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Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és lap kl ho rdó ink u t ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Emlékezést neki. 
Ma két éve tettük örök nyugalma he-

lyére városunk egyik legderekabb fiát, köz-

életünk egyik legkiemelkedőbb alakját; azt 

az embert, kinek neve ércznél maradandób 

ban lesz bevésve városunk történelmének 

lapjaira. 

Sok név múló lesz már itt azok közül, 

melyekhez ma a közélet vihara glorifikus sze-

repet l üz ; de az ő neve fennmarad; mert 

nem a napi zaj emelte közszájra, tettek di 

csérik, közalkotások fogják hirdetni életét, s 

nevét el nem muló érdemek tartjak majdan 

fenn ivadékrol ivadékra s gyermekeink íog< 

ják majd méltatni, mire városunk mai izgal-

mas közélete egyrészt, s másrészt a mai kor 

átalános részvétlensége, mondhatnám hálát-

lansága miatt mi képtelenek vagyunk. 

Mert eljön annak majd az ideje, mikor 

az emberek itt Szentesen is a halas meg-

emlékezés fáklyájánál tekintenek körül. És kér-

deni fogják, hogy hat kinek is lehet köszönni 

azt, hogy Szentesnek vasútja, vasúttól be ke-

ramit utja van. Gimnáziuma, rendezett piacza 

és oly fejlett világítása, milyen Szeged, Te-

mesvár, Nagyvárad, Debreczeu és Aradot ki-

véve, egyetlen varosnak sincs az alföldön. 

Mert ugy volt ám az s még nem is oly 

régen, hogy Szentes csak egy nagy falu volt, 

a czivilizáczio minden külső nyoma, és mé-

lyebb belső tartalma nélkül. — Hiszen még 

cs««k tizenkét éve annak, hogy Szentes tény-

leg székhelye a megyének. Tíz éve kezdte a 

város a világítást, s azóta fejlesztette azt ki, 

hogy e téren Szentes egyik első helyet tog-

lalja el az alföldön. C.sak nyolcz éve van vas-

utunk, annyi ideje, hogy gimnáziomuak nyitva 

van a tudományos pályára készüló ltjaink 

számara. Ot éve van keramit utunk és ekkor 

lett rendezve piaczunk is. 

Közben fejlesztettük járda hálózatunkat 

is oda, hogy Szenteste téren is első helyen kell 

emliteni az alföldi varosok között. 

Városunk fejlődése és haladása tehát 

egészen uj keletű, s ha voltak is hatalmas 

tényezők, melyek előkészítették a közhangu-

latot a czivilisatió számára; mégis kellett 

lenni egy embernek, ki a város élén állva, 

felérezte hivatását; megértette korát, nem 

félve a tömeg közönyét, ellenfeleinek kriti 

kirát, halig,itva saját előre törő ösztönéie s 

azokra, kik körülölte világot segítettek gyúj-

tani, hogy a homályból kibontsák a város 

jövő képét s ment előre, vezére lett minden 

törekvésnek, mely oda irányult, hogy ez a 

város, ez a mi kis világunk, haladjon és vi-

rágozzék. 

Ki volna az Szentesen ki azt kérdené, 

hogy ki volt ez az ember? Nem kérdi ezt 

senki, mert tudja mindenki, hogy itt mind 

az az alkotás, mit felsoroltam, Sarkadi Nagy 

Mihály a város egykori polgármesterének ne-

véhez fűződik. 

S minő fátum, hogy éppen halála má-

sodik évfordulóján érkezik hozzánk a hir, 

hogy a végleg elintézett Döme-féle ügyben 

Sarkadi Nagy Mihály is marasztaltatott. Nem 

jól mondtam, nem ő marasztaltatott, hanem 

özvegye és árvái loguak űzetni; mert ennek 

az embernek polgármestersége alatt sikkasz-

tás történt. 

Hát érhette-e ennek az embernek, pol 

gánuestersége alatt annyi kar Szentest, amenyi 

előmentek köszönhet neki a város, s ameny-

nyi hasznot tett ő mindnyajonknak i 

Nem. 

