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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részéi illető közleme-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nezve 
a iap egy oidala 24 helyre van Deosziva 
Egy nely ara 90 kr. Belyegdi] minden 

őeiktaUstói külön 30 ír. 

Hirdetesek Stark Nándor köoyvkereske-

áeseben is lei vetetne t . 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek-
től fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéz i ra tok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 
i e C ; * • 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náidtr kiiyv- és papirkeresk edesebe«. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Szentes, 1891. március 19. 
A hó hirtelen olvadása folytán a lapályos 

földek egyszerre és váratlanul oly arányban 

kerültek belviz alá, mint ezt 1881. óta 

iaem tapasztaltuk. — Nincs a városnak ha-

"lárrésze, honnan a legsiralmasabb panaszok 

ne érkeznének a társulati tisztséghez, kérve 

a rendkívüli kárral fenyegető belvizcsapás el-

hárítását. 

A szakaszigazgatóság teljes igyekezete 

odairányul, hogy ahol csak lehet s hol tör-

vény nem gátolja, mindent megtegyen, a száz 

és száz földbirtokost j ó részben kenyere meg-

fosztásával fenyegető veszély elhárítására. — 

S a társulat ezen törekvését teljes eredmény 

kiséri is mindenütt, hol az érdekelt birto-

kosok közös támogatást nyújtanak a közös 

veszély elhárítására. — S egyáltalában, ha a 

csatornák már ki volnának épitve, sőt ha csak 

odáig is volnánk már belvizszabályozási dol-

gainkkal, hogy a tervek minden irányban kor-

mányi jóváhagyást nyertek volna, akkor sza-

badon mozogna a társulat, s egyes poniokon 

a viz átereszthetése s így a nagy károk el-

enyésztethetése érdekében nem volna kény-

telen egyes birtokosokkal tárgyalgatni, alku-

dozni, hogy földjükön át engedjenek utat a 

vizlevezetésnek, s így nem kellene a veszély 

idején alkudozásokra s a sivár közöny meg-

törésére fecsérelni az időt, hanem teljes erejét 

és idejét a baj megszüntetésére fordíthatná. 

S ez esetben mily gyorsan lehetne min-

den birtokoson segíteni! De a tervek még 

nincsenek mind jóváhagyva, s igy a társulat 

igen sok helyen egyes emberek jó akaratára 

van szorítva, hogy a veszély elhárítására utat 

nyithasson. S igazán sok helyen kevés jó-

akarattal találkozik a legjobb igyekezet, s 

e miatt nagyon sok embernek kell elviselni 

a belviz csapásait. A dolog ugyanis ugy áll, 

hogy mig a tervek jóváhagyást nem nyertek 

s az építendő csatorna területe rendszeresen 

ki nem sajátíttatott, addig azon vonalakon, 

hol a vizet le lehet vezetni, feltétlen szüksé-

ges, hogy minden birtokos hozzájáruljon ahoz, 

és megengedje, hogy a földjén a vizlevezető 

vezércsatorna kiépíttessék, s mivel ezen vo-

nalakon közben közben vannak oly földterü-

letek is, melyek nincsenek viz alatt, az ilye-

nek birtokosai nem érezve a belvizbaj súlyát, 

— még a kellő kártalanítás felajánlása mel-

lett is — legtöbbször útját állják a társulat 

működésének, s igy lehetetlenné teszik, hogy 

száz és száz birtokoson segiteni lehessen. 

De még az egyesek közönye és akadé-

koskodásánál nagyobb baj, hogy a Veker, 

Kórógy és tőkei erek mind el vannak rekgetve 

ezer és ezer irányban, törvénytelen kereszt-

töltésekkel, s ezek segítségével vanaak a vi-

zek felszorongatva esetleg oly területekre is, 

melyek különben viz alá soha nem kerül 

nének. 

Most, mikor a Kórógy, Veker és a tőkei 

birtokosok fent és lent egy arányban küz-

denek a belviz ellen, figyelmeztetjük a bir-

tokosokat, hogy tegyenek lépéseket a ható-

ságnál a törvénytelen kereszttöltések elvá-

gatása iránt. — Törvény szerint ugyanis csak 

azon töltések tarthatók fenn, melyek a vízjogi 

törvény értelmében a vizi könyvbe beiktattattak. 

Szentes határában alig van hat töltés, mely-

nek beiktatása iránt a lépések megtétettek, s 

igy a többi mind törvénytelen, s ezek elvá-

gatását azon birtokosok, kiknek ezek kárt 

okoztak, jogosan követelhetik. 

Ez iránt meg kell tenni a lépéseket. 

S ha ezen ezer és ezer törvénytelen kereszt-

gát útjában nem áll a társulatnak, akkor 

mindjárt könnyű lesz a bajokon segíteni; 

addig n em ! 

El tehát a törvénytelen gátakkal! 

Meddig tart ez az állapot? 
iii. 

A mult szombati közigazgatási bizottsági 

ülés után, mely ülésben Fi ló János és Szeder 

János tiltakozó felszólalása dacára Tóth Kál-

mán városi adóügyi tanácsnokra azért is ki-

terjesztetett a fegyelmi vizsgálat; mert priváté 

megsértette dr. Gsató Zsigmond megyei fő-

jegyzőt: az ülés végeztével a bizottság egyik 

tekintélyes és semmiféle párthoz nem tartozó 

tagja azt mondá a főispánnak, hogy: summum 

jus, summum injur ia! s hozzá tette, hogy az 

urak, — már mint a főispán és társai — 

elmentek azon határig, hol jó lesz megál lani ; 

mert a hatalom gyűlölködése viszszaélésre 

vezet. 

Ez igaz, s éppen Tóth Kálmán esete ek-

latáns példa arra, hogy hova fajul a hatalom 

a gyűlölet és boszuérzet által vezérelt emberek 

kezében ? 

Annak idején megemlékeztünk arról, hogy 

Tóth Kálmán ellen miért rendeltetett el a 

fegyelmi vizsgálat? — Mert Szentes városá-

nál az adófőkönyvek 1883 tói kezdve nincse-

nek lezárva. — Hát ez hiba és méltó a fe-

gyelmi megtorlásra. De nem Tóth Ká lmán 

ellen, sőt a mi speciális esetünkben senki 

ellen nem lehet ezen eset miatt fegyelmi meg-

torlást alkalmazni. Mert az előző években a folya-

matban levő kataszteri munkálatokra való tekin-

tetből, pénzügyministeri rendeletre kellett az 

adófőkönyveket záratlanul hagyni, s mikor már 

a zárást meg lehetett volna kezdeni, akkor ki-

pattant a Mikec féle főkönyvhamisitás, minek 

következtében az akkor még létezett adófel-

ügyelőség kivette a város kezéből az adó-

főkönyveket, azokat vizsgálat alá vették s ezen 

vizsgálat befejezése előtt a főkönyveket lezárni 

nem lehet. Ez a vizsgálat még ma sincs be-

fejezve, s igy Tóth Kálmán, ki 1887-ben lett 

adóügyi tanácsnok, már nem is találta ezen 

főkönyveket hivatalában, s ezek neki, mint 

hátralékok át sem adattak; mert ezek már 

ekkor adófelügyelő vizsgálat alatt állottak. 

Tóth Ká lmán tehát ennek az egész ál-

lapotnak, mely az ő hivatalba lépése előtti 

időből ered, sem csinálója nem volt, sem a 

helyzet javítására szükséges munka hátrál-

tatója nem lehetett, s igy teljesen és feltét-

lenül kívül áll ezen ügyben minden felelős-

ségen. 

