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Előfizetési árak: 
Eiry évre . . . G Irt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frí — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal ; 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részit 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Vasárnap, márczius 24» 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
ée nyilt-téri közien. ínyeket 
a kiadóhiva'-! mérsékelt ár-

jegyzék E NR.?.T szénit. 

Egyet ; Jányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
es Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasár nap, szerdán én pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

A belvizek és a társulat. 

(P.) Lapuuk múlt számában röviden már 

megemlékeztünk arról a belvíz kalamitásról, 

mely a körös-tisza-marosi ármentesitő és bel-

vizszabályozó társulat hanyagsága és köuy-

nyelmüsége miatt a szentesi gazdálkodók 

egyrészét sújtja. 

Azóta több panaszos levelet kaptunk, 

melyben az illető birtokosok keserű kifaka-

dásokban panaszkodnak; hogy a belviz el-

bíz elbontotta földjeiket; s különösen azok-

nak van érzékeny káruk, akik a vizjárta ka-

szálókat a belvizszabályozas következtében 

felszántották, bevetették, s vetésük elpusztult, 

és szénatermésük se lesz. E levelek nyomán 

bizvást konstatálhatjuk, hogy a határ különböző 

részein egyelőre kiszámíthatatlan, de min-

denesetre nagy károkat szenvedtek a gazdak. 

Annál megbotránkoztatóbb ez a dolog, 

mert a belvíz-csatorna hálózat a szentesi ha 

tárban már ki vau építve ; erre a czélra nagy 

áldozatokat hozott a társulati érdekeltség, 

így joggal megkövetelheti, hogy mindazon 

károktól megóvassék, amelyek emberileg egy-

általában elhárithatók. 

Fokozza a társulat felelősségét az a tény 

hogy már nem először fordul elő olyan eset, 

hogy a belviz azért reked a földeken, mert 

nem gondoskodtak idejekorán az átereszek 

kitisztításáról, vagyis a belvizek szabad lefo-

lyásának biztosításáról, holott erre épen la-

punk által már tavaly is figyelmeztetve lett 

a társulati tisztség, s az idén meg a nagy 

havazás láttára el lehetett rá készülve, hogy 

az olvadás bekövetkeztével nagy víztömegek 

fenyegetik a mentesített területet. 

Előre tudjuk, hogy e kérdés felveiéset 

szokás szerint annak az állítólagos ellensé-

ges indulatnak fogják tulajdonítani, melyet 

a társula i tisztsséggel szemben lapunknak 

imputálnak. Ez a vád azonban nem akadá-

lyozhat bennünket abban, hogy a közérdek 

szempontjából minden kíméletet félretéve, 

tiltakozzunk a társulati tisztség lelkiismeret-

len hanyagsága ellen. 

Hiszen mit ér a nagy költséggel kiépí-

tett belviz csatorna hálózat, és mit érnek 

azok a hires műszaki építmények, amiket 

átereszeknek neveznek, ha épen akkor, mikor 

legégetőbb a veszedelem, a csatornákban 

nem folyhat le a v z, s az átereszek nem 

funkcziónálnak ? 

És mit ér az egész ármentesítés, ha a 

a gazdák nincsenek biztosítva vetéseik tönk-

remenése ellen ? Hiszen a gazdának nagyon 

sovány vigasztalás az, hogy földjét nem a 

Tisza vagy Körös árja, hanem a belviz bo-

rítja el; a fődolog az, hogy munkájának, 

szorgalmának gyümölcse, családjának kenyere 

tönkre megy, s hasztalan fizeti a rengeteg 

ártéri adót. 

KfimerksmtS : 

S I M A F E R E N C Z. 
KelelAa-aterkeutA t 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
| a kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Ha a károsodás-eiőre nem látható vélet-

lenségből, vagy emberileg el nem hárítható 

elemi csapás folytán következik be, megkeli 

nyugodni a szerencsétlenségben. De ha a kár 

szándékosságból vagy mulasztásból szárma-

zik, a tettes vagy a mulasztás elkövetője 

anyagi felelősséggel tartozik a károsultnak. 

Részünkről a szóban forgó esetben ment-

hetetlen vétkes mulasztást látunk, inert ha a 

társulat idejekorán gondoskodott volna az át-

ereszek kitisztításáról, s ezzel biztosította volna 

a vadvizek akadálytalan lefolyását, ma nem 

állana száz meg száz gazda földje víz alatt. 

A panaszt a társulati közgyűlés elé vinni 

aligha volua czélravezető, mert a közgyűlés-

ben a társulati tisztséget olyan többség tá-

mogatja, mely az efléle mulasztasokra köuy-

nyen szemet huny. Azt tanácsoljuk tehát a 

károsult gazdáknak, hogy kártérítési perrel 

támadják meg a társulatot; mert ha a bíró-

ság helyt át a keresetnek, s így zsebbevágó 

lesz a kérdés, a társulat bizonyára feleiős-

ségre vonja a mulasztás elkövetőit. 

S minthogy a szépszó és a jóakaratú 

figyelmeztetés — amint a tapasztalás bizo-

nyítja nem használ, ideje lesz a társulati 

tisztség ellen radikálisabb eszközöket alkal-

mazni ; hogy végre eszükbe vegyék, misze-

rint az érdekeltség nem csupán azért van a 

világon, hogy az ártéri adót viselje, s a tár-

sulati tisztviselőknek főispáni fizetéseket ad-

jon, hanem azt is elvárja és megköveteli, 

hogy a dúsan javadalmazott tisztviselők hi-

vatalos kötelességeiket legalább is annyi körül-

tekintéssel és lelkiismeretességgel végezzék 

el, mint a mily buzgósággal szorgalmatos-

kodnak a pákulicz politika fortélyos mauŐ-

vereibeu. 

