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kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A paktum. 

A fővárosi lapokban olvassuk, hogy a 

megfejelt Wekerle kormány nem a legkel-

lemesebben érzi magát a piros bársonyszé-

keken. Nyugtalanítja a szivecskéjét, hogy a 

polgári házasságról szóló javaslat sorsát a 

megfejelés után sem látja biztosítva a főren-

dek házában. 

Pedig szegény épen azért mondott le, 

hogy megszerezze a biztosítékot arra, hogy 

ezen l i b e r á l i s v i v m á n y simán keresz-

tül menjen a főrendeknél is a második al-

kalommal, de arra ma vajmi kevés kilátása 

lehet. Legalább ezt kell következtetnünk azon 

körülményből, hogy a napokban gróf And-

rássy Aladár közvetítése mellett paktumot kí-

sérlett meg a főrendi ellenzék megnyerhető 

nek vélt részével, de ez a kísérlet hatarozot 

tan meghiusult. 

Hiába a paktumokra rosz idők járnak! 

Csongrádmegyében a liberális urak mondot 

tak ellene a paktumnak, a törvényhozás ter-

meiben pedig az ellenzéki főurak. Pedig a 

kormány elég szép ajánlattal kecsegtette őket, 

mikor kilátásba helyezte, hogy ha a főren-

dek változatlanul megszavazzak a kötelező 

polgári házasságot, ki fogja hagyni a szabad 

vallásgyakorlatról szóló törvényjavaslatból a 

f e l e k e z e t n é l k ü l i s é g szakaszát. 

A bizalmas értekezletre meghívott főren-

dek azonban nem vették be a nekik nyújtott 

mézes madzagot; sőt a Wekerle és Szilágyi 

ef edő szerelmi vallomásai sem tántorították 

meg őket: hanem nyíltan kimondották, hogy 

a polgári házasság ellenében elfoglalt állas-

pontjukon szilárdul megmaradnak. A mi ma-

gyarán annyit jelent, hogy másodszor is le 

fogják szavazni Wekerléi polgári házassá 

gával. 

Lapunk hazánk függetlensége érdekében 

szilárd ellenzéki álláspontot foglalván el, ör-

vendetes tudomásul vesszük a főrendek fér 

üas elhatározását, nem azért mintha nem 

volnánk őszinte barátja és előharczosa 

nemzet aspíráczióiban gyökerező szabadelvű 

eszméknek, hanem azért, mert a mai kormány 

rendszertől, mely elveket kölcsönöz az ellen-

zéki pártoktól az elvek képviselői nélkül csak 

azért, hogy a hatalomban maradhasson, nem 

várunk és nem reménylünk semmi jót. 

A mai rendszerben csak taktika és ámí-

tás minden az avatatlan lelkek behálózására. 

S ez a taktika átvette a polgári házasságot 

és szabad vallás gyakorlatot a függetlenségi 

és 48-as párt programmjából, a közigazga-

tás államosítását pedig a nemzeti párttól, de 

csupán azért, hogy azon független gondolko-

zású, szabadelvű párti képviselők helyét, kik 

mint p u r ó s z o k nem voltak hajlandók a 

j u g u m t i b i s c i a n u m - o t tovább hor 

dozni, az ellenzéki pártok megbomlasztásával 

pótolhassa. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy a mint 

2 §-ra zsugorodott össze a közigazgatás ál-

lamosítása : azonképen sutba dobja a mai 

kormány a polgári házasságról és a többi 

vallásügyi kérdésekről szóló törvényjavasla-

tokat is, mihelyt hatalmát ezek nélkül is 

biztosítva látja. 

A mai kormányrendszerben ugyanis nem 

az elvek tisztasága, hanem a húsos fazekak 

érintetlen volta a fődolog. Ennek a szempont-

nak rendelnek alá a hatalom kezelői mindent. 

És mert ezt a rendszert, mely csak a p r o-

t e k c z i ó b a n és v i s z a é l é s e k b e n 

leli gyökerét, nem tartjuk alkalmas eszköz-

nak hazánk jólétének előmozdítására, azért 

nem lelkesülünk azért a hamis szabadelvü-

ségért, mely a mai kormányzatban uralkodik. 

Mi az erős akarat és szókimondás em-

berei vagyunk és ezen tulajdonságokat még 

akkor is megbecsüljük másokban, ha véle-

ményünkkel nem minden ponton találkozik. 

Ez az oka annak, hogy tisztelettel viseltetünk 

a főrendiház ellenzékének magatartása iránt, 

mely határozottan körvonalozza a maga ál-

láspontját s a miniszteri kegyekv4rt sem haj-

landó térdet fejet hajtani. 

Meg vagyunk különben arról is győződve, 

hogy az ellenzéki főrendek ezen állásfogla-

lásukkal nem az ország haladásának kíván-

ják útját állani, hanem csak azt az álsza-

badelvüséget akarják lehetetlenné tenni, mely 

elvek kölcsönzése, kompromisszumok és pak-

tumok által törekszik magát a hatalomban 

fentartani. És mert véleményünk szerint ez 

a szabadelvüség túlélte magát, azért óhajt-

juk, hogy a főrendiház férfias magatartása 

folytán minél előbb bekövetkezzék azon idő, 

mely a magfejelt Wekerle kormány hatalmá-

nak és paktumos rendszerének a föltámadás 

reménysége nélkül mindenkorra véget vet, 

A nemzetiségi- kérdés. 
Hazánknak, a mely a legfőbb mértékben polyg-

lott állam a legelső, legnevezetesebb, valóságos élet-

kérdése a nemzet ségi kérdés. 

Az országnak erdélyi részében a románok és 

szászok, északon a tótok, északkeleten a ruthének, 

délen a szerbek és horvátok, mindmegannyi szá-

mottevő nemzetiség a melyeknek mindegy ke külső 

befolyásokra és támogatásra számit. A szászok ál-

landóan összeköttetésben vannak németországi faj 

rokonaikkal; legbuzgóbb tagjai még most, a béke 

korszakában is Schulfereinnak és más lynemü egye-

sületeknek ; a tótok a csehek. Ezeknél azonban ott 

van a szétválasztó lengyel elem, a mely bevan ékelve 

a tótok, csehek és oroszok közé. 