No, de Tóth Kálmán, mint megyei kép-

viselő, "megyeellenes ember, s igy keresni 

kellet ellene ürügyet a zaklatásra, s igy ezt 

az ő személyével és hivataloskodásával semmi 

összefügésben nem álló ügyet ragadták meg 

alkalmul arra, hogy ellene vizsgálatot indítsa-

nak, hátha meg lehetne rémíteni ezt az éles me-

gyeellenes embert? 

De hát ez az ember nem ijedt meg, s 

nem járt a főispán satelcseível a megyére 

udvarolni. 

Meg kell törni az ilyen renitens elemeket. 
Ezek Zsilinszky saját szavai. S azután az ilyen 

emberekkel szemben a vármegye részéről meg 

van engedve a leggyalázatosabb vádoskodás. 

Igy esett meg az, hogy Csató Zsig-

mond, ki oly kitűnő jártasságának adta 

jelét a jegyzőkönyvek szerkesztése körül, 

azon hamis jelentéssel állt a közigazgatási 

bizottság elé, hogy: a Tóth Kálmán elleni 

vizsgálatot azért nem fejezhette be, mert az 

az ember az ő idézésére nem jelent meg. 

Ezt jelenti egy megyei főjegyző, kinek már 

kintélyes állásából kifolyólag a tiszta igazságot 

kellene képviselnie becsületesen. Pedig ez nem 

volt igaz; mert Csató tudta, hogy Tóth Kál-

mán nem makacsságból nem jelent meg, ha-

nem mert nem volt itthon, s mihelyt haza 

jött, azonnal jelentkezett. S ez az ember egy 

ily hamis vád alapján elég szemérmetlen volt 

Tóth Kálmán felfüggesztését javasolni. 

S dúcára annak, hogy két bizottsági tag 

és ezek között Fekete Márton felszólalt, hogy 

senkit se lehet meghallgatatlanul elitélni, s 

dacára annak, hogy ezen véleményt osztá a 

közigazgatási bizottság többsége. 

Fekete Márton tiltakozó felszólalása után 

Stammer hozzájárul a főjegyző indítványához, 

s Zsilinszky főispán pedig egész farizeussággal 

jelenti ki, hogy : néha szomorú igazságszolgál-

tatás vár a közigazgatási bizottságra ; de bár-

mily nehéz szivvel teszi is azt, tennie kell, s 

azért ajánlja (fájó szivvel ugyan), hogy Tóth 

Kálmán felfüggesztessék ; mert - ugy mond s 

itt már a boszu szelleme tört ki fájó szivé-

ből, — hogy az ilyen renitens elemeket igy lehet 

megtörni. 

S ez az ember és társai azt hiszik, hogy 

még nincs messze a határ, melynél megyei 

uralmuk bukása következik. 

De igen, ez a határ már közel van. 

Summum jus, summum injuria! © 

A k ö z i g a z g a t á s á l l a m o s í t á s a ellen 

mozog egész Erdély. Pestmegye ellene van. Bihar-

vármegye legközelebbi közgyűlésén a kormánypárti 

képviselők hozzájárulásával egyhangúlag elhatároz-

tatott, hogy tiltakozik a megye az államosítás és 

kinevezési rendszer ellen. A megye határozata kö-

vetkezőleg szól; 



2. oldal. 

.Minthogy a közigazgatási törvényjavaslatban 

lefektetett alapelvek teljesen igazolják a társtörvény-

hatóságok által megindított ama mozgalom jogo-

sultságát, mely feladatául a vármegyei önkormány-

zat és tisztviselői választási jogának csorbítatlan 

fentartását tűzte ki, Biharmegye közönsége korábbi 

elhatározásához hiven s a nemzet kipróbált ősi in-

tézménye iránt táplált kegyeletes ragaszkodásánál 

fogva, hazafias kötelességének tartja a tervezett rend-

szerváltoztatással szemben nemcsak eddig is elfog-

lalt álláspontjának határozott jelzését, hanem azt is, 

hogy e fontos alkotmányjogi kérdés törvényhozási 

eldöntése előtt, csatlakozva a megkereső társható-

ságok kérelméhez, törvényben gyökerező felírási jo-

gával éljen. Miért is elhatározza a vármegye közön-

sége, hogy feliratot intéz az országgyűlés képviselő-

hazához s ebben kifejezést ad mindenekelőtt azon 

határozott óhajtásának, hogy az állam közjogi szer-

vezetével századok óta összeforrt vármegyei intéz-

mény a jelenlegi törvények altal biztosított önkor-

mányzati és municipa is jogok teljes élvezetében és 

birtokaban lovabbra is fentartassék, és minthogy a 

törvényhatósági bizottság azon meggyőződésben él, 

hogy a közigazgatás terén általa szükségesnek tar-

tott reformok a hatósági teendők célszerű beosz-

tasa, a tiszti létszámnak a folyton növekedő mun-

kakör arányában való emelése, valamint a közigaz-

gatasi jog anyagi szabályozása által a jelenlegi 

vármegyei rendszer keretén belül is megvalósítha-

tók, s minthogy a benyújtott javaslatnak azon in-

tézkedése által, mely jövőben a közigazgatást a vár-

megyékben állami feladattá teszi, a törvényhatósá-

goknak eddig gyakorolt municipális és önkormányzati 

jogait legnagyobb reszben eltőrőlteknek tekinti, ez 

okoknál Togva Bihaiinegye közönsége az országgyű-

lés képviselőházához azon tiszteletteljes kérelemmel 

járul, hogy a vármegyei közigazgatás rendezését 

targyazo törvényt oly alapok és irányelvek szem 

előtt tartásaval méltóztassék megalkotni, melyek, 

míg egyfelől az államnak és szabadelvű haladasnak 

a varmegyei és községi közigazgatassal szemben táp-

lált jogos igényeit kielégíteni képesek, addig más-

felől biztosítanák azon jogos óhaj teljesítését, mely 

az évszázadokon át féltékenyen őrzött hatósági és 

önkormányzati jogok változatlan fentartásában össz-

pontosul. Végre azon bizalomnal fogva, melylyel 

Biharmegye közönsége a szabadelvű irányt képviselő 

többség s az annak kebeléből alakult kormány iránt 

viseltetik, ezen határozatának tartalmát a belügy-

ministernek külön felterjesztés utján, tudomására 

hozni elhatározta." 

SZENTESI LAP' 

A jelenvoltak élénk éljenzéssel fogadták a ha-

tározati javaslatot, melyet a közgyűlés egyhangúlag 

elfogadott. 

— Fe lebbezés . A Döme-féle ügyben, 

mint azt már jeleztük, ugy Balogh János 

megyei árvaszéki elnök, a lapunk mult szá-

mában elmondott okokon, valamint Sarkadi 

polgármester is felebbezést adtak be a köz-

igazgatási bizottság azon végzése ellen, hogy 

ezen ügyben Stammer alispán, mint a mu-

lasztásban legfőbb érdekelt fél, bizatott meg a 

vizsgálat vezetésével. Sarkadi polgármester 

felebbezésében súlyos vádakkal terheli Stammer 
alispánt. Részünkről ezen kérdéshez ezúttal 

csak annyi észrevételt füzünk, hogy mi la-

punk mult számában kijelentettük, mely sze-

rint a Döme-féle sikkasztásra vonatkozólag a 
megyei számvevőséget legnagyobb mértékben com-
promittáló jelentései Gunda Zoltán miniszteri 
számtisztnek a z i r a t o k k ö z ü l e l t ű n t e k 
és e miatt ezen fegyelmi iratok nem voltak 

a belügyminister által kellőleg elbírálhatók. 

