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5 frt — kr. 
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Szerkesz tő ség : 
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!ap szellemi részét illető közlemé-
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küldendők. 
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v a s á r n a p , k e d d • • e 8 p e i t i k n r • c <l o. 

Egyes szám ara 4 kr. 

{•Vlelőg szerkesztő es kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

Kedd, április 21. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oidaia ¿4 helyre van Deosztva 
Egy nely ara 90 Kr. Belyegdlj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereske-
deseöeu is ieiveteioet 

Bérmeotetlea levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak el. 

Nj i l t t é r-ben 

minden egyes sor köxlése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 

Stark Náadar kiayv- és papirkereskedéséfcea. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

A nagy mérkőzés, 
A szentes—szegvár—mindszent- h.-m.-

vásárhelyi vasutépités ügye került Szentes vá-

ros képviselőtestületének döntése alá a f. hó 

20-án tartott közgyűlésben. 

S az ügy ugy dőlt el, amint azt mi előre 

megírtuk, hogy Szentes város közönségének 

nem kell a szegvár-mindszenti kitéréssel ter 

veit vasat, nem kell először azért; mert 

Szentes érdekét csak egy egyenes irányú vas 

ut elégítheti ki, másodszor azért; mert Szen-

tes város az önálló törvényhatóságra való 

törekvése mellett nem tartja magára nézve 

helyesnek és érdekeivel összeegyeztethetőnek, 

hogy ezen vasútépítésnek előmozdítása által 

Szentes városát erősebb anyagi és erkölcsi 

solidaritásba hozza a vármegyével. 

Röviden összevonva, ebben kulminál 

Szentes város képviselőtestülete többségének 

állásfoglalása ezen kérdésben. S az a csata, 

mely ezen ügyben a f. hó 20-án megtartott 

közgyűlésben lezajlott, az első döntés volt 

Szentes városa részéről az önálló törvényha-

tóság mellett és határozott állásfoglalás a 

vármegyével való anyagi kötelék megszakí-

tására. 

Mi évek hosszú során át harcoltunk azon 

eszme mellett, hogy a város csak egy olyan 

vasutirányzat létesítéséhez nyújtson támoga-

tást, mely Szentest a Károlyi-féle nagy ura-

dalmak érintésével, egyenesen köti össze H.-

M.-Vásárhelylyel, mert meggyőződésünk kez-

dettől fogva az volt, hogy csakis ezen vasút 

lesz forgalmi szempontból Szentes város ér-

dekének megtelelő; s mert csakis egy ilyen 

vasút fizetheti ki magát Szentesre nézve for-

galmi szempontból, is. 

A közgyűlés többsége azonban, mikor 

Csongrádvármegye legelőször ezen ügyben egy, 

Szegvár-Mindszent érintésével tervelt vasúthoz 

leendő hozzájárulás iránt megkereste, 56 sza-

vazattal 25 szavazattal szemben megszavazott 

ezen vasútra minden föltétel nélkül 60,000 

forintot. 

A vármegye ezt a határozatot nem hagyta 

jóvá; mert a határozat meghozatalánál nem 

volt a törvény azon rendelkezése betartva, 

hogy a 60,000 frt felajánlása iránti szándék 

15 nappal a közgyűlés előtt meghirdettetet, 

volna. így az ügy újból a közgyűlés elé ke-

rült; de már ekkor kimondta a közgyűlést 

hogy ad 60 ezer frtot; de csak ugy, ha az 

állam 200 ezer frttal járul ezen vasúthoz, s 

ha a megye keresztül birja vinni, hogy az 

érdekeltség Tenyőtől Vásárhelyig egy társu-

lattá egyesül. 

Ezt azonban a vármegye, illetve a vasút 

koncessiónáriusai, Zsilinszky és Stammer nem 

tudták kivinni; mert a minister csak 72 ezer 

frtot adott ezen vasútra; az egyesülésbe pe-

dig a tenyőiket éppen nem sikerült belevinni; 

mert ez az érdekeltség csak ugy hajlandó 

egyesülni, ha a vasút egyenes iránybau épül. 

Ily körülmények között ugy a vármegye, 

mint Zsilinszky, a vasutügyi bizottság elnöke, 

arra kérték Szentes városát, hogy álljon el 

feltételeitől és minden feltétel nélkül adja 

meg a 60 ezer frtot. 

A közgyűlés többsége ezen megkeresé-

sekre „nem*-niel felelt. S ha a polgármester 

szavazás alá bocsájtja a kérdést, hogy ad-e 

a város ezen vasútra valamit? akkor a köz-

gyűlés határo7ata ugry szólna, hogy a megye 

által tervelt vasúira, tekintettel arra, hogy a 

város önálló törvényhatósággá akar átakulni, 

s Piifiek keresztülvitele után maga, saját 

erején akarja ezen vasutat kiépíteni, annál-

fogva ezen vasútra nem szavaz meg egy 

krt sem. 

A polgármester azonban od.i íorcierozia 

a dolgot, hogy a határodat csak arra terjed-

het ki, hogy eláll e a képviselő testület a 

60000 frt megszavazásának feltételétől, vagy 

nem? s igy e felett kellvén dönteni, a köz-

gyűlés kimondta, hogy nem áll el a feltéte-

lektől. 

Ez a határozat egyébként annyit jelent, 

hogy Szentes város közönsége semmit nem 

ad a megyei vasútra; mert hiszen a meg-

szavazott 60000 frt csak az esetre vau meg-

adva, ha a megye 200000 frt állami hozzá-

járulást s a társulati egyesülést keresztül 

birja vinni. S mivel, mint ezt már kifejtet-

tük, a vasutengedméuyeseknek ez nem sike-

rült, és nem is fog sikerülni, mert egy for-

galmi szempontból életképtelen vonalra a 

kormánynak siucs kedve nagyobb áldozatot 

hozni; de az érdekeltség sem fog erre egy 

társulattá alakulni; annálfogva Szentesre 

nézve, a szentes szegvár—mindszenti vasút 

építéséhez való hozzájárulás kérdését olyké-

pen tekinthetjük végleg befejezettnek, hogy 

Szentes ezen vasúthoz nem járul hozzá egy 

krral sem. 

