkban lefolyó viz mennyiségét a külöinböző vízállá-
soknál, egyszóval nincsen absolute semmi adatunk, a 
melyekre támaszkodhatnánk, a melyek alapján, leg-
alább a mennyire a tudomány elvei és a tapasztalás 
elvei és a tapasztalás tanúságai szerint egyáltalában 
lehetséges, valami positiv javaslatot építhetnénk. 

Miolőtt a Tisza-szabályozást megkezdették, Vá-
sárhelyi Pál réazletes és alapos méréseket vitt véghez 
ugy a meder alakjára, mint a lefolyó viz mennyiségére 
nézve; s ez a munkálat a maga nemében valóban 
szinte páratlannak mondható; csakhogy ma már ennek 
inkább csak históriai becse és nem technikai értéke 
VÍUI; erre a mai tetemesen változott viszonyok közt 
már nem lehet építeni absolute semmit. Ha már aka-
runk valamit csinálni, ha ma akarjuk a Tiszát rendez-
ni, ahhoz egészen uj és alapos felvételek szükségesek. 
Elég szomorú, hogy ezek még most sem történtek 
meg. — Itt nem lehet szó arról, hogy ez a munka 
százezrekbe kerül-e vagy milliókba; ezt végre .kell 
hajtani, akármibe kerül, mert ez az ország egy igen 
nagy vidékének közvetlen létérdeke, ez oly országos 
érdek, a mely mindennél elébb való. A késedelem e 
téren igen nagy és keserves kamatot szed, a mely nem 
térül meg soha. Gyors, erélyes és a helyzet magasla-
tára emelkedő intézkedésekre van itt szükség, mert a 
baj már nagyon el van harapódzva s a kuruzslásnak 
eléggé megadta már az ország az árát. 

A Tisza völgye az árviz veszélyétől mindaddig 
nem lesz biztosítva, a inig nem gondoskodunk arról, 
hogy a meder é§ vízfolyás egyöntetű és a mellékfo-
lyókkal szerves egészet képező szabályozásnak vetes-
sék alá, mely szabályozás múlhatatlanul megkívánja 
mindazon előmunkálatok alapos és részletes végrehaj-
tását, a melyek minden rendszeres szabályozásnak el-
engedhetetlen alapföltételei. Ide tartoznak; A folyók 
vízgyűjtő területének kipuhatolása, azok felszíni és ta-
lajviszonyainak legalább közelítő megállapítása; a csa-
padék mennyiségének meghatározása évenként és év-
szakonként ; a csapadék befolyása a patakok és folyók 
vízjárására; a patakok és folyök medrének alkata; a 
különböző vízállásnál lefolyó viz mennyisége; a viz 
iszaptartalma, a meder mentén levő területek magassági 
viszonyai stb. Mindez, bizonyára még a laikuB előtt is 
oly természetesnek fog látszani, hogy szinte fölösleges-
nek tartja tán e tárgyban a szószt poritást. Pedig hát 
épen ezek azok, a melyeket az intéző körök elég meg-
foghatatlanul, nem látszanak kellő figyelembe venni 
^agy nem tartanak oly fontosnak, hogy velük beha-
tóbban bíbelődjenek. Már pedig ezek a helyes szabá-
lyozásnak épen oly elengedhetetlen föltételei, mint az 
épületnek a fundamentum. 

Különben mindezt elmondtuk már sokkal részle-
tesebben nem egyszer, elmondták mások, elmondták a 
tiszai ármentesitő és vízszabályozási társulatok mérnö-

kei is azoft az értekezleten, melyet a Tiszavölgyi Tár-
sulat központi bizottsága 1879 junius havában rende-
zett; — mindennek dacára ott vagyunk ma is, a hol 
évekkel ezelőtt, csak ugy kell rettegniök a Tiszavölgy 
lakóinak vagyonuk- és életükért most is, mint ennek 
előtte. 

