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U ö r i z e t é s i á r a k : 

Egy evre . . 

Kél evre . . 

Nepyed évre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s e ^ ; : 

íurcaparti-utca 31. szam, hova a 

ip szellemi részét illető közleme-

uyek és az előfizetesi pénzek is 

küldendők. 

ü . 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Megjelen hetenként háromszor: 

V a s á r n a p , k e d d e o é s p e a t e k e o r e g i e 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiauó-tulajdono-

SIMA FERENC, 

Hirdetésekre nezve 
a iap egy oldala 24 helyre van oeosztra 
E^y neiy ara 90 Kr. Belyegdlj minden 

öeiktatastól külön 3U kr. 

H:rdetesek Stark Nándor könyTkereak«-

ieser>e:i is teivetelnet 

H"ruientetien W velek csak ismert kezek-
töl fogadtatnak el. 

.ftíyiltter-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéz iratok vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

Stark Naaáar kiayv- 'plrkereskedétéfcta. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Ujabb cikkek cim nélkül, 
i . 

A „Szentesi Lap " nem reflektált a „Szentes 

és Vidéke" f. évi március 15-iki vézércikkére, 

melyben Boros Sámuel és Sima Ferenc vezér 

szereplése között van összehasoulitás téve s 

a vármegye nyelvén meg van átkozva Sima 

Ferenc, ki végveszélybe dönti átkos befolyá-

sával Szentes városát. 

Hogy a „Szentesi Lap" , melynek Sima 

Ferenc a szerkesztője, nem polemizálhat sen-

kivel a felett, hogy Sima Ferenc szereplése 

üdvös-e, vagy átkos Szentesre? azt min-

den jó izlésü ember természetesnek talál ja; 

de a „Szentesi Lap"-hoz való viszouyaSima 

Ferencnek nem zárhatja ki azt, hogy én, ki 

a multkorában néhány cikkemmel a „Szen-

tesi Lap" szerkesztője felett is kimondtam 

véleményemet, — e lapban fel ne emelhes 

sem szavam azon egyén és kortörténeti hami-

sítás ellen, melyre a „Szentes és Vidéke" 

csak azért vetemedik, hogy a vármegye 

tehetetlen dühét kiöntse azon emberre, ki 

minden egyéni érdek nélkül, állandóan és 

következetesen, sőt mondjuk : mindig nagyobb 

nagyobb erővel ostromolja a Stammer-uraiom 

alatt joggal megutált megyei kormányzatot. 

Felszólalok e tárgyban, ki vélem ugy 

ismerni Boros Sámuel szereplését és Szentes 

városának Boros Sámuel fellépésétől kezdődő 

történetét, mint a „Szentes és Vidéke," s 

igy meghúzhatom az igazságos párhuzamot 

az egyesek szereplése között. S mivel a „Szen-

tes és Vidéké"-nek koránt sem az volt a célja, 

hogy Boros Sámuelt magasztalja, s nem 

ezért idézte fel ennek szellemét, hanem 

hogy becsmérelje az általa Sima Ferenc veze-

tése alatt látott mai korszakot, amiért Sima 

Ferenc azon működik, hogy megbuktassa a 

vármegye mai kormányzatát: annálfogva egy 

kis történelmi szemlét fogok tartani Boros 

Sámuel szereplése felett, ennek fellépésétől 

kezdve, hogy hadd lássák a mai kor emberei, 

hogy ki volt az a Boros Sámuel és mennyi-

ben jogosult ezen ember nevére hivatkozni 

a Stammer szellemével szaturált mai várme-

gyének ! Csak futó szemle lesz ez; de elég 

arra, hogy lássa a mai kor, hogy a várme-

gye hivatalos lapja által méltán felmagasztalt 

Boros Sámuelnek a maga idejében Szentes 

város igazai érdekében minő nehéz küzdelmei 

voltak a vármegyével. 

Tessék csak megböngészni a vármegyei 

levéltárt, valamint Szentes város levéltárát is, 

majd meg fogják látni, hogy Boros Sámuel-

nek 1848. előtt már két izben kellett futni 

Szentesről, hogy a vármegye üldözése elől 

menekülhessen. Lévén 1848. előtt a várme-

gyének pallos-joga, tehát nem volt tanácsos 

a megye törvényszéke előtt megjelenni an-

nak, aki a vármegyei urak hatalmi vissza-

élései ellen a nép nevében fel merte emelni 

szavát. 

S aki tudni akarja, hát tudja meg, hogy 

Boros S. mikor a szentesi népnek a jobbágy-

ság alól való felszabadítása iránt küzdött, 

azzal is lelkesité a város népét, hogy a város 

felszabadul a megye korlátlan uralma alól, 

magának lesz törvényszéke s ő fog Ítélni 

saját fiai felett és nem a megye. 

Ilyen viszonyban állt Boros Sámuel a 

megyével és éppen nem volt grada persona 

a vármegye előtt. S azután — bizony elszo-

rul a magyar ember lelke — ha Boros 

Sámuelre, Szentes város ezen legnagyobb pol-

gárának sorsára gondoi. 

Boros Sámuel 1848-ban a képviselő-

választásnál elbukott Horváth Ferenccel szem-

ben ; mert Boros Sámuel azt mondta a piac-

ról a szentesi népnek, hogy: Édes atyám-

fiai ! A szerződést, melyet a váltság iránt 

1836 ban kötöttetek az urasággal, fel nem 

bonthatjátok, a váltságot fizetnetek kell! — 

Horváth Ferenc azt mondta, hogy: Édes 

a tyám^ai ! A nemzet felszabadította a job-

bágyságot, szabad a nemzet, tehát nem tar-

toztok fizetni. 

Boross Sámuel tehát, ki azt mondta, 

hogy igenis, amit szerződés szerint elvállal 

tatok fizetni, azt fizetni kell, megbukott és 

győzött az, aki azt mondta, hogy ne fizessünk! 

Boross Sámuel ezután, mint Szentes vá-

ros polgármester, a magyar szabadságharc 

alatt, a szentesi nép álén tanúsított haza-

fiasságáért Haynau vértörvényszéke által ha-

lálra ítéltetett, mely ítélet azonban kegyelem 

utján 18 évi nehéz börtönre változtattatott. 

Ö tehát hazafiságáért vasba verve, börtön-

ben sinlődött, s utána a Bach-korszak nevében 

elfoglalta az uralmat Szentesen Stammer Sándor 

császári szolgabíró, ki ugy el volt vakulva a 

Kossuth-kutyák (így hivták akkor a jó haza-

fiakat) elleni gyűlöletében, hogy még a nőket 

is lerugdalta a padlóról, kik előtte ki nem 

tértek. Még ekkor uraim; nem volt Szentesen 

járda! 

De hát ez a korszak Magyarországra 

nézve a történelem keserű korszaka volt, az az 

idő, mikor sirva vigadott a magyar. S ezután 

8 év múlva kegyelmet kapott Boros Sámuel, s 

ennek a becsületes magyar embernek mindennap 

jelentkezni kellett Stammer császári szolga-

bíró előtt, hogy csendesen, békésen viseli 

magát és nem lázit a hazaszeretet nevében az 

önkényuralom ellen. 

