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lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 
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Njrilttér-ben 

minden egyes sor közlese 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r i a p , k • d d a • é s p e i t i k « . r e g g e l 

Egyes szám ára 4 kr. 

felelős szerkesztő es kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náaéer kiayv- ée papirkereekedéaébea. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Horváth Gyula szava. 
Szentes népének ezre és ezre előtt be-

szélt vasárnap Horváth Gyula, az ország e 

jeles férfi a, kinek elfogulatlan, igazságos Íté-

letéhez nem fér kétség és a ki egyéniségének 

és erkölcsi súlyának nagyságával felette áll 

itt közöttünk mindenkinek. 

A „Szentesi Lap* csak pár vonást emelt 

ki Horváth Gyula azon beszédéből, melyet ő 

a vasútnál lett impozáns fogadtatása alkal-

mával mondott; én azonban nagy erkölcsi 

jelentőséget, sőt az itteni helyzet feletti Ítéle-

tet látom és hallom még most is csengeni 

fülemben Horváth Gyula beszédéből, s azért 

mindnyájunk elmélkedésének anyagául ide 

jegyzem Horváth Gyula beszédének emlékez-

tető kijelentéseit, hogy az itéletszerű szavak, 

mint irás maradjanak fenn intelmül mind-

azoknak, akiket illet. 

Horváth Gyula mindenekelőtt kiemelte, 

hogy: mint a sajtó és gondolatszabadságnak 

örök hive, megbotránkozással vette a ka-

szinó választmányának egy lapszerkesztő, mint 

kaszinói tag ellen intézett támadását. S le-

jött, hogy az ezen határozat felett a nép ál-

tal tartandó Ítéletben részt vegyen, mint ahogy 

elmenne az országban bárhova, hol a nép-

szabadság legfőbb palladiuma, a sajtószabad-

ság ellen intézett merénylet méltó megtorlása 

céloztatnék. De leginkább kötelességének is-

merte eljönni ide, hol őt a néphez polgári 

kötelék fűzi, azon nép közé, melyet tisztelni, 

becsülni és szeretni éppen azért tanult meg; 

mert benne a független gondolkozásmód és 

szabadságszeretet mintaképét ismerte fel. — 

Ha valahol megdöbbentő, felháborító: éppen 

itt, Magyarország legmagyarabb vármegyéjé-

ben, hol mindenkinek helyt kellene állni a 

közszabadság oltalmára szolgáló sajtó védel-

mében; éppen itt nem szabad tűrni, hogy a 

sajtószabadság ellen intézett merénylet meg-

torlás nélkül maradjon! 

Két fönség van, melynek ítéletében min-

denki tartozik megnyugodni. Egyik a királyi, 

másik a népfenség. — Ma itt a népfenség ítélni 

fog a megtámadott sajtószabadság védelmé-

ben, s bármily szigorú lenne is ez az ítélet, 

ez előtt meg kell hajólni mindenkinek, mert:, 

a nép szava, isten szava! 
Különben — úgymond — biztosítom 

önöket, hogy azok az állapotok, melyek ma 

Szentest és Csongrádvármegyét örökös küz-

delemben tartiák, már nem fognak soká tar-

tani : mert az tűrhetetlen, hogy egy harminc 

ezer lelket számláló városnak minden szép 

és nemesre kész népe egy, ellene felidézett 

viszályban eméssze erejét. — Ez tarthatlan 

állapot. Ennek véget kell vetni! 

Horváth Gyula ezen szavaihoz nem kell 

kommentár, az ő erkölcsi súlya és itélőképes 

sége és ami fő, országszerte becsült igazság-

szeretete mindenkit meggyőzhet arról, hogy 

a kaszinó hét tagja a személyes boszutól el-

vakítva, futott bele a magánbecsület és a 

sajtószabadság megsértésébe, s ezzel oly hí-

nárba jutott, melyből most lemondásával akar 

menekülni; de a más megbélyegzésére szánt 

ítélet árnyékát ez a visszalépés nem választja 

el tőlök, sőt növeli ezt; mert ha jogos és be-

csületes volt a választmány határozata, akkor 

a mellett meg kell állni mindvégig férfiasan. 

— A becsületes tett megoltalmaz mindenkit, 

bármily támadások és tüntetésekkel szemben 

is s csak az erkölcstelenség tettének kény-

szere az, mely alatt megroskad és menekülést 

keres az ember. Igy vau a kaszinó választ 

mánya is, menekül azon asztaltól, melynél a 

testületi oltalom alatt, minden következmény-

től védve hívén magát - a magánbecsület 

feletti ítélkezés gyönyörében oltá ki boszu-

szomját egy ember ellen, ki erkölcsi függet-

lenségével rettenthet lek áll itt minden ha-

talommal szemben. 

A kaszinói választmány visszavonulása 

mutatja azt, hogy mily erkölcsi igazság rej-

lik Horváth Gyula azon kijelentésében, hogy 

ha a kaszinó választmányát nem bűnös rossz 

akarat, akkor végzetes tévedés sodorta ezen 

határozatba, mely immár elvesztette azon er-

kölcsi értékét is, hogy van legalább, aki érte 

helyt áll; mert mesterei menekülnek tőle. 

Ez ma az erkölcsi situaciója a kaszinó 

választmányának. S ebbe Horváth Gyula Íté-

lete szerint azon végletes tévedés folytán ju-

tott, melyet a magánbecsület és a sajtósza-

badság ellen elkövetett. 

Horváth Gyula azonban nemcsak a ka-

szinó felett mondott ítéletet; de az itteni 

helyzet felett is, mely alatt a vármegye mai 

irányzatának uralmát értette. 

Ez nem tarthat soká! 

Ez az ő kijelentése, hála érte annak az em-

bernek, ki ezt elmondta! 

S nem kevesebb erkölcsi értékkel, becs-

csel bir Horváth Gyulának a banketten tett 

ama kijeleutése sem, melyet Sarkadi polgár-

mester pohárköszöntőjére mondott. A pol-

gármester ugyanis Horváth Gyulát, mint a 

béke apostolát éltette. — Erre Horváth Gyula 

felelt és azt mondá, hogy: igaz, a békét óhaj-

tania kell mindenkinek; ő szívesen munkál 

azon, hogy béke legyen; de csak tisztességes 
béke, mely Szentest a harcból felemeli, — s mig 
ez nem lehet, addig legyen harc! 

Ezt Horváth Gyula mondta és a polgár-

mestert tigyelmezteté, hogy: oly hatalomra 

törekedjék, melynek a nép bizalma képezi az 

alapját; mert a népbizalom nélkül semmi 

hatalmat nem lehet fentartani. 

Ezek Horváth Gyula szavai és én ezek-

hez csak azt fűzöm, hogy Gsongrádmegye 

mai kormányzata éppen azért fog összeros-

kadni; mert nélkülözi a népbizalmat. 

— o — r . 