A Döme-féle sikkasztás czimén köve-

telhet-e hát Szentes Sarkadi Nagy Mihály 

utódain valjunit ? 

Sarkadi Nagy Mihály özvegyét, s az ő 

árváit nem egzequaitathatja meg Szentes 

semmi czimen, ha csak örök iiaiatlansagoi 

nem akar elkövetni azon íianak emlékén, ki 

nek a város legtöbbet köszönhet, kinek ne 

vét inagasztalóan hiidcti itt minden közal-

kotás s kinek sírjáról halala évfordulóján 

elmaradt ugyan a megemlékezés koszorúja; 

de azért teledetieu nem maradnat soüa, hogy 

emlékének örök hálával tartozunk ! 

Sima Fereticz. 

Az árviz. 

(K) Ujabb veszhirek nem érkeztek az utóbbi 

napok alatt. Mindössze annyit hallottunk, hogy a 

Zagyva Szolnok mellett áttörte a gátat, s elöntötte 

a környékét; Ue sem arról, hogy melyik oldalon lön 

ki a ViZ, sem arról, hogy mekkora kart okozott, la 

punk zártáig reszletes tudósítást nem kaptunk. 

A szomszédos védgatak közül az ünnep alatt 

a tiszazugi larsulatét szorongatta az aradat. Oda tő-

lünk is kirendeltek közerőben egy csapat munkást. 

Baj azonban szerencsere nem történt. 

A csongrad-sóvenyhazi ármentesitő társulat 

vonalún a veszelyes helyeket sikerült aranylag kielé-

gítően megerősítem. Hasonlót mondhatunk a sőveny-

haza-szegedi vonalról is. Szegeden ugyan a röszkei 

töltés-szakasz komoly aggodalomra adott okot, de 

hala a kedvező lUŐnek, nagy erölesziles mellett si-

került a veszelyes pontol megvedelmezni. 

Egyáltalában buvast elmondhatjuk, hogy az 

lateni gondviselés őrködöil a tiszamenti vidék fölölt; 

mert ha csak egy kicsit szeles es esős idő járt volna 

is, az alföld nagyobb resze ma viz alatt állana. 

A Tisza felsőbb vidéken azonban szomorú 

helyzetben vaunak egyes községek. Tisza-Dorogma 

hajdumegyei község hatarat a múlt héten egészen 

elborította a viz, mely már a házak falait mossa. 

Borsod megy ében negy községnek, Tisza-Keszi, Tisza-

Tarján, Tis^a-Kürtb és Szederkénynek siralmas 

husvétje volt. Tisza Tarjánt ugy elöntötte a rop-

pant áradat bogy az nem is létezik már. Mire 

az apadás beáll, alig lesz nyoma a házaknak 

Közel sem lehet járni a helységhez, mert az egész 

környék egy tenger. Csak a templom tornya magas-

lik ki, de az is roskadozik már. Tisza-Keszi is nagy-

részt viz alatt áll; sok ház beomlott. Kúrth szintén 

a válság napjait éli; a hullámok erősen rongálják a 

töltéseket; a nép menekül a veszedelem elől; a há-

zak kezdenek omladozni. Szederkényről komoly ve-

szélyt jelentenek; ha hirtelen apadás nem áll be, 

végpusztulás vár a községre. 

A mi ármentesitő tarsulatunk vonalán két he-

lyen mutatkozott aggasztó jelenség. A porganyi zsi-

lipnél csőtörés következtében nagymérvű csorgas 

ijesztette meg a védőket; de sikerült hamarosan 

segiteni a bajon. Közvetlenül Szentes alatt, a szivágyi 

vonalrészen a viz ala mosta a téglaburkolatot, amely 

i megrogyott, a töltéstest pedig megcsúszott. Gyors 

és erélyes munkaval azonban elejét vették a veszely-

| nek, s az ma már — mint őrömmel halljuk — el-

hárítottnak tekinthető. 