Nem igy áll a dolog azonban a legnevezetesebb 

nemzetiségünkkel a románnal. Ez a nép, a függet-

len román királyság vezető köreivel folytonos ősz« 

szeköttetésben áll, panasszaival minduntalan Buka-

restbe járul, sőt a külföldet, legkivált pedig Olasz-

ors ágot, felbirja igen gyakran panasza val hazánk 

ellen bőszíteni. 

Ezzel a nemzetiséggel szemben mi, kik a ro-

mán népnek múltját és jelenét, nyelvét és szokásait 

alaposan ismerjük nem tarthatjuk tökéletesen helyes-

nek és czélra vezetőnek azt az eljárást, a melyet a 

magyar közönség és hirlapirodalom évtizedek óta 

követ. Igen kevés ember vállalkozik arra, hogy e 

népnek aspiráczióit tanulmányozza és megismerni 

kivánja. Szokva vagyunk ahhoz, hogy egy pár agi-

tátor hibája miatt az egész népet megvessük, haza-

árulónak mondjuk, a helyett hogy hibáit javitani 

igyekeznénk, nem cserélve őket össze az oly bűnök-

kel, a melyek a büntetést mindenesetre megér-

demlik. 

A szabadságharcz alatt azok a vad móczok 

követték el a legrettentőbb vérengzéseket, akik a 

műveltségnek semmi fogalmával nem birtak, és mint 

neveletlen állal ok éltek hegyeik között. Az ilyen 

vad, műveletlen, szegény ördögöket könnyű volt a 

bécsi kamarilla kiküldött embereinek, a Jankuknak, 

Urbánoknak, Axentéknek nem annyira a magyar 

nép, mint inkább a magyar birtokosok ellen fellá-

zítani anyagi előnyökkel kecsegtetve, a nyomorult 

embereket. A m műveltebb román itjak közül so-

kan. főleg azok, kik a nagy-enyedi református Beth-

len főiskolában tanultak, szíves készséggel állottak 

a szabad.-ágot védő diáktársaiknak sorába, hogy 

együtt küzdjenek azokkal a magyar szabadsagért. 

Nem tehetem, hogy e helyen emlékezetbe ne 

hozzam Boliac Üesárnak, a jeles román lírikusnak 

nevét, ki az 1848—49-iki szabadságharczbau élénk 

részt vett, s Trompeta Garpatilor czimü könyvében 

oly meleg szeretettel emlékezett meg a magyar nem-

zetről. S Boliac nem egyedül állott ez erzelmeivel. 

Személyesen ismertem, vidékünkön mindenki ismerte 

azt a derék román görög keleti lelkészt, a ki házá-

ban 1849-ben napokig elrejtve tartotta a menekülő 

honvédtiszteket. Mindezen példákból csak azt a kon-

sekvenciát akarom levonni, hogy a műveltség ter-

jedése az egyetlen eszköz, a mely által a román 

népet megnyerhetjük, és fiait hü állami polgárokká 

tehetjük. 

Magam tősgyökeres magyar vagyok, semmi 

okom aira, hogy valamely népet mentegessek, vagy 

ok nélkül feldicsérjek. De mint hazámnak és nem-

zetemnek hü és önzetlen íiának, fájdalmat okoz ne-

kem az, ha egyes kapzsi, haszonleső agitátorok miatt 

folyton — pardon a k fejezésért, de le kell irnom 

— büdös olóhoknak, hazaárulóknak szidjuk az egész 

román népet. Így elriasztjuk azt a kevés számú em-

bert is, a ki az ő soraikból hü a mi országunkhoz 

és állameszménkhez. 

A szegény, együgyű népet kőnnyü félrevetni, 

legyen az bármilyen nemzetiséghez tartozó. Annál 

inkább könnyű fellázitan olyan embereket, a kik a 

ravasz számító emberekben jóltevőiket látják, a kk 

legalább annyira érdemesitik őket, hogy meghallgat-

ják panaszaikat, és azokat orvosolni Ígérik; holott 

valósággal kárhozatba viszik a jámbor tudatlan 

népet. 

Sujtsuk a törvény szigorával az állam ellen 

vétőket, de az ő vétkükért ne vessük meg, ne ide-

genitsük el magunktól az egész népet, a melyet 

meg lehet még nyerni állameszménk támogatásának. 

V. Szőcs Géza• 



1 oldat. 

Csizmadia, ne tovább a kaptafánál! 
— Bankett Mucsán. — 

K.JHegyesi Mari, kiről a gyöngébb elmebeli ál 
lapotu£emberek kedvéért fólemlitjük, hogy a buda-
pesti nemzeti szinház bájos művésznője, négy szín-
darabban játszott Szentesen. 

Mikor a színházi jelentéseket széthordták, a pá-
kuliczok el sem tudták képzelni, hogy ki hát volta-
képen az a Hegyesi Mari s merre van hazája ? 

A vélemények megoszolvák. Egyik azt állította, 
hogy a vendég-művésznő férje s ugó a nemzeti 
színháznál, — másik, hogy d i s z m e s t e r , — a 
harmadik meg épen segéd k u l i s s z a - t o l ó n a k 
titulálta. 

A megfejthetlennek látszó rébuszt B á n f a l v i , 
állandó miniszterelnöknek adták föl s minden szem 
kíváncsian függött a nagy diplomatának báj- és szel-
lemtől sugárzó ábrázatán. 

Miként hajdan Mózes varázspálczájával vizet 
teremtett, akképen emelte fői Dómi, akarom mon-
dani Bánfalvi, jobb kezének mutató ujját és dr. Mi-
kecz levegő nivelláló és államtitkári szaktekintélyt 
magához intve, a redakczióba parancsolta el lekszi-
konért 

A lekszikont hosszas keresés után a „Szentes 
és Vidéke* czimü világlap saját külön háziszolgálója 
kerítette elő a vöröshagymás kamrából és nagy dia-
dallal vitte az államtitkár ur a kérdésekkel szutyon-
gatott sz?rkesztőhöz. Jutalom fejében az ad hoc ki-
küldött szemfüles szolgáló-reportert dr. Mikecz ve-
zette föl a karzatra, az egyik kardalos potya cseléd-
jegyével. 