A tüntetés alkalmából. 
Lapunk szerkesztőjéhez még mindegyre érkez-

nek üdvözlő sürgönyök és levelek a szentesi kaszi-

nóval szemben tanúsított magatartásáért; mely azt 

jelenti, hogy a kaszinó eljárásaban mindenki a sajtó-

szabadság jogosulatlan megtámadását és a magan-

becsület méltatlan meghurcolasát látja. 8 ez a szen-

tesi nép által lapunk szerkesztőjének nyújtott fenyes 

tüntetes mellett méltó elégtétel száz méltatlan ka-

szinói támadással szemben is. 

Lapunk mult számában leírtuk a fáklyásme-

netet s ezzel kapcsolatos tüntetéseket, s megigertük, 

hogy a fáklyásmenetet követett bankettről is részle-

tes tudósítást hozunk. Tesszük ezt annyival inkább; 

mert egy jelen volt tekintélyes polgár azzal kelt föl 

a bankett végeztével az asztaltól, hogy: no uram, 

ha azt, a mit itt hallottunk, leirnak, egy gyönyörű 

könyv lenne. 

Hát hiszen, ahol Horváth Gyula beszél, ki csak 

egy pohárköszöntőben is annyi eszmét, gondolatot 

vet föl, amennyit sok úgynevezett jeles ember egész 

életén se, ott igazi lelki élvezet eltölteni egy estét; 

mert eszme eszmét, gondolat gondolatot kelt föl az 

agyakban, s szinte szellemi versenyre kél a tar-

saság. 

A nagyvendéglőben tartott banketten az első 

pohárköszöntőt Horváth Gyula mondta, szállván 

Sarkadi polgármesterhez. 

A kannibálok — úgymond, — mikor ünnepi 

lakomát ülnek, megesznek egy embert, s hogy ün-

nepi étvágyuk ki legyen elégitve, a legfinomabban 

táplált emberhúst szemelnek ki maguknak. — Ez a 

kannibalismus, melyről gyermekkorában olvasott, 

benne, mint gyermekben, iszonyatot keltet; de mosi 

nem rémiti ugy el; mert a kannibálok vad emberek, 

s ezek lelkét a legsötétebb Atrikaban sem közelit-

heti meg a humanismus jótékony világa. — A kan-

nibalismus azon ünnepelye azonban, melyet a szen-

tesi kaszinó néhány tagja a valasztmány neveben 

a sajtószabadsag is maganbecsület felett rendezett, 

iszonyatot kelt benne; mert ez Magyarországban, 

civilizált nép között, Szentesen, a szabadsagszeretet 

e mintavarosaban történik. Sajnos, hogy ennek ép-

pen itt kellett megtörténni; de megtörtént, s a 

szentesi nép, mikor ezt látta, azt mondta, hogy azo-

kat a fogakat, melyek a magánbecsület es a sajtó-

szabadságra vágynak, ki kell húzni; mert ezek a 

fogak veszedelmesebbek a kannibalok fogainal is. 

Oly nép, mely a maihoz hasonló védpaizst nyújtott 

egy embernek, a kaszinói kannibalismussal szemben, 

az értelem, a tisztességérzet oly erkölcsi színvonalán 

áll, melyre a város polgármestere, mint a város 

első polgára, lehet leginkább büszke; de büszke ő 

is, mint e város diszpolgara; mert szégyelnie kellett 

volna magát, ha Szentes város népe elégtételt nem 

nyújt a város azon polgárának, ki annyit munkál, 

annyit várad e varos előhaladasa érdekében és mun-

kai atiélkül, hogy azért bárkitől elismerést várna. — 

Élteti Sima Ferencet, a lapszerkesztőt s a szentesi 

közélet vezérharcosát, kit semmiféle támadás ne 

riasszon vissza küzdelmeiben. 

Balogh János mondta a második pohárköszön-
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töt, s kiemelé, hogy: a polgármesternek felajánlt 

szót magának reklamálja. - Az ezernyi ezer nép 

által ma ült ünnepély és hangoztatot éljenek lelké-

nek szarnyai, visszaviszik emlékezetét a boldog gyer-

mekkorban, mikor szintén ünnep volt Szentesen s 

ki voltak állitva az iskolás gyerekek is, hogy ünnepel-

jenek és tüntetessenek. — A tanitó kiadta a paran-

csot, hogy majd ha ő a pálcáját fel fogja emelni, 

akkor az egész gyermeksereg „vivatot" kiáltson. 

Mikor ez az ünnepély volt, akkor még szóló nem 

tudott egy szót se diákul, s igy nem tudta azt sem, 

hogy mit tesz az a vivát? — De hát betanulták a 

gyermekek és csak ugy harsogtak előre, hogy a 

tanítónak szinte ragyogott az arca, hogy az ő tanít-

ványai mily gyönyörűségesen fognak tüntetni az 

ünnepélyen. Végre megérkezett a nap és jött egy 

fényes társasag hintókon, kocsikon a városba. — 

Ezt a kocsisort egy csapat zsandar nyitotta meg és 

egy csapat zsandar zarta be. — Mikor ez a zsandár-

rál szegelyezett sereg a városba érkezett s jött köz-

tük egy négy lovas hintó, akkor a tanitó felemelte 

a pálcát és a gyermeksereg felharsogott, hogy; vivát! 

— A szomorú emlekü Bach-korszakban volt ez a 

vivatos felvonulás, s ő haza ment es azt kérdezte 

otthon, hogy: mert kellett nekik vivatot kialtani és 

hogy az a vívat mit jelent? — Hát otthon azután 

azt mondtak, hogy az a vivát annyit jelent, hogy : 

eljen! 8 ugyanekkor a nagybatyja megmagyarazta 

azt is, hogy azért nem volt szabad ,eljen*-t kial-

lani; mert utana aüDan az időben csak egy nevet 

kiáltották, hegy: Kossuth Lajos! — Akkor így volt 

ez az orszagban, s most ugy van Szentesen, hogy 

eljent nem is lehet kialtani, hogy utan ne kialtsa a 

szentesi ember, hogy: Horváth Gyula. — Szónok 

nem folytathatta tovabo a pohárköszöntőt; mert az 

eljenzes elnyelt minden szot. 

Pásztor János, a szentesi gazdak e kitűnő 

toasztirozoja kelt most tel és mondott egy oly szép 

pohárköszöntőt, mely sziute irigylés targya volt. 