S ez csak természetes következménye 

a Zsilinszky és Stammer kormányzása alatt 

levő vármegye és Szentes között uralkodó 

mai viszonyoknak. © 

Pansiavizmus és ritualizmus 
az alföldön, 

ív. 
Ezután elmondja Sz., hogy bizalmas barátai 

azt a tanácsot adták neki, keressen valami ürügyet 

a Hurbánnal való szakitásra, — a nyilvánosság 

előtt. Erre ő az anyakönyvek nyelvének kérdését 

valasztotta. ,De már akkor hogy állott a dolog?M — 

irja a cikk írójának a maga igazolásául. - ,Ugy, 

hogy eddigelé az én indítványom nélkül is legalább 

120 tót egyházb?* ~voiVen vezették az 

anyakönyveket." 

A gyava tótokkal szemben némi keserű iróniá-

val jegyzi meg a bácskai svabokrol: „tíacskaban a 

németek gazdagok es kedveltek. Nyelvre, erkölcseikre 

nézve németek; de okosak, mint a kígyók. Az ő 

iskolaikban, amint csak kell, ugy produkálják a 

»hazádnak rendületlenülM és az „Isten ald meg a 

magyarM. Hanem azért bekeben elnek és kiszorit-

jak birtokaikból, házaikból előbb a szerbeket, az-

utan a tótokat !• 

Végül a cikk írójához intézett levelét a kővet-

kező apokalyptikus szavakkal fejezi be: 

„Tudod-e, Mózest, Izrael népének vezérét mi 

teszi nagygyá? Az, hogy 40 évig tudott varakozni. 

A szlávizmusnak legalább is még egyszer annyi időig 
kell várnia, mikor megbirkózhatik a germán elemmel. 
Mi, úgynevezett tótok, soha sem alkothatunk sem 

foederalisztikus, sem önnálló nemzetet. Mint akik 

csak a csalacira és egyhazra vagyunk utalva s a 

magyarokkal ezer év ota összevonva, ezekkel együtt 

élhetünk és fogunk is elni egy bizonyos ideig. De 
mikor el jön az idők teljessége, ugy elvész ez a parányi 
nemzetség, amint elveszett sok más! Tu praesens 

cura, Deo couinntta luturct. Salus ecclesiae — min-

denekelőtt! 

Ezt a levelet a cikk irója szerint a b.-csabai 
; evang. egyház egyik lelkesze irta, akinek ezelőtt 19 

evvel püspökké lett valasztásaról ugyancsak a fen-

tebb idézett cikk irója ezeket mondja: 

„Azok, akik nemcsak az ő személyének, hanem 

mindennek, ami az istenadta tót nepnek hasznara 

volna, ellenségei voltak, — oly erős akciót fejtettek 

ki ellene, hogy csak egyetlen egy szavazattal győz-
hetett ellenjelöltje: Sárkány hamuéi elleneben, aki 

most hivatalbeli utódjava lett. Majdnem valamennyi 

magyar újság ellene foglalt allast; proklamátiók 

küldettek az egyhazakba, némely — fajdalom — a 

lelkészi karból való egyének bejárták az esperesse-

geket és egyhazakat, hogy úgymond — ne sza-
vazzanak egy pánszlávra. — A kerületi gyűlésen 

meg lett tamadva amaz egy szavazat érvényessege, 

végre is a mérsékeltebb világi urak Szeberényi javara 

döntötték el a vitás kérdést." 

Tekintettel a cikkiró által fentebb mondottakra, 

érdekkel birhat azon kérdés, melyik szavazat volt 

az, mely az emiitett püspökvalasztás alkalmával a 

hazafias párt által kifogásoltatott, s mely a fentebbi 

apokalypsis íróját a banyakerületi püspöki székbe 

emelte? 

Erre nézve érdekes felvilágosítást nyújt 

Zsilinszky Mihálynak, akkori szarvasi tanárnak 

„Adalékok a szarvasi ev. egyház legújabb történe-

téhez" 1874-ben megjelent monographiája. 

Ebből megtudjuk, hogy a szarvasi evang. egy-

ház hívei egy 25 tagból alló küldüttséget menesz-

tettek az 1872. évben Budapesten tartott kerületi 

gyűlésre, hogy tiltakozzanak a szarvasi evang. egy-

ház nevében a presbyiterium altal Szeberényire adott 

hármas szavazat ellen, azon az alapon; mert Szar-

vason csak két rendes papi állomás van, az is tót, 

— a magyar szónoklatok tartasával megbízott főis-

kolai tanarnak pedig semmi befolyás sem engedte-

tik a presbyterium vezetésére. A szarvasi egyház 

híveinek ezen, hazafias indokokból eredt tiltakozását 

támogatta az ellenpart és az egész magyar sajtó, 

azonban a Szeberényi-pártiak nem vették figyelembe 

a tekintélyes küldöttségnek ezen tiltakozását. 



1 oldal. 

Igy lett megválasztva Szeberényi püspökké. És 

aki ezen választási mozgalmakban maga is tevékeny 

részt vett s mint a Szeberényi Áchim-párt penna-

vivője, ezen események történelmi megírására vál-

lalkozott, a fentebb emiitett fiatal szarvasi tanár, 
a szarvasiak ezen hazafias demonstratióját — idé-

zett monographiájának 55. lapján — a következő 

szavakkal örökité meg: 

«Mióta bemutatta magát (t. i. a küldöttség ve-

zére és szónoka) a bányakerület közönségének a su-
perintendens-választás alkalmával elkövetett csinyje 
által, s mióta a szarvasi „hivő néptf szószólójául 

lépett fel ismételten a kerületi és egyetemes gyűlé-

seken, azóta megszűnt az ő veszélyessége, „mert ott 

nem lehet íloskulusokkal győzni!" 

Igen, a fentebb emiitett 25-ös bizottság által 

képviselt nyolcszáz és egynehány szarvasi evang. 

csaladfőnek tiltakozása azon egy szavazat ellen, mely-

lyel a fentebb ismertetett levél iróia a bányakerület 

püspöki székébe volt emelenau, „.negszünt veszélyes 

lenni* azon perc óta, amint tiltakozásuk a bánya-

kerület színe előtt közönséges csinynek bélyegez-

tetett. 