Egy elsőrendű fontosságú közgazdasági kérdéssel 
állunk itt szemben, egy olyan kérdéssel, a melynek 
megoldása immár nem tűr halasztást. A tiszavölgyi ér-
dekeltségen a sor, hogy a legerélyesebben sürgesse, 
követelje a Tisza-szabályozás rendezését Nem párt-, 
nem személyi, de oly országos kérdés ez, a melynél 
ez idők szerint egy sincs elébb való. Ha akar a kor-
mány e téren valamit tenni, ha van szándéka a bajt 
gyökerestől orvosolni, — ám lássuk e szándéknak leg-
alább a nyomát, lássuk az irányt, melyen haladni akar, 
8 majd hozzá fogunk szólam, ho^v megfelel-é ez és 
mennyibea felel meg annak a célnak, hogy a Tisza-
völgyet, a mennyire emberi számítás és előrelátás ter-
jedhet, — megóvja a katasztrófáktól, s az országnak 
az ország földmivelő népének visszaadja azt a földet, 
melyet most évről évre elhódít tőle a vizár. 

Elég volt már a késedelemből ennyi. — Itt az 
ideje hogy e téren a tettek mezejére lépjünk. Szer-
vezze a közlekedési minisztérium a vizmérnöki osz-
tályt ugy és oly terjedelemben, lássa el azt akkora 
szakérté személyzettel, hogy a reá váró sokoldalú s 
nagy gondot és alapos munkát igénylő feladatnak ké-
pes legyen teljes mértékben megfelelni. Az ügy sür-
gőssége immár nem tűr halasztást; a mit ma elmu-
lasztunk, azt keservesen kell majd megfizetnünk. 
Olyan ez, mint a Sybilla könyve; most mér csak egy 
kötet van belőle, igyekezzünk ezt, bár tízszeres áron 
megszerezni, hogy végkép el ne veszítsük. 

Levelezés* 
Mindszent, 1881. apr. 21. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Helyzetünk kezd veszíteni reménytelen jellegéből; 

e pillanatban már csak komolynak mondható. Néhány 
napi szélcsend, száraz napos ido várakozáson fölüli 
eredményeket szült. A mult hót folyamában egyre-másra 
csúszandó, omladozó védgátunk, mely már csak egy 
ingatag kártyavár jelentéktelenségére sülyedt alá, a leg-
utóbbi pár nap alatt nemcsak fölmagasittatott, hanem 
lehetőleg meg is erősíttetett, ugy hogy is TI ét fölmele-
gedett szivünkben a kihűlt remény, s ujult erővel, meg-
acélosodott izmokkal s újra fölébredt erélylyel folytat-
juk a lét harcát a vészes elem fenyegető szörnyei ellen. 
Egyébbiránt e kedvező situatióban kiváló szerepet ját-
szott az a körülmény is, hogy a kormánybiztos ur és 
közöttünk fennforgott némely differentiák tapintatosan 
kiegyenlittettek; a miben elismerésre méltó érdemeket 
szerzett magának országgyűlési képviselőnk Madarász 
Jenő ur, a ki 4 nappal ezelőtt körünkbe érkezvén, a 
közbenjárást a kormánybiztos urnái magára vállalta; 
s nemcsak ezen közvetítő feladatát sikeresen megol-
dotta, hanem az által, hogy a vészbizottság működésé-
ben részt vesz, a népet kitartásra és munkálkodásra buz-
dítja, jelentékenyen hozzájárult ahoz, hogy lelkünkben 
a csüggetegség helyét ismét a bizalom foglalta el, s a 
fásult resignatiót a tetterős munkálkodás váltotta fel. 

Különben a kormánybiztos magatartása is olyan, 
hogy csak a leggyámojtalanabb élhetetlenség adhatná 
át magát a kétségbeesés dermedt tétlenségének. A vész-
bizottság fel lett hatalmazva mindent megtenni, a mit 
szükségesnek és hasznosnak vél; pénz és anyagszer 
a kívánt mennyiségben bocsáttatik rendelkezése alá; 
a védgát állapota ma már azt is megengedte, hogy az 
1200—1300 főnyi fizetéses munkaerő egyelőre felényire 
reducáltassék. Igy tehát csak nyugodtabb lélekkel váijuk 
ez élethalálharc kifejlődését; bízunk Istenben, Horváth 
Gyulában és — saját tevékenységünkben. 