Ez volt Boros Sámuelre a poenitentiális 

korszak. Egy olyan hazafinak, mint ő volt, 

mindennap le kellett hajtani fejét egy Stammer 

Sándor előtt. Erre mondta Boros Sámuel, 

hogy : inkább mennék a vesztőhelyre! 

De aztán mikor kezdett az 1861-iki rövid 

alkotmány szele lengedezni, Stammer, hogy 

gyűlölt szereplése iránt enyhitse a közvéle-

ményt, a még folyton per alatt álló urasági vált-

sági követelésekre nézve, a piacra állt és 

hirdette, hogy: nem kell a váltságot fizetni; 

ő megmutatja, hogy nem fog a szentesi nép 

fizetni. — Boros Sámuel e kijelentésre meg-

csóválta a fejét; de neki egy Bach-szolgabiró 

ellen nem volt szabad felemelni a szavát, s 

a nép rohant vesztébe. Ment Stammer után, 

sőt még istenitette is azt az embert, aki meg-

ígérte, hogy a hátralevő 600000 frt váltság-

összeget nem kell a népnek megfizetni. 

Hatszázezer frtért sok bűnét elnézi a 

nép egy embernek. S a szentesi nép Stammer ta-

tanácsára folytatta a pert az urasággal, melynek 

a vége az lett, hogy egy millió háromszázezer 

frt helyett egy millió kilencszázhatvan ezer 

frtot, tehát közel hétszázezer frttal kellett 

többet fizetni. 

De hát a mi népünk jó és feledékeny! 

Ezután jött 1869 ben a követválasztás. 

Stammer Sándor kiállt a piacra és azt 

mondá: „1850 tői az önkényuralom végéig sok 

bűnt követtem el a nép ellen ; de ezt kény-

telen voltam, tenni ; mert hivatalnok voltam 

s rá voltam a kenyérre szorulva, most függet-

len ember vagyok (Ekkor ugyanis uem volt 

hivatala) s igyekezni fogok felejtetni mindent," 

s felesküdött a 48-as párt zászlójára az isten 

ege alatt, családja boldogságára fogadva, hogy 

ezt a zászlót, még ha alatta kellene is meg-

halnia, elhagyni soha nem fogja. 

S a szentesi nép egy megtért Saulust 

látott ebben az emberben s megválasztá pol-

gármesterévé. és ezen állásból, mint ellen-

zéki ember lett a szintén várfogságot ült 

Török Bálint ellen alispánná megválasztva 

azért; mert Török Bálint nagy Deák-párti volt. 

Ez az ember tehát a nép rendszeres ámí-

tásával s mindig kész könnyével és moso-

lyával jutott azon álláshoz, melyen most 

van s ott fenntartotta magát az uradalmi 

érdekek hű kiszolgálásával és a visszaélések 

rendszeres takargatásával, tehát egy oly anyagi 

és erkölcsi szövetséggel, mely ellen Szentes 

függetlenül gondolkozó polgársága mindig 

nyilt küzdelmet tartott fenn, mely küzdelem-

nek a főispáni változásbaii mindenki termé 

szetes győzelmét látta. 

Zsilinszky főispán azonban, mint ezt már 

„Cikkek cim nélkül" cimü cikksorozatomban ki-

mutattam, képtelennek bizonyult a vármegyei 

élet átalakítására, nemcsak ; de sőt tehetetlen-

ségének és járatlanságának érzetében teljesen 

Stammer karjaiba bocsájtotta magát, mit a 

közigazgatási bizottság ujabb eseményei mind-

inkább beigazolnak. 

Ezen helyzettel szemben most már Sima 

Ferenc szóval és tollal harcol minden téren, 

s a szentesi nép nagy zöme követi őt e küz-

delemben — nálunk eddig soha nem tapasz-

talt erővel és lelkesültséggel. 

Szeretném tudni, hogy mi ebben a küz 

delemben az átkos? 

S mi ebben Szentesre nézve veszélyes? 

S nem fog-e Szentes egy sötét szellem árnya 

alól felszabadulni, ha Stammerrel vékképpen 

leszámolt? De e kérdést nem vezetem tovább, 

hanem maradjunk a Szentesen szereplő egyé-

niségek összehasonlításánál. Hát ki látta 

Sima Ferencet S entesen akár a piacon, 

akár a közgyűlésben felállva, hogy: uraim, 

sok a terhünk, ne építsünk és ne igyekez-

zünk a nép terhének fokozásával haladni? 

— Ki hallotta ezt? S nem volt e ő az elsők 

között a leglelkesültebb szószólója szívvel és 

tollal azon elvnek, hogy egy elmaradt várost, 

mint Szeutes, csak nagy és nagy áldozatok-

kal lehet felemelni! 

Pedig éppen azon nép élén, melynek 

Sima Ferenc évek óta vezére, menuyivel 

tetszetősebb volna az a Stammer-féle szerep, 

hogy: a váltságot nem kell fizetni! 

Felszólaltam még egyszer, hogy ne akarja 
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itt meghamisitani senki a tényeket! S ha már 

felidézzük Boros Sámuel szellemét, ne akar-

junk vele Stammer és a mai megyei kormány-

zat dicsőitésére fáklyát hordoztatni; mert ez 

a szellem ilyen meggyalázásra Szentes részéről 

nem szolgált reá. S mert aki Boros Sámuel 

korszakát átélte, az érezni fogja, hogy Szentes 

város mai küzdelmeiben, Boros S. szelleme 

támadt fel, az a szellem, mely Szentest már 

egyszer felszabaditá! — . — 

A megye tiszta. 
m . 

Abból a néhány darab törött üvegből is lát-

hatta mar a közönség, hogy a .Szentes és Vidéke" 

altal istenitett megyei adminisztratió minő tisztán 

áll a Döme-féle sikkasztas ellenőrzesének kérdésé-

vel szemben. De ilyen dolognan jó a bővebb tájé-

kozás, s azért csak lapozgassuk azokat a bünfenyitő 

iratokat s nézzük, hogy miként is folytak ezek a 

dolgok végig? 

S íme egy kis szemelvény, Döme saját kezű-

leg irt önvallomásából, melyre meg kell jegyeznünk, 

hogy ezen önvallomasokat megerősítő külön okmá-

nyok vannak a varos rendelkezesere, melyekből ki-

tűnik, hogy itt tényekkel állunk szemben, melyek, 

mint mondánk, az ügynek ujabb büntenyitő telve-

teiere adnak alapot. 

Döme önvallomasai: 

„Ket ev ota küzdök magamban, ket evi lelki 

nyugtalansagot es lajdalmat kellett keresztül elnem, 

a mi egész valómat remegtete es tarta folytonos iz-

gató ttsaguan. 