A lekszikont Stam-Kuczoráné buzavirágos ba-
tiszt zsebkendőjével tisztított meg a pókhálótól s át-
adta czimzetes miniszterelnökünknek. A könyv fel-
nyílt s a modern próféta harsányan kiáltá: Hegyesi 
Marinak a férje : 

— Kaffka László — 

. miniszteri titkár, osztályvezető. 

A pákuliczok valláskülönbség nélkül keresztet 
vetettek és hallgattak. A néma csendet csak a szer-
kesztő ur reporter szolgálója sivalkodása zavarta 
meg, amint a karzaton egy markos suszterlegény 
szorongatta. 

Miniszteri titkár ? ? ? osztálytanácsos ? ? ? tán 
főispán jelölt is és talán épen — uram bocsá' — 
Szentesen ? ? 

— Mit tegyünk? hogy engeszteljük ki a főis-
pán-jelölt feleségét — az isten úgyse! — művész-
nőt a hideg fogadtatásért, ki holnap itt akar hagyni 
bennünket, mint szent Pál az oláhokat ? Hisz ha 
főispán talál lenni Kaffka, az asszony intrignái tönkre 
silányitják az egész pákulicz nyájat ?! 

— Megvan 1 megvan !! 
— Mi ? 
— Egy pompás eszme! kiáltja a szerkesztő 

ur. Rekedtté ordítjuk magunkat az éljenzéstől, csinál-
tatunk egy csokrót s felkérünk egy csozét, hogy 
adja át és bankettet rendezünk. 

— Ba-a-anke-ett ? ? Az drága ! 
— No, nem olyan nagy bankettet, olyan kis 

bankettet. 
Bánfalvinál történetesen volt egy darab papír, 

amiben előtte való nap halat vitt haza; rögtön fel-

SZENTESI LAP. 

avatták a halas ivet aláírási ivvé és 20-25-en ke-
zök keresztvonásával kötelezték magukat a részvé-
telben. 

F ö 11 é t e 1 e k : egy ur, egy hölgy 1 frt 50 kr., 
egy ur, két hölgy 2 frt 20 kr., egy ur, három hölgy 
2 frt 50 kr. 

M e n u : borjú sült, libasült, túrós rétes és ri-
bizke czukorral, vagy czukor nélkül. (Gzukor nem 
is volt ott, már t. i. Emil.) 

F r i s s í t ő k : ártézi viz, vagy akinek tetszik 
bor, sör, pezsgő étlap szerint. 

Ez mind igen szép! de mi lesz a színészek 
kel?? Huszonhat éhes színész megeszi az egész 
Kass vendéglőt!! A deficzitekben dolgozó direktor 
és adlátusa, a titkár egy hétre valót elfogyasztanak 
s tán még zsebelnek is ? 

Igen, de hát mit csináljunk ? Szinészbankett 
színész nélkül ? 

Ej végre is ez nem színész bankett! Hisz mi 
nem a s z í n m ű v é s z n ő t ünnepeljük, hanem a 
f ő i s p á n j e l ö l t ne j é t , mi közük ide a színé-
szeknek ? ! 

— Megvan! 
— Mi? 
— A kecske is jól lakik, a káposzta is meg-

marad, azaz a színészeket i s meghívjuk és mégsem 
lesznek >tt. 

íme m're jó a minisztemöki logika ! 
Csakugyan a sz ntársulat négy-öt gyanútlan 

tagja az igazgató párral együtt elment a bankettre, 
az ünnepelt m ű v é s z n ő , akaróin mondani czim-
zetes f ö i s p á n n é társaságában. 

Hogyisne mentek volna ! Hisz Bokodi, az igaz-
gatójuk, s z e n t e s i ember. 

Hegyesit bevitték az U alakú asztal közepére, 
Stam-Kuczoráné és Bata-Tik Andrásné közé. Hanem 
a többi tolakodó vakmerősége állandó lebangoltságot 
keltett. Hogy mertek ezek idejönn ?! Micsoda szem-
telenség ez ?! Hegyesi egy sokat jelentő pillantást 
vetett a tolakodó pályatársakra és leült. 

Jó idő multán észreveszik, hogy a színészek 
még m i n d i g ott vannak. 

— Ez már sok ! 

— Üljenek le kérem, ahova tudnak, tán van 
még hely az asztal végén. Hrubost épen a kályha 
mellé izolálták a többitől, hisz ő a legkisebb. Neki 
legalább jó kompániája volt a fiatal emberek tár-
saságában. 

B zony megsajnáltam azt a becsületben meg-
őszült igazgatót és müveit lelkű nejét, hogy épen 
s z ü l ő v á r o s á b a n bántak el igy velök.4 Szeret-
tem volna hikozni közénk a „kis szobába", ahol 
legalább nem funnigálták volna. 

Az első pohárköszöntőt dr. M i k e c z, szellemi 
léghajó kormányos mondta, méltatva a művésznő 
szerepeit, melyek közül csak kettő jutott eszébe. 
Beszéde különben zajos derültséget keltett. 

A második tósztót B á n f a l v i Lajos rodalmi 
állatorvos harsogta el, adatait a vörös tengeren tör-
tént expedicziók idejéből véve, 

Több tárgy nem lévén a pont 12 órakor kez-
dődött bankett 1 órakor véget ért. 

Mint tudósítónk jelenti, a társas vacsorán súlyos 
testi sértés nem történt. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 

lrta¡: S inm Ferencz. 

92. folyt. 

Benééknek hirtelen távozása a városból az egész 

intelligenczia körében nagy feltűnést keltett. Minden 

féle kommentárokat fűztek a dologhoz, pedig nem 

volt benne semmi, minthogy Bene Tamás ugy ma 

gát, mit különösen feleségét és leányát megakarta 

óvni a sok pletykától, mely ilyen esetben kéretlenül 

is feltolja magát az ember házánál s legfőként fél-

tette leányát a rendkívüli izgalomtól, melylyel a tra-

gikus eset rá hatott, s melyet csak fokozott a Papp 

Ignácz sorsa iránti közvetlen érdeklődés, a honnan 

a lány figyelmét Kállón egy perezre se lehetett volna 

más irányba elterelni. 