Reg ismert dolog úgymond, hogy az ember még 

teritett asztalt tart es teli kancsó se hiányzik az 

asztalarol, annak mindig van vendége es mosolyog 

körülötte a jo baratsag, hanem ha azutan baj eri 

azt embert, el fogy a terítek, kiürül a kancsó és 

a jo Daratok serege nemcsak megfogyatkozik; de 

sőt, kik aeiőtt naposak voltak asztalunknal, mert-

földre kerülnek el bennünket, nehogy bajunkban 

segitsegert fordulhassunk hozzájuk. Olyan ember 

azutan szinte a mesebe való, ki a bajban megma-
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rad az ember mellett, pláne annak meg hire is ki 

vész már, hogy valaki csak akkor keresse fel az 

embert, ha baja van. Van nekünk, uraim, egy olyan 

jó barátunk, ki még nem evett a mi teritett aszta-

lunknál ; de mindig eljött közénk, ha bajunk volt. 

j — Ez az igazi, szinte meseszerű barátja Szentes 

városának Horváth Gyula, városunk díszpolgára, 

kit az isteni gondviselés adott nekünk, hogy őrköd-

jék felettünk és védjen bennünket minden bajunk-

ban. — Hát uraim, én városunk ezen gondviselés-

szerű férfiáért emelem poharam, s mivel már ő 

is őszülé s mivel ő is halandó, nekünk pedig örökké 

szükségünk volna egy ilyen emberre, ki mindig ki-

nyitotta Szentes előtt azokat a kilincseket, melye-

ket nem értünk el, hát adja az isten, hogy az ő 

fiaiban is hasonló gondviselésszerű polgárokat nyer-

jen Szentes 1 

Mondani is felesleges, hogy Pásztor János szép 

pohárköszőntője milyen lelkesült éljenzést keltett. 

Sarkadi polgármester kelt most fel és Horváth 

Gyulát éltette, mint a kinek eljövetelét a béke zá-

I 
loganak tekinti. Kéri is Horváth Gyulát, hogy be-

folyását tegye latba, hogy a Szentes es Csongradmegye 

között feldúlt allapotot valahara a béke valtsa fel. 

Horváth Gyula nyomban felelt a polgármester 

pohárköszöntőjére, kiemelte, hogy a ki Szentest 

szereti, annak azon kell lenni, hogy a béke helyre-

álljon ; mert e viragzasnak indult város közjavát 

csak közéleti és tarsadalmi egyetertessel iehet elő-

mozdítani. S en, úgymond, ki Szentest önzetlenül 

szeretem, rajta is leszek teljes erőmmel, hogy a 

beke helyre álljon; de Szentes csak olyan bekét 

togadhat el, mely becaületere es tisztességere válik, 

mas aron a mai küzdelmek között Szentes bekere 

nem is gondolhat, mert inkább legyen haboru, mint 

beke Szentes megszegyenitésevel. S polgármester 

urnák azt ajanlom, hogy ung e varos elen áll, csak 

olyan hatalomra tamaszkodjek, mely a nep birto-

kában nyeri alapjat; mert minden hatalom rövid 

eietü, mely nem a nep bizalmabol való. 

A pohárköszöntők ezután egymást értek. Horváth 
Gyula mondott egy igen szép pohárköszöntőt a 

szentesi gazdakra, dr. Filó Lajos a sajtóra, Pásztor 
János a gazdak vezerere: Szeder Janosra, Szeder 
János Sima Ferencnere, Kátai-Pál János Balogh 

Janosra, Udvardy Sándor a szentesi népre, mely 

szembe néz minden hatalommal, ha ügyenek veze-

reit tamadva latja, Tary Endre Mindszentről Horváth 

Gyulát élteti, kiben Csongradmegye iránt táplált 
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jobb remények megvalósulását látja, Korom Gáspár 

Mindszentről kiemeli, hogy a mindszentieket ezen 

ünnepélyre a kötelesség és remény hozta; köteles-

ség, hogy kifejezést adjanak ez ünnepély alkalmából 

Sima Ferenc iránt táplált elismerésöknek és Horváth 

Gyula iránt táplált reményők, kinek beavatkozásá-

tól Csongrádmegye jobb sorsát várják, — Horváth 
Bálint Ecseri Lajos ügyvédet, Fábián-Tóth István 

dr. Filó Lajost élteté, ki elzárkózott életű; de ha 

szükség van rá, mindig kész a küzdelemre. Végre 

dr. Filó Lajos zárta be a toasztok sorát egy szel-

lemes pohárköszöntővel, melyet a szentesi tyúkokra 

mondott azon alkalomból, hogy a faklyasmenet 

a tyukpiarcól indult ki, melyből az ellenpárt 

I majd viccet fog csinálni, pedig ki melybőll 

nem lehet élcet faragni; mert az igazságot, ha más 

nem, a tyúk is kikaparja, már pedig az igazság, 

hogy a hatalmi visszaéléssel tengetett megyei kor-

mányzat soká nem tarthatja magát, s ha ez meg-

bukott, egy békés és áldásos korszak köszönt be 

Szentesre és egész Csongrádvarmegyére. 

Ezután a pohárköszöntők sora bezáródott s a 

társaság egy része Horváth Gyulával éjfél után 1 

órakor távozott; de az egybegyűltek nagy része 

' reggelig mulatott. 

— Becsületbíróság. Irtuk, hogy a 

lapunk szerkesztője által kihívott szentesi 

kasziuó választmányának segédei: dr. Cicatricis 
Lajos és dr. Tasnády Anta l , dacára annak, hogy 

márt ius 31-én jegyzőkönyvileg megállapodtak 

abban, hogy egy, a nemzeti kaszinó kebelé-

ből alakítandó becsületbíróság ítélete alá fog-

ják bocsájtani a szentesi kaszinó eljárását, 

annak megállapítása végett, hogy a kaszinó 

eljárásában van-e sértés és a kaszinó, m in t 

testület tartozik-e elégtételt adni ? — e fölött 

a becsületbiróságnak í. h ó 4-én kellett volna 

dönteni. Közben azonban Hentaller Lajostól 

kért a kaszinó választmánya választ arról, 

hogy lapunk szerkesztője kért-e annak idején 

lovagias elégtételt a közte és Hentaller La jos 

között fenforgott hírlapi polémia a lka lmából ? 

Hentaller Lajos azt irta, ami igaz, hogy S ima 

Ferenc tőle lovagias elégtételt nem kért. Ezen 

egyszerű, száraz válaszra, mely egyáltalában 

nem jelenti azt, hogy lapunk szerkesztőjének 

Hentaller Lajossal elintézetlen lovagias ügye 

volna, nevezett segédek a nyílt megál lapodás 
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Az ügyvéd tárcája. 
— Regény két kötetben. — 40 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i Lap* számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

— Reinhard? Sőt ellenkezőleg, nekem kell őt 

helyettesíteni. 

— Hogyan? Hat képtelennek tartja őt ezen 

tisztre ? 

— Ments Isten! Reinhard minden tekintetben 

szakképzett jogász, akire minden utógondolat nélkül 

bizhatom ügyeimnek tovább vezetését, azonban neki 

hosszabb időre külföldre kell mennie. 

Rust doktor gondolatokba merülve nézett 

Gumbinnerre, majd türelmetlenül játszva szemüve-

gevei, kérdé: 

— Hivatalos ügygyei áll kapcsolatban ezen 

utazas ? 

— Nem. 

— Reinhard e szerint kéjutazásra készül? 

— Az sem. Akarom, hogy Francia és Angol-

országok jogügyeivel a helyszínén ismerkedjen meg. 