Ez a ket evi neüez szenvedes es kínos fajda-

lom, a miket ez alatt kiallottam, büntetesnek is sok 

volna azon nyomorult hitvány pénzért, melyeket a 

pénztárból elidegenítettem. 

borsjegyekkel is jatszottam folytonosan, mit az 

ellenőr is tudott; mert ő mondotta többször, hogy 

miért áldozok arra annyit; de itt gondoltam keres-

menyemet megaliapitam, hogy így majd penzhez ju-

tok; lutriztam is jobb jövő remenyeben, de minden 

siker nelkul s mindezen es meg mas egyebb kiada-

sokat is 700 frt evi lizetesből nem eszközölhettem, 

mivel havi fizetésem és egyebb csekely jövedelmem 

a hazamnal eszközölt javitasok költségéit is alig fe-

dezte, s miután közvetve a számvevők segeiyevel a 

hibás szamadasok keresztül vitele és elnezese foly-

tan penzhez jutottam, mely az egyes telektől bevett; 
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de az el nem naplózás következtében feleslegül mu-

tatkozott, a mely a tett p i l l ana t ában el-
vak í to t t , m i n t bárk i t is oly körülmé-
nyek között , különösen m ikor tnd ja azt, 
hogy számadása azért helyeseltetni fog 
a számvevőség á l ta l , — többször magam-
hoz vettem a pénzt s abból ad tam a ki-
ket az ügy érdekelt, nevezetesen Török 
Sándor el lenőrnek, Götz l I gnác és Al-
bertényi An t a l számvevőknek. 

Hogy az 1883. évi szamadasunk a számvevők 

által miként lett átnézve, arra nézve elmondom 

a következőket: Götzl Ignác, mi ion az 1884. évi 

szamadasunkat vizsgalta, az 1885-ik év második ne-

gyedében egy alkalommal nala voltam a hivatalban, 

s azt mondá nekem, hogy az 1883. évi számadas 

már csak keresztül ment itt is, meg a megyén is, 

pedig n e m v o l t he lyes s egyúttal igy folytatta: 

hogy i(Jen kényes helyzet állna elö rá nézve ha a 

minisztériumnál az előző 1882. evi zarmérleggel 

összehasonlittatnék az 1883. evi, nnvel azonnal ki-

tűnnék, hogy az 1882. évi zármérlegnel mennyi is 

volt a tartalékalap nyeremenye az utana következő 

evben pedig, midőn többnek kellene lenni, ott meg 

egy nagy hiány mutatkozik, könnyen megtörténhetne, 

hogy vagy 10 evi zarmerleget bekivanhatnanak, mely 

esetnél minket úgymond. — m i n t számvevő-

ke t vennenek felelóssegre, mely nagy kelieuietien-

seget okozhatna. 

Azt pedig, ami ellenembe ielállittátott, nevezete-

sen, hogy az 1884. evi lőköny v egyes tételeit közvetlen 

en vakartam es igazítottam volnaki, haiarozoítaii taga-

dom ; mert joi tudja es eleget latta az ellenőr, hogy 

minduntalan hurcoltak tőlünk a pénztan helyiségt ől i 

tokönyvet, majd egyik, majd másik számvevőhöz, 

s heteken, sót hónapokon keresztül állották nalok 

a főkönyvek s engemet is folytonosan hol egyik, hol 

másik számvevő hivatott magahoz annak megbesze-

lese végett, hogy mi lenne leghelyesebb mod az 

egyenleg helyreallitasara ? mig vegre Götzl Ignác 

számvevő azt monda nekem, hogy küldjeni at az 

1884. évi főkönyvet, majd ő annak egyes tételeit 

kivakarja es megaliapitja, hogy menynyi hianynyal 

igazítsam ki azokat, a főkönyv szelem meg is je-

gyezte ceruzaval: ezeknek kngazitasa altalam azért 

is jobb lesz, mivel egy lesz az iras és nem fog ké-

sőbben sem feltűnni az igazítás. 

Itt megjegyzem, hogy en mar előbb az 1885. 

évi főkönyvben helyesen vezettem at az 1884. évi 

maradványt, ami meg is látszik. Én a javitasokat az 

1885. évi főkönyvbe mar az 1884. évi kiigazított 

10. szám. 

íapon számvevői utasítás folytán tettem. Szóval 

minden évben az általunk első izben beadott szám-

adási zármérleget m e g s e m m i s í t e t t é k a szám-

vevők ngy a városnál , m i n t a megyé-
né l , s velünk ujakat készíttettek; de soha hiba 

feltüntetve abban, vagy számadási pénzhiány meg-

térítéssel nem lettünk elmarasztalva, vagy nagyon 

számba sem vehető összeggel a valósághoz. Volt 

eset, amidőn egy évi számadásáról, jelesen az 1884. 

évről két izben is készíttettek velünk zármérleget a 

szerint, a mint a számadást j a v í t o t t á k . A zár-
mérleg megmutatja, mert azokon egy évin sincs szám-
vevői igazítás és árvaszéki igtató szám, m e l y l y e l 

az első i z b e n be te r j esz te te t t , holott, ha szám-

vevői elmarasztalas volt, okvetlen a zarmérlegen is 

javításnak kellene lenni. S itt kiemelem, mikép a fő-

könyvek a hamisítások eszközlése alkalmával nem az 

en kezelésem alatt, hanem a nalam levő elismer-

vény szerint, Albertényi Antal megyei számvevőnél 
voltak 

— A belvíz. Ugy látszik, hogy ez 

évben az árvizet el fogjuk kerülni. A felső 

áradások ugyanis éppen nem fenyegetnek 

azzal, hogy árvíztől kelljen tartanunk. Annál 

több baja van azonban a társulatnak és a 

városi hatóságnak a belvizekkel, melyek a hó 

gyors olvadása következtében egyes helyeken, 

mint Alucsihát, Ecser, Kis-Tőke és Jaksor 

egyes részein egészen fenyegetőleg léptek föl. 

— A Mucsiháton több ezer hold fekszik viz 

alatt; de az ecseri rét is viz alatt van. A 

mucsiháti vizek a Kórógyon jutnak a Kurcába, 

az ecseri vizek pedig a Vekeren. De rendsze-

res bel vízlevezető csatornája nincs egyik viz-

nek sem, s igy a megeresztés az alsó terü-

letekre nézve a legnagyobb veszélylyel jár. A 

mucsiháti vizek több rendbeli törvénytelen 

gáttal vannak felszorongatva. Ezen gátak el-

vágatása iránt Sarkadi polgármester és Vido-

vics főszolgabíró f. hó 24-én tartottak hely-

színi tárgyalást. A tárgyaláson a város ré-

széről Abaö'y Zsigmond, a társulat részéről 

Schneider József szakaszmérnök vettek részt 

szakértőkként. A vizfellartó gátakat a törvény 

értelmében köteles a hatóság elvágatni; azon 

ban azt ugy kell eszközölni, hogy a viz na 

gyobb kártétel nélkül bocsáttassék le. — S 

éppen ebben van a nehézség; mert a mucsi-

háti vizek a Kórógyon mehetnek a Kurcába, 
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Az ügyvéd tárcája. 
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Irta Hugó Alfréd. 
A .S zen t es i L ap " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

Reinhard, midőn egyedül maradt a szobaban, 

dühösen toppantott labaval s izgatottan jart fel s 

ala. Ismerte atyjanak semmi ellentmondást nem tűrő 

termeszetet, egymást kergette agyaban a gondolat: 

Ali lesz belőle es mit fog mondani Hilda, ha gyors 

és semmivel sem indokolható eiutazasaról értesül ? 