A nyitrai botrány és a kormánypárti 

ellenzék. 

(P.) A nyitrai választás alkalmából — 
melynek botrányos történetét lapuuk mult 
számában részletesen ismertettük — a Justh-
Eötvös csoport — mely tagjai már az eset kép-
viselőházi tárgyalása alkalmával is a kormány 
mellett szavaztak, lapjában nem a kormányt 

nem a basáskodó Tarnóczy Gusztáv vá-
lasztási elnököt, hanein az Ugrou Gábor ve-
zérlete alatt álló függetlenségi és 48-as pár-
tot támadta meg, azou ürügy alatt, hogy a 

got szereztek maguknak, s ezért azzal gya-
núsította az anyapártot, hogy a néppárt sze-
kerét tolja. Erre a gyanúsításra az anyapárt 
központi lapja, a »Magyarország" a követ-
kezőleg válaszol: 

Az Egyetértés czimü lap ma megint gyauusit 
és piszkolódik. A nyitrai választás rendén a kormány-
part és annak elnöke, Tarnóczy Gusztáv által elkö-
vetett gyalázatosságok ellen nincs egyetlen elitélő 
szava; ellenben vad dübvel támad ra a független-
ségi és 48-as partra, a .miért annak két tagja el-
ment Nyitrara, hogy a választás eseményeinek köz-
vetlen tanúja legyen. Ebből az a lap, mely a be 
nem vailható liaisonok oly hosszú sorára tekinthet 
vissza, a maga morális felfogásahoz híven czimbo-
raságot akar kiszaglaszni a függetlenségi és 48-as 
párt s a néppart között. Ez a gyanúsítás, a mily 
szemtelen, épp oly otromba, s nem is fog megté-
veszteni egyetlen ep eszű s ep erkölcsű embert sem, 
kivéve azokat, a kik a világfolyását tisztán az Egyet-
értésből ősmerik s ennellogva a nyitrai választas 
gyalazatos előzményeiről s meg gyalazatosabb lefo-
lyásáról értesülest nem nyertek. Hírek jöttek Nyit« 
rarcl, a kepviselőhazban is felhozattak s a belügy 
miniszter sunyi ravaszkodása által is megerősíttet« 
tek, a melyek szerint Nyitran a valasztok joga, a 
törvény tekintélye, sőt a kőzónseges tisztesség ellen 
is egy őrült merénylet készül. A valasztasi szabad-
sag közkincse mindnyájunknak; azt megvédelmezni, 
akárkiben támadtatik is meg, mindnyájunknak, akik 
alkotmányosán es becsületesen gondolkodunk, tartozó 
kötelessegünk. Ha a rendőrség hatalmaskodik és bru-
taliskodik a szoczialistakkai, mi védem lógjuk a ineg-
lamadt személyes vagy gyülekezési szabadságot, te-
kintet nélkül arra, hogy a szoczialistakkai nem va-
gyunk egy poutikai táborban. Epp ugy éreztük es 
teljesítettük ezt a kötelesseget akkor, mikor Nyitran 

választasi szabadsag s azzal együtt a polgárok égési 
seregének köz- és magánjoga a legdurvább módon 
labbal tiportatott, hogy a kormány part egv jelöltje 
részére a mandátum ktcsikarlassek. llogy az Egyet-
értés e részben sem ért az ellenzékkel egyet, azt, 
fajdalom, régóta tudjuk. 

Ebben az ügyben különben a következő nyi-
latkozatot vettük : 

Nyilatkozat. Az ellenzéki álarezba bujtatott 
kormánypárti sajtoorganum — az Egyetértés — mai 
szamában megtamadja azon függetlenségi párti kép-
viselőket, a kik a ny trai valasztás napjara, mas el-
lenzéki partok kiküldöttjeivel együtt a csatatér szín-
helyére utaztak. 

Osmerve az Egyetértésnek benső viszonyát Tar-
nóczy Gusztáv szabadalmazott kormánypárti válasz-
tási elnök és vizipuskagyároshoz, eiegsegesnek tar-
tom ama czikk reám vonatkozó részére kijelenteni: 

hogy én ugyan nem tartozom a néppárthoz, 
annak programmját egyáltalán nem osztom, a nyit-
rai választási küzdelemben magaban abszolúte részt 
sem vettem, de azért a választási jog megvedelme-
zésére mindeukor kész vagyok bármely választás 
színhelyén megielenni, a hol ac a kormánypárt je-párt két tagja — Pázmándy Dénes és Oko-

licsányi László képviselők — a muszka ga- lóltje erdekében ily galádul megtámadtat*, 
rázdálkodás hírére Nyitrára utaztak, a hely-
színén saját szemeikkel akarván meggyőződni 
arról, hogy Magyarországból Kamcsatkát csi-
nált a dicsőségesen uralkodó közösügyes 
kormány. 

A kormánypárti ellenzéket mód nélkül 
dühbe hozta, hogy szövetségesei botrányos 
viselkedéséről érdektelen tanuk is bizouysá 

Így fogom én fel ellenzéki hivatásomat, nem 
pedig ugy, hogy kormánypárti képviselők megválasz-
tatásánál elkövetett botrányokat és eklatáns törvény-
sértéseket az azokat konstatáló ellenzéki képviselők 
megmarásával elősegítsem. 

Budapest, 1895. márczius 22-én. 

Pázmándy Dénes. 