— Reinhardnak ezen utat mái; korábban meg 

kellett volna tenni, — mondá Rust doktor, — s 

ha most teszi, véleményem szerint ez a legna-

gyobb feltűnést fogja kelteni. 

— S mégis meg kell történnie; mert a körül-

mények ugy parancsolják. — önnek, ki akkor oly 

jóakaratulag felkarolta Reinhard anyja ügyét és fiam 

származásának titkát, valamint az okot is tudja, 

mely a leleplezést tiltja: mondom önnek, a régi jó 

baráttal közlöm. Remélem és hiszem, hogy meg fog 

érteni s a titok tovaDbra is közöttünk fog maradni. 

— Bizonyara ön is azt hitte eddig, hogy fogadott 

fiam mindent elkövet arra nézve, hogy az iranta ta-

núsított josagomat meghálalja. Fajdalom, ez a leg-

nagyobb tévedés s kepzelheti, hogy mennyit szen-

vedek miatta. 

— Erről valóban nem volt tudomásom, — vá-

laszolt a doktor meglepetve, - s ha az ön helyze-

tében vagyok, igyekeznek annak veget vetni. Terin-

gettét ! Hisz önnek semmi kötelezettsége sincs irá-

nyában s könnyen ajtót mutathat neki. 

— Ezt nem teszem. Míg élek, fiamnak tartom 

őt s viszont ő is apjanak nevezüet, ha hibáját őszin-

tén megbanva, bocsanatot kér. Kenyszeriteni akar, 

hogy származasa titkát előtte felfedezzem. Ön tudja, 

hogy ezt nem tehetem. Kéréséin, intelmeim és fe-

nyegetéseim mit sem hasznainak, sőt meg nem en-

gedett uton akart céihoz jutni. 

— S elérte ce.jat ? —• kérdé a doktor gyorsan, 

— Hal' istennek, nem! Azon percben leptem 

meg, midőn az ellopott kulcs segelyével a szekrényt 

felnyitva, a titkot rejtő tárcát magához vette. S mert 

dorgálásom dacára is jogait emlegette, értésére ad-

tam, hogy a történtek utan megszűnt közöttünk min-

den kötelek. Reinhardnak tehát tavoznia kell. Lat-

hatja tehát, hogy tanacsat nem fogadhatom el. 

— Felette sajnalom, — valaszolt Rust doktor 

kalapja után nyúlva, ez esetben mit sem segíthetek 

önön; mert a helyi kura mit sem használ, ha e 

mellett szellemi munkát folytat. Ismétlem, hogy 

nagyon sajnálom ezt, annyival inkább; mert biztos 

sikert remélek tőle s a morfiumot is kiküszöböl-

hetnénk. De mondja csak, mekkora adatokat szed 

most? 

Gumbinner felnyitva szekrényét, egy dobozt vett 

elő, melyben a porok voltak a rendelvénynyel együtt. 

Midőn az orvos ez utóbbit megvizsgálta, fejcsóválva, 

mondá: 

— Nehezen fog menni; de vasakarattal sokat 

ki lehet vinni. Azért kérem, hogy ma este csak egy 

fél adagot vegyen be, még azon esetben is, ha egy 

pár órai álmatlanság lenne a következménye. 

— Köszönöm szives tanacsát, — válaszolt 

Gumbinner, de nem fogadhatom el, bár teljesen 

meg vagyok győződve annak helyességéről. A vilá-

gon semmire nincs nagyobb szükségem, mint az 

alomra, mar pedig tapasztalásból tudom, hogy ha 

az utasitas ellenére cselekszem, ugy ismét nem fogok 

tudni aludni. 

— Ugy hát miért hivatott? — pattant fel a 

doktor gyors mozdulatot téve. — Ha el van ön 

hatarozva a mérget továbbra is használni, akkor 

ugyan egy orvos segélyére sem számithat. 

Gumbinner fájdalmas tekintettel nézett az or-

vosra, ki e közben folytonosan nyugtalan mozdula-

tokat tett. Néhány percnyi szünet után azonban igy 

folytatá: 

— Mindenben követni fogom tanácsát, ha erre 

nézve elég erősnek érzem magam, hisz úgyis ön az 

egyedüli ember a világon, akiben még bizhatom. 

Rust doktor e kijelentésre ugy elérzékenyült, 

hogy nem tett ellenvetést, Gumbinner pedig folytata: 

— Amit pedig Reinhardról mondtam, marad-

jon közöttünk. Nem szeretném, ha a legkisebb rész-

let is kiszivárogna belőle. 

Miután Rust doktor feltétlen hallgatásról biz-

tosította Gumbinnert, a két jó barát kezet szorított 

s Rust doktor elhagyta az ügyvéd szobáját. 

(Folytatása követkwik.) 
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dacára, kijelentették, hogy ők most már nem 

viszik az ügyet becsületbíróság elé, mig Sima 

Ferenc Hentallerrel ügyét el nem intézi és a 

f. hó 4-ére kitűzött határidőben nem is je-

lentek meg Budapesten. — Ekkor Horváth 

Gyula és Tóth Ká lmán , lapunk szerkesztőjé-

nek segédei, az ügynek becsületbíróság utján 

való megállapítására f. hó 8-áig határidőt 

hosszabbítottak, értesítvén az ellenfeleket, hogy 

a jegyzőkönyvben foglalt megállapodáshoz ké 

pest, a kitűzött határidőben kötelességök lett 

volna a kitűzött határidőben a tárgyaláson 

megjelenni, s a kaszinó ügyét minden közben 

felmerülhető kifogásaikkal együtt, a kölcsö-

nösen elfogadott és közös hozzájárulással meg-

alkotandó becsületbíróság elé terjeszteni. Kije-

lentették, hogy a nemzeti kaszinó kebeléből 

alakítandó becsületbíróság Ítélete előtt minden 

tisztességes ember nyugodtan hajthatja meg 

fejét, s részükről semmi kifogás nincs az 

iránt, akár a Hentaller-féle, akár közben fel-

fedezhető kifogás a becsületbíróság elé bo-

csájtassék; de egyszerűen kitérni az ügy elől 

annyit jelent, hogy a kaszinó választmányá 

nak ügyét nem akarják becsületbirósági Ítélet 

alá bocsájtani. — Kiss Zsigmond kaszinói 

elnök éppen ezen nyilatkozat folytán állt ki 

és nem várta be a becsületbiróság Ítéletét. 

A választmány többi tagjainak képviseletében 

azonban dr. Cicatricis Lajos és dr. Tasnády 

Antal, kik elébb már írásosan kijelentették, 

hogy nem mennek a tárgyalásra, a Horváth 

Gyula és Tóth Kálmán által adott válasz 

folytán jónak látták f. hó 8-án Budapesten 

megjelenni, hol a segédek újból összeülvén, 

a becsületbiróság megalkotása iránt a tárgya-

lás fonalát felvették. 