A szláv apokalypsis győzött! 

De vájjon mit mond erre Bockó Dániel, „aki 

1849-ben Aradon a megfulamlott nemzetőrseget győ-

zelemre tüzelte?" Minő ertékkel bírhat a fentebbiek 

után a bekesi evang. egyházmegye felügyelője altal 

tett azon ünnepélyes kijelentés, hogy nevezett egy-

hazmegyenek papsaga „a megpróbaltatas nehez nap-

jaiban kivitel nélkül azon vértanuk zaszlója alatt 

küzdött, kiknek emléke szentté avatta fel Arad va-

rosanak hatarai" 

Mive lett azoknak reputatiója, akik 1888-ban 

Aradon npapi becsületük szentséyének nevében kije-

lentettek, hogy kartarsaik kőzött pánszlávok nin-
csenek ? 

Vagy talan az itt közölt tényekre is a rxtualiz-
mus palastjat fogjak bontani azok, akik a muszkák-
ból akarnak mayyarokat csinálni ? 

Városi közgyűlésből. 
A városi közgyűlés f. hó áO-an tartott ülése-

ben a szentes-vasarhelyi vasút épitésehez való hoz-

zájárulás felett, mérkőzés volt a városi es a megyei 

part között, s bar vasútépítésről volt szó, mely ker-

dessel szemben Szentes varos képviselőtestülete 

mindig az áldozatkészség szinvonalan allt, s bar a 

megyei part előre szervezkedett es nagy készülődés-

sel volt az iránt, hogy a Zsilinszky és Stammer nev 

alatt tervelt görbe vasút érdekeben Szentes város 
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közönsége feltétlen áldozatot hozzon meg s bár a 

városi párt egyáltalában nem készült e kérdésben 

semmiféle pártmórkőzésre, az eredmény mégis a 

megyei párt feltétlen vereségével végződött, dacára 

annak, hogy a megyei irányú vasútnak, városi és 

megyei közéletünk első rangu tekintélye: Fekete 
Márton volt, szónoki képességének teljes ereje és 

hevével szószólója, s nem is az ő tekintélyén, be-

folyásán és erélyén mult, hogy a megyei párt e 

kérdésben elbukott, hanem azon, hogy végtére is 

győzött Szentes város képviselőtestülete felett azon 

elvitázhatlan igazság, melynek lapunk kezdettől fogva 

pártolója volt, hogy Szentes erdekeit nem egy, a 

megye altal tervelt görbe, hanem egyenes iranyu 

vasút elegitheti ki. Ez magaban véve is döntött volna 

ebben a kérdésben; de feltétlen el kell ma esni 

Szentes városa részéről minden törekvésnek, mely-

nek élén Zsilinszky és egy Stammer áll. S ha nem 

Fekete Marton, kinek közszereplese iránt tisztelettel 

van Szentes városaban mindenki, hanem Zsilinszky 

és Stammer állnak e kerdésben a közgyűlés elé, 

akkor a vereség a varmegyére még nagyobb lett 

volna. Fekete Mártonnál szemben a vezerszót az 

egyenes irányú vasút mellett az argumentumok egész 

sulyaval Sima Ferenc városi kepviselő vitte, mel-

lette megdönthetlen érvekkel harcoltak dr. Filó 
Tihamér, Udvardy Sándor, dr. Ecseri Lajos és Kátai-
Fál János képviselők. — A vita három egesz óráig 

folyt az ügy felett. Heszletes tudósítást ezen ügyben 

lapunk jövő számában hozunk. 

Itt csak annyit említünk föl, hogy a városi kép-

viselőtestület a mult ev szeptember havaban el-

határozta, hogy csak ugy ad ezen vasútra 60,000 

frtot, ha az ailam 1200,000 Írttal járul a vasútépítés 

költségeihez, s ha Zsilinszky és Stammer urak ke-

pesek lesznek keresztül vinni, hogy Tenyőtől H.-M.-

Vasárhelyig az érdekeltseg egy tarsulatta alakul. 

Jelen közgyűlésnek az lett volna megyei szempont-

ból a célja, hogy a közgyűlés álljon el ezen fel-

tetelektől ós minden kikötés nélkül szavazza meg a 

60,000 ltot, a képviselő testület azonban 69 szava-

zettal 57 szavazattal szemben kimondta, hogy meg-

marad a feltetel mellett, vagyis magyarul mondva, 

neui ad ezen vasútra egy krt sem. E kérdésben 

arra, hogy a közgyűlés megmaradjon az előbbi tel-

tételek mellett, vagyis hogy a varos ne adjon ezen 

vasútra semmit, a következő kepviselók szavaztak: 

Filó János, Juhasz János, dr. Ecseri Lajos, 

Szánthó Lajos, Piti Péter, Papp Laszlo, Sarkadi-

Nagy Ferenc, Szanthó Dániel, Mecs-Balogh Lajos, 

Mecs-tíalogh Ferenc, Polgár Sámuel, Sima Ferenc, 

Hoffer Adolf, dr. Filo Lajos, Varga Beniánnn, 

_ 57. szám. 

Soós Ferenc, Kanász-Nagy Sándor, Bartha István, 

Soós Sándor, Pápai János, Kürti Sándor, R. 

Molnár István, Babós József, Kovács János, Fábián 

Tóth Jstván, Horváth Sándor, Kálmán István, Szo-

boszlaí-Szabó Bálint, Nyiri Antal, Berényi Gergely, 

Vecseri János (I. tized) id. Fábian-Tóth István, Ko-

zák György, Nagy-Balogh János, Csúcs Sándor, Szépe 

Kálmán, Nyiry Sándor, Kátai-Pál János, Rádi János, 

Bálint József, Pataki József, Molnár Lajos, Aradi 

János, Fekete Demeter, Fekete János, Babós János, 

Gombos József, Bartuc János, Vass Imre, Vecseri 

István, Gsik-Kovács József, Udvardy Sándor, Be-

rezvai Ferenc, Kórógyi József, Molnar-Farkas József, 

Jószai Sándor, Barkai András, László János, Balint 

Albert, ifj. Dónath István, Török Imre, Bárki János, 

Nagy Imre, Tóth Kálmán, Nyiry Gyula, dr. Filó Ti-

hamér, Burián Lajos, Abafly Zsigmond, — ősz-

szesen 69. 