A viz hétfőn U00 cmeteren állott, ami oly ma-

gasság, amilyet még soha ért el a Tisza. Kedden 

alig észrevehető, uiersekelt apadás mutatkozik, s ha 

a felsőbb vidékeken szaraz idő lesz, talán nem is 

lesz mar további áremelkedés. 

(P.) A k u a i n u i l k . Pár hónap óta 

figyelemmel kisérjük azt a l e g ú j a b b 

aknamunkát, amelyet pákuliczrészről foly-

tatnak Sima Ferencz ellen, s amelynek 

titkos intézői Vadnay Andor főispán és Csató 

Zsigmond alispán. Ezen aknamunka arra van 

irányoz va, hogy kiragadják a nagyszentmik-

lós-vásárhelyi vasút létesitését a Sima Fe-

rencz kezéből, s ez által néki anyagi kárt 

okozzanak. 

Hiszen néhány év óta ismerjük már azt 

a jelszót, hogy ha nem lehet Sima Ferenczet 

erkölcsileg tönkre tenni, hát legalább vagyoni 

lag kell rongálni. Tudjuk, hogy a most szo-

banforgó törekvés is erre a jelszóra vezet-

hető vissza. De valamint a múltban nem tu-

lajdonítottunk soha nagyobb fontosságot az 

efféle hiu erőlködéseknek, ugy most is csak 

mosolyogni tudunk rajta; annál inkább, mert 

a viszonyok alapos ismerete folytán meg va-

gyunk győződve, hogy az egész mesterkedés 

nem egyéb meddő kísérletnél, mely előrelát-

hatólag csúfos kudarczczal fog végződni. 

Ha ezen hatarozott meggyőződésünk da-

czára szóvá tesszük a dolgot, ez legfŐkép 

azért történik, hogy egy kicsit kiábrándítsuk 

Vadnay urat és tiszteletre méló társait. 

A nagyszentmiklós- vásárhelyi vasút lé-

tesítése targyaban Szegeden megtartott bi-

zalmas konfereuezián ugyanis megállapod-

tak az ott egybegyűlt urak abban, hogy 

az általuk kontemplált vasútvonalat nem 

egyenes irányban Nagyszeutmiklós — Csanád 

— Apátfalva - Makón át vezetik, hanem 

Nagyszentmiklóstói Kis-Zombor felé csinálnak 

egy vargabetűt, s onuét viszik át Makóra. 

Hangsúlyozták továbbá, hogy tervük elenged-

hetlen előfeltétele az, hogy a H.-M.-vásárhely-

től Szajóhg, illetőleg Puszta-Teuyőig fentálló 

három vasúttársaság, valamint a temesvár-

nagyszentmikiósi érdekeltség egy társulattá 

egyesittessék az ő vasutjukkal. 

Nos, ez a plánum halva született, mert 

ha valamennyi érdekelt fél belemenne is, a 

s z e n t e s—k u n s z e n t m á r t o n i v a s ú t 

s o h a se f o g b e l e m e n n i az ilyen egye-

sülésbe, sőt még azt sem hisszük, hogj a 

temesvár—nagyszeutmiklósi érdekeltség is 

hozzájáruljon. 



2. oldal. SZENTES I LAP . 

Nem teheti és nem teszi ezt főleg a szen- iai embereket is temettek el. Mintegy harminczezer 

tes-kunszentmártoni vasút a többi között négyszögkilométer területen a nép meg van rémülve 

már csak azért se, mert ha a Kis Zombor és habár a földrengés lökései már elmultak, sok he 

felé tervezett elkanvarodás elfogadtatuék, ugy lyen alig mer házaiba visszatérni, 

az egész vonal hosszabb lenne, s ezzel a Az ischiai katasztrófa óta ilyen nagy földren 

szállítás jelentékenyen megdrágittatnék, ami gés nem érte Európát. A távirati tudósítások egybe-

természetesen a jövedelmet csökkentené. To- vetéséből nagy valószínűséggel megállapítható, hogy 

vábbá az ilyen tekervényes vonal soha se a földrengés szétágazó volt, és hogy kiindulási pontja 

nőhetné ki magát elsőrendű vasuttá, holott az adriai tengerfenéknek az a része, amely az olasz 