A becsületbiróság egy, lapunk zártakor 

vett távirat szerint, f. hó 9-én délután 4 óra-

kor alakíttatott meg, és pedig olyként, hogy 

a kaszinói választmány tagjai részére becsü-

letbirákká választattak: Gajáry Ödön és Dániel 
Ernő országgyűlési képvisetők, lapunk szer-

kesztője részéről pedig gróf Tolnay és gróf 

Battyány Elemér. A becsületbiróság eljárásá-

nak eredményét csak lapunk jövő számában 

közölhetjük. 

Helyi és megyei hirek. 
— Nyi latkozat . A „Szegedi Hiradó" 

f. hó 7-iki számában „Szabad sajtó* cím 

alatt az én közéleti szereplésem van egy 

vezércikkben tárgyalva és pedig ezen — 

Csongrádvármegye kormányzatát szolgáló lap 

irányzatához képest — köztiszteségem meg-

támadásával. A nélkül, hogy ezen lap 

támadásait sajtó terén csak egy szóra is 

méltatnám, köztudomásra hozom, hogy a 

„Szegedi Híradó" ellen — melynek kérdéses 

cikkét a Szentes és Vidéke is közli, — a sajtó-

pert megindítottam. 

Szentes, 1891. április 9. 

Sima Ferenc. 
— A kaszinó vá lasz tmánya f. hó 8-án 

beadta lemondását és — mint halljuk — f. hó 

26-ára a kaszinó rendkívüli közgyűlésre van egybe-

hiva. Részünkről a kaszinó választmányának lemon-

dásahoz bővebb kommentárt fűzni nem kívánunk, 

csak azt jegyezzük meg, hogy ugy látszik, mely sze-

rint a választmánynak .könyebb volt a magánbecsület 

és sajtószabadságba belegázolni, mint ezen, most 

már minden oldalról ostromolt tény mellett fér-

fiasan helyt állni. 

— A K ó r ó g y és vele kapcsolatos belvizek 

rendszeres lebocsáthatása céljából, a szegvári kórógyi 

birtokosok f. hó 8-án Szegvár község házánál érte-

kezletet tartottak. Ezen értekezleten a társulatot 

Sima Ferenc szakaszigazgató és Schneider József 

szakaszmérnök képviselték. Az értekezlet egyhangú-

lag elhatározta, hogy az esetre, ha a társulat a 

Kórógyba vezető csatornát kiépíti, ingyen fognak a 

a társulatnak területet adni, csak azt kötik ki, hogy 

az építendő csatorna ne legyen szélesebb 6 méter-

SZENTESI LAP. 

nél. Ez értekezleten a Károlyi uradalmakat Pessina 
Ede tiszttartó, Mikolay István ügyész és Illés Jenő 
ispán képviselték. 

— A v e k e r m e n t i birtokosokat Sarkadi 

polgármester a mai nap délelőtt 8 órára Kozák 

György kajáni tanyajára hívta helyszíni tárgyalasra, 

hol a Veker medrében levő áttöltések eldarabolásá-

nak sorrendje lesz megállapítva s ezzel a Veker 

felső részében levő vizek leeresztése megkezdetik. 

— H y m e n . Brüll Ferenc kereskedő f. 5-én 

tartotta eljegyzési ünnepélyét Halason Schön Boriska 

kisasszonynyal, Schőn Mór ottani borkereskedő 

szép és kedves leányával. 

— M é r t é k a l a t t . Az újoncozás negyedik 

napján, — april 7. — összesen 19 III. korosztály-

beli hadköteles soroztatott be részben a hadsereg, 

részben pedig a hovédséghez. Ezzel az idei fősoro-

zás véget ért városunkban. Az eredményt a követ-

kezőkben foglalhatjuk össze : Az állítási lajstromba 

felvett hadkötelesek száma volt az I. korosztályban 

346, a II. korosztályban 241, a III. korosztályban 

193, összesen tehát 780. Ebből az ajánlas és be-

osztás fentartása mellett besoroztatott 168, vissza-

helyeztetett 387, fegyverképtelennek találtatott 168, 

felülvizsgálatra küldetett 14. távol maradt 46, 

teljesen ismeretlen 14. 

— H a l á l o z á s . Kulinyi Zsigmondot, a „Sze-

gedi Napló" szerkesztőjét és nejét: Löffler Hanna 

asszouyt súlyos csaladí gyász érte f. hó 5-én. Egyet-

len kis fiók: Lacika ugyanis 5 és féléves korában 

hosszas ós kinos szenvedés után meghalt. Á kedves 

halott temetése f. hó 6-án délután 3 órakor nagy 

részvét mellett ment végbe Szegeden. Vigasztalja a 

szülőket nehéz bánatukban a tudat, hogy egy an-

gyallal több van az égben. 

— V á s á r . Szent-György napi tavaszi orszá-

gos vásárunk f. hó 18. és 19-én fog megtartatni, 

és pedig april 18-án a baromvásár, april 19-én 

pedig az általános vásár. 

— S t a m m e r i á d á k . Stammer alispán is 

szerepet kért magának a szerkesztőnk és a kaszinó 

között fenforgó lovagias ügy rendezésében. Hogy e 

szerep nem a legtisztességesebb, azt mondanunk 

sem kell. Mikor Sima Ferenc és Kiss Zsigmond közt 

meg volt a párbaj, Stammer volt az első, aki Kiss 

Zsigmond kapuján bekopogtatott. Kiss Zsigmond, 

ki az utóbbi időkben oly odaadással támogatta e 

derék férfiú roncsolt szekerét, joggal hihette, hogy 

az alispán gratulálni megy hozzá; de Stammer 

gratulátió helyett szemrehányást tett neki, amiért 

lovagias eljárásával cserben hagyta a kaszinó vá-

lasztmányát. 

— T ö b b szen tes i g a z d a ellen azon okon; 

mert a városi szabályrendelet ellenére saját házuk-

nál hat sertésnél többet hizlalnak, feljelentés téte-

tett a rendőrségnél. Ezen feljelentés alapján az ille-

tők ellen a kihágási eljárás már folyamatba is té-

tetett. 

— N a g y b e t ö r é s r ő l értesítette f. hó 7-en 

reggel a kunszentmártoni kapitányi hivatal a helyi-

rendőrséget. A nevezett éjjel ugyanis Kunszentmár-

ton főterén ismeretlen tettesek nem kevesebb, mint 

hét űz elet törtek fel és raboltak ki, s a nélkül, hogy 

észrevéttvettek volna, a zsákmánynyal együtt kereket 

oldottak- A nyomozásnak eddig nincs eredménye. 

— B i k a b o r j u k i á l l í t á s . A csongrádme-

gyei gazdasági egyesület a f. hó 18-an tartandó 

tavaszi országos vásár alkalmából díjazással egybe-

kötött egy éves bikaborju kiállítást rendez. E körül-

ményre azzal hívjuk fel a gazdaközőnség figyelmét, 

miszerint előleges értesítések az egyesület titkársá-

gánál nyerhetők. 