Ellene, vagyis a mellett, hogy a közgyűlés fel-

tétlen szavazzon meg 60,000 frtot: 

Stammer Sándor, Szeder János, Hódy 

Pál, dr. Mikecz Ödön, Bánfalvi Lajos, ifj. Vecseri 

János, dr. Gsató Zsigmond, dr. Máteffy Ferenc, 

Szabó Menyhért, dr. Gál Jenő, Gsucs Antal, 

Práznovszky Lajos, Dózsa Béla, Csúcs János, Kristó-

Nagy Istrán, Knstó-Nagy Imre, Danielisz Károly, 

Soós Pál, Jurenak Béla, dr. Csató Kálmán, Tóth 

Gyula, dr. Bartha Kálmán, P. Balogh Mihály, dr. 

Tasnady Antal, Mojzsik Lajos, Fekete Marton, Mezei 

Mór, id. Mateffy Ferenc, Nagy Ferenc, Csonka Pal, 

lloííer Antal, Sulc Lajos, Banyai József, Balázsovíts 

Norbert, Farkas Gedeon, Dósa Elek, Biró Ferenc, 

Sardi János, Vecseri Imre, Albertényi Antal, Holik 

Lajos, ifj. Sarkadi-Nagy Antal, Petrovits Soma, 

Balogh János, Szépe Karoly, Hódy János, id. Te-

mesváry Antal, Katai-Pal András, Korbuly Béla, 

Botka István, Magyar József, Aradi Kálmán, Onodi-

Szabó Károly, Sulc Karoly, Horváth Jenő, Győri 

Ferenc, Beszédes István, — összesen 57. 

Helyi és megyei hirek. 

— A n a g y depu t a t i ó , mely városunk 
főjegyzőjének íegyelmi esetéből kifolyólag a 
már ismertetett célból a belügyminiszterhez 
készül, egy része ma, a hajnali vonattal már 
elutazott, nagy része azonban a ma déli vo-
nattal indul. A mindszenti küldöttség a szente-
siekhez csatlakozva, szintén ma utazik fel. — 
Szentes és a csongrádmegyei állapotok tár-
gyában holnap délelőtt két rendbeli inter-
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Az ü gyvéd tárcá ja . 
— Kemény két kötetben. — 43 

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

M. MAYER IDA. 

Reinhard zavart tekintettel bámult Klausnéra. 

— Meg nem foghatom, — mondá alig hall-

ható hangon, — atyam tegnap este még a legde-

rültebb kedveben volt. Jó lenne az orvost értesíteni. 

— Már elküldtem érte, — válaszolt Klausné, 

— azonban mar aligha segithet, hisz porhüvelye 

mar teljesen hideg és merev. 

Reinhard valaszra sem méltatva Klausné meg-

jegyzéseit, felkelt s az ejjeli szekrényen levő kul-

csokat magahoz véve, távozasra hivta fel Brigittát. 

Mielőtt azonban távozott volna, megparancsolá az 

asszonynak, hogy ugy az irodaszemélyzetet, mint a 

bírósagot is értesíttesse a történtekről. 

Lakszobájába érve, Reinhard az orvos megér-

keztéig gondolatokba merüWe, gyors léptekkel járt 

fel s alá. 

— Máskép történt, amint ő gondolá, — mondá 

hirtelen raegallva, miközben ajkain gúnyos mosoly 

játszott, — most már mi sem akadályozhat meg 

születésem titkának kifürkészésében. Örülök, hogy 

igy történt a dolog; mert szeszélyt már úgyis 

egyre tnrhetlenebbekké váltak. 

Brigitta jövetele zavarta meg monologizalásá-

ban a szívtelen fiút, ki a legnagyobb hideg vérrel 

fogadta a borzasztó esemeny hírét. 

— Melyik orvoshoz küldött? — kérdé a reg-

gelizésnél hasznait edenyek összeszedésénél foglala-

toskodó Brigittától. 

— Dr. Rust kórházi orvoshoz, — válaszolt az 

asszony. 

— Valószínűleg szélhűdés érhette szegény atyá-

mat, — mondá Reinhard, — valószínűleg nagy adag 

morfiumot vett be ? 

— Ezt nem hihetem, — válaszolt az asszony, 

— Gumbinner ur felette óvatos volt, s amint ön 

is láthatta, csupán egy port kevert a pohárba. 

Brigitta ezután távozott, mielőtt azonban a 

szobát elhagyta volna, fürkésző pillantást vetett 

Reinhardra, oly pillantast, mely gyanúsításnak is 

beillett. 

Reinhard jelentősen nézett utána. 

— Mit jelentsen e viselkedés ? — mormogá 

ajkait összeszorítva s lábával toppantva — és mire 

magyarázzam ezt ? Eh, de miért aggódom ? Teme-

tés után egyszerűen felmondom neki a szolgálatot. 

Brigitta a következő percben ismét a szobában 

termett. 

— Mar régebben figyelmeztetett ön, — mondá 

vizsgáló tekintetet vetve Reinhardra, — hogy még 

szerencsétlenséget okozhat a morfium használása, 

miért akarja hát most e lehetőséget tagadni? 

— Mevt Rust doktor figyelmeztetett és intetett 

az esetleges szomorú következményekre, — válaszolt 

Reinhard. 

— Ugy ? S nem Gumbinner ur moudotta-e az 

este, hogy ez intelemre mit sem ad ? — Bizonyara 

nem tudott aludni s töbo port is vehetett be. 

Reinhard haragosan voná össze szemöldeit e 

kijentésre s csaknem parancsoló hangon mondá: 

— Óhajtanám, hogy e gyanúját ne közölje 

másokkal. Még azt hihetnék, hogy atyám morfium-

mérgezésnek esett áldozatul 

Mielőtt befejezhette volna beszédét, Rust dok-

tor hangja hallatszott a folyosón. Brigitta eléje si-

etett, hogy a hallottas szobaba vezesse. Reinhard 

szintén követte őket. 