1 oldal SZENTESI LAP. 
Szombaton még tovább ment a főrendiház, 

A főrendiház ülése. mert _ mint ^ bud>pPSti Uíiratunk jelenü _ 

(P.) Márczius 20-án ismét megkezdődött az hat s z ó t öbbségge l e l vesz te t t e a zsidó 
egyházpolitikai vita a főrendiházban a még függő- va l l á s r e c z e p c z i ó j á r ó l s zó l ó j a vas , 
ben lévő két javaslat fölött, mely javaslatok tudva- u t ó t is. 
levőleg a vallás szabad gyakorlásáról, és a zsidó; 
reczepczióról szólanak. j H e l y i é& VegVeS h í r e k . 

Csak ugy mellékesen jegyezzük meg, hogy a * " 
kormány, amely az egyházpolitikai javaslatok érdé-1 - Városi kÖZ^yUlés lesz folyó hó 
kében tőkét csinált magának a Kossuth Lajos nagy 26-án, (azaz kedden) melynek tárgysorozata 
nevéből, hivalkodván vele, hogy a javaslatok győ- a következő : 
zelmét a nemzet apostola is óhajtja — most tün-' 1. Práznovszki Aladár kapitányi fogalmazónak 
tetett azzal, hogy a nemzeti gyásznapot nem ün-'hivatalos állásáról való lemondása, ennek kapcsán 
nepli meg, s Kossuth halálának évfordulóján kez- ezen hivatalnak helyettesítés utján való betöltése. 
dette meg a főrendekkel a tárgyalást. Mikor az ér-
dekük ugy kívánta, jó volt nakik a Kossuth névre 
hivatkozni; de megtagadják e névtől a kegyelet 
adóját, mert ezzel még kedvesebbekké teszik magu-
kat — Bécs előtt. 

A vita különben semmi ujabb dolgot nem ho-
zott felszínre. A szónokok mindkét részről a régi 
érveket hangoztatták. Hamar bele is untak a szalma-
cséplésbe; s már f. hó 21-én abba hagyták a vi-
tát. Aznap megtörtént a szavazás is azon kérdés 

2. A mezőrendőrségi tőrvény végrehajtása tár 
gyában gazdászati szakosztályi javaslat, ezzel kap-
csolatban Kun-Félegyháza város ugyanazon tárgyú 
megkeresése. 

3. A Széchényi kert rendezése tárgyában 
kertészeti szakosztály javaslata. 

4. A gyalogjárdák építése tárgyában alkotott 
és jóváhagyást nyert szabályrendelet életbe léptetése 
iránti intézkedés. 

5. Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök 
fölött, hogy a vallás szabad gyakorlatáról szóló ja-.gyelmi ügyében kelt határozat, 
vaslatot elfogadja é a főrendiház, a részletes tár- 6. A képviselőtestület által engedélyezett 30,000 
gyalás alapjául, vagy nem? 'frt ideiglenes kölcsön felhasználásáról tanácsi elő-

A szavazás aztán hozott egy érdekes meglepe-; terjesztés, 
tést. Három iegyző jegyezte a szavazatokat, s mindj 7 ¿ ű r t i J a n o g várogi képviseiő és több társai-
a három különböző eredményt hozott ki. Az egyik n a k i n d i t v á n y a hordozható szeszfőző készülék beszer-
följegyzés szerint két szótöbbsége volt a javaslatnak,tárgyában 
a másik már csak egy szótöbbséget tüntetett ki, a 8 Zso l dos Ferencz város i k é p viselőnek, a pénz-
harmadik pedig a szavazatokat egyenlőeknek álli- ú g y i és háztartási szakosztályi tagságról való lc-
totta. A gyorsírói és a magán feljegyzések is eltér-!mon(jása 

tek egymástól. 
Az elnök végre is nem tudott kiokosodni az . 1 vezése, 

ellentétes följegyzésekből, s kihirdette, hogy másnap 

9. Jegyzőkönyv hitelesítésére küldöttség kine-

— pénteken — uj szavazás lesz. 
Másnapig azonban kapacziiálták az óreg Szlavy részvénytársaság f. hó 23-án tartotta rendes 

József elnököt, hogy a szavazatok egyenlöek voltak; közgyűlését. A legfontosabb tárgy volt az igazgató-
s az elnök nem foganatosította az uj szavazást, ha- választás, mely sokféle tervezgetésre és korteskedésre 
nem elnöki szavával ugy döntötte el a kérdést, hogy a d o t t "lkaimat. Az intézet vezérigazgatója : Szénássy 
a főrendiház elfogadja a részlete, tárgyalás a l ap j á u i ^rencz ugyanis lemondott állásáról, s helyére a részvé-
a javaslatot t nyesek egyrésze Neufeld Hermán aligazgatót, a másik 

Pénteken jobbára át is estek a részletes tár- része dr- Ecser i LaÍ0*' harmadik csoport pedig 
gyaláson. A tegnagyobb érdeklődés és mérkőzés an-.ónodi LaJost a k a r t a megválasztani. A közgyűlésen 
nál a pontnál volt, amely m gengedi, hogy az állam-,azonbaQ S zede r J á n o s * z t a z indítványt tette, hogy 
polgárok felekezetnélküliek lehetnek. Az elienzék ez,kérÍe föi a közgyűlés Szénássy Ferenczet lemondá-
ellen összpontosította egész erejét; s a kormány . s á n a k visszavonására, amit a részvényesek egyhan-
ugy akart kibújni a baj alól, hogy elfogadott egy köz- *u la* el is fogadtak; és Szénássy — engedve a rá-
vetitő indítványt, mely szerint a felekezetnélküliség beszélésnek — meghajolt a közbizalom előtt, s le-
kérdése nem magában a törvényben, hanem minisz-!mondását visszavonta, amit az adott viszonyok kö-
téri rendelettel szabályoztassék. jzö t t a meguuk részéről is a legszerencsésebb meg. 