Vegre is belatta, hogy atyjanak igaza van, s 

kenyten kelletlen bar; de elhatarozta magat, hogy 

engedelmeskedni fog, annyival inkább; mert azon 

magas tisztelet es közbecsülesnel fogva, melyben 

Gumbinner all, no meg, hogy öt csak mint fogadott 

tíut ismerte a világ, okosabbat nem is tehetett 

volna. 

Ilyen elhatarozassal es Verhagent okolva tért 

nyugalomra. 

A következő nap reggelén Gumbinner és Rein-

hard neman, egy szóváltás nélkül költötték el reg-

gelijüket, hogy meg Brigitta se tudjon meg a tör-

téntekről semmit. 

A reggeli elköltése után mindketten a kabi-

netbe mentek, hol Reinhard bocsánatot kért atyjától, 

mentsegül Verhagen csábítását hozva fel. 

Gumbinner Werner szó nélkül hallgatá meg 

Reinhardot, azonban nyílt, athato tekintete folyton 

az ifjúnak a belső küzdelemtől megtört bágyadt ar-

cán függött. 

— Mentegetődzesedet semmi körülmények kö-

zött sem fogadhatom el, — monda végre, midőn 

Reinhard elhallgatott, — ova intettelek Verhagentől 

s mar elég idős és okos is vagy arra, hogy az 

efajta kísértéseknek ellen állj. Verhagen jól tudja, 

hogy születésed titkanak leleplezésevei nem tesz 

neked kedves dolgot, ezen ingerkedések tehát neki 

vagy örömet szereznek, vagy egyeb bűnös céljai 

lehetnek vele. Hinned kellett volna szavaimnak 

s a kígyó incselkedésevel mit sem törődni. 

— Igazad van atyam. Beismerem cselekedetem 

helytelensegét, azonban neked is természetesnek keli 

talalni, ha e titok engem ejjel-nappal foglalkoztat-

— Természetesnek ? Oh, korántsem, — foly-

tata Gumbinner, — gondolataidat mas dolgokkal is 

foglalkoztathattad volna s azon titoknak nem iett 

volna szabad ietezni sem többé read nézve, miután 

közöltem veled, hogy tontos okoknál fogva nem 

deríthetem fel előtted. Ne hidd tehát, hogy hitelt 

adok szavaidnak, ne hidd: ugy olvasok lelkedben, 

mint egy nyitott könyvben. — Azt mondod, sajná-

lod a törtenteket. Ebben igazad lehet, en azonban 

azt hiszem, hogy e sajnalkozas inkább a következé-

sekre vonatkozik. Bezzeg nem sajnalkozol vala, ha 

terved sikerűi! A mellett maradok tehát, amit mond-

tam az éjjel: a válás elkerűlhetlen, nármennyire 

fajdalmas lesz is ream nezve. 

— Ö eljegyzésem? 

— Eljegyzésed útjában mi sem áll, főkép ha 

Hilda igent mond. Különben is ma még ugy sem 

utazhatol. Latogatasokat kell tenned az emberek 

kiváncsiságanak fokozásara. Azt hiszem, megértettél ? 

S most hagyj maganua; beteg faradt és kimerült 

vagyok, estére majd bőveoben fogunk e tárgyról 

beszélni. 

Orvoshoz kellene fordulnod, atyam ! 

— Ejh, mit I Az orvosok ugy sem segíthetnek 

rajtam. Az egyetlen még, akiben uizom, Rust dok-

tor volna; de annak meg a lábara hágtam. 

— Á kórház előtt megyek el, ne szólítsam fel, 

hogy latogasson meg ? — kérdé Reinhard, mialatt 

egy iratcsomagot hóna alá vett és kalapja utan 

nyúlt. 

— Nem bánom, azonban alig hiszem, hogy tel-

jesítse kérésed. 

— Oh, az orvosok szeretik a pénzt, miért ne 

jönne tehát ? El fogom küldeni s ha tanacsa nem 

tetszik, ne kövesd. 

E/.zel Reinhard elhagyta a szobát. Gumbinner 

gondolkozva nézett fogadott fia után, miközben arca 

szomorú kifejezést váltott. 

— Meg kell történni! — mondá halkan, mi-

dőn egyedül maradt, — mert csak egy bizonyos 

ideig való eltávolítás által éreztethetem vele, hogy 

mije vagyok én neki s hogy mit veszt a velem való 

szakítás következtében. Ha bűnbanólag tér vissza, 

tart karokkal fogadom s ismét helyreáll közöttünk 

a régi jó viszony. 

Gumbinnert e gondolatok közben egyszerre a 

kétkedés szállta meg, ismét némán bámult maga 

elé s kétkedőleg rázta meg Ősz fejét. 

Végre is egyik írnoka rázta fel merengéséből, 

ki Meerthal báró hadnagy látogatását jelenté be. 

(Folytatása következik.) 
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a Kórógy pedig majdnem mindenütt be van 

vetve. — A társulat tehát röktönzött csator-

nával igyekszik a viz útját egyengetni, hogy 

a viz nagyobb kár nélkül legyen levezethető. 

Az ecseri rét birtokosainak helyzete sok-

kal nehezebb; mert itt egy természetes fen-

sik van, amelynek neve ecseri rét, s mely 

most széltébeu hosszában viz alatt fekszik. 

Innen hajdan az urasági árkon eresztették 

le a vizet a Vekerbe. — Ezt az árkot kellene 

most is felhasználni, de ehez szintén ható-

sági közbejövetel kell, s akkor ezek a vizek 

a Vekerbe, onnan pedig a Kurcába jutnak. 

— Sok szegény ember kenyere mentetnék 

meg ezzel. De hát ehez, még a belvizek rend-

szeres művelete meg nem kezdetik, az egyes 

birtokosok jó akaratú hozzájárulása szüksé-

ges. Ez pedig uincs meg mindenütt. A tőkei 

és jaksori vizeket az érdekelt birtokosok 

hozzájárulásával a legszebben le fogja ve-

zetni a társulat. 

E belvizbajos világban legjobb dolguk 

van a vekerlaposi birtokosoknak, kik okulva 

az 1888-iki belvízkárokon, önként adtak a 

csatornának területet, melyet a társulat ki-

épített, s ime, ezen területeken, hol mindig 

sik viz volt, most nincs egy csepp viz se! 

Ezt lehet elérni, ha az érdekelt birtoko-

sok a közös veszély elhárítására kezet nyúj-

tanak a társulatnak. 