Rust doktor résztvevő arckifejezéssel állt meg 

a halott ágya előtt, s miután megvizsgálta, szaka-

dozott hangon konstatálta a halált, mely ellen már 

késő minden orvosság, majd Reinhardhoz fordulva, 

részvétét fejezte ki előtte. 

— Sokat vesztett ön, — mondá, — de mint 

férfi, bele fogja magát találni a változhatlanba. —-

Mikor feküdt le az öreg ur? 

— Éjfélkor, — felelt Reinhard, — sakkoztunk 

s midőn elváltunk, a legderültebb hangulatban volt. 

— Sokat evett talán ? 
— Nem; de két üveg bordeauxi bort it-

tunk meg. 

— Bordeauxit? S én éppen e nehéz bor ivá-

sát tiltottam meg neki, — zsörtölődött a doktor. — 

Alkalmasint morfiumot ís vett be? 

— Tudomásom szerint atyám csupán egy port 

vett be. Nemde Brigitta. 

Az asszony igenlőleg bólintott fejével, mialatt 

a doktor az ejjeli szekrényen levő pohár fenekén 

levő maradékot izlelé meg mutatóujjával. 

(Folytatása következik,) 
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pellátió is lesz as országgyűlésen. Egyiket irih. s miatta tudj., h o „ „ c s l k T-iuk k í D ö i 

képviselő teszi. A küldöttséget holnap dél 

után 4 órakor fogadja a belügyminiszter. A 

küldöttség szónoka Horváth Gyula, ország 

gyűlési képviselő, városunk díszpolgára lesz 

— V á l a s z t á s . A Weisz Ede elhunytává! 

megüresedett arvaszéki ülnöki állás a f. hó 20-án 

tartott közgyűlésen töltetett be véglegesen. Az állásra, 

melyre Szabó József ügyvéd és -Fwsft-Molnar Sándor 

ügyvédjelölt, helyettes ülnök pályáztak, -Füsfc-Molnar 

Sándor választatott meg egyhangúlag. — I. árva 

SZENTESI LAP. 

helyezi. S ugy tett, amint mondá. V. azóta keblén 

melengetve hordja a szeild természetű forintokat. 

— V á s á r . Szent-Görgy napi országos vásá-

runk alkalmával összesen 1653 darab lábas jószág 

adatott el, ezek között 1000 db. szarvasmarha, 

400 ló stb. 

— F i g y e l m é b e ajánljuk a gazdaközönség-

nek, hogy a tehénjárás mar a mai naptól kezdve 

valtható a közpénzttári a hivatalban. A szájbér 

egy tehén után 10 ft. Ugyancsak csikók részére is 

valtható járás, azonban csikólegelőt csak azon eset 

széki ülnök, helyettes ülnökké pedig Ónodi-Szabó b e n Íe l61 k i a tanács az alsó csordajaráson, ha leg-

Karoly 11-od ülnök léptettetett. elő. alabb 150 csikó felvétele kérelmeztetik. Csikójárásra 

— A c s o r d a j á r á s i legelő mikénti hasz- N a W l m r e gazdasági tanacsnok fogad el előjegyzé-

nositasa targyában — szemben a gazdászati szak- seket-
osztály azon javaslatával, hogy a szájbér egy tehén 

utan 12 frtban allaputassek meg s hogy a tehén-

legelőből netán fennmaradandó terülel csikólegelőül 
Hazánk és a főváros. 

adassék ki, - a közgyűlés 35 szavazattal szemben I m u n k a s o í a ^ a n n ^ 
62 szavazattal akként intezkedett, hogy a szajber gresszusa kimondta, hogy ezentúl a munkasok mm-
egy tehén után 10 írtra szalhtatott le, s csikólege- üenütt üijek meg május elsó napjat, rendezzenek 
lőül csak azon esetben ad területet, ha legaiabb nePWüleseket, hangoztassak serelmeiket és követe-

l . i c e > l l / u t I 1 » u n let m n i e í r . » i A r t n n t n >• . . J ' L I "II 

150 db. csikó telvetele jelentetik be, a szajber azon- ieseiket. Tavaly mar igy történt, az iden is készül-
nék megülni. L)e Budapesten a munkások ket tele 

ban ezek utan is 10 tt lesz darabonkint. Mi azt szakadtak. A magyar munkasok kivalük az faltai a"-

hisszük, hogy a tehen szajberenek mérséklésé utan nos munkás partból-, mert ugy taialtak, hogy ez 

aligha lesz hely a csíkok szamara; mert a tehenek l l e m ápol hazatias eszmeket, a küllőidről jött jel-

utan megszabott olcsóbb szajbér következteben s z a v a k u t a n 1IÍ(iui» m i v e l Pedi£ ök magyarok akar-

s z e g é n y sorsú egerek ,s k, ,ogJák hajtan, teUe- ^ " f t E 

nőket a csordara. * r 

— Ha l á l o z á s . 
elseje aztán mind a ket part tanacakozott május 

A következő gyaszjelentest fölött és ellenkező liatarozatokal hozott. 
— É r deke s hazass&g van készülőben, 

ni ekei: üyuía és Dezső; edes anyja örvegy Mihály m i n t b e c s i i aP n a k jelentik Budapestről. Zichy 

Antalné; testvere: Mihály Antal es neje; napa: özv. M ' ^ot az intendáns üvere, evek előtt beleszeretett 
, , 3 J r y w - egy zsidoholgybe, bteinteld Adel kisasszonyba, aki 

*arkas Janosne es számos rokonai mely fajdalom- viszonozta szerelmet. A kisasszony atyja azonban 
mai jelentik Mihály Fái, csongradmegyei allatorvos- akkor ellenezte e hazassagot s leányát Dirsztai Fischl 
nak hosszas és kínos szenvedes utan, elete 50-ik s bankarhoz adta nőül. A íiatal asszony azonban, ha-
boldog hazassaga 19-ik eveben, lolyo 1«91. ev ap- ü a r Aközben tia született, nem bírt megfeleled-
rilis hó 19-ik napjan történt gyászos elhunytat. Az sereiméről s mikor haldokló atyja nemreg 