Az ellenzék azonban többségre vergődött, s.oldásnak tartunk. Nagyobb érdeklődést keltett még 
nyolcz szótöbbséggel leszavazta a kormányt és el-Ja volt pénztárnok ismeretes ügye. Amint olvasóink 
vetette a közvetítő indítványt is. Minthogy pedig a'bizonyára emlékezni fognak rá, az intézet igazgató-
kormány több izben kijelentette, hogy a felekezet- sága a volt pénztárnok részére lemondása alkalmá-
nélküliség dolgában elvi engedményt nem tesz, - val 1440 frt jutalomdijat szavazott meg; ezt az in-
kétségtelen, hogy a vallás szabadgyakorlatáról szóló tézkedest azonaban a mult évi deczember hóban 

(r.) — A .Csongrádmegyei takarékpénz-

javaslat még most se válik »örvénynyé, s a képvi-
selőház és a főrendiház közötti harcz tovább folyik, 
nem csekély kárára az ország nyugalmának. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCAJA 
Nem adja a lányát 

— Igaz történet. — 
(Folytatás.) (15) 

Irta : Sima Ferencz. 
Beteges nő, igen az én szegény feleségem nem-

csak bogy beteges, de beteg nő volt. Nem női sze-
szélyből panaszkodott ő, hanem előérzet, látomás 
volt az, amit ő beszélt — Érezte, hogy meghal az 
napon, hogy életet ád gyermekének. És ugy lett. 

Szomorú, gyászos nap volt ez az égési kas-
tély népére; mert nemcsak mi, de a cselédek is elő 
voltak rá készítve, hogy itt egy tragédiának kell le-
játszódni, melynek a kastély úrnője, — mint fele-
ségemet szokás volt nevezni, — lesz az áldozata. 

Azon nap, hogy gyermekem megszületett, Te-
mesvár két legjobb orvosa vette feleségemet kezelés 
alá. S mindketten azon véleménybeu voltak, hogy 
a szülés a legszerencsésebb eredménynyel fog vég-
ződni. S ami mindannyiónkra legbékitőbb és leg-
megnyugtatóbb volt, ez az, hogy aznap feleségem-
nek igen jó kedve volt egész nap. 

Este 6 órakor született meg a várva várt uj 
polgár, kitől ón előre rettegtem ; mert feleségem ha-
lálát láttam kteeledtében. 

tartott rendkívüli közgyűlés — melyben egy pilla 
natra a pártpolitikai személyeskedés kerekedett felül 
— megsemisitette, s az igazgatóság tagjait az 1440 

Ilona az nap korán kelt és jó kedve volt. Heg-
gel a kávénál szelíd megadással mondta nekem, 
hogy ma meg fog születni gyermeke ; de most már 
nem fél ugy tőle, mint eddig. Bizik a szülés szeren-
csés lefolyásában. — Eltűnt, úgymond minden ag-
godalmam. Jól érzem magam. Nem félek semmitől. 
£rzem, bogy nem ér semmi szerencsétlenség; de 
azért gondoskodjál, hogy a legjobb orvosok legyenek 
mellettem. 

Rendkívül megörültem a feleségem nyilatko-
zatán melyben önbizalom, erő és annyi nyuga-
lom volt, amennyit rendes körülmények között sem 
igen lehet egy fiatal nőtől várni. 

Szappanos Bertalan maga ment be Temes-
várra és hozta ki az orvosokat, kik szintén azt 
constatálták, hogy semmi aggodalomra nem ad okot 
feleségem állapota. 

Este 6 órakor született meg a gyermek; mely 
ép és egészséges volt. 

— Fiu ? kérdém az orvostól ? 
— Igen, volt a felelet. 
— Ép. 
— Szép erős gyermek. 
— S az anya ? 
— Gyenge; de nincs semmi baj. 
Egy óra múlva öröm rivalgás töltötte be at 
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frt metrtéritésére kötelezte. A mostani rendes köz-
gyűlésen egy beadott indítvány folytán ismét tár-
gyalás alá kerülvén az ügy, miután a részvényesek 
a nyert fölvilágositás folytán belátták, hogy az igaz-
gatóság a jutalomdíj megszavazására az alapszabá-
lyok értelmében jogosítva volt — a deczemberi köz-
gyűlés határozatát érvényen kivül helyezték. Ezután 
tudomásul vették az igazgatóság évi jelentését, s 
megadták a szokásos felmentvényt. 

(r) - Sajtóper. A szegedi sajtó bíróságtól 
egymás után érkeznek kozzánk az idéző végzések. 
Mint legközelebb jelentettük, Tasnádi Antalnak Pin-
tér Gyula elleni sajtóperében april 22-én lesz az uj 
tárgyalás; egy ma kapott végzés szerint pedig még 
ugyanazon a héten - april 29-én ugyancsak 
Pintér Gyula ellen egy másik esküdtszéki tárgyalás 
is lesz, amelyben Nóvák József a panaszos. így hát 
a jövő hónapra már eléggé gondoskodtak a szen-
záczióról. 

— Nyilvános számadás. ,A szentesi ipa-
ros ifjak önképző köre« által 1895. márczius 15-én 
rendezett társasvacsora alkalmával fölmerült bevétel 
és kiadásokról. Bevé t e l e k : belépő jegyekből 
158 frt 20 kr. fölülfizetésekből 11 frt 20 kr. Ki-
adások : 159 frt 29 kr. M a r a d v á n y : 10 frt 
11 kr. Felülfizetni szíveskedtek: dr. Vadnay Andor 
5 frt. Rácz Zsigmond 2 frt 20 kr. Gsató Zsigmond 
1 frt 20 kr. Karay Ferencz 1 frt. özv. Kátai Ágos-
tonná úrnő 1 frt. Vajnai Lajos 80 kr. Fogadják a 
szíves felülfizetők, valamint Kátai Etelka k. a. a diszes 
rendezői jelvények elkészítéséért, az önképző kör ne-
vében hálás köszönetemet. Szentes, 1895. márczius 
23. Hunyadi Sándor, pénztáros. 