- V i s s z a f e j l ő d é s . Paksi János 18 éves 

suhanc, Keresztes-Nagy Antal volt bérese ellen 

hallatlan, az emberi szemérmet a legmélyebben 

sértő feljelentés érkezett a rkapitánysághoz. Paksi 

ugyanis állattá fejlődve vissza, buja vágyainak ki-

elégítése végett, egy állatban keresett élvezetet. Az 

emberiességből teljesen kivetkőzött cseléd nemtelen 

tettét nem átallotta vallomásával pecsételni meg. 

Méltó megfenyités végett a büntető jbiróságnak 

adatott át. 

— P i a c i i d y l l . Nagy népcsődületet idéztek 

elő f. hó b-án a kora reggeli órákban özv. P. J.-né 
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és H. L. a piacon. A két amazon Szépe Károly 

kereskedése előtt találkozott egymással s első dol-

guk volt egymásra rohanni s miután a bámészko-

dók kacaja közben asszonymódra megtépáztak és 

helybenhagyták egymást, egyik jobbra, másik balra 

menekült. Gonosz nyelvek állítása szerint, a zöld 

szemű szörnyeteg lopózott közéjük s ez indította 

őket a páros viaskodásra. 

— A kö z ség i t a n í t ó k választási ügyében 
Csaky Albin grof vallás- es közoktatasi miniszter 
körrendeletet adott ki, melyszerint a tanítók és ta-
nítónők valasztásanak jogát kizárólag csak az isko-
laszék tagjai gyakorolhatjak; a közigazgatasi bizott-

! ság kiküldöttje elnöki minősegeben szavazati joggal 
nem bír. Ha pedig a kiküldött valasztasi elnök egy-
szersmind iskolaszeki tag, akkor egyedül utóbbi mi-
nőségében gyakorolhatja szavazati jogát, tehát csak 
egy szavazata lehet. 11a a valasztasnal a jelöltek 
egyenlő szavazatot nyertek, e valasztas eredménye 
nem az elnök döntő szavatói íügg, mert ilyennel 
az elnök nem bír, hanem a ket legtöbb szavazatot 
nyert jelölt között azonnal ujabb valasztasnak van 
helye s ha az ujabb valasztasnal ismét egyenlő sza-
vazatot nyernének, ugy az elnök altal kikuzott sors 
dönt a valasztás felett. 

Hazánk és a főváros, 
— A z n j h e r c e g p r í m á s . Mint Egerből 

újságolják, mar bevegzett tény, hogy Simor János 
utódául a kormány Samassa József egri erseket 
ajanlotta a koronanak es hogy legfelsőbb helyen e 
jelöltseg jóváhagyatott. Szapary Gyula grof minisz-
terelnök a húsvéti ünnepek alatt az érsek vendege 
volt és több napig tartó bizalmas targyalasokat 
folytatott vele, melyekbe belevontak az inkognitóban 
Egerbe erkezett Csaszka szepesi püspököt is, a mi-
ből az erseki udvarnal azt következtetik, hogy Samassa 
utóda az egri lőegyhazkerület élen Csaszka szepesi 
püspök lesz. 

— Vérfürdő a fóvarosban. Hajmeresztő vérengzést kö-

vetett el e hó á-án éjjel egy örült ember, egy vasesztergályos, 

ki egész csaladját, nejét és ket fiát a legiszonyúbb inodon 

meggyilkolta. Es e rémtettért egyenesen a budai sz. János 

kórház orvosai a felelősek. Benzinger Károly ugyanis egy hó-

napig a kórház megfigyelő osztályán volt, mert már február-

ban az őrültség lélreismerhetetlen jelei mutatkoztak rajta s 

egy havi megfigyelés után mintegy ket het előtt .mint gyó-

I gyultat" hazabocsátották az orvosok. — Benzinger, kit a 

gyárból is elbocsátottak, haza térve, 41 éves felesége napszám-

jaból s 15 éves Károly fiának, mint lakatosinasnak keresmé-

nyéből élt. Folyton őrültként viseltemagat, pokoli veszekedést 

folytatott egész nap szomszédjaival és családjával s lakasan 

tört, zúzott mindent, ami csak a kezébe akadt, ugy, hogy 

családja folytonos remegésben ólt. Ha megharagudott, azzal 
; fenyegetódzött rendesen, hogy mindnyájukat kipusztítja a világ-
1 ból. Benzingernét egyre gyötörte az aggodalom s futkosott ide-

oda, kórházba, rendőrséghez, hogy zárjak be az urát a bolon-

dok házaba, mert utóbb kiirtja az egesz c»aladját. Hasztalan 

rimánkodott. £ hó á-án olyan izgatott volt Benzinger, a mi-

lyennek meg sohasem látták. Sorra járta a szomszédokat s 

kereste nahik a felesegét. Hiába mondották neki, hogy a vá-

rosban van, azt hajtogatta konokul, hogy elrejtőzött valahol a 

házban, megcsalta öt. Esteli hét órakor hazatért munkájából 

az asszony s megjöttek a fiuk is. Kilenc óráig csönd volt a 

hazban s akkor valamennyien lefeküdtek. Ejí'el előtt azonban 

rémes zaj hallatszott ki a Benzingerék lakásából. A szomszé-

dok nem sokat törődtek vele : azt hittek, hogy csak a minden-

napos vihar tört ki újra. Hallottak tompa ütéseket is, de azt 

gondolták, hogy az örült ember a bútorokat tördeli haragjá-

ban, a mit szinten megszoktak már. Csakhogy a lárma most 

tovább tartott, mint rendesen. A veszedelmes ember üvöltött 

egesz hajnali négy óráig s akkor megint hallottak ütéseket 

Masnap a szomszédok senkit sem látván a család tagjai közül, 

jelentest tettek a rendörségnek s midőn a rendőrök zörgeté-

sére a konyhaajtó felnyílt, a küszöbön egy rémes alak jelent 

meg: a tébolyodott munkás ingben, alsónadragban s mindene 

csupa vér volt. Szakálárol cafatokban csüngött le az aludt ver, 

a keze is véres volt s fején mely seb tátongott. A mig az or-

vosok az örült gyilkossal bajlódtak, a rendőrség küldöttei 

körülnéztek a lakásban. A konyha és a szoba tele volt vérrel 

egesz a menyezetig. A konyha ajtaja mellett holtan feküdt a 

nagyobbik fiu. Szétzúzott fejére rá volt boritva egy vizes dézsa. 

A szoba közepén hevert egy szál ingben az asszony teteme, a 

melyet kegyetlenül összevagdalt a gyilkos. Koponyáját ketté 

hasította egy vágás. Agyvelejét egy vizzel telt csöbörben talál-

ták meg nagy keresés után. Az őrült kivájta a koponyából s 

odahajitotta. Az ajtóval szemközt levő ágyban térdepelt István, 

a 1:2 éves kisebbik fiu, összevagdalt fejét beletemetve egy 

párnába. Mindhárom halott egészen meg volt már dermedve, 

a mi azt mutatta, hogy hajnalban vérzettek el. Kivitték őket 

déltájban az üllöi-uti halottas kamrába. Benzingert a Rókus-

kórházba szállították, de este felé annyira jobban lett, hogy 

átvihették a budai megfigyelő osztályba, hol folyvást javul az 

állapota. A szerencséUen áldozatokat ti-án temették el nagy 

részvét mellett. 