Pintér Gyula. 

Neues Pester Journal. 
— 1881. april. 20. — 

A vizvész lefolyására bár miként alakuljanak a 
kedvező viszonyok, a nagymérvű károk, melyeket a 
Tiszavölgye szenvedett és a védekezés nagy költsége 
örökké setét emlékűvé teszik az 1881-ik éve*. — Miu-
tán e kemény megpróbáltatása a Tisza, Körös és Ma-
ros folyók vidékének nemcsak 1876, de 1879 évben 
fokozatos mérvben előállott, jogosan várható volt, liogy 



a közel lefolyt két éved á< Ugy törvényhozási utón, 
mint szinte a kormány részéri! » folymossabályosás 
k#rül minden meg fog tétetni, hogy legalább az alsó 
Tisza vonal veszélyesebb pontjai teljesen ré^képessé 
helyeetessenek. — Szeged ujjáééfthetésének bürtositása 
mellett a kormány a folyam mecter javítását ttate ki, 
éa legalább a vedresházi átvágást (minthogy a szegedi 
szűkület a folyó ezen pöntján kibővithető nem volt) 
7A kilométer hoszban (a tisza-dohi. átvágás tttán a 
leghosszabb) 45 méter talajszéles és 2.2 iftéter>ullá|i 
alóli mélységben kiásatta. Ezfa művelet hatása « vi*> 
tükrének Szegednél leendő lejebb ejtésére nézve annyi-
ból nem éretett el, hogy az idei legmagasabb vizazin 
az 1879-iki legmagasabbat 42 centiméterel haladta 
meg, "azonban itt meg kell említeni, hogy ily sőt ná-
gyoblf ktH^mblet az *egésa foW í a s t s -m," jelesen a 
Bodrognál 60 ctmtrel, mutatkozott Hogy a Vedres-
házi átmetszés — mint a Csongrádtól kezdődő vizte 
Hitetnek főcsatornája — természetes kifejlődés, vagy 
mesterséges uton legyen még bővítve, már az ez éven 
szerzett tapasztalatok is parancsolják; s ha a kormány 
a Csongrád-Szeged közti most még kevésbé fejlődött 
hat átmetszést 1881 és 1882 évek folyamán, (mint 
tervezve van) kijavíttatja, a Csongrád és Tokaj közötti 
kevésbé ísjlődött átmetszések kijavítását csak az 1883-ik 
évben lehet megkezdeni. — Gyorsabb keresztülvitelre 
pénzügyi szempontból (ezen művelet költsége 4—5 
millió forint) ugy mint hydroteclinicai okokból nem 
számíthatunk, mert az átmetszések javítása csak alól-
ról felfelé ejthető meg, és felülről lefelé eszközlendő 
javítások, amely rendszer szerint az átmetszések ké-
szíttettek, ugyanoly kalamitást idéznének elő — amint az 
ezen okból bekövetkezett. 