Helyi és megyei hirek. 
— A szen tes i k a s z i n ó t egy kissé vérén 

vette lapunk mult számanak vezércikke. A választ-

mány ugyanis f. hó 26-án ülést tartott s itt meg 

lett tárgyalva, hogy nincs helyén, hogy a „Szentesi 

Lap" gavallérság dolgában olyan léhának tartja a 

szentesi kaszinót, mint amilyen, s azért elhatározta-

tott, hogy egy barom tagu küldöttség meg fogja 

kérdezni a szerkesztőt, hogy azt a becsmérlő cik-

ket ki irta? Csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy 

a választmány gavaliéros elégtételt kér-e, ha megtudja, 

hogy ki a kaszinó kritikusa? 

—- A K ó r ó g y , melynek megnyitása oly 

hosszú időn át és annyiszor hasztalanul kérelmezte-

tek, f. hó 26-án végre mégis megnyittatott, hogy 

azon at a Mucsihát és Bűsérben felgyülemlett bel-

vizek a Kurcába levezettessenek. A megnyitás 

¿Sarkadi polgármester es Vidovich mindszenti fő-

szolgabíró közbenjőttével ejtetett meg s ezzel egy 

regen érzett baj nyert orvoslást. Sarkadi polgár-

mester a Kórógy megnyitását a következő hivatalos 

értesítéssel tudatta az erdekeit birtokosokkal: A szen-

tesi és fábiáni Kórógyban és a Mucsíhaton levő 

erekben felgyülemlett nagy mennyiségű belvizeknek 

a Kurcába leendő leeresztése f. hó _6-an, alúlról 

kezdve fokozatosan fog eszközöltetni, miért is a 

Kórógy medrében törvénytelenül épült gatakat min-

denki kötelességének tartsa eltávolítani, hogy a viz 

szabad lefolyásának ne álljon útjában semmi, a 

csatornák és átereszek kitisztitandók, mivel a szen-

vedhető károk megtérítésére senki igényt nem tart-

hat; de sőt a törvény értelmeben 100 írtíg terjed-

hető pénzbüntetéssel sujtatik. 

— P n r i m . Hűvös, esős idővel köszöntött be 

f. hó 24-en a zsidóság több ezredéves örömünnepe, 

a purim. Az egész föld kerekségén, merre csak zsi-

dók laknak, lakoma, vigasság volt ezen és a rákö-

vetkező napon, mely alarcosok látogatásával és bo-

hókas jelenetekkel van összekötve. Városunkban is 

vigan folyt le a purim ünnepe s majdnem minden 

izraelita polgártársnál volt egy kis lakoma: kinél 

mint tellett. 

— K é k s z a k á l l ú h e r c e g egy kosárfonó 

képében. Szlanina Lipót, akinek ősei a szláv idio-

mara hallgatnak, ide Szentesre, az alföld kellő kő-

zepere szakadván le, egy verőfényes szép napon az 

itteni róni. kath. templomban örök hűséget esküdött 

Lénárt Erzsébet, szintén kosárfonó mesterséget foly-

tató leánynyal, hogy igy a magyar és szláv nem-

zetiség közötti egyesülést minél bensőbbé tegye. 

A ver azonban nem tagadja meg magat. Szlanina 

Lipót, a ravasz tót, mert Lénárt Erzsébet kényelmes 

és borral fűszerezett életet nem biztosithatott neki, 

s mert Szlanina Lipót egyébként is összeütközésbe 

jött a bün^tő törvénykönyvvel, a hitestársi szövet-

séget felmondta nejének s Szegeden próbált ujabb 

szerencset. Sikerült is neki itt egy ártatlan és jó 

hiszemü leányt behálóznia, akinek nőtlenséget szín-

lelve, a szegedi alsóvárosi róm. katholikus plébánia 

templomban a mult évben ujabb hazassagra lépett. 

Lénart Erzsébet éppen nem volt kíváncsi Szlanina 

Lipót jelenlegi foglalkozasa és életmódja iránt, ha-

nem a rendőrség (mert röndnek muszáj lönyi!) 

puhatolódzott jó Szlanina Lipót viselt dolgai után 

és ekkor — oh neked kék szakállú herceg! — a 

szegedi rendőrkapitányság utján sült ki ő kelmé-

nek a turpissaga, hogy t. i. bigamiát követett el. — 

Szlanina Lipót e kalandja aligha nem sok fejtöresre 

ad majd okot a jogtudósoknak és biraknak; mert 

mint külföldi (osztrák) felett aligha nem Ítélkezni 

akar a magyar és az osztrák birósag is. 

— Értes í t©» . A szentesi kölcsönös segélyző 

egylet (20 kros) igazgatósagától vett ertesités sze-

rint, a nevezett egyletnél az e heti befizetések — a 

húsvéti ünnepekre való tekintetből — vasarnap he-

lyett szombaton, vagyis f. hó 28-an délután fognak 

eszközöltetni. A büntetéspénzek elkerülése végett jó 

lesz ez értesítést íigyelembe venni. 

— A t enyes z t é s re alkalmas apaallatok 

vizsgalata a f. hó 23-an ejtetett meg varosunkban, 

a varmegye részéről erre kirendelt bizottság előtt. 

Elővezettetett összesen 97 darab apaallat es pedig 

41 db. ló, 22 db. bika és 34 db. kan, melyből a 

bizottság beható vizsgalat utan tenyésztésre alkal-

masnak tálait 56 dbot, es pedig 17 ment, 13 bikát 

es 26 kant s ezek részere a tenyesz igazolvanyt ki 

is adta. A bizottság különösen az elővezetett te-

nyeszmenekkel volt megelegedve, melyek között va-

lóban meglepő szép menek voltak. Örömmel je-

gyezzük ezt fel; mert ez lótenyésztésünk haladásat 

dokumentálja a legfényesebben. — Lovaik részére 

a következő gazdak nyertek tenyeszigazolványt: Cakó 

Imre, Kanasz-Nagy Lajos, Bálint János, Pintér Sán-

dor, Kanász-Nagy Imre, Fodor Imre, Molnár Pal, 

Vajda Sándor, Kürti Sándor, Kébeli-Szabó István, 

Sarki-Molnar Sandorne, Sebesi József, Pataki János 

1 — 1, Hejja Lajos és Ruzs-Molnar Sándor 2—2 

ló utan. 

— A I I . oszt. r e n d ő r ö k tavaszi uj ruhá-
zatat Kanasz-Nagy Antal valialkozo tegnap adta at 
Nagy Imre tanacsnoknak. Húsvétkor teüat mar a 
II. oszt. Andrások is uj ruhaban paradezhatnak. 

— B r u t a l i t á s . Főkapitanyi intézkedés foly-

tan, a helybeli rom. kath. templomban minden 

nagyobb ünnep alkalmaval egy őrszem ügyel fel a 

rendre. Dolga azonban ezen őrszemnek egesz f. hó 

22-eig nem akadt s nyugodtan paradézhatott az 

uniformisban. A nevezett napon ugyanis egy Ribatik 

János nevü, törött cserépfazekak drotpancellal ősz-

szekőtö tudora s nagy Szvatopluk ivadék, Kertész 

Kalman 8 éves fiút ugy ütött főbe a toronyajtó kul-

csával, hogy azt menten elbontotta a vér. A mes-

terségerői megfeledkezett Ribatik kapitány elé állít-

tatott s közrend elleni kihágás miatt fog szigorúan 

megbüntettetni. 