— A k i B o g á r I m r é t e l f o g t a . A régi 
pandur-komiszárosok egy régi tipikus alakja szállott 



SZENTESI LAP. 

Repce Aradban gyenge, csak helylyel-közzel | 
tűrhető, Temes és Torontálban több helyen ! 

kiveszett. Az erdélyi vármegyékben az őszi ve-
tések jól teleltek, itt-ott ugyan gyomosak és 
ritkák, mindazáltal ugy a buza, mint a rozs 
kielégitőn áll, szép zöld szinü. Takarmány-
hiányról mindinkább kezdenek panaszkodni a 
gazdák; szálas szénatakarmány nagyon fogy-
tán van, és drága. 

— Kereskedő ifjak társulata Budapesten. 1891-ben 25 

áve, hogy Budapesten fennáll a Kereskedő Ifjak Társulata; az 

a társulat, mely több mint két évtizeden, nagy kihatással volt 

ifjabb kereskedői generációnkra és melynek egykori tagjai ma 

az egész országban számot tevő tényezői a hazai kereskede-

lemnek. 

A kereskedő komolyságához legméltóbban innepelhetjük 

meg negyedszázados fennállását kereskedelmünk emez intéz-

stíal la a jó fogással diadalmasan vonult föl Buda- ményének, ha lezajló ünnepségek helyett állandónagy alkotás-

4. szán). 

4. oldal. 

sírba a napokban, önkezével oltva ki sokat hánya-
tott életét. Balla Kálmán volt ez, ki 1862-ben mint 
kecskeméti csendbiztos az Alföld hírhedt haramiájat, 
Bogár Imrét elfogta a kerekegyházi pusztán. Balla 
harmadmagával fogta körül a csárdát, melyben 
Bogárek mulattak s bátor elszantsaggal mindkét 
kezében felhúzott sárkányú, töltött pisztolyt tartva 
toppant be a betyár-tanyára. A betyárok meg voltak 
lepetve s első dolguk volt a gyertyákat eloltani, 
hogy a kivül álló pandúrok ne láthassák őket. A mint 
sötét lett a szobaban, a betyárok egyike az ajtóban 
álló s a külső világosság által kivehetővé lett Baliára 
lőtt, de célt tévesztett. Balla a lövés fölvillanasát 
használva, a szoba egyik sarkaba húzódó betyárrá 
lőtt s az jajgatva összeesett. ,Add meg magad Imre!" 
kiáltott ekkor Balla. .Meglőttel kutya!" felelt vissza 
nyöszörögve a betyár. Balla ugyanis magát Bogár 
Imiét tatálta, mit társai észrevéve, az ablakon ug-
ráltak ki, de a pandúrok azok közül is elfogtak 
egyet. Ezután a sebesült Bogár Imrét kocsira tették 

pestre a megyeházára, átadva Bogár Imrét a bün-
tető igazságszolgáltatásnak s átvéve a fiatal rabló-
vezér fejére kitűzött jutalmat. 

Különfélék. 
— Aa ápr i l is i t ré fák eredete. Egy 

francia lap április elseje alkalmából felemlíti, hogy 
honnan eredt az áprilisba küldés tréfás szokasa,? E 
szerint e szokás a tizenhatodik század vége felé 
kapott lábra, mikor IX. Károly 1564-ben rendele-
tet adott ki, hogy az év kezdetét, mely addig április 
1-én volt, azontúl január 1-étől számítsák. E ren-

Vasuti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szelnok. 

indul Szentes 
Töke 
Kszt.-Márton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel indul 8 ó. 
P.-Tenyő . 8 ó. 
Szajol , 9 ó. 
Szolnok érk. 9 ó. 
Budapestre érk. 1 ó. 

35 p. éjjel, 14 o. 
11 p. éjjel, lá o. 
51 p. d. e. 1 ó. 
23 p. d. e. 
41 p. d. e. 
59 p. d. e. 
34 p. d. e. 
55 p. d. e. 
16 p. d. e. 
44 p. d. e. 
55 p. d. u. 

1 ó. 
2 ó. 
2 ó. 

05 p. d. u. 
41 p. d. u 
20 p. d. u. 
52 p. d. u. 
17 p. d. u. 
36 p. 
11 p. 
31 p. 
55 p. 
25 p. 
45 p. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

sal jelöljük meg pályafutása lezárt ez első korszakát; oly al 

kotással, mely büszkeséggel tölthessen el minden magyar keres-

kedőt és tiszteletet parancsoljon kifelé. 

Ez alkotása a magyar kereskedelemnek legyen egy ez-

rekre rugó alapítvány, melyet az ország kereskedő főnökei és 

alkalmazottjai összeadnak s melynek kamatjai egyformán 

nyújtsanak segélyt avagy buzditást bárhol ott, a hol ennek 

szüksége legjobban mutatkozik. 

Célja legyen ez alapitványnak; 

1. A felnőtt kereskedői alkalmazottak szakszerű kikép-

zésére társulatunkban fennálló esti tanfolyam alaptőkéjének 

gyarapitása; 

2. Érdemes keresetképteienek állandó avagy időleges 

segélyezése, tekintet nélkül arra, tagjai-e valamely egyletnek 

3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 

B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok 
Szajol 
P.-Tenyő 
Kengyel , 5 
Martfű , 5 
T.-Földvár , 6 
Homok indul 6 
Kszt.-Márton , 7 
Töke , 7 
Szentesre érk. 8 

40 p. 
45 p. 
20 p. 
43 p. 
11 p. 
39 p. 
08 p. 
20 p. 
10 p. 
3S p. 
13 p. 

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

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. 

delet következtében az újévi ajándékokat is január n e m 

1-én küldözgették egymásnak. Minthogy pedig ez 
újítással sokan elégedetlenek voltak, ismerőseik az-
zal tréfáltak meg, hogy április 1-én szinből ajándé-
kot küldtek nekik, a valóságban azonban csak fel-
ültettek őket, s azóta az április elsején való felülte-
tesek sohsem mentek ki a divatból. 

Ipar, kereskedelem gazdaság. 

3. A pesti polg. keresk. testület által alapítandó men-

házban alapítványi helyek biztositasa olyanok számára, kik e 

testületnek tagjai soha nem voltak, s igy alapszabályszerüleg 

elhelyezésre nem számithatnanak. 

4. Palyadijak jó és buzgó magaviseletért tanoncoknak. 

5. Kereskedelmi szakmunkák palyadijazása és egyéb 

célszerűnek latszó segélyezések vagy buzdítások. 