Tehát egyszerű menekvés volt ez a család ré-

széről a rendkívüli izgalom alól, mely Irént már ed 

dig is ideg beteggé tette; de Kállón voltak, kik ezt 

menekülésnek tekintették az öreg Madarassy haragja 

elől, ki a jól értesült körök által hirdetett pletyka 

szerint azt mondta, hogy ha fia el lesz temetve, fel-

keresi Benééket és lelövi Bene Tamást, ki egyedüli 

oka fia halálának. Az asszonyságok véleménye sze-

rint pedig Madarassyné készült iszonyú bosszút állni 

Bene Irénen, tehát ezért kellett nekik a városból 

menekülni. Sokan szerették tudni azt is, hogy Be-

póék soha nem jönnek vissza Kallóra. Pestre költöz-

ködnek, azt várják csak, hogy Papp Ignácz felgyó-

gyuljon, ki rögtön utánok megy és feleségű), veszi 

Bene Irént. 

A lányos mamák irigysége ugy találta, hogy 

a két fiatal ember különb lányért is koczkáztathatta 

volna életét, mint Bene Irén, s különösen sokan sze-

rették tudni, hogy Papp ignácz egyáltalán nem sze-

relmes a lányba; de apja hagyta meg végrendeleti-

lég, hogy az ifjú azzal tegye apjának Benéékkel 

szemben elkövetett bűneit jóvá, hogy vegye felesé-

gül Bene Irént. Papp Ignácz tehát nem a szerelem 

banem egy végrendelet áldozata ebben a szomorú 

s rá nézve is majdnem halállal végződött histó-

riában. 

A dologban az a legérdekesebb, hogy Benéék 

senkivel sem közölték azon szándékukat hogy el-

utaznak, s mégis házuk legjobb barátai hirdették, 

hogy ők tudják; mert nekik Benéék maguk mond-

ták el, hogy miért kénytelen a várost egyszerre el-

hagyni. Egy ügyvéd kollegája — kedvezzünk a ne-

vének — ki sűrűn járatos volt feleségével együtt 

Benéékhez, maga beszélte el a kaszinóban, hogy 

neki Bene Tamás panaszkodott, hogy Madarassy 

levelet irt neki fia halálakor és azt irta benne, hogy 

fia haláláért véres bosszút fog állani. 

Az e fajta semmi alappal nem bíró mende-

mondák aztán a legképtelenebb regényé nőttek a 

népnek az ajkán. Szerencse volt az, hogy ezen, 

részben irigység, részben képzelődés szülte mende-

mondákról sem a Bene família sem Madarassyék 

nem tudtak semmit. Benéék azért nem, mert elutaz* 

71. sxám. 

Eddig tart tudósHónk jelentése. Mindezekből 
ped g az a tanulság: 

Csizmadia, ne tovább a kaptafánál. 
y. 

H e l y i és vegyes hirek. 
— Balogh J ános országgyűlési képviselőnk 

táviratában arról értesít, hogy tegnap az országgyű-

lésen interpellatiot intézett a pénzügymin szterhez 

a közjegyzői irodában a mult időről felvett jogtalan 

bélyeg leletek és az azok alapján kiadott fizetési 

meghagyások tárgyában. A min szter az interpella-

tióra rögtőn válaszolt és kijelentette, mikép ez ügyben 

szgoru vizsgálatot tartott és a felekkel szemben a 

legszélsőbb határig terjedő méltányosságot fogja gya-

korolni. A mint tudjuk a polgármester is felter esztés-

sel élt ez ügyben, hogy a polgárokat a méltatlan 

zaklatástól megvédelmezze. 

— A halas tó ügye. Említést tettünk ol-

vasóinknak Burián Lajos polgármester azon szándé-

káról, hogy a Kurcza medrében halas tavat szándé-

kozik létesíteni. A polgármester felkérése folytán a 

napokban járt Szentesen ebben az ügyben Laudgraf 

János ki kultur főmérnök és halászati felügyelő, ki 

oda nyilatkozott, hogy olcsóbb, czélszerübb és jöve-

delmezőbb halastavat sehol és semm féle helyen sem 

lehetne létesíteni, mint a milyenül a Kurcza vize 

természetadta fekvésénél fogva kínálkozik. A dolog 

pénzügyi része sem ütközik nagyobb nehézségekbe, 

mivel az ármentesitő társulat a kurcza medrét ugy 

s mélyíteni szándékozik s ezáltal a halastó létesíté-

séhez jelentékenyen hozzá járul. A főmérnök ur 

azon Ígérettel távozott el Szentesről, hogy a halastó 

általános tervezetét a város közönségének rövid dőn 

megküldeni fogja s elfogadás esetén részletes t rv-

vel is készséggel szolgál. 

— Helyreigazítás. Borbély Lajos h. mér-

tékhitelesítő a lapunk f. hó 15-én megjelent számá-

ban H a m i s m é r l e g e k czim alatt hozott újdon-

ságra vonatkozólag helyreigazítást küldött be, mely-

ben egyszerűen tévesnek állítja egyik helybeli keres-

kedőnek azon állítását — melyet lapunk egyik mun-

katársával közölt — mintha a mértékhitelesítő ur 

a felek kabátja alól rángatta volna elő a mérlegeket. 

Ezt mi szívesen elhísszük, mert Borbély Lajost sok-

kal higgadtabb és törvény tisztelőbb embernek is-

merjük, hogy sem ilyes dolgokra hagyná magát 

elragadtatni. Ha a mértékhitelesítő azt tapasztalja, 

hogy egyik másik elárusító hamis mérlegeket basz-

nál, nagyon helyesen teszi, ha elkoboztatja s ez nem 

megrovást, hanem dicséretet érdemel. S miután a 

tényállásból arról győződtünk meg hogy a mérték-

hitelesítő törvényesen és kötelességszerűen járt el: 

ily értelmű felszólalásának szívesen adunk helyet. 

Hanem azt hisszük és ebben talán a mértékhUele-

tak s Madarassyék pedig először el vol'.Jt foglalva 

gyermekük temetése iránti intézkedésekkel, s ezután 

ők is elutaztak a városból s bosszú időn át nem 

látta őket Kálló népe. 