— D r a s z t i k u s m u l a t s á g . Tanyai törté-

net. Szmhely: özv. Liba-Horvath Iguacné szül. Pataki 

Julianna tanyaja. Szemelyek: a gazdasszony íia 

György, ennek ket berese Szepesi Lőrinc es Szalai 

Ferenc s a szintén cseléd minőségben ott szolgáló 

Tóth Imre, mint a mulatsag targya. György úrfi 

parancsara ugyanis Szepesi Lőrinc es Szalai Ferenc 

béresek lefüleltek Tóth Imrét, s miután ruhájától 

teljesen megfosztottak, illetlen és tragar szavak kí-

séretében egy eleven macskat dörzsöltek ennek me-

zítelen testéhez, nem is gondolva arra, hogy ezen 

tettükkel a közerkölcsiség bűnebe esnek. Tóth Imre 

attól való felelmében, hogy a tiatal gazda máskor 

is kővettethet el rajta ilyen csúfságot, a faképnél 

hagyta gazdasszonyat, az anyja pedig feljelentést 

tett a rendőrségnél, kérve az ügynek a bírósághoz 

leendő áttételét. Ami meg is fog törtenni s igy a 

drasztikus mulatságnak aligha szomorú vége nem lesz. 

— Fogorvos. Kovács J. fogorvos Budapestről, kit itteni 

sikeres működéséről már előnyösen ismer közönségünk, mint 

a lapunk mai számában közölt hirdetéséből olvasható, f. évi 

ápril hó 1-én városunba érkezik. 

Hirek a szomszédból. 
— F a r k a s J a n c s i v a l l . Farkas Jancsi, a 

csongrádmegyei haramiavezér vall töredelmesen, 
mint a parancsolat. Ez a legfrissebb hír, ami a 
fenyítő törvényszéknél nagy titokban folyó, fölötte 
komplikált bűnügyi vizsgálatból kiszivárog. Ugy szói 
a hír, hogy a haramia-vezér Molnár Elemer tör-
vényszéki biró előtt részletesen elmondta a békés-
csabai adóhivatal betörési históriának körülményeit. 
Érdekesek e bűntény elkövetésének lélektani motí-
vumai is. Farkas Jancsi és társai roppant szorgal-
masan bújtak a lapokat, amikből értesülést szerez-
tek a csabai népbank szenzációs bukásáról is. A 
minden gonoszra vallalkozó Farkas Jancsinak ez a 
hir szöget ütött a fejébe. Rászólott a cimborakra: 
— Jó lenne Csabara menni, a zavarosban halászni. 
Bor mellett, tüzes szavakkal, lassankint fölszitotta 
a tarsaiban a meresz vállalkozásra való vágyat, 
melynek biztak sikereben. Negyen indultak el sze-
kéren egy íelsőtanyai csapszekből. Farkas Jancsin 
kívül résztvettek meg a zsivany-expedicióban Nemes 
Nagy Pal és egy ismeretlen, aki kocsis volt. A ha-
ramia-vezéren kívül Nemes Nagy Pal is a szegedi 
törvényszéki foghazban varja mar büntetését, ellen-
ben a másik ket cinkost meg keresi a csendörseg, 
de ők is rövid idő múlva alighanem horogra kerülnek. 

Hazánk és a főváros. 
— Vi l ágk i á l l í t á s Budapesten. Mar 

honapok előtt több felől hangoztattak, hogy a hon-
foglalás ezredéves ünnepet Budapesten rendezendő 
vilagkialhtassal kellene megülni. Annál is inkább 
letesiteni lehetne ezt, mert francia tőke alUna ren-
delkezesre, melynek erdeke, hogy kelet fele ujabb 
kereskedelmi összeköttetest nyisson. A kormány azon-
ban eddig nem tudott megbarátkozni azzal az esz-
mével, hogy idegen tamogatassal rendezzenek világ-
kiállítást, de az elhatarozó szót nem mondta ki. Gr. 
Zichy Jenő most reszletes tervezetet dolgozott ki, s 
ariOl vasarnap előadast tartott az iparos körben. 
Elmondta, hogy külföldi előkelő vallalkozok (köztük 
van a toronyépítő Eiffel is) bocsátják rendelkezésre 
a szükseges tőket, a magyar kormány pedig kellő 
betolyast biztosíthatna maganak a kiállítás rendezé-

I senel Gróf Zichy előadasa alapjan az értekezlet ki-
mondta, hogy a vilagtarlat letrejövését kivanatosuak 
tartja, politikai, közgazdasagi, kulturális és általanos 
nemzeti érdekekből. Az értekezlet ideiglenes bizott-
sággá alakult, mely vegrehajtó bizottságot küld ki 
a szélesebkörü mozgalom megindítására és a vég-
ből, hogy az iparossag kivanalmait a kormanynak 
tudomasara hozza. 

— Borzasztó gyilkosság, Embertelen kegyetlenséggel 

végbevitt rablógyilkosság bire érkezik Kétfel temesmegyei köz -

ségből, melynek bőse egy Gerbin Vlajkov nevü elvetemült oláh 

i legeny, a szerencseüen áldozat pedig Rovanovics Jakab fiatal 

' hazaló zsidó. A gyilkosság részleteiből a következőket közöl-

hetjük: Kétfélén Tyiuity Gyula kertje alatt levő kis patakban 

| f. hó ±2-en néhány, ott játszó paraszt tiu egy véres, iszonyúan 

összeszurkált holttestet talalt. A halott egy dunnacihába volt 

gyümöszölve. Az egész testen alig volt egy tenyérnyi hely-

melyen késszurás nyomai ne látszottak volna. Legborzasztób, 

ban a fő volt összehasogatva, szájának mindkét széle fölhasítva 

a fülig, arca a felismerhetlenségig eléktelenitve, szóval egy 

borzasztóan meg vagdalt, meggyilkolt ember holtteste volt az. 

A halaira rémült paraszt tiuk remülve meséltek el otthon, hogy 

mit rejt magában a patak. Csakhamar összeverődött a falu 

nepe s rémülve találgatták, ki lehet a szerencsétlenül meg-

gyilkolt ember? — Nem sokáig kellett erre várniok, mert a 

csendőrség altal nyomban megindított vizsgálat Gerbin Vlaj-

kovra terelte a gyanút, ki is elfogatván, hosszas tagadás után 

beismerte, hogy a hazalót ő gyilkolta meg. Március 17-én dél-

után volt, mikor Kovanovics bekiáltott a háza kapuján, hogy 

mi van eladó? Gerbin, aki a pitvarban feküdt földre teritett 

szűrön, nem tudott unalmában mit csinálni, kártyázni szeretett 

volna, de mivel nein volt pénze, elhatározta, hogy az otthon 

nem lévő szeretője dunnájából eladja a tollat. Hívására be-

lépett a házaló. Nézze meg a tollat s mondja meg, mit ér? 