S ezen állításunkkal szemben, mint halljuk, 

a „Szentes és Vidéke* azt irja, hogy (már 

mint a nevezett lap szerkesztősége) átvizs-

gálta az iratokat, s ott mind megtalálta Gunda 

Zoltán jelentéseit s igy mi állításunkkal fel-

ültettük a közönséget. — A „Szentes és Vi-

déke* ezen v a l ó t l a n közleményével szemben 

kijelentjük, hogy igenis a megyei administra-
tiót legmélyebben compromittáló jelentései Gonda 
Zoltánnak nincsenek meg az iratok között, hiány-
aik Gunda azon jelentése is, melylyel a m e g y e i 
s z á m v e v ő s é g á l t a l k é s z i t e t t h a m i s 
z á r m é r l e g e t bemutatja, a mely h a m i s 
z á r m é r l e g alapján lehetséges volt az 1885. 

évi árvapénztári számadást lezárni. Egyene-

sen tehát a v i l á g o s t é n y m e g h a m i s i -
s i t á s a a „Szentes és Vidéké inek azon ál-

lítása, hogy Gunda Zoltán iratai mind meg 

vannak a fegyelmi iratoknál. Igen is ott van-

nak Gundának azon jelentései, melyek min-

den egyéni vonatkozás nélkül, a vizsgálat 

eredményét tüntetik föl, s ott van ; de nem 

tudjuk, váljon a „Szentes és Vidéke" tudo-

mást vett-e róla, az iratcsomó egy zugában 

eldugva Boryszlavszky Leo megyei tisztelet-

beli számvevőnek is egy nyilatkozata, melyben 

azt mondja, hogy Judom (már mint Borysz-

lavszky) hogy az árvapémtári számodások egy 400 

34. szára. 

frtos sikkasztási tétele a számvevőség által 136 
í r t é r t i g a z i t t a t o t t i l l e t v e e ny esztet-
t e t e t t e l . Az a „Szentes és Vidéke", mely az 

ily becstelenségeket szereti és védelmezi, nem 

méltó rá, hogy vele szóba á l l junk; de jelen 

körülményre rá kellett mutatnunk, hogy hadd 

lássa a közönség, hogy igaz-e azon vádunk, 

melyet évek óta hirdetünk, hogy a vármegye 

illető közegeinek hozzájárulása nélkül az árva 

pénztárnak ily óriási arányban történt meg-

károsítása teljes lehetetlenség lett volna. 

Ezúttal csak ennyit jegyzünk meg, s majd 

lesz módunk rámutatni arra is, hogy e z 

a z ü g y u j b ü n f e n y i t ő e l j á r á s r a szol 

gáltat alapot. De nem Sarkadi polgármester, 

sem nem Burián Lajos ügyész eljárása miat t ! 

Helyi és megyei hirek. 
— B e l v í z ü g y b e n a polgármestert a tár-

sulat megkereste, hogy a tőkei Veker és Kórógy-

erekben levő törvénytelen gatak eltávolításával nyújt-

son támogatást a belvizbajok elhárítására. Sarkadi 

polgármester, amennyiben ezen belvizek a fábiáni 

határt is érdeklik, megkereste az alispánt, hogy vele 

együttes működésre utasítsa Vidovics főszolgabírót. 

Az alispán ezen utasítást ki is adta s Sarkadi pol-

gármester most már a társulati tisztség közbenjöt-

tével, a Veker, Tőke és Kórógy-ereken levő összes 

törvénytelen töltések elvágatását foganatosítani fogja? 

s így vége lesz vetve azon igazságtalan állapotnak, 

hogy egyesek törvénytelen eltöltésekkel szorongas-

sák inasokra a vizet, A polgármester ezen eljárása 

nagyban elősegíti a társulat célját, hogy a rendsze-

res belvizszabályozást könnyebben megoldhassa. — 

Mint értesülünk, a tőkei belvizek leeresztése már 

holnap, szombaton meg fog kezdetni. 

- B ü n f e n y i t ő f e l j e l en t é s . Hát végre 

mégis csak igaz az a közmondás, hogy faj fajra üt, 

mint a Bacsó hegedűje. Lapunk szerkesztője évekkel 

ezelőtt fegyveres elégtételre hivta ki dr. Gsató Kál-

mánt s ez az ur elégtételadás helyett a törvény-

székhez jelentette fel lapunk szerkesztőjét, párbajra 

való kihívás vétsége miatt. Ez az eset akkor a sze-

gedi törvényszék előtt is nagy megbotránkozást keltett 

s nem akarták hinni, hogy egy ügyvéd csinálhassa 

meg ezt a gavallér eljárást. S ime, ami Gsató, Kál-

mánnal 7 évvel ezelőtt megtörtént, ezt a gavallér 

eljárást csinálja most dr. Gsató Zsigmond megyei 

főjegyző, aki elég lovagias elégtételadásra hívja ki 

Tóth Kálmánt, s aztán 24 óra alatt meggondolja a 

dolgot, hogy mégis bolond szerszám az a kard, 
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Irta Hugó Alfréd. 
A .Szen tes i Lap* számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

Reinhard mindaddig gondolatokba merülve bá-

mult a távozó utan, mig az az egyik mellékutcában el 

nem tünt. Amint Verhagen alakja végképen eltűnt 

szemei elől, Reinhard szintén haza felé vette útját. 

Útközben ilyen gondolatok keringtek agyában: Ver-

hagennek igaza van. A leggyorsabban és legbiztosab-

ban ugy jövök születésem és származásom nyitjára» 

ha atyám irótárcájaba egy titkos pillantást vetek. 

Pompás gondolat s csodálom, hogy hamarább rá 

nem jöttem ! — A tárca a vasszekrényben áll, a 

kulcsok pedig atyám éjjeli szekrényén, — monolo-

gizalt tovább Reinhard, — a kulcsokat tehát hatal-

mamba keríthetem a nélkül, hogy erről bárki is 

tudomást szerezzen. — Arra, hogy és csalást becs-

telen dolgot követ el a kulcsoknak egy pillanatra 

elidegenítésével, nem is gondolt. 

Ily gondolatok között ért haza. 

Az előszobában Brigitta asszonynyal találkozott, 

ki már éppen lefeküdni készült. 

Nem állhatta meg, hogy hosszas elmaradásáért 

szemrehányást ne tegyen Reínhardnak: 

— Az ügyvéd ur ma ismét roszul érezte ma-

gát s korán lefeküdt. Félek, hogy mái* nem sokáig 

fogja vinni, ereje napról-napra fogy, — mondá s 

arcán a komoly aggodalom kifejezése ült. 

Brigittának a szemrehányás hangján tartott 

ezen kijelentésére Reinhard haragosan vonta össze 

szemöldeit s miután megnyugtatta őt oktalan kép-

zelődéséről, magára hagyta Brigittát s szobájába 

vonult vissza. 

Szobájába érve, nagyot lélekzett s miután egy 

ideig gondolatokba merülve állt atyja szobájanak 

ajtaja előtt, mely az övéből nyílott, hirtelen levet-

kezett, s lassan felnyitá a szomszéd szoba ajtaját. 