(r.) — Lopás. Folyó hó 21-én éjjel özv. 
Borsos Dávidné II. t. 19. sz. a. házának az utciára 
nyiló ablakát valami jómadár betörte, s az ablak 
mellett lévő ágyból egy fehér ágyteritőt, egy viola-
szinü paplant, és egy piroscsíkos derekaljat elemelt 
A rendőrség megindította a nyomozást, de eddig 
még minden eredmény nélkül. 

(r.) — Az elveszett tyúkok. Márczius 
21-én özv. Nagy Andrásné arra viradt, hogy két 
tyúkja elveszett. Nem sokáig keresgélt azonban az 
eltűnt jószágok után, mert a baromfi piaczon rájuk 
akadt, Fülöp Mária kezében, aki ép akkor adta el 
őket. Kérdőre vonatván, Fülöp Mária azzal védeke-
zett, hogy ő a tyúkokat valami ismeretlen embertől 
vette. A dolog folytatása a járásbíróság előtt lesz. 

(r) — Tavaszi országos vásárunk április 
20, 21, 22-ik napjain lesz. 

(r.) — „A rendőrség szolgálati utasí-
tása" ellen Aradi Kálmán főkapitány felebbezéssel 
élt A belügyminiszter részben helyt adott a feleb-
bezésnek, s szolgálati utasítás módosítását elrendelte. 

(r.) — A csintalan czigány. Petrovics La-
jos furógyártó czigány f hó 22-én berúgott állapot-
ban vonult keresztül a piaczon, s nem épen illedel-
mes módon csintalankodott az asszonyokkal. Kiss 
Sándor rendőr tisztességes magaviseletre intette a 
czigányt, de a figyelmeztetés kárba veszett, sőt Pet-
rovics ur még gorombáskodott is a rendőrrel. A ka-

egész kastélyt; mert tudta mindenki, hogy az úrfi 
megérkezett épen szerencsésen és a nagyságos 
asszonynak nincs semmi baja. 

Boldog voltam én is, százszor és ezerszer csókol-
tam meg feleségem halott halvány arczát és resz-
kető fehér kezét. Szappanos Bertalan az orvosokat 
ölelgette örömében. Sógornőm volt egyedül, ki egy 
óra múlva, hogy gyermekem megszületett, szorongó 
szívvel hitt félre feleségem ágyától és azt sugá ne-
kem, hogy neki ugy tetszik, mintha a baba meghalt 
volna; mert arcza hideg. 

A gyermek egy külön ágyon feküdt pólyájába 
takarva, a szobában nem volt más senki, csak Mal-
vin és én. Villámsujtottan álltam az első pillanat-
ban. Nem bírtam, de nem is mertem szólni; de 
mozdulni se voltam képes, mintha lábaim gyökeret 
vertek volna. 

Feleségemnek feltűnt a jelenet és halk suttogó 
hangon kérdezte, hogy mi történt P 

Erre összeszedtem erőm, odaléptem az ágyhoz, 
hol a gyermek feküdt kezem a pólyába takart baba 
homlokára tettem s némán rogytam le az ágy mel-
lett álló nagy karos székbe. 

Az asszony nem látott semmit. 
A gyermek meg volt halva. 

(Folytatása következik.) 
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pitányság megindította a czigány ellen a 
eljárást, s valószínűleg elveszi a kedvét Í 
lan ságtól. 

(r) — J ó l indult. Oláh János 11 éves fiút 
f. hó 22-én azzal bízták meg a szülői, hogy az egyik 
helybeli festőnél lévő ruhanémüeket váltsa ki, s erre 
a czélra átadtak neki 1 frt 20 krt. János úrfi azon-
ban felé se nézett a festőnek, hanem a pénzt nya-
lánkságokra elköltötte, s aztán össze-vissza csatan-
golt a városban, mig végre a rendőrök kezébe ke-
került, akik hazakisérték az apja házához, ahol illő 
.atyai intésekében részesült. 

— Kilőtte a szemét. Szilágyi Lajos, a kecs-
keméti határban lévő jakabszállási puszta mezőőre, 
a minap elvégezte hivatalos körútját, betért Czirák 
Ferencz jakabi birtokára. Az udvaron Vajas János 
béresgazda 23 éves fiatal felesége üldögélt, a kivel 
Szilágyi beszédbe ereszkedett. Beszéd közben elővette 
pisztolyát, a mely hirtelen váratlanul elsült. A golyó 
a nő szemüregébe fúródott, mire a sértett szem azon 
nal kifolyt. Szilágyi ugy adja elő a dolgot, hogy ö 
a béresnének mutogatta a pisztolyt és magyarázta, 
hogyan kell vele bánni, az véletlenül elsült. Az or-
vosok az asszony szemgödréből még nem tudták 
eltávolítani a golyót, a mely az asszony jobb sze-
mét visszahozhatatlanul elpusztította. Az ügyet át-
tették a törvényszékhez, a hol ki fog derülni, vájjon 
megfelel-e a valóságnak a mezőőr előadása, 

— Agyonütötte a szerencse. Guttman 
Adolf miskolczi iparos szegényesen éldegélt, keserves 
munkájával kereste meg mindennapi kenyerét. Ame-
rikában élő gyermekei mindig küldöttek neki néhány 
forintot, hogy nyomorúságát némileg enyhítsék. A 
napokban pedig azt írták, hogy májusra visszajön-
nek Miskolczra. Ez a hír jól esett a szegény iparos-
nak s rendkívüli nagy örömre gerjedt. Nagy dicsek-
véssel beszélte uton-utfélen gyermekeinek hazajőttét. 
A gonosz és ádáz sors azonban nem engedte meg 
a szegény iparosnak, hogy a sok keserves napjai 
után legalább egy legyen, a melyen szivéből örül-
het. A napokban 600 frtot nyert a kis lutrin. Mikor 
ezt megtudta — szivszélhüdést kapott és — meghalt. 