Négy forintot. Nem adom nyolc írtnál alább. Alkudozni kezdtek 

s megegyeztek hat frt ötven krban. A házaló kést kért, hogy 

a dunnahajat fölhasíthassa. Gerbin a fiókból a disznóölésre 

hasznaim szokott hosszú és éles kést választotta ki, a mikor 

átnyújtotta a házalónak, ez nevetve jegyezte meg: Meg lehetne 

vele ölni egy embert. Gondolja ? E percben rohanta meg Ger-

bin agyát a gyilkosság gondolata Míg a szatócsboltba futott 

egy forintot beváltani, meghányta-vetette a dolgot. Földre gyűri 

a zsidó házalót megforgatja torkában a kést, elveszi az órát, 

láncot, gyürüt (amit a szeretőjének szántj, és a nála lévő 

tömött bugyelárist. Mikor visszajött, átadta a forintból az ötven 

krt. Míg a házaló a hatosokat forgatta a markában, hogy nincs-e 

közte hamis pénz, Gerbin hirtelen fölragadott egy furkós-botot 

és oly erővel sújtotta fején a házalót, hogy az eszméletlenül 

terült el a földön. Ezután bereteszelte a konyhaajtót, mindkét 

lábával a házaló hasára térdelt s a hosszú kést bele akarta 

vágni a földön fekvő ember . szájába, de fogai erősen össze 

voltak csukva s a kés hegye a bal ajkszöglettől végig csúszott 

az áll hegyéig, erős mély vágást okozva ott. Ez a hirtelen tá-
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madás és a mély seb fMrázta aléltságából a házalót, megfe- Streller József, 88 éves, Gasselik Károly. Mayr Mihály 
sritve minden erejét, lerántotta gyilkosát maga mellé a földre, Buschek Sinon. Prinz Lipót és Schabl Maté, a kiknek 
ahol néhány pillanatig élet-halálra küzdöttek. Végre felszökött mindegyekike 87 éves, végül Vollmann Zsigmond 
a házaló, egyenesen az ajtónak rohant, de nem tudta kinyitni, a ki 86 éves. Az aggastyanok Összes évszama tehát 

Szörnyű jelenet következett ezután. Mint vérszomjas vadállat 1058. A ceremóniára kijelölt aggnők a következők: 
a prédára, ugy rohant a gyilkos a házaló felé, aki kétségbe- Bock Anna Mária, 92 éves Fuchshtlber Zsuzsánna 
esett jajgatással futotta körül néhányszor a szobát. Gerbin Neustifter Janka, Kaltenbrunner Rozália. Anion Anna 
nyomon követte a vértől patakzót s minduntalan beléje szúrt, 89 évesek, Konz Maria, Neubauer Mar i a , Gamast 
mígnem az sarokba szorulva, érezte ereje hanyatlását, össze- Teréz, Harwartll Zsófia, Huber Anna, Polli Fran 
kulcsolt kézzel erősen zokogva könyörgött irgalomért. A gyil- ciska és Celand Borbala 88 évesek. Az aggnők 
kos nem kegyelmezett. A furkósbotot használta újra, melylyel összes kora hát 1164. vagyis Illég több, mint a k-
föbe kollintotta a szerencsétlen embert, aki eszméletlenül zuhant jelölt férfiaké, 
végig a földön. Ezután boglyas hajánál fogva hátragyürte a 

fejét, fölmetszette a torkát s mindaddig tartotta, míg el nem 

folyt minden vére s örökre le nem csukódtak a szemei. Az L í l k O S 0311111 

iszonyú munka után megmotozta a halott zsebeit s levett a 

hulláról minden értékest. Az eltulajdonított tárgyak: ezüst II. t. 166. számú Döme-féle házában egy lakás van íiyitvány és vázlat alapján. 

10. szám. 

ivek elkészültek, »zen munkálatok folvó évi 

már t i u s hó lfi-tóí Ve dve 1891. é\i 
upr i i is hó 15-ik napjáig 30 napi köz 

rzemlére lesznek a városi birloknyilvántartó? 

hivatalban kitéve. 

Ezen munkálat ellen felszólalással 
lehet élni az 1885. évi XX I I t ez. végrehaj-

tása tárgyában 45055—885. sz. alatt kiadott 

nmlgu m. kir. pénzügyministeri utasítás 216. 

§. értelmében, még pedig: 

1-ször. A műszaki felmérés által ú jbó l 
felvett, tehát helyesbített terület ellen; de 

csak műszaki mérnöki hiteles felmérési bizo-

óra és ezüst lánc, 13 frt és 75 kr. készpénz, börbugyellárís, a szükséges melléképületekkkel együtt haszonbérbe 

kia ó. — Ugyanannak vekerzugi földjéből egy 
hold van apró vetemény alá haszonbérbe, 

vagy feles munkara haszonbérbe kiadó. 

aranygyűrű, egy pár csizma, felső kabát és egy női arckép, 

részben megkerültek. A gyilkost még aznap beszállították a 

temesvári kir. törvényszéki fogházba. 

Kovács J. 
FOGORVOS 

B u d a p e s t r ő l értesiti a n. é. közönséget, hogy f. 
apr. 1-én rövid tai tózkodasra Szentesre ér-

Külföld. 
— A z U t ó p i a h a j ó t ö r é s e . Az angol sajtó 

megdöbbentő részleteket közöl az Utópia gőzös ka-
tasztrótajaról. Ez az 1742 tonnás hajó a fiumei rév-
bői e hó 3 án indult tovább. Nyolcszazharmmc utast ¿v\ 
vitt magavai ez a nagy gőzös New-York felé. Ked- kezik. L a k á s a a Kass-fé íe s z á l l o d a b a n lesz. 
den, március 17-én este 7 órakor érkezett Gibraitar 
ala. Elég világos volt, igen erős délnyugati szél fujt 596.—891. a. 
s a tenger háborgott. Az Utópia lassan haladt a ke-
reskedelmi hajók réve fele. Uiközben több angol 
hadihajó mellett kellett elmennie. Ekkor történt a 
szerencsétlenség. Ott állt vasmacskához kötve az 

u. 

Hirdetmény. 
Anson vérteshajó, melynek a víz alatt hatalmas sar- kek rendelkezései folytán 

Az 1876. év, VI. és XX111. törvényeik- u ű l s o r o z t a t o l t 

2-szor. A műyelési ágakra nézve, a vál 

tozott és elkerülhetetlenné vált u j osztályba 
sorozás ellen. 

3-szor. A netalán sérelmes telekkönyvi 

felvétel ellen. 

4-szer. Ha oly földrészlet, mely a föld-

adó tárgyát nem képezi, mint adóköteles so 

roztatott, vagy ha adóköteles rész kihagya 

tott (4. és 5. £§.) 

5-ször. Ha a földrészlet nem a megfelelő 

minőségi osztályba soroztatott. 