Ez volna nagyban azon teendő, amit a kormány 
az állampénztár rovására teljesíteni hivatva van. — 
Amint ezen a víztömeg lefolyását előidéző munkálatok 
előre haladnak, épugy fokozódik a védinűvBk kiépí-
tésének fontossága az összes szabályozó társulatokra 
nézve. — A külföldi szakértők a mostani töltéseket 
silányaknak találván, azoknak lényeges öregbítését ja-
vasolták, a kormány elégnek találta, ha a gátak a 
legmagasabb vízálláson felül 1 méterrel magasabb 4 
méter széles koronával s vizfelől 3-as, innen pedig 2-os 
lejtőre kiépíttetnének, minthogy magasabb s erősebb 
gátak ugy sem nyújtanak több biztznságot a tulkiépi-
tés költségei pedig a fokozott biztonsággal nincsenek 
is arányban. — Ezen ajánlott kiépítéseket a társulatok 
túlnyomó része az utolsó két év folyamán csakugyan 
meg is ejtették és a Tisza-sorjegy kölcsön egy részét 
ez uton fel is használták ; — ámde a társulatok egy 
némelyike nagyon is késett erősítéseivel ugy, hogy a 
kormány külön biztosokat rendelt ki e célra, kik drá-
gán ugyan, de nem megbízhatóan építtettek, — igy 
fwrdult elő az is, hogy néhány héttel ezelőtt egyik kor 
viánybiztos — ki évek óta a társulat ilgyeit megbocsájt• 
hatlanul el-hanyagolta, hivatalától, felmentetvén, utóda csak 
is a vizáradat küszöbén kezdheté meg a gáterösitési mun-
kálatokat. — A kiépítéseket nagy mérvben lóhasztotta 
az is, hogy egy némely társulat a szakértők vélemé-
nyét — mely szerint gátjainak bellebbezése, vagy ren» 
dezése kilátásba tétetett — ösmervén, — gátjait nem 
erősítette. De vannak társulatok a hol az eddig tett költ-
ségek a tagok anyagi erejét csaknem kimértté és a folyó 
költségeket is csak kölcsönnel képesek fedezni, — ily tár-
sulatok ha az ugy is elejtendő mostani védgátak kija-
vítására tetemesen költenek, mily erővel léphetnének 
az ujböl építendő védgátak létesítéséhez ? Még ezen 
uj vonalú gátak képitése sem eszközölhető, mert az 
ehez megkívántató tervezeteket ós törvényjavaslatokat 
a kormány nem készitette el. 

De első sorban eldöntendő még a kárpótlás mi-
kéntje is azon társulatok irányában, kik felsőbb jóvá-
hagyással gátjaikat kiépítették, azonban azokat most 
más vonalra áttenni köteleztetnek, továbbá kell, hogy 
egyes túlterhelt társulatok állami subventióban részesittes-
senek, és olyan birtokosok, kiknek birtokai a magasabbra 
épített gátak által védetnek — törvényhozás utján a tár 
sulatokJja bevonassanak; a legfontosabb intézkedések 
egyike még az is, hogy az összes tiszavölgyi társulatok 
egy egység* tlszav'ófgyi társulattá abikittassanak. Ily tár-
sulat alakítása lehetővé tenné a korinánynyal egyetér-
tőleg leendő müköíhetést, s ha a kormány intézkedési 
jogai a magán jellegű társulatokkal szemben megbő-
vittetnének is, kell, hogy a társulatok önkormányzati 
autonómiája fenntartassak, mert köztudomásúlag a kor-
mány közegek mindig drágábban építenek mint a tár-
sulatok közegei — a kötelességét teljesítő társulat 
pénztára a kormány fenhatóságától megkíméltessék, és 
a kormánynak csakis a technikai célszerűség ellenőr-
zése legyen hivatása; a késedelmező társulatok irányá-
ban teljesítendő épittetési kényszer végrehajtása azonban 
csakis az alakítandó tiszavölgyi társulat jogaihoz tar-
tozzék. 

Mindezekből látható, hogy az 1879-iki katasztrófa 
óta ugyan némileg javított a kormány a helyzeten, de 
a soknemü mulasztások terhe alól sem menthető feL 
Még mindig létesíthetők ugy a kormány inint a tör-
vényhozó testület által oly intézkedések melyek az 
állapotok javítását még e folyó évben törvényes alapo-
kon eredményezhetik még pedig idejekorán és ugy, 
hogy jövőre hazáukban a yizveszélyekkel szemben ne 
f'l intézkedések és hiínyosságokkal küzdjünk. 

Hol fi és vegyes Hírek. 
— Törs Kálmán városunk képviseltje' visz-

sza utazott .Jtertre • de ma (vasárnap) valósginípeg visz-
sza jön Ordódy közmunka,, közlekedési mfoiszter kímé-
letében. A Ali niszter személyesen akarja látni1 a küz-
delmet mit jft vidéknek fennmarad hatásáért ki keli f<ij-
tenünk. 