De mit törődik ezzel az irigység és a pletyka, 

mely nem némult el Madarassy és gyűlöletének hir-

detésével még akkor se, mikor látta, hegy az ifjú 

koporsójára a szülők a saját gyász koszorújukon kivül 

csak a testvérekét és Bene Irén koszorúját engedték 

elhelyezni, s ez utóbbit ugy, hogy a figyelmet szinte 

provokáló felírással feltűnjék mindenkinek. 

Madarassyt óriási részvét mellett kisérték örök 

nyugalma helyére, s mert a temetés után az öreg 

ezredes és neje azonnal elutaztak, sokan hirdették 

azt is, hogy azért mentek; mert Benéékkel akarnak 

leszá nolni. 

Egyetlen egy ember volt a városban, ki nem 

tudta, hogy Benéék elutaztak: ez Papp Ignácz volt. 

Bálinti főorvos meghagyta az ifjú ápolóinak és 

a körülötte forgolódóknak, hogy Benéék távozásáról 

semmit nem szabad szólani. Ha pedig az ifjú kér-

dezne róluk valamit, azt kell neki mondani, hogy a 

kisasszony jól van, rendkívül nagy az őröm, hogy 

az ifjú gyorsan halad a javulás utján, s mindennap 

kétszer háromszor vesz tudomást állapotáról. 

Ez Papp Ignáczot, ki napról-napra javult, 

nagy örömmel töltötte el; de egyszer azt kérdezte 

az orvostól, hogy hol van Bene Tamás, s hogy van 

az, hogy őt soha nem látogatja meg ? 

(Folytatása következik.) 



szám. 

sitő ur is egyet ért velünk — jobb lesz azt a szen-
vedélyes hangon replikát, melyet szerkesztőségünkhöz 
beküldött, ki nem szedetn . 

— A szoczlalls mozga lmak okainak ki-
derítése czéljából a törvényhatóság közgyűlés által 
beküldött bízottság tagjait az alispán f. hó 29-ik 
napjára hivta össze az alispáni elfogadó terembe. 
Mire az ügy fontosságánál fogva a kiküldött bizott-
sági tagokat e helyen is figyelmessé tesszük. 

— Jégkárbecslés. A szegedi m. kir. pénz-
ügyigazgatóság kiküldötte, Párniczky Géza pénzügy-
igazgatósági titkár a halárunkat május hó 26-án 
ért jégverés okozta károk felbecsülését az adóügyi 
tanácsnok és birtoknyilvántartóval f. hó 14-én kezdte 
meg. A becslés 14-én a derekegyházi oldalon, 15-én 
a Berek, Berakhát, Bereglapos és alsóréten, 16-án 
pedig a nagyhegyi szőllőkben lett foganatosítva. 18. 
és 19-én Kis-Tőke, Nagy-Tőke, Vekerzug, Vekerlapos, 
Kaján és Belső-Ecser fognak következni. A becslő 
bizottság az eddig átvizsgált területekre nézve Vs, 
de a károsult terület nagyobb részében V« részben 
állapította meg a kárt, s az elemi csapás által súj-
tott adózók ily arányban fognak adóleengedésben 
részesülni. 

— Köszönet nyilvánítás. ,A szentesi ipa-

ros ifjak önképző köre- folyó hó 10-én tartott juní-

álissal egybekötött népünnepélyén a jótékony czélra 

felülfizetni sz veskedtek: Nyiri Gyula, Tóth László 

és Ugrai Antal urak 1—1 frt, Schulcz Míhályné ur 

nő és Kotvics Juczika kísaszony 1—1 frt. özv. Bo-

ros Sándorné urnő, Berényi Imre és Kálmán B. La-

jos urak 50 -50 krt. Kátai Imréné urnő és Berényi 

Juliska kisasszony 30—30 krt. Tek. Burián Lajos 

polgármester ur, a Széchényi liget valamint a szük-

séges díszítési tárgyak átengedése, Zsoldos Ferencz 

ur a díjtalan átengedett faanyagokért, Schneider 

József mérnök ur a szükséges ponyvák d:jtalan át-

engedéséért, Ehrlich Laura urnő a sátordiszitéséhez 

szükséges kis zászlók. Nt. Petrovits Soma ur, a lam-

pionok átengedéséért, Reichenbach Jakab ur a le-

pény díjtalan készítéséért, üdvardi Lakos Esztike 

kisasszony a díszes rendezői jelvényekért, nemkülön-

ben mindazok kik bármiképp is elősegiték ezen mu-

latság sikerét fogadják ez uton is a rendezőség há-

lás köszönetét. Szentes. 1894 junius 17-én. A 

rendezőség. 

— Színházi műsor . Vasárnap : V i o l a nép 
szinmű. Héttőn: A s á r g a cs ikó . Népszínmű 
zóna-előadás, félhelyárakkal. Kedden Meze i Berta 
k. a. a sz niakadémia kitűnően végzett növendékének 
első fellépte: T ü c s ö k . Franczia vand ville. Szer-
dán: A h á r o m t e s t ő r . Csütörtökön: F au s t . 
Látványos bohózatos operette. Pénteken zóna-előadás 
fél helyárakkal: Ké t á rva . Népdráma Szombaton 
S o l y m o s i Elek, a népszínház kitűnő komikus 
és gyönyörű bangu neje H a r m a t Ilona kezdi 
előadásra 'erjedő vendégszereplését. Mezei Berta 
k. a. második fellépte Csók. Dóczi remek vígjátéka 
lesz, melyben a k. a. M a r i e 11 a kedves alakját 
ábrázolja. 

— A szentesi kereskedő i f jak egyesü« 

lete f. hó 17-én vasárnap délután 2 órakor az 

egyesület helyisége udvarán újonnan felállított teke-

pályáján tek e-v e r s e n y rendeztetik a legjobb 

dobó egy értékes tárgyat nyer. — Melyre a t. tag 

urak tisztelettel meghivatnak, vendégek — tagok 

kíséretében — szívesen láttatnak. 