Minden csöndes volt, Lábujjhegyen lopódzott 

be atyja szobájába s miután a titkot magában rejtő 

tárcát záró szekrény kulcsait magához vette, arcán 

ördögi mosolylyal osont ki a szobából s egyenesen 

a kabinetbe ment, hol a titkot rejtő vasszekrény 

állott. 

Ideges sietséggel nyitá fel a szekrényt, s kezei 

reszkettek, midőn a tárcát kivéve, azt az íróasztalra 

helyezé. Abban a percben azonban, mirlőn frl akará 

nyitni, egy kéz nehezedett vállaira. 

Reinhard ijedt kiálltással ugrott fel székéről. 

Arca egyszerre halálsápadt lett. 

Apjával találta magát szemben, ki a Reinhard 

által eljtett tárcát gyors mozdulattal rejté keblébe. 

VI. 

A szakadás. 

— Ez tehát a köszönet, mit tőled vártam? 

kiáltá Gumbinner reszkető hangon, miközben háló-

köntősét szorosabban fűzé dereka körül, — hazug-

ság, csalás, lopás és betöréssel hálálod meg az én 

jóságomat ? Tudod-e, mi lett volna belőled, ha én fel 

nem szedtelek volna ? 

— Elég! — válaszolt Reinhard magához térve 

s kinek e jelenet és szemrehányás minden vért ar-

cába kergetett, — nem vagyok többé iskolás gyer-

mek, kinek e leckéztetéseket tűrnie kell. Hazugság, 

csalás, lopás vagy egyéb vétségről nem lehet szó; 

mert mi sem állt távolabb tőlem, mint a lopási 

szándék. Avagy nincs-e jogom származásom és szü-

leim neve után fürkésznem ? S szabad-e ebből előt-

I tem titkot csinálni és a felfedezést makacsul meg-

tagadni ? Tudom, hogy ezzel szemben azzal véde-

kezel, hogy hallgatást ígértél, tehát nem derítheted 

fel előttem a valót. Jól van, ám tedd ezt, nem kény-

szeritelek reá, hogy megszegd szavadat, de ha sike-

rül e titkot hátad mögött megtudnom, remélem, 

hogy ezért éppen nem érhet téged semmiféle vád ? 

— Ugy ? Tehát erre számítva lopóztál tolvaj-

módra szobámba, hogy kulcsaimat ellopd ? Áldom 

a végzetet, hogy ezúttal ébren lehettem; mert most 

már tisztán látom jellemedet. Láttalak szobámba 

lopózni s azon pillanatban tudtam, hogy gonosz 

szándék vezet. Igaz, egy szó megakadályozhatott 

volna a lopás elkövetésében; de hagytalak csele-

kedni, hogy tetten érjelek, s itt mondhassam sze-

medbe, hogy a köztünk levő köteléket enkezeddel 

tépted szét. 

(Folytatása következik.) 
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meg a pisztoly, s még lyukat is ejthet az em-

beren, tehát a két kézzel ajánlt elégtételadás elől 

kitér, s mint hajdan a testvéröcscse, ö is bünfenyitö 
feljelentést tesz ellenfele ellen. Hát nem jobb lett 

volna egyenesen ezzel kezdeni a dolgot? S nem ál-

tatni csak egy percig is az embereket gavallérság-

gal. Más valami az, erre születni kell! 

— M e g h í v ó . A szentesi felolvasás-rendező 

bizottság f. évi március 25-én (szerdán) a kaszinó 

helyiségében felolvasó-estélyt tart a következő mű-

sorral: 1. Felolvas: Zsilinszky Mihály főispán ur. 2. 

Szaval: Greskovics Nóra kisasszony. A felolvasás 

pontban S 8 órakor kezdődik. Az ingyenes estélyre a 

művelődés iránt érdeklődő közönséget szívesen látja 

Szentesen, 1891. márc. 19. A rendező bizottság. 
— L e l k é s z vá l asz t ás- A néhai Székely 

Károly heves-nagykunsági esperes halálával ürese-

désbe jött kunhegyesi fényes egyház egyik rendes 

lelkészi állomására, a f. évi mártius 11-én megejtett 

választás alkalmával — Kutas Bálint kunhegyesi 

segédlelkész ellenében — szavazattöbbséggel Sarkadi-
Nagy István tőrök-szentmiklósi helyettes lelkesz vá-

lasztatott meg. E szerint a heves-nagykunsági egy-

házmegyében ez idő szerint városunknak három 

szülötte foglal el lelkészi állomást, u. m. Gulyás 
Lajos Kisújszálláson, Sarkadi-Nagy Imre Tisza-Sason 

és Sarkadi-Nagy István Kunhegyesen. 

— A g a z d á s z a t l s z a k o s z t á l y Nagy 

Imre tanácsnok elnöklete alatt f. hó 19-én ülést 

tartott, melyen határozatba ment, hogy a f. hó 20-án 

délelőtt 9 órakor a külső vásártéren megejtendő 

tenyész apaallatok vizsgálása alkalmából, egy éves 

bikaborju-kiállitás is rendeztessek. Ezen kiállításon 

helybeli lakos altal elővezetett sajat nevelésű, te-

nyésztésre alkalmas három bikaborju dijazasára a 

bizottság a következő jutalmakat tűzte ki, úgymint: 

1 db. 20 frankos, 1 db. 10 frankos arany és 1 db. 

2 frtos ezüst tallért. Felhivjuk a gazdak figyelmét, 

hogy e kiállitasra bikaborjuikat minél nagyobb szám-

ban vezessék elé. 

Ugyanezen ülésben intézkedett a bizottság a 

csordajarási legelők mikénti hasznosítása iránt is. 

E szerint a szájbér egy tehén után a folyó évben 

is 12 frt lesz, minden tehén után egy hold legelő s 

a megkaszált területből *4 hold adatik. A tehenek 

utan kiváltatlan marad terület csikó-legelőül oszta-

tik ki, s minden egy éves csikóra egy hold kaszá-

latlan terület adatik. A szájbér darabonkint 8 ftban 

állapíttatott meg. A pásztorbért a város fizeti. 

Ezután a közgyűlés által tervbe vett körkemence 

építés ügye került szőnyegre, miután azonban ez az 

idén már aligha lesz keresztülvihető; mert nincs ra 

fedezet, a téglászat a folyó évben is az eddigi mód 

korlat szerint fog gyakoroltatni. 

Kass Gusztáv azon kérvényét, hogy a kávéházi 

épület sarokhelyiségét, mely jelenleg az ő lakasát 

képezi, üzlethelyiségge alakithassa át, ő pedig a Szépe 

Kálmán kereskedő altal birt üzlethelyiséget alakit-

hassa át saját részére lakhelyiségül, a bizottság nem-

talalta teljesíthetőnek. (E kérelmet pedig nagyon kár 

volt elvetni; mert annak teljesítése szépészeti szem-

pontból is felette kívánatos.) 

Hasonlókép elvetette a bizottság Mester And-

rás tiszai kikötő és rakpartbérlő kérelmét is, mely-

ben 600 frt bérleengedésért folyamodott a közgyű-

léshez, — ellenben a temesvári iparkiállitáson részt 

venni kívánó szentesi kiállítók részere 100 frt segélyt 

szavazott meg. 

— E s k ü v ő . Kádár József fiatal iparos i. hó 

18-án délután 5 orakor vezette oltárhoz a helybeli 

reform, templomban B e s e Lajos kedves és szép 

leányát: Krisztinát. 