— Horváth Gyula kormáfiybiztos amint a védel-
mi érdekek engedik a katonaságot elfogja boosájtani, 
már eziránt táviratozott is a miniszternek. 

— A közmunka-, közlekedési mimtófer rendelete 
folytán egy harmadik gőzh^ónk is fog a napokban 
érkezni. , * £ fc 

A csongrádiak • szintén nagy küzdelmet fejte-
nek ki. Már elfogyott a karónak való fakészletjök is. 
22-én tőlünk vittek Horváth Gyula kormánybiztos ren-
deletére hozzájok 100 szál fenyőt és 500 drb. fáklyát. 

— A Vízállás 23-án délután 5 órakor 26' 6". Van 
tehát eddig 6V> hüvelyk apadásunk, de azért a viz 
még mindig nagyobb a 79-ik évinél 3 hüvelykkel. — 
Mármaros-Szigeten 1.68. Tokajban 6*33. Szolnokon 
714. Szegeden 8-09. — Gyomán 612. — Arad 0*65. 
— Szatiuárban 2*30. — 

— Tokajnál folyton apad a viz. — Eddig van 
4 láb 5 hüvelyk apadás. Remélhetőleg legközelebb 
nálunk is nagyobb mérvű apadás fog beállani; azon-
ban védelmi helyzetünk a folytonos esőzés miatt foly-
ton nehezül ahelyt, hogy könnyülne. 

— 3000 drb. zsák és 1000 drb. fáklyának újon-
nan leendő küldése iránt táviratozott Szegedre a kor-
mánybiztos. 

— Lapunk legközelebbi számában irtuk, hogy a 
kunszentmártoniak elszakadt gátjukhoz Henne János 
mérnök kérelmére 50 lámpa helyett küldtek ugyan 
négy darabot, de abba való gyertyát egy szálat sem, 
most utólag tudjuk már miért nem küldtek gyertyát, 
vagy legalább gyanítjuk a következő történetből. — 
Pár évvel ezelőtt Kunszentmárton város közönsége el-
határozta, hogy a város utcáit petróleum lámpákkal 
látja el. Az ige testté lett, és a lámpák valóban elég 
gyorsan felállittatak. I)e most jön a bökkenő; a lám-
pák felállítása alkalmával elfeledtek arról intézkedni, 
hogy a felállítandó lámpák mikép világíttassanak. Ezóta 
esztendők multak el, és a hosszas tanakodás után rá 
jöttek, hogy a lámpák világítása legolcsóbba jön, ha a 
holdvilág által kapnak világosságot. Ilyen takarékosak 
a kunszentmártoniak. 

— Gyilkossági kísérlet. Elekes István 29 éves 
szentesi lakos, kubikos, nejétől Mulat Máriától, neje 
iránti gyűlölet következtében, már több izben s j« len-
leg is külön váltan él és mintegy 6 héttel ezelőtt Cira 
Mária helybeli lakosnővel közös háztartásba lépett, 
megígérvén ennek, hogy törvényes nejétől elválni fog, 
s őt törvényesen nőül veendi. Midőn nejétől megvá-
Iakozott, ennek 5. frt. 20 krral adósa maradt, melyet 
f. hó 24-én kellett volna megfizetni, de mielőtt ezen 
határidő el telt volna f. hó 21-én reggel a piactéren 
találkozott nejével, ki elválásuk óta Rambovszki ven-
déglősnél szolgált cselédképen. A nő Elekest, kihez 
különben ennek részeges és veszekedő természete da-
cára teljes vonzalommal viseltetett, megszólitá, s rövid 
beszélgetés után az 5 frt. 20 kr. tartozás megfizetésére 
figyelmeztette, mit ez lefizetni meg is igért. Ezzel el-
váltak. A nő gazdájához ment dolga után látni, a férj 
pedig betért a koplalóba s ott felpáltnkázván D. ur 
kereskedésébe ment, hol egy pisztolyt s gyutacsot vá-
sárolván, visszajövet még d. e. a vendéglőbe tért s 
ott magának sört parancsolt, ivásközben pedig módját 
ejtette, hogy nejével szót váltson s ennek azt mondá, 