. * 1 „. L , , \ magahoz hivatta, kerte, belegyezeset anhoz, hogy 
elhunytnak hult tetemei tolyo lböl. evi április ho írjétől elválhasson s a grófhoz mehessen nőül. A 
21-én d. u. 3 órakor lógnak a rom. cath. egyház tialdoklo beleegyezett. Most Zichy — ki időközben 
szertartasa szerint az anyaiöldnek atadatni. Az en- megnősült — elvalt nejetől s egybe fog keim a kat-
gesztelő szent mise-aldozat a helybeli róm. cath. 
templomban folyó hó 22-en d. e. 8 orakor fog az 
egek Uranak bemutattatni. Szentes, 1891. április hó 
19-en. Beke lengjen porai lelett! 

hohkussa lett zsidó nővel. 

Küliöld. 
A z . u t ó p i a " h a j ó t ö r é se . Gibraltárból 

— T i s z a s zabá l yo z á s . Az országos vizepi- írjak: Most mai hivatalosan is megallapitottak, hogy 
teszeti hivatalnak azt a nagyszabasu előteijeszieset, j az Utópia gőzössel összesen 56.2 ember veszett el. 

melyet a Tisza vegleges szabaiyoz^a iránt a lóid- D e mmdmostamg csak 422 holttestei taialtak meg s 
, . " . . . k ezek közül is csupán 162-ot temettek ei a giuraltan mivelesi minister kezdemenyezesere kidolgozott, kö-

csupan lü2-ot temettek el a gioraltan 
kis temetőbe es a spanyol földbe. Az egeszseg-

zelebb fogja targyalni Buuapesten a vízszabályozási Qgyi hatosagok ugyanis ellene szegültek annak, hogy 
műszaki tanacs. A tervezetnek most csak technikai a többit is eltemessek, mert ennyi halottat nem le-
része kerül targyalasra, a pénzügyi oldal majd csak het összehalmozni abban a keves földben, a mi ott 

aztan nyer megoldást. A nagy mu költségé. 18.000,000 «¡U ^ S ^ A t ^ L ^ Í ^ Í 
lonntban vannak eloiranyozva, melyoo 11 mmo a k e h e t t a o b a l l l í > borszazto volt nézni, imkor a nar-

tiszai átvágások bóvitesere, 4 miiho a hullámterek madtelszaz halott terhet vivő dereglyek es baikak 

rendezesére, gaterősitesekre s a meder zatonyai el- kifele indultak az oceauia. A hajókat egy kis gőzös 

tavolitasara, a többi pedig a Bodrog atvagasainak nyolc angol merlöld tavoisagra vontatta a parttol 
s itt aztan atadtak a szerencsétlenek töldi maradva-

3. oldd. 

pély napjára az ország minden részéből számtalan üdvözlő 

távirat érkezett az ünnepelt gyároshoz. — A nagyszámú táv-

iratok közül különösen kiemeljük József főhercegnek Fiúmé-

ból küldött következő táviratát: 

.Fogadja legőszintébb üdvözletemet a magyar ipar. 

és a hazai tüzintezinényünk körül szerzett kiváló érdemeihez. 

— Tartsa meg az Ur Isten még sokáig hazánk javára. — 

József főherceg.« Az üdvözlök között látjuk gróf Khuen-Héder-

váry horváth bán, gróf Zichy Ágost fiumei kormányzó, Herte-

lendy József, Horváth Mihály, gróf Zichy József főispánok stb. 

üdvözletein kivül gróf Széchenyi Ödön török altábornagy, a 

konstantinápolyi tűzoltók főparancsnoka, Falk Miksa, Lukács 

György államtitkár, gróf Batthyányi Lajos stbiek táviratát. A 

kereskedelmi kamarák, tüzoltó-testületek és magánosok ez élénk 

érdeklődése az ünnepelt iránt, hiven fejezi ki azt az altalanos 

megelégedést és örömet, melyet a hazai tűzoltó stb. szerek 

gyártasanak fölvirágzása országszerte keltett. 

Szentesi piaci arak. 
Szentes, 1891. april 18. 

A f. hó 18., 19. es 20-an tartott Szent-György 
napi országos vásárunk az utak roszasaga miatt csak 
gyer latugaiottsagnak örvendett. A joszagvasarra ló, 
szarvasmarha es juh kozep-, ellenben sovány sertes 
igen nagy mennyisedben hajtatott tel. 

A gabna es masiele ipari cikkek vasara va-
sarnap es hétfőn tartatott meg. Iparcikkekben ez-
úttal is lanyha volt a vasar, ellenben a gabnavasar-
uan — az arak szilardsaga következteüen — eienk 
üzlet vult tapasztalható, különösen a buzat illetőleg, 
melynek ara — kilürkeszhetlen okok miatt — par 
het ota rohamosan emelkedik. 

A következő arakat jegyezhetjük: 
Buza: mmja 9 frt, 9 írt 20 kr. 
Árpa: köble 5 irt 60—70 kr. 
Kukorica: köble 5 fn 80 kr, 6 írt, mmja 6 

írt 20 kr. 
Heremag: vekaja 8—10 ft. 
Szalonna: mmja 41 — 42 tt. 
Hízott sertés: elet es 4°o-tóh levonássá! — 

kilónként 41—42 kr. 
Szarvasmarha: ökör parja 240—280 ft, fejős 

teheu dbja — uiinoseghez kepesl — 30 — 60 —120 
írtig, rúgott borjú parja 40 — 50 tt. 

Juh: parja iiastol 20 26 tt, vagm való parja 
18 -22 ft. 

Sovány sertés: parja, 2—3 eves, 45-55 ftig, 
1—3 eves parja 26—40 ítig, televesek vagy 10 no-
naposok dbja 7—8 ft. 

Apró jószág: kappan parja 2 ft, tyúk parja 
1 ft 20—60 kr, csirke (ölni való) parja 90 kr, 
1 ít 30 kr, lud dbja 1 ít 60 kr, 2 It, pulyka parja 
4-5 ft. 