A gyűjtésből származott alapítványi összeg az alólirott 

társulati igazgatóság felügyelete alatt áll, mely őrködik annr.k 

sértetlen fenntartásán és intézkedik a kamatok hovafordításá-

ról a fenti célok értelmében, a minél különösen megjegyez-

tetik, hogy adandó esetben a vidék ép oly mervben fog tekin-

tetbe vetetni, mint a főváros. 

Hogy ez összeg valóban tekintélyes és a magyar keres-

kedők nagy számához mélló legyen, szükseges, hogy minden 

kereskedő-főnök neki tetsző összeget adományozzon és alkal-

— A mezőgazdasági állapotok-
r ó l a földmivelésügyi minisztériumhoz e hó 
4-ig következő hivatalos jelentések érkeztek: 
A Duna balpartján az utóbbi héten a rossz 
időjárás miatt a vetések inkább hanyatlottak, mindegyikét^^ 
mint fejlődtek; a buza még meglehetős, de tetsző összeggel a gyűjtéshez hozzájárulni, 

a rozs gyenge, sok kiveszett belőle. Repce Ha
 ** ország minden fonAke és alkalmazottja csak 

kielégitően áll. A Duna jobb partján a gabona- c s e k é í>' a i d o z a U a i J á r u l i s e*> s z e r 8 mindenkorra e nemes 

neműek ép ugy, mint általában a növényzet, 
a szeles, esős és havas időjárás következté-
ben vagy csak nagyon keveset, vagy egyálta-
lában és ez túlnyomó, nem is gyarapodhattak; 
a buza is szenvedett, több helyen fakó, sárgás 
és vörös lett, mindazáltal még kielégitő. Rozs életbiztosító társaság. — Alapíttatott 1860-ban. 
sokat szenvedett, a kipállott ve'és területét A tarsasag activái i89i. január hő i-én. 66.881-021 oo 

márkára rúgnak, tiszta fölöslege pedig 3721 271*15 márkara. 
Fenállása óta 1891. január hó l-ig a társaság halál-

esetekért — — — — — — 57-173-217 márkát 

A biztosított élte idejében esedékessé 

vált kötvényekért — — — — — ... 11632 546 , 

Életjáradekok fejeben — — — 727.061 , 

tizetett ki. 

1891. január hó 1-en érvényben lévő biztositások: 32.591 

célhoz, oly tekintelyes összeg fog egybe gyűlni, mely méltó 

lesz karunkhoz és sok bajunk orvoslására fog erőt nyújtani 

örök időkre. 

„Newyorki Germánia" 

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: 

ze mély vonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 
éggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., szeniélyv. 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. éjjel, gyorsv. 9. ó . 30 p. éjjel. 

Korszikili 
ty burgonya 

kapható 

i t j . K o v á c s S á n d o r 
füszerkf reskedésében. 

30— 40°(o ra bec>ülik, sok helyen kiszántják. 
Repce és árpa átlag kielégitő. A korai tavaszi 
árpa Somogyban már kelni kezd. — A Duna-
Tisza-közén a vetések nem fejlődhettek, helyen 
kint hanyatlottak is, a mennyiben fakó szint 
öltöttek; a rozsban mutatkozó kár körülbelül 
25 -35uj0-ra tehető, a talajt újból felszántják. 
Buza, repce és árpában, főleg ez utóbbiban, k ö t v é n > ¿43.619.529 márka erejéig, ebből esik Európára: 

kipállás folytán szintén kárt jelentenek. A Tisza 1 8 ' 0 8 9
 A

i ö , t v e n y ' 1 márka erejé.g, 

. r , * • u A e ¿L A tarsasag activai Luropaban: ingatlan Berlinben, — 
jobbpartjan az ŐSZI buza és rozs fejlődésében letetek a k ü l ö n b ö 2 o o r s z a g ü k kormányainál es bankoknál és 

szintén visszamaradt, sok helyett elvesztette kötvényekre adott kölcsönök üOOb 55trOO márkára rúgnak. 

A társaság Magyarországban, Ausztriában, Németország-

ban és i Svajcban képviselőségekkel bir. Díjszabályzatai igen 

jutanyosak és föltételi a lehető legméltányosabbak. 

Felvilágosítással szolgál ; 

üde zöld szinét, remélhetőleg azonban a ked-
vezőbb idő beálltával visszanyeri; Ábauj-, 
Torna-, Bereg-, Borsod- és Zemplénvárme-

Budapest, VI. Gyár utca 13 sz. 
Magyarországi referentiák; Festi magyar keresk. bank, 

Bokros Klek, dr. Végen Gusztáv és dr. Neumann Ármin, or•• 

1H5 

szeken. A Tisza balpartján az őszi vetések a 
hideg időjárás miatt szenvedtek; buza és rozs 
jól telelt ugyan, de szórványosan leginkább szaggyüiesi képviselők 

Hajdú és Szabolcsban kipállott. Az őszi árpa 
Biharban sok helyen kiveszett. A repcze Bé-
késben meglehetősen áll. — A Tisza-Maros I r o d a l o m . 
szögén az őszi búzák általában véve jól állanak, __ A H é t legújabb száma két fiatal gróf kisasz-
de iemes-és l o ron t á l ban , valamint Csanád- szony: Széchenyi Hanna és Alice grófnők sikerült 

ban helyenkint a koraik ritkák és hiányosak, arcképét hozza a borítékon. A füzet számos köz-
a későiek mindenütt kifogástalan, szép sürüek. leménye közül különösen kiemelni való a Csongor 
Csanádban a férgek nagyon elszaporodtak s szép cikke: Asphalt Beltyről, mely igazán elmés és 

a búzákban tetemes kárt okoznak Rnys Arad Poet
L

lkiS/T
 l o l n a i L a J o s t o 1 e s Richepnítól novellák, a ouzaKDan tetemes Kart okoznak. Kozs Arad L e n k e l Henriktől, Célióiól költemények, Gerő Károly-

és 1 emesmegyében gyenge és hibás, utóbbi tói egy dramai részlet képezik a szám többi tartalmat, 

sok helyen kipusztult; Torontálban meglehetős, melyben sok az aktualis cikk, az apróság is. \ 

Szentes. 1891. Nyomatott Sima Ferenci gryorssajtojan. 

Több evi siker ! Számos hála nyilatkozat 

Biztos szer fejfájás elen! 
Ezen, általam készített 

m i g r a i n e po rok 
egyoldalú, ideges, rheumaszerü, sőt 
gyomorból származó f e j f á j á s ellen 
legbiztosabb szernek bizonyultak. 

Á r a e ^ doboznak 1 ft 96 kr. 
egy kis doboznak — ft 98 kr. 

Kapható gyógyszertáramban a világ-
hírű csoda m e l l - t h e a , mely a légző 
szervek nyakhártyáira és idegrendsze-
rére inger és fájdalomcsillapító 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" cimzett gyógyszertárában 

Szentesen. 
Postai megrendelések azonnal teljesít-

tetnek. 15 