a gá^n teljesített munkájáért járó fizetését 
kikapta, s igy 5 frt. 20 kr. tartozását neki azonnal ki-
fizeti, de nálla annyi pénz nincsen, hanem ha időt 
szakithat, menjen le érte az ő kiséri lakására, ott majd 
átadja. — A nő erre megígérte, hogy délután lemegy, 
le is ment, s a már őt akkor otthon váró férje lakásába be-
nyitott, de amint ezt a férj észrevette rögtön elébe sietett s 
édesanyjának ugyanazon udvaron lévő lakásába hivta, 
valószínűleg azért, hogy a jelen volt Cira Mária a 
bekövetkezett rémes jelenetnek tanuja ne legyen. Az 
öreg Elekesnének két szobája van, az egyikben nem 
volt senki, ide hivta be Elekes István nejét, hol ez 
tőle pénzének kifizetését kérte, mire Elekes alkudozni 
kezdett, az 5 frt 20 kr. helyett csak 3 frtot akarván 
kifizetni, a nő e kicsinyeskedés miatt magát sértve 
érezvén, Cira Máriával való együttélésére vonatkozó-
lag férjének szemrehányást tett, közben Cira Máriát 
is gyalázó kifejezésekkel illette, minek következtében 
amaz annyira indulatba jött, hogy nejének neki rohant 
és a zsebében megtöltve készen tartott pisztolylyal rá 
lőtt. A gyilkos szándéka azonban szerencsére nem 
teljesült, mert a szegény asszony jobb karja alsó 
részén súlyosan magsebesittetett, de sebe nem életve-
szélyes. ^ lövés eldördülése után a szegény nő futás-
nak eredt, férje utánna szaladt, de öt elfogni nem tud-
ván az üldözéssel csakhamar felhagyott s indulatát csil-
lapítani a legközelebb útjába esett korcsmába ment, 
ahol neje feljelentése alapján a rendőrség által gyorsan 
elfogatván, a tegnapi napon már a járásbíróságnak át 
is adatott. 

— A Kecskemét és Izsák közt történt postarab-
lógyilkosság főtettesét elfogták egy paraszt személyé-
ben, ki már postarablás s gyilkosság miatt 20 évet 
töltött a börtönben. — Máskü'önben gazdag ember. 

- A ; h a é u i g ^ i^yerttörtökön 
iníktir a harangok szokás szerint Rómában voltak — 

szórakozottságból elkezdte harangozni a delet. 
t ,>v-r ^Jjffoa életéWI. XIII Leo "korántsem mutat-
kőzik annyk ltólna éteágp, mint elődé, IX. Pius. „N<fn 
A simpatieo*, mondják a férfiak, „é troppo brutt*u 