— Betöréses lopás. Szegváron - mint le-

velezőnk értesít — a mult hét egyik éjszakáján egy 

jól szervezett betörő banda garázdálkodott mely 

több helyen szerencsét próbált. Fáradságukat azon-

ban, bár a borult idő folytán beállott mélységes 

sötétség is előnyükre szolgált — a kivánt siker ez 

alkalommal nem koronázta, ami pusztán Szőke Al-

bert és Rőtt József éjjel őrök éber figyelmének kö-

szönhető. F. hó 10-ére virradó éjjel, ismeretlen tet-

tesek ugyanis Kecskés Antal házának ablakát be-

törve, egy horog segélyével a szobából az összes 

ágynemüeket kihúzogatták. — Zsákmányukkal odább 

állva Bánfi Jánosnál, majd özv: Gyürgyi Jánosné 

kereskedőnőnél próbáltak szerencsét. Mindkét helyen 

az ablaktokokat kezdették feszegetni, azonban észre-

vétetvén hogy miben törik fejüket a jómadarak ugy 

Bánfi, mint Györgyiné zajt ütöttek és a tisztelt tolvaj 

uraságok jobbnak látták kereket oldani. Fáradságuk 

gyümölcsével, a Kecskéstől eltolvajolt holmikkal, 

azonban ennyi kudarcz után sem lévén megelégedve, 

ellátogattak Szabó Ferencznek a pieztéren levő vas 

és fűszer-üzletéhez is, hol lefeszítették a kirakatot 

elzáró ajtót. Ekkor már az éji-őrök is neszét vették 

SZENTESI LAP. 
a dolognak és a gazemberek üldözéséhez alaposan 
hozzáláttak. — Dicséretre méltó, buzgalommal egé-
szen az usztatói majorig üldözték őket, miközben a 
lopott holmikat egy szálig eldobálták Megkísérelték 
az őrök néhányszor utánok is lőni, de fegyverök 

csütörtököt mondott és igy a tolvaj urak az 
usztatói majornál reájuk várakozó kocsijukat sze-
rencsésen elérve, habár zsákmány nélkül is, de ép 
bőrrel sikerült elmenekülniük a tHmvásárhely felé 
vezető országúton és azóta bottal ütik a nyomukat 

Rablógyilkosság áldozatául esett Sinkó 
István csongrádi fiatal napszámos, ki pár nap előtt 
Nyitramegyéből ment haza kubik-munkáról. Czimbo-
rájával gyalog indultak haza éjjel Félegyházáról, de 
fáradtak lévén, útközben lefeküdtek a buza szélében. 
Társa azonban csakhamar fölkelt és három fejsze-
csapással homlokon sújtotta, aztán pedig kitosztotta 
órájától és három forintjától, s vérében tehe etlenül 
ott hagyta. A súlyosan sebesültet aztán Félegyházára 
száll tották be de életben maradásához nincs remény. 
A rablógyilkost pedig Dömötör Sándor 19 éves, bel-
városi suhancz személyében Csongrádon tartóztatták 
le, és szembesítés végett Félegyházára kisérték. 

Szentesi piaczi árak. 
Sz* ite«, 1894. jun. 16. 

Észak nyugati részén hideg zemankós szél 
uralta az egész mult hetet A hőmérő reggelenként 
4—5 délkor pedig csak 15 R. tudott emelkedni 
0 fölött. 

Vetéseinket, szőlőinket, gyüraölcsösseinket és 
apró veteményeseinket legnagyobb részbe összetörte 
s megsemmisítette szóval e hét kegyetlen szelével 
nagy pusztítást vitt végbe, melyet csak akkor látunk, 
ha jobb dők bekövetkeznek. 

A rosz időjárás a gabna árakban semmi vál-
tozást nem okozott. Az eladók mint tartózkodóbbá 
váltak, a vevők pedig nem érdeklődtek az üzlet iránt. 

Az árak következők : 
Buza mmként 6 frt 60 kr. 6 frt 70 kr. 
Árpa köble 4 frt 80 kr. 
Kukoricza köble 4 frt 50 kr. mm. 4 frt 60 kr. 
Szalonna mm. 60 frt. 
Hizott sertés tiszta vágásra 40 kr. 

„ 1 o l d a L 

628 szám v.—1894. 

Árverési hirdetmény, 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §^a értelmében ezennel köz-

lirré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 

1894. évi 3607. számú végzése következtében 

Dr. Ecseri Lajos ügyvéd által képviselt 

Szentesi Kereskedelmi Részény Társaság* 

és Dr. Vecseri Sándor ügyvéd által képviselt 

Schreier Jánosné utódának özv. Boskovicz 

Lipótné ellen 96 frt 95 kr. s a jár. erejéig 

foganatosított kielégitési végrehajtás utján le 

és felül foglalt és 419 frt 04 krra becsült 

házi bútorok és bolti áruczikkekből álló in-

góságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésenek a szentesi kir. jbiró-

ság 3703.—1894. számú végzése folytán 

88 forint 64 krajezár tőkekövetelés en-

nek 1894. évi jánuár hó 24-ik napjától 

járó 6 % kamatai és eddig összesen 37 frt 

05 krban bíróilag már megállapított költsé-

gek erejéig Szentesen az alperes lakásán és 

üzlethelyiségében leendő eszközlésére 1894. 

évi junius hó 19. napjának délelőtt 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-

dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 

t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-

fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 

alul is el fogak adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi május hó 23. 

Végh Sándor, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

Elhaltak névsora. 
1894. junius 9-től junius 16-ig. 

Mácsai Franczi 1 hónapos, ránggörcs. — Gö-
möri Lajos, 5 napos, születési gyengeség. — Pataki 
Mária, 21 éves, születés utáni görcsök. — Zsarkó 
K. Sándor, 64 éves tüdőgümőkor. — Panyik János, 
2 fél hónapos, bélhurut. — Valkai Rozália, 13 na-
pos, születési gyengeség. — Molnár János, 52 éves, 
tüdővész. Molnár Mária, 2 hónapos, gyomor bél-
hurut. — Nemes Erzsébet, 20 éves, tüdővész. — 
Pólya Lidia, 18 napos, bélhurut. — Serki József, 
45 éves, szívbaj. — Kádár Rozália, 11 éves, gümő-
kór. — Vasvári Eszter, 16 éves, tüdő vész. 