Beküldetett. 

Ganz seid, bedrukte Fou-
l o r H c f l I 9 n bls ü* 4 0 5 V- Meu (ca* 450 

AO.1 U O j XX. l . Ä V y Dessins) — vers. roben-und 
stükweise porto- und zollfreil ins Haus das Seidenfabrik-
DepötG. Henneöerg (K. u K. Hoflieferant) .urich. Muster 
umgehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 

bővítésére fordíttatnék; maga az onasi munka egy 

evtizedig tartana s mar az iden megkezdenek. Az 

egész Tiszavölgy természetesen a legnagyobb érdek-

lődéssel varja ezt, a maga nemében korszakalkotó 

vizszabalyozast. A Temes- es Bega-szabalyozas ter-

vei szinten munkaban vannak. 

— F e l f ü g g e s z t e t t j e gy z ő . Dorozsmaról 

irják lapunknak f. hó 17-éröl: A .Szentesi Lap" 

olvasói bizonyara emlekezni fognak rea, hogy köz 

ségünk első jegyzője, 

nyait az orias közös sírnak, a tengernek. 

Közgazdaság. 
— A magyar ipar diadala. A tüzoltószerek gyártása 

terén nemcsak hazankban, de a külföldön is csak keves ipa-

rosnak sikerült oly ritka száp eredmenyt elérni, mint Walser 

Ferenc országszerte ismert gyárosnak, — kit méltán illet meg 

a hazai tüzoltoszerek gyartasa terén az uttöres erdeme. — 

Hogy mily nagy tevekenyseget lejtett ki Walser Ferenc ez 

Zadory Karoly ellen a köz- ¡parag fejlesztésé erdekeben, elenken bizonyítja ama körül-

igazgatasi bizoUság ~ vizsgalatot rendelt el, Kelemen méu*> ez evb?ü keszü l t el f ? 
®. . , . . , . , .. zett gyaraban a 10,000-ik tuzi-lecsi 
Bela lőszclgabirot bizvan meg ezen vizsgalat foga-

o mintaszerűen berende-

gyaraban a 10,000-ik tüzi-fecskendó. — A hazai ipar 

iránt kivaloan érdeklődő és iranyadó körök e nem csekely 

natositasaval. Kelemen főszolgabíró e vizsgalatot be- fontosságú esemeny alkalinabol méltányolni kívánták Walser 

fejezte, s eredménye az, hogy Zadory eilen - szam- Ferenc erdemeit. — £ célra az országos iparegyesület vezer-

talan esetben tanúsított hivatalos hanyagság m i a t t í e r t i a i e s a tüzoltosag köréből bizottság alakult, hogy az ese-

, » , 4 U » 44 X I I ' 4 1 meny emlekere lenyes ünnepelyt rendezzen, melyre a hazai 

usgalat elrendeltetett s ugyanő allasatol v e z é r f e rJQ kivUi g a z o k a t az elókelósegeket is 

meghívta, kik a hazai gyanparnak ez ága iránt érdeklődéssel 

Kiadó lakás. 
Kiss Sámuelué Mecs-Balogh Mária I. t. 

400. számú házáuál két lakás — áll 2 - 2 padolt 
szoba, éléskamra, padlás, tűzrevalós, pince 
és szőlőskertből — van f. évi szent-György 
naptól haszonbérbe kiadó. 

Értekezhetni levél által. 

Kiss Sámuel 
kasznárral 

P.-Istvánháza, u. p. Kunszentmárton. 

Hirdetmény. 

— a fegyelmi v 

nyomban fel is függesztetett. 

— M e g k e r ü l t pénz . Említettük lapunk 

mult számaban azon furfangos csalási kísérletet, 

viseltetnek. — A 10,000-ik fecskendőt veleUenül ep a magyar 

kikötő város, Fiume vasarolta meg a fiumei tűzoltó-egylet ré-

me lynek V. polgártársunk 14 pengő írtig adta meg az A buotua* kebeléből eBnek íolytan egy küldotue* 

arát. Nos, ez a csaló által olvasas közben ügyesen 

eltüntetetett 14 frt megkerült. Vasárnap délelőtt 

alakult, hogy az ünnepélyre a Fiúméban időző József főherceget 

a városi hatóságot s a fiumei kormány vezérférfiait meghívja. 

— A fényes ünnepély e hó ll-én tartatott meg a főváros 

Ugyanis az eltüntető megjelent a főkapitány előtt vigadóban, csaknem háromszáz meghívott részvétele mellett, 

s töredelmesen bevalotta, hogy a V. altal kérdésbe - Nemcsak a fővárosból, de az ország távolabbi vidékeiről, 

tett 14 frt az ő hire és tudta nélkül húzódott meg Fiúméból ós Zágrábból is számosan jelentek meg. Az ünne . 

A nagyméltóságú m. kir. belügyminisz-
ter urnák 12921.|X. sz. a. kelt rendeletével 
a lovak elővezettetése és osztályo-
z á s a elrendeltetvén a megküldött terv sze-
rint Szentes városában annak foganatosítása 
következőkép fog eszközöltetni, u. m. 

1. A lovak elővezettetése a f . é v i áp-
r i l hó 20-án fog megkezdődni és 6 na-
pon át fog tartani. 

April 20 án elővezetendők lesznek az I. 
tized 1. számtól számitólag végig s azonkívül 
a II. tized 1. számtól 95. számig lakó tulaj-
donosok lovai. 

April 21-én elővezetendő lesz a II. tized 

96. számtól 615. számig lakó tulajdonosuké, 
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April 22-én a II. tized 616. számtól vé 
gig és a III. tized 1. számtól 417. számig 
lakó tulajdonosok lovai. 

April 23-án a III. tized 418. számtól 
végig és a IV. tizedbeli tulajdonosok összes 
lovai. 

April 24-én az alsóréti, berekháti, berki, 
bereklaposi, belső ecseri, derekegyházoldali, 
dónáti, felsőréti, hékedi, kajáni,kistőkei.lapis!ói, 
nagynyomási, nagytőkéi, nagyhegyi, szt.-lász-
lói, vekerháti, vekerzugi tanyai lakosok lovai. 