— Becsípett ökrök. Az olcsó és jó sörnek 
hazájából, Münchenből lelkes háziállatoknak olyan 
természetű kihágásról értesítik a Neue Freíe Landes-
botet, amelyhez hasonló esetről a legkiválóbb ter-
mészetrajzi szakkönyvek, söt még a poétikus Brehm 
sem emlékezik meg. Egy müncheni sörfőzőből négy 
jármos ökör által vont szekér több hordó sört szál-
lított a vasúti állomás felé. Már a meginduláskor 
meglepetve konstatálta az ökrök kocsisa, hogy a 
különben olyan higgadt és komoly szarvasmarhák 
játszi pajzánsággal s illetlen gyorsasággal vonszol-
ják a nehéz szekeret. Bámulata azonban ijedséggé 
változott, amikor alig öt percnyi haladás után a 
két első ökör örömbőgés közt a két kátulsó láhára 
állott s vig tánczot kezdett járni. A két hátulsó ba-
rom pedig a két első lábára állott s lovak módjára 
hátrafelé kiugrott. Óriás csődület támadt, amely 
élénken vitatta a .vonós négyes* sajátságos önmü-
ködését. Végre egy állatorvos érkezett, aki megta 
pintván az egyik páciens pulzusát, megvetéssel konsta-
tálta, hogy a kompániának semmi más baja nincs 
minthogy be van rúgva Kiderült, hogy a sörfőző 
udvarán két veder ficzkó sör volt, aminek nagy ré-
szét a lelkes háziállatok kiitták. Kiitták és becsíptek 
tőle. A müncheni állatvilágban annyira el van ter-
jedve a sörivás, hogy a gondos háziasszonyok a kony-
hában alkalmatlankodó svábbogarak ellen sem hasz-
nálhatják a sört, mert kiderült, hogy az alattomos 
.téhelyröpüek* nemhogy elpusztultak volna az árpa 
létől, hanem még inkább megbíztak tőle. 

— Katasztrófa egy temetésen. Megren 
ditŐ katasztrófa történt a napokban Norcia olasz-
országi községben. Mint egy távirat jelenti, egy te-
metés alkalmával épen a mikor a koporsót a sirba 
bocsátották le, a temetőt övező fal bedőlt A gyá-
szolókat a romok maguk alá temették. A lelkészt 
holtan húzták ki az omladékok alól. Két más ember 
a romok eltakarítása után pár perczczel meghalt, 
hárman pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A köny-
nyü sebesültek száma tizenöt. 

— Pallaviczini őrgróf gyásza. Az algyői, 
mindszenti stb. uradalmak urát Pallaviczini Sándor 
őrgrófot családi gyász érte: édesanyja, özv. Palla-
viczini Alfonz őrgrófné meghalt Bécsben. A grófi 
matronát családja csongrádmegyei uradalmába haza-
szállította és az ányási családi sírhelyen helyezte 
örök nyugalomra. A holttest csütörtökön érkezett 
Anyásra és ott azonnal eltemették. 

— Széngázmérgezés egy munkástele-
pen. A Budapest külső-vácziuti vizfogónál a nagy 
munkástelepen tegnapra viradó éjjel kis hija, hogy 
öt emberélet nem esett a széngázmérgezés áldoza-
tául. Az 1409. számú házban ugyanis a széngáz ki-
ömlött a kályhából s egévzen megtöltötte a szobát, 
a melyben őt munkás aludt. Éjféltájban egyikük 
szerencsére felébredt s nagyon rosszul érezvén, ma-
gát, felakarta a társait kelteni. De ezek a költöge-
tés daczára sem ébredtek fel, mert a kiömlött szén-
gáztól eszméletüket vesztették. A házbeliek elhívták 
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kihágási a meMőket, a kik csak hosszas fáradozás után tud-
csinta- ,tik életre kelteni Hold Jánost, Tipper Frigyest, Sú-

lyos Jánosnét és Ujszáz Annát. Most már mindany-
nyian tul vannak a veszélyen. 

Midőn a nagyközönség flegyelmét 
Unghvá ry Lász l ó c zeg l éd i hírneves gyü-
m ö l c s f a i s k o l á j á n a k mai számunkban közzé 
tett hirdetésére felhívnánk, különösen kiemeljük, hogy 
nevezettnél a százezrekre menő mindenféle nemes 
csemetén felül még mintegy 1,500,000 darab 1 — 
2—3 éves g y ü m ö l c s f a v a d o n c z van el-
adásra készen, még pedig : k ö r t e , a lma , b i rs , 
d ouc z i n , p a r a d i c s o m szi lva, prunus-
myrobo l ana , Sa in l-Ju l ien , bes te rcze i 
szi lva, eper, sa j-m egy, s á r g a-b a r a c z k, 
mandu l a és kökénybő l . 

Nyilttér. 
(E rovatban kOzlöttekért nem vállal felelősséget a Sierk.) 