Nyüttér. 
(£ rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a SzerJ 

Nyilatkozat. 
A .Szentesi Lap* f. évi jun 15-iki számában 

férjem P a p p G y ö r g y kőzhirré teszi, hogy nekem 
senki semmiféle hitelt, vagy kölcsönt ne adjon ; mert 
ő nem vállal érte felelősséget. Hát én kijelentem, 
hogy én ő reá nem is vagyok rászorulva, mint ő, 
ki 25 frtot kicsalt tőlem és saját czéljaira használta 
fel; mert ha nekem pénzre, vagy egyébbre szüksé-
gem van, van anynyi becsületem hogy a saját ne-
vemre kapok és nem kell aző b e c s ü l e t e s ne-
vét használnom. 

Szentes, 1894. jun. 16-án. 
Kováts Mária m. k. 

712 894. szám. 

Hirdetmény. 
Fábián-Sebestyén község elöljárósága 

részéről közhírré tétetik, miszerint a néhai 

báró Maasburg Sándor hagyatékához tartozó 

fábiáni szántó-földön levő kalászos termé-

nyek folyó hó 12-én azaz csütörtökön délelőtt 

9 órakor a helyszínén, azonnali készpénz 

fizetés mellett, hatóságilag elfognak árverez-

tetni, miről venni szándékozik ezen hirdet-

ménynyel értesíttetnek. 

Szentesen 1894. junius 16-án. 

Zigori László, 
körjegyző. 

Hirdetmény. 
A szentesi követválasztó kerület köz-

ponti választmánya által közhírré tétetik, 

hogy a követválasztóknak az 1895. évre 

érvényes ideiglenes névjegyzéke Szentes vá-

ros közigazgatási igtató hivatalában f. évi 

julius hó 5-ik napjától 25-ig bezárólag köz-

szemlére lévén kitéve, ezen idő alatt a név-

jegyzéket d. e. 8 órától 12-ig mindenki meg-

tekintheti, délután 2 órától 6 óráig lemásol-

hatja, miről oly hozzá adással értesíttetik 

a közönség, hogy a névjegyzék ellen az 

1874. évi XXXII I . t.-cz. 44. §-ának rendele-

téhez képest bárki is ugy saját személyét 

illetőleg, valamint a névjegyzékben történt 

bármely jogtalan felvétel vagy kihagyás miatt 

felszólalhat. 

A felszólamlások beadása határidejéül 

f. évi julius hó 5-től 15-ig bezárólag terjedő 

idő, a felszólamlásokra teendő észrevételek 

beadására pedig az idézett törvény 53. §-a 

értelmében junius hó 16-tól 25-ig terjedő 

10 nap tűzetik ki, figyelmeztetnek az érde-

keltek, hogy a felszólamlások és az azokra 

tett észrevételek a szentesi választó kerület 

központi választmányához czimezve, a szük-

séges okiratokkal felszerelvén, bélyegmentes 

beadványban Szentes város polgármesteri 

hivatalánál írásban nyújtsák be. 

Kelt Szentes város központi választmá-

nyának 1894. évi junius hó 16-án tartott 

üléséből. 

Burián Lajos, 
elnök. 

Rúzs M. Sándor 
nagy-királysági 39 hold földje eladó, érte-

kezhetni lehet II. t. 249 szám alatt. 

Vecseri Mihály nénak 
Donáton 60 hold. Tésen 27 hold földje há-

évre haszonbérbe kiadó, értekezhetni 

lehet II. t. 174. sz. alatt. 
rom 

Kátai Pál Imrének 
Fábián-Sebestyénben 60 hold földje örök áron. 

szabadkézből eladó. — Értekezni lehet a 

helyszínén. 1VS 

Föld-eladás« 
Tóth Kálmánnak Kis-Tőkén, a nagyhegyszÓlffk 

alatti tanya földjéből mintegy 30hold szántó-

föld eladó. — Értekezhetni l tized 14. sz. alatt. 



4. oldal 

ifj. Zsoldos Ferencz 
L t. 314 sz. kispiaczi házában egy bolt he-
lyiség 1894. évi Julius hó 1-től haszonbérbe 
adandó. Ugyanannak I. t. 726 sz. a. háza 
(Dosai-féle magtár) szabad kézből eladó. 
Értekezni lehet a tulajdonossal üzlet telepén 
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Hirdetmény . 
A Szentesen alakítandó s a Szentesi 

hitelszövetkezet lejártával annak ez idő sze-

rint már 16 millió korona évi forgalmat 

meghaladó ügykörét továi)b folytatni hivatott 

»Központi takarékpénztár" szerző bizottsága 

köztudomásra hozza, hogy a központi taka-

rékpénztárnak 2000 darab, egyenkint 300 ko-

rona névértékkel kibocsájtandó részvényei hői 

a Szentesi hitelszövetkezet részjegy tulajdo-

donosai által igénybe nem vett 960 részvény 

folyó évi október hó 20-ig a Szentesi hitel-

szövetkezetnél 350 koronával bárki által je-

gyezhető. 

A jegyzéskor fizetendő minden egyes 

részvény után költség dij czimén 2 korona 

és magára a részvényre 50 korona, 1894. 

évi deczember 20-ig 130 korona, 1895. évi 

deczember hó 20-ig 80 korona és 1896. évi 

deczemtier hó l-ig ismét 90 korona; az 

utóbbi 3 rendbeli befizetés tetszés szerint 

részletekben teljesithető. A befizetett összegek 

a Szentesi .hitelszövetkezet által 4 % kamat-

tal betétként kezeltetnek és a részvények ki-

adásakor a kamatok az illetők javára elszá 

moltatnak. 

A vonatkozó tervezet a Szentesi hitel-

szövetkezetnél megtekinthető. 

Szentesen, 1894. évi junius whó 12-én. 

A Központi takarékpénztár, 
1—3 Szerző bizottsága. 

SZENTESI LAP. 

2496. E.—1894. 

Hirdetmény. 
Csongrádvármegye törvényhatósági bizott-

ságának 227/894. számú határozata, mely-

szerint a vármegyei ebtartási szabályrendelet 

2-ik §-a odamódos ttatik, liogy minden ku-

tya három hónapos korától kezdve az alábbi 

kivételekkel cbadó álá esik : 

a) egy-egy kedvtelésből tartott luxus 

kutyáért 3 frt. 

b) a vadászkutyáért és pedig : vizsla, agár, 

vagy koppóért 2 frt. 

c) a házőrző és mészáros kutyáért 1 frt. 