(uagypn rut) mondják * nők s összehasonlítást von-
nak jtözte s I X . Pius között, természetesen ez utóbbi-
nak íjlőnyére, a ki szeretetreméltó kedves öreg ur vojt. 
Persze a mostani pápa termete nem valami szép s élt 
ő maga is tudni, látszik, mert kis alkatát fejedelmi ma-
gatartással akarja emelni s a művészek, kik által az 
utobó hónapokban háromszor festette le inagát, nagy*n 
nehezen felelnek meg igényeinek. Hogy, hogyan fit 
IX. Pius, azt mindenki tudta Rómában, Leó életmód-, 
járói semmit hallani. Oka egyszerűen^ a b ̂ aii rej-
lik, hogy amannak oly pontosan be volt osztva napi-
rendje, akár csak egy óramű, mi£ Leónak semmi rend 
sincs^ életmódjában, ^ n f n t a -teüks^g és munkakedve 
hozza magával, aszerint kel föl, későn vagy torán. 
Majd korán megy aludni, majd késő éjig dolgozik, s 
nem egyszer íróasztalánál ahidt el, s ugy vitte szol-
gája reggel az ágyba. Egyedül étkezik cabinetjében a 
folszolgáló udvari hivatalnokkal együtt. Az étkestálak, 
miket délben behoznak, nem hagyják el a szobát, ha-
nem a maradékot elteszik estére. Ebéd után a vatikan 
kertjében sétál, kocsija mellett folyton két nemesi test-
őrnek kell lovagolni. Ha egy jókora körutat tesz, ren-
desen kiszáll, s azután gyalog sétál tovább. Ott hol 
kiszállni szokott, külön remiset építtetett magának, bár 
a vatikáni istállók közvetlen közelében vannak. Azt 
akarja, hogy a kocsi és lovak első intésére kéznél le* 
gyenek. E remise 20,000 lírájába került. Sétái alkal-
mával sokszor kertészkedéssel szokott foglalkozni, ásat 
növényeket helyeztet át más helyre, néha-néha a var 
tikán kertészének nem kis kétségbeesésére. Legújab-
ban szólót ültettetett a gyönyörű kertbe. Saját lakosz-
tálya mellett egy külön magán irodát rendeztetett be, 
hol Monsignori Laurenzi és Boccali, pár nap óta pe-
dig Vulpini titkos kamarás dolgoznak. Ez utóbbit 
pompás latin irálya iniatt alkalmazta itt a pápa. E 
három ember a pápának tulaj donkép eni bizalmas tit-
kárai, ezekkel dolgozik egész csendben, fUggetlenűl a 
a hivatalos államtitkári hivataltól, s nem egyszer en-
nek háta mögött. Nem egyszer volt rá eset, hogy mi-
kor az államtitkár a pápa elébe terjeszté a levelezése-
ket, miket az ő rendeletére vagy utasítása folytán dol-
gozott ki, a pápa e szavakkal szakitá félbe: „Már ezt 
elintéztem.u t 

— KIVONAT Szentes város híresztelő könyvéből: 
Sarkadi Nagy Sándor háza I. t. 630 a kispiacon eladó 
vagy árendába adandó, értekezhetni Scldeier Istvánnal. 
— Nagy Józsefuek Terehalomnál jószágjárása van ki-
adó, ugyanannak heremagja van eladó. — Haris Zsófia 
I. t. 187. számú kaszinó melletti házánál több rend-
beli lakás azonnal kiadó. Kis Pál Jánosnak II. t. 
317. h. sz. 3 boglya szénája eladó. — Sarkadi Nagy 
Sándor kurcaparti lakosnak 80 akó bora és a Kunus 
Jánosné-féle háza eladó, vagy haszonbérbe kiadó. — 
Filó János lelkész ur tulajdonát tevő Csukás-féle ház april 
24-től kiadó, ugyan ő neki járó búzája ésárpája van eladó. 
— Kiss Sándor cipészmesternek J. tized 272. számú 
házáiuu — szóba magános embernek kiadó. — 
Nagy Józst : azon egyéneket, kik nála feles-
és pénzes kukuncuio»Jet árendáltak, f. hó 26-án jelen-
jenek meg Fábiánban, özv Ilankiss-né féle földjén.-*— 
A kik a zöldhalmi boc-saji pusztára nyári legelőre 
ökröt, lovat és heverő marhát szándékoznak hajtani, 
azok beiratás végett V. Lakos József III. tized 216. 
számú házánál jelentkezhetnek. — Balog Antaluak 
I. t. 424. számú házánál egy külön lakás van kiadó. 
Marozsi Pál I. t. 262 sz. házánál 2 szoba, konyha, 
kamra haszonbérbe kiadó. — Csúcs Ferenc III. t. 47 
számú lapistói tanyáján jó szegni való nadja van eladó. 
— Mecs Balogh Mária (ezelőtt Bartha Károly) házánál 
egy külön lakás haszonbérbe kiadó. — 
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számú háza igen kedvező feltételek mellett 
eladó, vagy bérbeadó. 

Szenteljen, nyomatott a kiadó-tulajdonos: Cherrier Jánosnál 1881. 