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, 
ba közvetlen gyáramból rendelik — f kete, fehér és szí-
neseket 35 krtól 14 frt 65 krig méterként — sima, 
csikós, koczkázt tt, mintázottakat, damasztot s. a. t. 
(mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintá-
zatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a házhoz 
szállítva és mintákat postafordultával küld : Henne-
berg G. (cs. k. udvari-szállító) se l yemgyára 
Zü r i chben . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 
és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Ma-
gyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz-
tetnek. 4V16 

34.<ssáin. 

Gunszt Lipót házában 
az eddig Kultsár Sámuel által bírt bolti he-
lyiség lakással együtt vagy anélkül Szt.-

György-naptól kezdve haszonbérbe kiadó. 

Eladó üzlet. 
H. S z a b ó S á n d o r élénk forgalmú vas 
és fűszer kereskedése, melyben tőzsde és 

K a n á s z ST. A n t a l 
a vásár szélbe a Somodiné kis utczájában 
lévő I. tized 525. számú háza eladó, érte-

kezni lehet ugyanott. 

Kohn Jakab 
gabona kereskedőnek a Jurenák magtárban 
vetni való tiszta luczerna-iieremagja 
1V2 van eladó. 

1V2 ital kimérés is van e l a d ó . 

ÜZLET-MEGNYITÁS. 
Alólirott tisztelettel hozom tudomására 

a n. é. közönségnek, minthogy márcz. 1-én 
Zsoldcs Ferencz ur vkis piacztéri házában 

fárűssabó-üzletemet 
megnyitottam s a mai kor igényeinek meg-
felelően be rendeztem, s a szabó ipar min-
den szakmájában való munkák elkészítését 
Jutányos áron elvállalom, mint hogy több 
előkelő városokba különösen a fővárosban a 
legelőkelőbb czégeknél működtem, tehát 
elég garanczia hogy minden helybeli szabó 
iparos verseny képességét elérhettem és hogy 
a tisztelt közönség becses pártfogását meg-
nyerjem, főtörekvésem az, hogy a legelőke-
lőbb igényeknek, ugy mint a legközönsége-
sebbeknek tökéletesen megfeleljen az álta-
lam készített munka, a jó munka kitűnő 
Ízlés és pontos kiszolgálás mindenkor 
biztositható. — Továbbá a n. é. közönség 
becses pártfogásába ajánlom magamat. 
1-3 V. Szűcs Sándor, férfi-ruha készítő 

a) az áruknak beszerzési ára 17725 frt 56 kr., 
becsértéke 7568 frt 87 kr., 
b) bolti berendezés és portálénak beszer-
zési ára & 600 frt — kr., 
becsértéke 300 frt — kr. 

II. S z e n t e s e n a fiók-üzletben levő 
árukból és bolti berendezésekből, melyek közül: 
c) az áruknak beszerzési ára 12927 lit 90 kr., 
becsértéke 4208 frt 71 kr., 
d) bolti berendezés beszerzési 
ára 391 frt — kr., 
becsértéke 165 frt 50 kr . 

III. A z ö s s z e s e l a d á s r a h i r d e -
t e t t t ö m e g n e k t e h á t 

b e s z e r z é s i á r a 31644 frt 46 kr., 
l e l t á r i b e c s é r t é k e 12243 frt 08 kr. 

Felhivatnak venni szándékozók, hogy a 
becsérték 10 %-ával ellátott zár írásbeli 
ajánlataikat akár mindkét áruraktárra együt-
tesen, akár a lentebb a—d alatt (elsorolt, 
csoportokra külön-külön legkésőbb f. é. április 
hó 8-ik napjának déli 12 óráig alulírott 
dr. Mandel Ignácz szolnoki ügyvéd tjmeg-
gondnokhoz eljuttassák. Később érkező vagy 
bánat pénzzel el nem látott ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

A beérkezett ajánlatok felett a választ-
mány ugyan az nap délután ó órakor 
alulírott tömeg-gondnok irodai helyiségekben 
tartandó ülésén tetszése szerint határozzand, 
fentartván magának a jogot esetleg a beér-
kezett ajánlatok egyikét sem fogadni el; ha-
tározatát a választmány a jelen levő aján-
lattevőknek nyomban kihirdeti; a távollevők 
írásban fognak értesíttetni. 

Vevő értesítésétől számítandó 8 nap 
alatt Szolnokon jelentkezni s tömeg gondnok-
tól a megvett tárgyakat készpénzfizetés el-
lenében Szolnokon illetve Szentesen átvenni 
és egyidejűleg a vételi illetéket tömeg-gond-
nok kezeihez lefizetni tartozik, különben bá-
natpénzét elveszti és az eladott tárgyak vevő 
veszélyére ujabb eladás alá fognak bocsáttatni. 

A tárgyak minősége és netáni hiányo-
kért a választmány felelősséget nem vállal. — 
Az áruraktár megtekintése és egyéb felvilá-
gosítása végett tömeggondnoknál jelentkez-
hetni Szolnokon bármikor, Szentesen pedig 
márczius 30-án és április 6-án a Kass féle 
szállodában. 

Kelt Szolnokon, 1895. márczius 21-éa. 

Dr. Mandel Ignácz, 
ügyvéd, mint vb. öxv. Klein Auguszta csődtöme-

gének gondnoka. 

Néh. id. Sarkadi Nagy Antal 
hagyatékához tartozó szentesi és fábiáni földek 
folyó 1895. évi márczius hó 28-án délelőtt 
9 órakor fábián Sebestyén község házánál 
nyilvános árverésen a folyó gazdasági évre 

haszonbérbe adatnak. 
&OÓS P á l , hagyatéki zárgondnok. 