— A sorozás eredménye Csongrádon. 
A csongrádi sorozó jarásban f. hó 17-en befejezett 

sorozás eredményéről a következőket írjak lapunk-

nak : Felhivatott összesen 677 hadköteles, ebből az 

ajánlás és beosztás fenntartásával besoroztatott ösz-

szesen 266 és pedig: a közös hadsereg ujoncjuta-

lékába 188, a honvédséghez 14 s mint egy éves 

önkéntes 1; a hadserreg póttartalékába 4 tanító, 

mint családfentartó 2 s mint kevésbé alkalmas 44, 

a honvédség póttartalekába pedig 10 hadköteles. E 

szerint az elővezetett és megvizsgált hadkötelesek 

közül visszahelyeztetett 247, fegyverképtelennek ta-
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láttatott 67, töröltetett 5, felülvizsgálatra küldetett 

5 gyógyítás végett kórházba rendeltetett 21, távol 

maradt 67 teljesen ismeretlen 2 hadköteles. A so-

rozás tehó? a szomszédban is a legkitűnőbb ered-

ménynyel ért véget. 

— A m e g y é r ő l . Csongrádvármegye községi 

és körjegyzők nyugdíjintézetének választmánya f. évi 

mártius hó 28-án délelőtt 10 órakor az alispáni 

elfogadó teremben ülést tart. 

T a v a s z kezdete . A csillagászati tavasz 

f. hó 20-án este 10 óra 34 perckor köszönt be. Ugyan-

ekkor lesz a tavaszi éj-napegyenlőség, vagyis a tavaszi 

aequinocticum ís. 

— T ű z volt f. hó 17-én este 7 és 8 óra kö-

zött, mely alkalommal Weinmann F. zsidó iskola-

utcában levő házánál egy melléképület hamvadt el. 

— H ü cse l édek j u t a l m a z á s á r a tűzött 

ki az országos erkölcsnemesitő egyesület a f. év 

végével lejáró határidővel egy 50 frtos és két 25 

frtos jutalmat. Föltétel: egyazon családnál megsza-

kítás nélküli 30 évi szolgálat és jó viselet. Elsőség-

ben részesülnek, kik a gazdát vagy családja tagjait 

ragályos betegségben önfelaldozólag ápolták, vagy 

saját életük kockáztatásával más veszedelemből ki-

mentették. Igazolasul a cseléd gazdájától, az illető 

lelkésztől és hatóságtól bizonyítvány okvetetlenül 

szükséges. A pénzbeli játalniakon kívül dicsérő ok-

levelek is fognak kiadatni. E pályázat azonban a f. 

évben csupán Máramaros, Ugocsa, Szatmar, Szabolcs, 

Szilágy, Hajdú, Bihar, Békés, Csongrád, Csanád, 

Arad, Toronta, Temes, Krassó és Szörény me-

gyékre terjed ki. A kérvények a fönti egyesület el-

nökségéhez (Budapest, VIII. ker. képviselőház) inté-

zendők. 

Külföld. 
— K o c h gyógys ze r e . Koch jelenleg 

Keleten, Egyiptomban utazik. Gyógyszerével egymás-
után kezdenek felhagyni. A bécsi közkórházban már 
nem folytatják tovább a Koch-féle befecsken-
dezéseket, mert a gyógyszer alkalmazása sikertelen 
maradt. Először Weínlechner tanár hagyott fel a 
beoltásokkal és példáját Redtenbacher, Scholtz 
Drasche és egy héttel ezelőtt Schrötter is követte. 
A Schrőtter-féle klinikán most a Liebreich „kanha-
aidin'-jával tesznek kísérletet, de egyelőre eredmény-
telenül. Az orvosi társulatban Kaposi tanár előadást 
tartott, bemutatva több beteget, kiket kochinnal 
gyógykezeltek. Elismeri, hogy a szernek van bizonyos 
hatasa tuberkulótikus szövetekre, de gyógyaszati 
értéke nem állapitható meg. — A budapesti kór-
hazakban tett kísérleteket is alkalmasint szinten 
abban hagyják néhány nap múlva. — Berlinben a 
hivatalos lap épen most tesz közzé egy rendeletet, 
a tuberkulinnak gyógyszertárakban való elarusítá-
sara vonatkozólag. A rendelet értelmében a tuber-
kulin a mérgeket tartalmazó szerek szerint őrizen-
dők. Arra az esetre, ha egy üvegcse hat hónapon 
belül nem adatik el, ugy mar egyáltalában nem 
szabad többé eladni, hanem visszaküldendő a tuber-
kulin gyárba, hol azt dijtalanul uj üvegecskével 
fogják kicserélni. Gyógyszertárakban egy köbcenti-
méter tuberkulínt tartalmazó üvegecskének ára hat 
márkával, öt köbcentiméteres üvegecskéé huszonöt 
márkával van megszabva. 

Különfélék. 
— A fö ld összes népessége. Az 1Ő90. 

évre a népességet imígy becsülik: Európaban van 
380.200,000. Ázsia 850.000,000, Afrika 127.000,000 
Ausztrália 4.730,000, Észak-Amerika 89.-50,000 
Dél-Amerika 36.420,000 lakos, összesen 1.487,600, 
lakos. Ehhez jön még az északsarki vidékek 300,000 
lakosa. Az exotikus országok lakosainak fölbecslése 
nagyon önkényes, mert Európát és Amerika egyik 
részét kivéve, még sehol sincs kőtelező népszámlálás. 

— H a t s z á z f o r i n t o s vetés. Egy szabadkai 
gazdag paraszt a tél kezdetén fogadott a szomszéd-
jával, hogy ő március 2-án három hold földjét föl-
szántja és beveti zabbal. Persze nem gondolta, hogy 
olyan rettenetes kemény telünk lesz. Elérkezett a 
március 2-ka, s a gazda azt latta, hogy nem lehet se 
szántani, se vetni a rengeteg hótól, mely a földeket 
borítja. A fogadás értelmében neki, mint vesztes fél-
nek hatszáz forintot kellett volna fizetni. A bácskai 
dúsgazdag parasztok megereszthetnek ugyan néha 
mulatságból egy pár százast, de a hatszáz forintot 
a fogadó gazda is sokallotta. Fogta magát, fölfoga-
dott 50 napszámost, ezekkel kiásatta földjét a hó-
ból s azután belevetették a zabot. A 600 forintból 
ilyenformán mégis megmaradt valami. 
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Ipar, kereskedelem gazdaság. 
— A me tszés a r a n y s z a b á l y a . Tavasz-

szal a fiatal fakat csak csinjan, a vén fákat azon-
ban erősebben nyessük meg, mert a tavaszi met-
szés uj fát nevel. A ki gyümölcsöt akar, az nyár-
ban, a zöld hajtásokat tisztogatva vagy legfeljebb 
ősz elején az őszi rügyek kiképződése előtt az ága-
kat, rövidítve messe. 