April 25-én elővezetendők lesznek a belső-
ecseri, eperjesi ecseriréti, jaksori, királysági, 
nagykirálysági, külső ecseri, mucsiháti, pan-
kotai, veresegyházi és zalotai tauyai lakosok 
összes lovai. 

Az elővezettetés és az osztályozás az 
uj cédulaház mellett lévő sertésárulás körüli 
vásártéren fog történni és pedig akképpen, 
hogy az osztyályzás mindenkor d. e. 8 óra-
kor fog megkezdetni s tartani fog déli 12 óráig, 
d. u. pedig 3 órakor veszi kezdetét és 5 órakor 
fog végződni. 

figyelmeztetik a lótartó közönség, hogy 
lovait csak is a fentebbi határidőben kitűzött 
napokban vezetheti elő a megállapított sor-
rendben ; továbbá, hogy a bejelentett 2 éven 
alóli csikókat a törvény értelmében elővezetni 
nem köteleség; hogy ha valamely tulajdonos 
a közbejött országos vásár alkalmával be 
jelentett lovai közül eladna, arról a vásár-
ban a lólevél kiállítási helyén igazolványt fog 
kapni s az igazolványt az elővezetéskor ma-
gával hozni tartozik; ha pedig lóállománya 
vétel által szaporodnék, maga igazolásául a 
vett ló járlatát magával hozni tartozik 

Figyelmeztetik arra is a közönség, hogy 
a szintén elővezetendő, de törvényileg nem 
osztályozandó, engedélyezett tenyészmének és 
állami mén által fedezett tenyészkancák enge 
dély-okmányait, illetve fedezteiési jegyét az 
elővezettétéskor fel kell mutatni; mert annak 
hiányában az elővezetett ló osztályozás alá 
fog esni. 

Végül felhivatnak a tulajdonosok arra 
is, hogy lovaikat oly egyének által vezettessék 
elő, kik azokuak féken tartására elég testi erővel 
birnak, és a tulajdonosnak nevét, lakásának 
tized-, vagy tanyai számát határozottan be-
mondani tudják, önként értetődik, hogy e 
hirdetmény ellen vétők a törvény által előirt 
birságai fognak sújtatni. 

Szentes, 1891. april hó 16. 

Szaká i M ihá ly , Sa rkad i N. M ihá ly , 
aljegyző. polgármester. 

SZENTESI LAP. 48. szám. 

; 6V6 Feuler Márton Balog Benedek 
III. t. 45 számú háza eladó, esetleg a dr. III. t. 516. számú házánál egy lakás — áll 
Kajlinger ur által birt lakrészek, mely áll három utcai szoba és melléképületekből — 
három utcai és egy belső szobából, zárt van f- évi szent-György naptól kiadó. — 
honyha, kamra és tüzrevalósból, Szent-György Ugyanannak I. t. jelenleg Bleier Hermanné 

naptól kiadó. 3— 31 által lakott háza kedvező feltételek mellett eladó. 

E d d i g f e l - o - l m - u - l l ^ a ^ t a . t l a n I 

Maager Vilmos-féle valódi tisztitott 

D O R S C H M A J O L A J 
\ I l -24 Maager Vilmostól, Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y ű emészthetősé-
géné l íogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mindama eseteknél, 
melyeknél az orvos az egész testi szervezet, k ü l ö n ö sen a m e l l és t ü d ő 
erősítését, a test gu l y ának gya rapodasá t , a nedvek j a v í t á s á t , vala-

.„„„„ m i n t á l t a l á b a n a vér t i s z t i t ásá t el a k a r j a é rn i . 
I Egy üveg ara 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. szám), valamint 

az osztrák-magyar monarch ia legtöbb gyógyszertárában . 

Szentesen kapható: id. Várady Lajos, if]. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc urak 
gyógyszertáraiban. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem. 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 1878. 
Díszoklevél 

C s í k . í ö z s e f 

csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szerémi portlaml cement és vízhatlan 
m é s z g y á r 

9-38 J t r B E O C S . . 1 T B Ü 1 T "40L 

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, Í867Ü 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Erüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged* 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

Az országban az egyedüli világ-szinház. 
Természettani, mechanikai müszinház K i s s A d o l f igazgatása alatt S z e n t e s e n , a v á s á r t é r e n 

NAGY ELŐADÁS TARTAT1K. 

M Ü S 0 R : 
1. Nagy regényes körutazás a föld körül H képben és pedig a hamburgi 

kikötő, hajótörés Hamburg és New-York közölt, életveszélyes vadászat jegesmed-

vékre az északi sarktengeren, a keleti tok, Japán, Melbourne, Brazília őserdeje. 

Betlehem, a piramisok és sphynx-kolossok, homokfergeteg a Saharán, Kóma, Nápoly, 

á. Az indiai kötéltáncos mutatványai és szolgája. 

3. Egyptomi Alexandria bombáztatása angolok által tengeren és szárazon. 

4. Tizenöt perc lalun. Svédországi csendélet. 

5. iMithológiai tündérjelenet. A tavasz ébredése Flóra kertjében. 

ti. A közkedveltségű Dioprama (ködképek). Világ- és természeti tükör, karrika-

turák, szin- és vonaljátékok. 

A szünet alatt zenekar játszik. 

H e l y á r a k s Zártszék 50 kr., I. hely 40 kr., II. hely 30 kr., karzat 20 kr. Gyermekeknek 10 éven alul, szüleik kíséretében: 

Zártszék 40 krM I, hely 30., II. hely 20 kr. 

Jegyek előre válthatók a szinház* pénztárnál d e. 10 órától 12-ig és délután 3 órától 5 ig. Esti pénztárnyitás 7 órakor. Kezdete 8 órakor. 
zinhazi teljes műsor magyar, vagy német nyelven a pénztárnál kapható. 

Előadás mindennap . A sz inház v i zka t l an ponyváva l van födve 

SzeniM. 1891. Nyomatait Sima Ferenc* *yor ^ajtójan. 