A város belterületén minden háznál egy, 

külterületen pedig két ház vagy nyájőrző 

kutya adómentesen tartható. 

Az egynél illetve kettőnél nagyobb szám-

ban tartott hasonló minőségű kutyák után 

azonban darabonként 3 frt fizetendő, oly 

felhívással tétetik ki közszemlére Szentes vá-

ros polgármesteri hivatalának központi ig-

tató hivatalában, hogy ezen határozatot bárki 

megtekintheti és netáni felebbezést benvujt-

hatja. 

Szentes, 1894. junius 16. 

Burián L a j o s , 

polgármester. 

Elsó Tokaji Cognacgyár kizárólagos raktára 

IFJL K O Y A C S S A U L O K 

kereskedésében. 

Eredeti gyári árak: 
Vipal. Vapal. 

Tokaji cognac V. . . o. é. frt. 2. —1.20. 

Tokaji cognac V,0. . „ , „ 3. -1.75. 

Tokaji cognac V.C.O. . „ „ , 4. 2.50. 

Tokaji cognac V.O.C.B. „ „ „ 5 . -3 .— 

Tokaji cognac sec . „ „ w 8 . -5 .— 

Tokaji korona cognac . „ „ , 10.—6.— 

Tokaji cognac Medizinal , „ , 1*20. — 

200 (iram. üvegben 

Ugyanott kapható. 

Paiaczk borok : 
Ménesi szikla-bor 7/io lit. paiaczk 1 frt. 60 kr. 

Magyarádi Rizling „ „ , 1 „ 80 „ 

Badacsonyi 1884. „ „ 1 „ — „ 

Somlói savanykás „ „ „ 1 „ — „ 

Rózsamáli „ „ „ 1 „ 30 „ 

Tokaji Szamorodi, „ „ — , 80 „ 

Ménes Gyoroki vörös „ „ — „ 80 „ 

Budai vörös „ , — „ 80 „ 

Egri vörös szemelt „ , 1 „ — , 

9 9 , 1 lit. paiaczk 1 

Szekszárdi vörös 1 „ „ — 

Tokaji asszu l / i lit. 

Pezsgő ,Carte blauch d' or" 

30 

70 

2 frt. és 3 frt. 

2.20 és 4.20 frt. 

Friss töltésű ásványvizek : 
Mohai Ágnes, Margit, Giesshübli, Borszéki, 

Parádi, Rohitschi, „Templom forrás", Gleic-

hengbergi, „János" és „Emma" forrás, Sel-

tersi, Salvator, Lipiki, Czizi, Marienbádi, 

Koritniczai, Roucegnoi és Gübler forrás vizek. 

Keserű vizek : 
Ferencz József, Rákóczy, Viktória, Herkules, 

Petőfi és Hunyadi János források. 

P a l a c z k s ö r ö k : 
Dreher Antal kőbányai serfőzdéjéből, 

márcziusi sör paiaczkja 18 kr. 
király sör , 20 kr. 

Nagyobb vételnél engedmény. 

sfeám. 

Czukkerman Ignácz házában 
Nyiry vassárossal átal egy bolthelyiség 

lakással együtt azonnal kiadó. 3—3 

Özv. Nagy Imréné úrnőnek 
mintegy 360 holdat tevő birtoka ez év Szent 

Mihálytól kezdődőleg haszonbérbe több évre 

kiadó. Bővebbet III. t. 260. sz. a. házánál. 

Bérbeadandó 
két szobás lakás hozzátartozó helyiségekkel 

egy, esetleg két, bútorozott vagy esetleg bú-

torozatlan szoba, V o l f i n g e r - f é l e h á z -

b a n Betlehem utcza. — H o f f e r Lőrincz 

örökösei ház Czéház utczában egészben. Tu-

dakozódhatni Scheinberger és Popper bőr-

üzletben ref. eklézsia bérházban. 

Va lód i vorar lberg l 
fél-ementáli sajtnak 

kilója 1 frt 20 kr. 

Camembert sajt drbja 60 kr. 

3 3 

IFJ . KOYACS SÁNDOR, 
kereskedésében. 

^^ )lC ̂ ^ DlCDlC ^^ JIC 

Egyszer i próba e legendő , hogy va lak i megkedve l je 

Egy heti használat után eltávolít minden szeplőt, májfoltot és egyébb kelle-

metlen kiütéseket. Használatban van 51 év óta. Teljesen ártalmatlan. Egy tégely 

ára 5 0 k r . nagyobb tégely 8 0 k r . 

Hozzá való 

S E R A l i . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

szappan 
tisztán növényi alkatrészekből összeállítva, melynek állandó használata után a bőr 

megtartja szép üde szinét. Ára 3 0 k r . Kapható az egyedüli készítőnél 

„Szent Háromság" gyógytár 
Kun-Szent-Márton, Piacztér. 

ifj. Menich János, x 
5V5 gyógyszerész. X 

x x 
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Buday Imre kézmű, divat és rövidáru kereskedese Szentesen, 
Kispiacz-téren. 

Szives tudomására hozom a t. bevásárló közönségnek, hogy d ivatáru 
raktáramat minden idény végével mélyen leszállított árakon 
elárusitom, hogy a divat változásainak megfelelve, mindég ujabbnál-ujabb 

divatú árúkat hozhassak raktárra. 

Mindennemű gyapjúszövetek, atlasz-szatin, plisse, zephier, voil, karton 

és ruhadisz, gyönyörű csipkék: legfinomabb és legizlésesebb kivitelben 

rendkivül olcsó árak mellett, dús választékban kaphatók nálam. 

Üzletem ez ideig is k i tűnő jóminőségű árúk , pontos és lelkiis-
meretes kiszolgálás által t. vevőim előtt nagy elismerésben részesült, melynek 
fejlesztését legfőbb feladatomnak tekintem mindenkor. 

Jelen körülményre a t. közönség szives figyelmét felhívom s becses 
pártfogását továbbra kérem. 

Szentesen, 1894. junius hó. Tisztelettel: 

Buday Imre. 

Miskolci vászon és 6A széles tiroli mintázott festő 
egyedüli raktára. 

Sienta, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorwajtóján, 
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