— A z n j f a ü l t e t é s e k n é l el nem kell 
mulasztani a beiszapolást, mivel ez által csaknem 
teljes biztossá válik az ültetés, ha csak a csemeték 
gyökerei a kiszedésnél túlságosán meg nem lettek 
rongálva. Ugyanis a beiszapolasnal a gyökerekre 
ragadt föld oly szorosan tapad a gyökérhez, mintha 
az már évek óta benne volna, s ezen körülmény, 
és mert ezáltal a facsemeték megkapjak a növésükre 
szükséges nedvességet, azok megeredése csaknem 
teljesen biztos. A beiszapolás akként történik, hogy 
a gyökerekre felváltva földet hintünk és vizet öntünk, 
mely mivelet mellett azon egyén, aki a fát az ülte-
tésnél tartja, a fat az igy képződött pépbe párszor 
fel és ala mozgatja, mialtal az még erősebb állast 
nyer. Az újonnan ültetett fácskák gyökereinek be-
iszapolasát nem lehet eléggé ajánlani. 

— A nyu lak á l ta l megsértett, meg-
r á g o t t f á k sebeinek bekenésure egy kertész oltó 
viaszt, vagy agyag- és tehéntrágya-keveréket ajanl s 
azt mondja, hogy miután a nyulak altal megrágott 
helyeken is többnyire marad, habár csekély rétegek-
ben is, valami a kéreg belső sejtjeiből, vagyis a 
képző szövetből (Cambium), a mi a seb beforrasz-
tasat képes eszközölni, ha az a kiszáradástól meg-
óvatik: ennélfogva ajánlja, hogy ily bekenés által 
igyekezni kell azt a kiszaradastol megóvni. De epen 
azért, hogy azt a bekenes által le ne dörzsöljük, ezt 
ís vigyázva kell végezni. Az ily sebeknek késsel való 
kimetszése határozottan karos. Hogy az agyag- es 
téhéntragyaból, álló kenőcs le ne huljon, ha meg-
szarad, valami rongygyal kell azt körülcsavarni. 

— Az ecetesedni kezdő borokat leg-
célszerűbben kenezés utján javíthatjuk meg. Ha ugyanis 
ecetes ízt kezd kapni a hordó tartalma, nehany 
litert a hordóból lehuzunk és égő kénrudat eresz-
tünk be a hordólyukon s a hordót bedugaszoljuk. 
Miután a hordóban csak néhány liter levegő van, a 
ken csak lassan éghet tovább. Az egesz addig tart, 
mig a hordóban levő levegőnek élenye fel van emesztve 
mi közben természetesen kénsav képződik, a mely 
a borban teloldódik és az abban foglalt ecetképző-
dést előmozdító gombakat kipusztítja. 

Irodalom. 

— M a g y a r H i r l a p . Ily címmel március 
hónap 21-en uj politikai napilap indul meg Buda-
pesten. Felelős szerkesztője Horváth Gyula, főmun-
katársa Mikszáth Kálmán, mindketten országgyűlési 
képviselők. A »Magyar Hírlap* a szabadelvüség 
szolgalatában fog állni s a kiegyezési alapnak lesz 
őszinte híve, de mert az, épen azért minden oly 
törekvésnek föltétlen és kérlelhetlen ellensége, mely 
akár álloyalitas, akár konfliktusoktól való félelemből 
szerzett jogaink érvényesítésétől tartózkodik, vagy a 
kiegyezesi tőrvény altal érintetlenül hagyott jogkö-
rökön csorbát enged ejtetni. A .Magyar Hírlapot* 
sem szimpathiák, sem antipalhiak nem vezérlik 
és teljesen független orgánum lesz. Ennyit röviden 
kiemelve a »Magyar Hirlap" politikai prograninijából 
hangsúlyoznunk kell még. hogy az uj lap minden 
tekintetben a legmagasabb zsurnalisztikái színvo-
nalon fog allam. Belső dolgozótársai, külmunka-
tarsaí és levelezői az újságírói és irói kar legki-
válóbb tagjaiból állanak. Helyettes-szerkesztő Fe-
nyő Sándor lesz. A »Magyar Hirlap" naponkint 
legkevesebb ket teljes ivnyi terjedelemben fog meg-
jelenni s miután előfizetesi ara egy hónapra csak 
1 frt 20 kr. a legolcsóbb nagy napilap. A lap pon-
tos szétküldéséről a kiadóhivatal (Budapest, Grana-
tos-u. 16.) intezkedik. 

— Melyik lapra fizessünk elő ? Gazdag tartalmánál, nagy 

terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az „Egyetértés,, 

amely a múlt január hó 1-n lépett fennállásának ¡25-ik evében 

Ez a magyar olvasóközönség lapja. Hiteles forrásokból szár-

mazó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és sokasága, rova-

tainak változatossága, kitűnősége, a különbözö olvasmányok 

gazdag tárháza tették az Egyetértést nepszerüvé. 

Szerkesztve ugy van ez az óriási terjedelmű lap, hogy 

egyszerre két homlokegyenest ellenkező irodalmi célt szolgál-

jon. Mert az Egyetértésben naponkint megtalalja a csalad, a 

a hölgyvilág a maga szépirodalmi olvasmányát a világirodalom 

legkitűnőbb Íróinak legújabb regenyeiben, talál benne tárca-

cikkeket legjobb Íróinktól, divattudósitást Parisból stb. stb., 

ugy, hogy nincs szépirodalmi lap, mely az Egyetértésnek e ro-

vatával a versenyt kiállhatná. 

S ezzel szemben ott van az Egyetértésnek oldalakra 

terjedő politikai és közgazdasági része, mely inegbizhatósag, 

komolyság és jólértesültség tekintetében utolérhetetlennek van 

elismerve a magyar sajtóban. Különösen kiemelendönek tart-

juk itt, mint egyik legfőbb érdemét az Egyetertesnek, hogy az 

események ösmertetése körül soha semminemű tekintetek által 

sem hagyta magát befolyásoltatni, hanem, mint teljesen füg-

getlen lap, fölötte all minden pártérdeknek, s csak az igazsá-

got szolgálja. Az országgyűlési tárgyalásokról hozott s az egész 



2. oldal. 

sajtóban legnagyobb terjedelmű tudósításainak is mindenkor a 
párttekinteteken felülemelkedő reszrehajlatlanság szerezte meg 
a közeiismerest, mely abban nyilvánul, hogy az Egyetértés ol-
vasol között minden pártból találunk hiveket. 

Az Egyetértés gazdasági rovata elismert régi tekintély-
nek örvend. A magyar kereskedő s gazdaközönség, az iparos 
és vállalkozó nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az 
Egyetertés kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével a 
többi lapok már föl sem veszik a versenyL A kereskedő, az 
iparos s a mezőgazda két évtized óta tudja már, hogy az 
Egyetértésben megtalálja mindazt, amire szüksége van, s e 
miatt az Egyetértés a tarsadalom eme legnépesebb rétegeiben 
ma mar nélkülözhetetlenné vált, mint a hazai kereskedelmi, 
ipari- es mezőgazdasági forgalom magyar nyelvű vezérlapja. 
Üzleti dolgokban az Egyetertés a legjobban informált lap 
Magyarországon. 

A rendes rovatokon s a fölmerülő eseményekről leg-
nagyobb terjedelemben közlött bő tudósításokon kivül végre 
csak az Egyetértés 3 speciális rovatát emiitjük meg, melyek 
országos hírre tettek szert. Ezek : az Irodalom, a Tanügy és 
a Mezogazdasag, melyek mindegyike egy-egy szaklapot képes 
pótolni. 