Csődtömeg eladás. 
vb. özv. Klein Auguszta szol 

noki kereskedő csőd hitelezői választmányá 
nak határozata folytán alulírott tömeggond-
nok ezennel közhírré teszi, hogy nevezett 
közadós csődtömegéhez leltározott összes áru 
czikkek férfi és női divatczikkek, 
czipo és kalapáruk és üzleti berende-
zések egy tömegben, esetleg az alábbi cso-
portok szerint szabad kézből eladás alá bo-
csáttatnak. 

Az eladásra hirdetett tömeg áll: 
I. S z o l n o k o n a fő üzletben levő 

árukból, üzleti berendezés és portáléból két 
drb, vas rollóval, melyek közül: 

fJzlet áthelyezés. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint f. év április ha-
vában üzletemet a takarékpénztári épü-
letből a Haris házba helyezem át, 
hol üzletemet újonnan berendezni fogom, 
minélfogva a költözködés miatt, az összes 
raktáron levő árukat leszállított áron 
árusítom el. 

Miuél számosabb látogatást kérve, ma-
radok tisztelettel: 

Welllsch Vilmos. 

Haizonbérbe-adó 
Sarkadi Nagy Ferencz III. tized 183. szám 
alatti lakosnak, még a mult ősszel felszántott 

bökényl mentesített földje. 

Kovács János mészárosnak 
II. tized 25. sz. házánál jelenlegi korcsma 
helyiség boltnak, vagy másféfe üzletnek Szt.-
György naptól kezdve egy vagy több évre kiadó. 
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I. tized 548. számú házánál két szoba, rgy 
konyha, egy élés kamra, padlás és pincze, 
f. évi Szt.-György-naptól kezdve haszonbérbe 

kiadó, értekezni lehet a helyszínén. 

Kovács Nándor 
kereskedésében mindenféle konyha-kerti vete-

ménymagvak, valamint oberndorfi, buczok és 

mamraut takarmány répa magvak kaphatók. 

özv. Kotymán Sándorné 
a^ionynak nagynyomási 2 házi földje kuko-
ricza alá haszon&érbe kiadó; értekezni lehet 
I. tized 53. sz. alatt S z é k e l y I s t v á n 
1—2 házánál. 

SZENTESI LAP . 

Kohn Gábor házánál 
Ű udvari lakás 3 padolt szobával minden 
hozzávalóval, és bolti helyiség szabával pin-
czével Szt.-Györgynaptól kiadó. - Egyúttal 
tudatom a tisztelt közönséget bármi szállítá-

sokat olsón eszközöltettem. 

Feller Márton 
III. t. 516. számú házánál egy külön lakás, 
mely áll 4 padolt szoba és hozzá tartozó 
épületekből, Szt.-Györgynaptól haszonbérbe 

kiadó értekezni lehet ugyanott 

79. kp. 895. Szentem város rkapitány^ágától. 

Vásár hirdetmény. 
Szentes város ban a f. évben az orszá-

gos vásárok a következő napokon tartatnak 
meg : 

4. oldal. 

4 'avaszi váfár : apiilís 20. 21. 22. 

3. nyári , juliu« 20. 21. 22. 
4. őszi „ szept. 21. 22 23. 

Kezdetit mindenkor szombaton, mikor is 
ugy az ,állatvásár* mint a „kirakodó- vásár 
mrgtartalik és mindenkor-féle iparczikk stb. 
árusittatik. 

Jövőben az országos vásárok mindenkor 
a naptárban kitett napokon kezdődnek ha az 
e'ső nap szombatra esik. ha azonban az el»ő 
nap nem szombatra esik, akkor mindenkor a 
naptárban kilett napokat megelőző szombaton 
fognak kezdetni és 3 napon át megtartatni. 

Szabályszerű marhalevél nélkül semmiféle 
állat be nem eres?tetik az állatvásár!érre. 

E s r.bily helybélieké is kötelező. 
5 Tntes, 1895. máiczius 15. 

Aradi Kálmán» 
2V5 rfőkapitány. 

& Shuttleworth @ 
Váczi-körut .:mü0,:das8gi iW^'AQ) Budapest VáC

63." 
állal a lcgjuuiixyo>abb arak mellett ajanltatnak : 

Losomobil r> gözc-ap i] ip-kaszfctok riijfö-f 
kdl.nntk, ki«jUi(>- es aitttoj{f|.«k, boronák, «/̂ iiHKylijtök. 

pm IIUqiA*« *"r* »r'«r»'l> ««ecHkavásók. Î irnviurt!,, knkorlm 
mÜULUTJOIM • ,,..|„k. .1 ..illók, ftiir.-niHlmok 

Egyeleme* aczel ekek 2 es 3 vasú ekék 
w minden egych - • g a z d a s á g i gépek. 

RénleUt árjegyzékek Itiviin -i ingben é* bitit */*»<• küldfinek 

Legjobb szer poloskák, bolhák és svábbogarak, molyok és egyéb élősdi állatok ellen. 

hatása bámulatraméltó! Ugv öl — mint egy más szer sem — mindenféle rovart és azért 

az egész világon egyetlen a maga nemében. Két ismertető jegye van; 1) a lepecsételt 

palaczk; 2) „Zacherl" aláírása. 

Szentes: Dobray Sándor, Schiller M. Hermann Kun-Szt.-Márt.: Dobray Sándor, 
Eisler Lajos, 
ifj. Horváth István, 
ifj. Kovács Sándor, 

Schiller M. Hermann, 
Szénássy F. utóda, 
Szépe Károly, 
iQ. Vecseri Sándor. 1V10 

Kádár József, 
Némedy Testvérek, 
Szánthó Béla. 

Szentes, 1895. Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság« gyorssajtóján. 