6-szor. Ha a földrészlet a járáson belől 

fekvő, ha tározot tan megjelelendő 
más földrészlettel összehasonlítva, egyenlőtle-

kantyuja van. Az Utópia kikerülte a vértest, de a 
szél és a tenger sodra nekivitte a mélyben levő sar-

tanévre tankötelezettség alá 

az 1891—92. 

tartozó 6 15 
V T , ineiyueii levő sar- ^ gyermekek összeirasa elrendeltetvén, fel-

kantyunak. Oldalaval erte a szörnyű acélt. Felelmes , g / w m w c a , ' 
roppanas hallatszott, a víz benyomult a harminc hivatnak az érdekelt szulok, Kiknek az 
lab hosszú résen, az Utópia felredült és sülyedni 
kezdett. — A kapitany a parancshidon állott. Tüs-
tént vészjelt adott a gőzkürttel; de öt perc múlva 
mar nem hallatszott a veszje!, csak a szerencsetlen 
utasok halalorditasat kapkodta odább a szélvész. Az 
Uiopian leírhatatlan zűrzavar uralkodott. A kivan-

evi januártól augusztus honapokban, — 

továbbá kiknek 1884., 1883., 1882., 1881., 

1880., 1879., 1878. és 1877. években és 

végre az 1876 évi szeptembertől — decem-

ber honapokban született gyuinitkeik vannak, 

dorlok vadul küzdöttek az életért, valósagos tusakat hogy azokat a kiküldött összeíró közegeknek . „ ' . „ . 
vívtak egy-egy darai) la es a mentőövek miatt fel- pontosan bevallani el ne mulaszszak ; mert a * * l vf 
mászták az árbocra, a hajó magasabb pontjaira és l a r t 0 z ó bevallások megtagadása, vagy a való-
labbal tiportak egymást, hogy menekü hessenek. Ne- > , ,x> i i »x 
h u n y hőslelkü ember azonban megkísértette f ö l s e . -aguak elfeid.tese, e titkolasa, ugysz.utéu az 
gitem az asszonyokat és gyermekeket az arbocokra. ( ,ljáro közegeknek ellentállas és ellenök hasz-
E nemes szivek azonban életükkel fizették meg föl- nált sértő kifejezések kihágást képeznek s 
aidozasukat, mert a hullámok rohanasa lesöpörte 100 írtig terjedhető birság büntetést vonnak 
őket a magasból. Mentől melyebbre sülyedt a gőzös, matfuk után 
annal több utast sodrott el a tenger. — Az angol 
hajóraj tüstént vízre bocsátottá az összes dereglyéit; 
de a tenger annyira háborgott, hogy biztos halál 
volt Csak közelítem is az Utópia felé. A mentők te-
hát csak a vízbe ugrott, vagy esett hajótörötteket 
húzhattak ki. Mintegy háromszáz embert sikerült 
így megmentem s a hadi hajókra vinni. 

Egy szemtanú szerint a remület akkor érte el 
tetőpontját az Utópián, mikor mar a hajótest is el-
merült. A szerencsétlen utasok a hajó magasabb 
előrészébe tódultak; de a víz nyomása egyszerre 
pozdorjává zúzta az építményt s a habok tüstént 
elragadtak a rajta ievő nehany szaz emberrel együtt. 

Oly rosz idő volt s a tenger annyira hábor-
gott, hogy az angol dereglyek s a Bernadotte Osz-
kár herceg vezérlété alatt levő svéd Freya korvetta 
mentöcsonakai majd elvesztek. A dereglyek öszsze-
ütköztek és az Immortalité vértes cirkalóhajó gőz-
naszadja hajótörést szenvedett egy sziklán. Két le-
genye a tengerbe fult. Az Utópián összesen 830 em-
ber volt, a legénységgel együtt. Az elveszettek száma 
576. Mar igen sok halottat vetett ki a tenger, íökép 
a spanyol partra. De legtöbb a viz fenekén van, a 
hajó romjai alatt. Az Utópia gőzösnek csak kéménye 
és arbocai látszanak ki a tengerből. A szerencsét-
lenseg ejszakaján az angol hadihajók folyton cirkál-
ták a ginraltan révben es elektromos lampaikkal 
világították, hogy a dereglyék biztosabban kereshes-
sék a hajótörötteket. Az Utópia kapitanya, ket tisztje 
és tizenhárom legénye megmenekült. 

Városi adóhivatal. 

Szentes, 1891. március 21. 

Tóth K á l m á n , 
4—3 adóügyi tanácsnok. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város és határában az 1889. és 

1890 ik években foganatosított kataszter i 
helyszinelési felvétel szerinti birtok-

Ezen munkálatba való betekintést any-

nyival is inkább ajánlom a földbirtokos közön 

ség figyelmébe, mivel eltekintve attól, hogy a 

fentebbi hat eset közül talán egyik ellen sem 

lehet kifogása, vagy felszólalása; de mivel 

ezen uj és állandó s most már végleg befe 

jezett kataszteri munkálat alapján fognak a 

legközelebbi időkben a 1886. évi X X I X . és 

1889. évi XXXV I I I . t. cz. 15. 16. 17. 18. 

5. 6. 7. §§-ban foglaltak alap-

ján városunkban is szerkesztendő hiteltelek 

könyvi betétek elkészíttetni, vagyis átalakít-

tatni, — annálfogva elkerülheUenül szüksé-

ges, hogy a békés birtoklás érdekében a tény-

leges tulajdonos nevére vétessék fel minden 

földrészlet, ezt pedig csak ugy lehet elérni, 

ha a közszemlére kitett munkálatot minden 

egyes föld- és házbirtokos betekinti. 

A munkálat ABC-rendbm leend kitéve, még 
pedig az első fél hónapban, vagyis mártius hó 16-tól 
31-ig A-tól K-ig bezárólag, a második félhónapban, 
vagyis april 1-tól 15 ig bezárólag L- tői végig. 

Kelt Szentesei, 1891. évi mártius 7-én. 

3V3 J uh á s z János, 
birt.-nyilvántartó. 

Különfélék. 
— L á b m o s á s a z u d v a r n á l . Zöld csütörtök 

napjan, e hó 26-an, az idén is megtörtént a becsi 
hofburgban a lábmosás ceremoniaja, melyet a király 
végzett tizenkét öreg emberen. Az agg nők lábmosása 
ebben az esztendőben elmaradt, mivelhogy a király-
asszony Korfuban van. A főudvarmesteri hivatal 
mégis kijelölt erre a szertartásra is tizenkét öreg 
nőt, kik épp ugy mint az aerg férfiak, pénzbeli 
ajandekot kaptak. Az aggastyánok ezek: Gzerwenka 
Antal, 91 éves, Trat Pal 91 éves. Habitzl József 
90 eves, Meyer István 89 éves, Hanger János és 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 1878. 
Díszoklevél. 

< J 
csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szeréiui portlaiid cement és vízhatlan 
mészgyár 
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Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. építész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

Portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Erüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged, 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 
Arany 

1883. 

érem. 

S i e n t ^ . 1891, N t c h j j i í o U S w i For^n-x ^ s r s c j j H i a a . 