Szóval, a ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan es hitelesen akar ertesülni, fizessen elő az Egyetértésre. 
Elofizetesi ara egy hóra 1 frt 80 kr., *|4 évre ü frt, egész 
évre ¿0 í r t 

— Viharos idők cimü történeti elbeszélésre hirdet elo-
fizetesi felhívást Bibó Lajos, vásárhelyi tanitó. Az előfizetési 
fölhívás a következő: .Viharos idők cím alatt a lapokban itt-
ott, elszórtan megjelent munkáimat sajtó alá rendeztem es 
egy kötetbe foglalva, az olvasni szerető müveit közönség elé 
bocsátom, korunkban, midőn a históriai erzek csaknem kiha-
lóban, kiveszőben vau a nemzetnél, azt hiszem, nem vegezek 
fölösleges munkát, ha ezredeves multunk törteneteböl kiszakí-
tok egy egy lapot s a törtenetiró szaraz es rideg valósaga he-
lyett, az elbesztíló-költeszet kereteben földolgozva allitom az 
olvasó ele. Az egyes elbeszelesek, nevezetesen : „Báthory 
Zsigmondne*, „Megölt ország", — .Özvegy menyasszony*, — 
,A tribünök álma*, — „Virágos haló" stb. stb. oly időszakok-
nak esemeuyeit targyaljak, melyekben a romlás, pusztulás, 
enyeszet szelleme ülte diadalat s epen ezen okbol, ha a hang, 
mely ez elbeszelesekben megszólal, néhol panaszos, banatos 
is; de soha *em mester kell, soha sem hazug. Ami sötét es ; 
viharos, azt csak sötét színekkel lehet festeni. A kiválóan tinóm 
papírra nyomott, 11—VI ívre terjedő fűzött példány elotizetesi 
ara 1 frt, diszkotesben y2 írt, mely összeg előzetesen vagy a 
könyv megküldésekor lizetendó. Megrendelések april hó 5-ig 
keretnek. A könyv 1&91. évi május hóban fog megjelenni. 
(j)Ujtoknek minden 6-ik példány ingyen. Bibó Lajos. (H.-M.-V. 
ftagy bandor-uteza 7.) 

— „Az é n Ú j s á g o m " , ez a kitűnő gyer-
meklap oly derekasan folytatja palyatutasat, mely 
valoüan halara kötelezi nemcsak a gyermekeket, 
hanem a szülőket, tanítókat is. Hatalmas eszköz 
csaladi körökben, iskolákban a gyermekek helyes 
iranyu nevelésére. Vallas, erkölcs, haza, szabadsag 
az emberiseg legszentebb eszméi jótékonyan hatnak 
e lap hasabjairol a kis olvasók fejlődő erzelem- és 
gondolatvilagara. Természeti, törtenelmi targyak, a 
hazai föld ismertetese, mesék, mondák, elbeszélések, 
versek mind a gyermekeknek való hangon, nyelven 
vannak előadva. A legmelegebben ajanljuk tehát a 
hazai közönség figyelmébe. Ne legyen egy csalad, 
hova ,Az én Újságom" hétről hétre be ne kopog-
tasson a gyermekek nagy örömére. A Singer es 
Wolfnerek kiadasaban megjelenő lap ara évne-
gyedre: 1 frt. 

— Feuillet Oktáv utolsó regénye. Feuillet Oktáv a két 
ho előtt elhunyt világhírű francia regenyiró legutolsó müve: 
a „Müvészbecsület- cimü ketkötes regeny most jelent meg 
Singer es Wolfuer Egyetemes Kegénytarában. A hallhatatlan 
költő hattyúdala, e ragyogo szépségű mű, méltó befejezése az 
ö alkotasai hosszú sorozatanak. Ami Feuillet Oktavot a je-
lenkor legnagyobb regényírójává tette : a gondolkozás nemes-
sege, az eletnek költői fölfogasa, a csodalatos elevenségü rajz, 
a művészi meseszöves — az mind benne van a „Művész-
becsület" köteteiben; sőt a mester e végső remeke fölötte áll 
többi műveinek. A „Müveszbecsület* sikere példátlan ; erede-
tije haioin bet alatt százötven kiadast ért. A magyar fordítás 
vaszonba kötött, kitűnően szép kiállítású ket kötetenek ara 1 frt. 

O R S Z Á G - V I L Á G . 
Felelős szerkesztő: Benedek E lek . 

(XII. évfolyam. (Április—junius.) 

Az április—junius évnegyed alkalmaból bizalommal kér-
jük t. olvasoinkat az elófizetes megújítása s lapunknak isme-
rőseik köreben való ajaulasara. Örömmel tapasztaljuk a mü-
veit magyar közönség folyton növekedő erdeklödeset, rokon-
szenvet lapunk iránt s mi rajta leszünk, hogy ezt az erdeklódest, 
ezt a rokonszenvet el ne veszítsük. 

Tartalmassag, valtozatossag, erdekesseg, a társadalmi, 
irodalmi, művészeti stb. kérdesekkel való semrnifele mellek-
tekintetek altal nem korlátozott foglalkozas — ez nagyban a 
mi programmunk, melynek keresztülviteleben a legjelesebb 
írói garda van segitsegünkre. 

Az „Ország-Világ" rendes tartalma két regény, több no-
vella, tarca, elet- es jellemrajz, az ismeretek különfele ágait 
felölelő cikkek, költemenyek, heti krónika, különfele rovatok. 
JSok vilaga divattudósitásokkal, kepekkel stb. Minden számban 
1U—15 önallo közlemény. 

Az ápril juniusi negyedben folytatjuk Benickyné Bajza 
Lenke nag>trdekü regenyet. úgyszintén Bonniere Leajat, mely 
szinten altalanos tetszessel talalkozott. Meg az ápr,— jun. ne-
gyedben megkezdjük Coppee „Ifjúkor" cimü rendkívül erdekes 
es költői szép regenyet s e mellett több hosszabb novellát is 
adunk jelesebb elbeszélőinktől. 

Az „Ország-Világ* előfizetői éyenkint hat műmellékletet 
kapnak. A másodikat Basch Gyula jeles festőnk „Hapták" cimü 
pompás genrekepét a húsvéti számmal küldjük meg. Ugyan-
akkor küldjük meg uj előfizetőnknek a tavalyi hat mürnellék-
letból a harmadikat. 

Azoknak, kik újévtől kezdve előfizetnek, még mindig 
megküldjük a tavalyi karácsonyi számot (száz szerkesztő arc-
kepevel, dolgozatával stb.J nemkülönben a tavalyi hat mű-
mellékletet. 

Az „Ország-Világ" rendes előfizetési ára egész évre 10 
frt, de 8 frtért rendelhetik meg ugy a „Bupesti Hírlap, inint 
az „Egyetertes" előfizetői, nemkülönben a papok, tanítók ós 
tanítónők is. 

A heti krónikákat ezután is Székely Huszár irja, időn-

SZENTESI LAP. 

ként Andronikus, Atropos és Szinecruc. Ezenkívül állandó dol-
gozó társaink: Abonyi Árpád, Bársony István, Hock János, 
Kozma Andor és Szécsí Ferenc. 

Mutatványszámokat kívánatra ingyen. 

Előfizetési feltételek: 

Egész évre — 10 frt — kr. Az „Egyetértés"-sel együtt ren-
Félévre 5 frt — „ delve: 
Negyedévre — á „ 50 Egész évre 28 frt — kr 
Egy hóra — 85 „ Félévre 14 „ — . 
Egyes szám — 20 „ Negyedévre 7 „ — „ 

Egy hóra 2 „ 50 „ 

A „Budapesti Hirlap"-pal együtt rendelve: 

Egész évre — — — — — — — 22 frt — kr 
Félévre — — — — — — — — — — 11 , — „ 
Negyedévre — — — — 5 „ 50 „ 
Egy hóra — — — — - 1 „ 90 „ 

Az előfizetési pénzek — legcélszerűbben postautalvá-
nyon — a kiadóhivatalba (Budapest, kecskeméti-utca 6. szám) 
küldendők. 

Az „OliSZÁG V1LAG" szerkesztősége. 

— F ü g g e t l e n Ú j s á g cim alatt Verhovay 
Gyula szerkesztésében és kiadasában, f. hó 15-étől 
kezdve uj politikai napilap jelenik meg Budapesten. 
A hozzánk beküldött mutatványszám 26 oldalon, 
változatos és érdekes tartalommal jelent meg. A 
„Független Újság" előfizetési ara egy évre 14, fél-
évre 7, negyedévre 3 frt 50 kr, mely összeg legcél-
szerűbben postautalvanyon küldhető a kiadó-hi-
vatalba: Budapest, Duna-utca 7. I. emelet. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 
Szentes indul 
Tőke „ 
Kszt.-Márton „ 
P.-Hoinok „ 
T.-Földvár „ 
Martfű „ 
Kengyel indul 
P.-Tenyő „ 
Szaiol „ 
Szolnok érk. 

34 p. 
55 p. 
16 p. 
44 p. 

Budapestre érk. 1 ó. 55 p. 

5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

7 ó. 
8 ó. 
8 ó. 
9 ó. 
9 ó. 

35 p. 
11 p. 

éjjel, 12 o. 05 p. d. u 
éjjel, 12 o. 41 p. d. u 
d « 1 a *>n n .1 n 

d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

- " f — " 
1 ó. 20 p. d. u. 
1 ó. 52 p. d. u. 
2 ó. 17 p. d. u. 
2 ó. 36 p. d. u. 
3 ó. 11 p. d. u. 
3 ó. 31 p. d. u. 
3 ó. 55 p. d. u. " " " r • — -

d. e. 4 ó. 25 p. d. u. 
d. u. 7 ó. 45 p. éjjel, 

Szolnok—Szentes. 
B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok 
Szajol 
P.-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
T.-Földvár 
Hornok indul 6 ó. 
Kszt.-Márton „ 7 ó. 
Töke „ 7 ó. 

Szentesre érk. 8 ó. 

3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 

40 p. 
45 p. 
20 p. 
43 p. 
11 p. 
39 p. 
U8 p. 
20 p. 
10 p. 
38 p. 
13 p. 

éjjel, 8 
éjjel, 11 
éjjel, 12 
éjjel, 12 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 ó. 

15 p. d. e. 
47 p. d. e. 
20 p. d. u. 
41 p. d. u. 
09 p. d. u. 
36 p. d. u. 
03 p. d. u. 
15 p. d. u. 
52 d. d. u. 
25 p. d. u. 
— p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád—Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Félegyházáról Budapest felé indul: 

Személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 
reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután,omnibuszv. 3. 
ó. 20 p. d u. személyv. 7. ó. ej jel, gyorsv. 9 ó . 30 p. éjjel. 

Beküldetett. 

Seiden-Grenadiness. lue 
Lichtfarben) 95 kr. biss. fl. 9.25 per Meter (in 18 Qu l ) — 
versendet robenweisse portö und zollfrei das Fabrik -Depöt 
6. Henneberg CK. u. K. Hoflieferant), Zürich. Muster um-
gehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 

Borza Karolina 
IV. t. 285. számú háza — áll két padolt 

utcai szoba, zárt konyha, kamara, tűzrevalós 

és szőlőskertből — azonnal, esetleg f. évi 

Szent-György naptól haszonbérbe kiadandó. 

A feltételek iránt értekezhetni a tulajdonos 

nővel a kisdedóvodában. 

Sxentes. 1891. Nyomatott Sima Ferencz fyormjtóján. 

10. szám. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak az iparos segédek, hogy az 

ipartestület békéltető bizottságának kiegészí-

tése céljából tartandó választási közgyű-

lésre Szentes város területén lévő összes 

iparos segédek az 1884. évi XVI I . t. c. 

141. §-ában körülirtakhoz képest, f . é v i 

márc ius hó 22-én délelőt t 9 óra-
k o r az ipartestület hivatalos helyiségében 

(csizmadia céhház) jelenjenek meg. 

Egyidejűleg figyelmeztetnek a segédek, 

hogy ez alkalommal a segély pénztári ügy is 

tárgyalható leend az ipartörvény 142. §-a 

alapján, és végre, hogy lehetőleg iparágak 

szerint a békéltető bizottságba 30 rendes 

és időközönkinti kiegészités végett 10 póttag 

leend választandó. 

Szentes, 1891. március, 7. 

Ny i r y Gyu l a , 
tanácsnok, iparhatósági biztos. 

Hirdetmény. 
Hoffer Adolfnak Juhász Mária elleni vég-

rehajtási ügyében, a szentesi kir. járásbiróság, 

mint tkvi hatóság 4414-890 . tk. sz. a. ho-

zott végzése folytán, a szentesi 2830. sz. 

tjkvben A f 3565. hrsz. a. 1475 nsz. öl te-

rületü nagyhegyi szőlőnek, — továbbá a szen-

tesi 951. sz. tjkvben A f 1302. hrs?. a. bei-

telkes háznak végrehajtást szenvedettet il-

lető ez évi haszonvételi joga birói árverésen 

a legtöbbet Ígérőnek f. hó 23-án délelőtt 

9 órakor, Végh Sándor birói végrehajtó köz-

benjöttével, a kir. járásbiróság helyiségében 

haszonbérbe adatik, melyre az árverezni szán-

dékozók azzal hivatnak meg, hogy a részletes 

feltételeket az árverés napján és színhelyén 

megtudhatják. 

Szentesen, 1891. márciás 19-én. 

1-2 Borbé ly An t a l , 
zárgondnok. 

Özv. KLEIN AUGUSZTA 
a j á n l j a , n a gr 37- v á l a s z t é k ú 

raktárát 
férfi és nöi kalapok, cipők, napernyők, fűzők, 
triccot derekak, keztyük, nyakkendők s minden-

féle férfi és nöi divatárukban 

a legjutányosabb árak mellett 

Több évi a iker ! Számos hála-nyilatkozat! 

Biztos szer fejfájás ellen! 
Ezen, általam készített 

m i g r a i n e p o r o k 
egyoldalú, ideges, rheumaszerü, sőt 

gyomorból származó f e j f á j á s ellen 

legbiztosabb szernek bizonyultak. 

Á r a e g y d o b o z n a k 1 ft 96 kr. 
egy kis doboznak — ft 98 kr. 

Kapható gyógyszertáramban a világ-

hírű csoda mell-thea, mely a légző 

szervek nyakhártyáira és idegrendsze-

rére inger és tájdalomcsillapitó s biztos 

szer a következő bántalmak ellen u. m. 

görcsös, ideges hörglégrekedési, roha-

mos köhögések ellen, száraz köhögési 

inger, nehéz légzés stb. 

A r a egy doboznak 3 5 k r . 

Kapható egyedül 

VÁRADY LAJOS 
a »Hajnalhoz" címzett gyógyszertárában 

Szentesen. 
Postai megrendelések azonnal teljesít-

tetnek. 14 