és dalmát partok közt fekszik. Eltekintve ugyanis 

attól, hogy az Adriai tenger amúgy is csekély mely-

sége folytán (átlag alig 52 méter) a íöldtőmeg meg-

mozdulásánál egyáltalán nem jöhet számításba, e 

mellett a feltevés mellett szól az a körülmény, hogy 

a tengerparton vagy az oda kózellekvő városokban 

érezték legjobban a rengést. Ha a szárazföld vala 

mely pontjáról indult volna ki a földrengés, ez ok 

vetetlenül nagy katasztrófát idézett volna elő. 

A lökések tehát az adriai tengerből kiindulva 

ugy terjedtek szét, mint a kör sugarai Érezhetők 

voltak Abbáziában, Fiúméban. Triesztbeu, Velenczé-

ben Udinében, Ferrarában és Ravennában, amely 

városok együttvéve egész kört alkotnak. A főldren 

gés természetesen nirsszebb is elhalott. így kijutott 

belőle Zágrábnak, Laibachnak G^r/.nek, sőt Magyar 

országon Csáktornyának, Szombathelynek és Barcs-

telepnek is. EÍ utcbbí helyeken a lökések már ere-

jüket vesztették. 

A földrengés rémítő gyorsan haladt, mert a 

távíratok egybehangzó jelentése szerint az egyes he 

lyeken észlelt lökések közt csupán perczekre rnegy 

a külömbség. Legkorábban 11 óra 15 perez körül 

érezték a földrengést a tengerparton, a távolabb eső 

helyeken, Laibach, Klagenfurt, Szombathely váro-

sokban 5 — 10 perez múlva, ami körülbelül 6G0 mé-

ter másodperczenkinti sebességnek felel meg. 

ez a Sima-féle terv szerint csak nagyon rö 

vid idő kérdése lesz. 

Különben felesleges több szót veszteget 

nünk a dologra, mert — ismételjük — az 

egész terv sokféle okból egyszerűen kivihetet-

len, s mindössze arra van számítva, hogy a 

Sima-féle tervezettel szemben az érdekeltség 

kebelében kételyeket támasszon, ami azon-

ban aligha fog sikerülni. 

Hanem ami az egész pucscsban a legér-

dekesebb és legjellemzőbb, az az a hipokri-

taság, amelyet Vadnay és Gsató urak és a 

hátuk mögött álló pákuliczklikk tanúsítottak. 

A helyett ugyanis, hogy nyilt sisakkal élére 

állottak volna a saját eszméjük propagandá 

jának, Csanád vármegye intéző férfi it szug-

gerálták bele a vezérszerepbe, s itthon ár-

tatlan képpel mossák kezeiket, mintha őket 

Csanád vármegye vinné maga után. 

Hát ez igazán gyáva mesterkedés 

amint mi ismerjük Csanádvármegye vezér-

férfiait, merjük állítani, hogy sem Lonovics 

főispán, sem Meskó alispán, sem Kristóffy 

főjegyző nem azonosítanák magukat a meg-

kezdett akezióval, ha csak sejtelmük is volna 

azokról a s z e m é l y e s m o t í v u m o k r ó l 

amelye\ ennek a dolognak a titkos rugóit ké 

pezik, s amelyeket Vadnay urék nem átall-

nak a k ö z é r d e k leple alá rejteni. 

Reméljük azonban, hogy a dolog fejlő-

désének további stadiumában az a bizonyos 

lepel le fog hullani, s akkor biztosra vesszük, 

hogy az alattomos stikli mesterei magukra 

maradnak, és az akna, amelyet titkos kár-

örömmel ásogatuak — visszafelé sül el. 

Földrengés Dél-Európában. 

Európának déli részét amely az Adriai-tenger 

felső részén terül el. húsvét vasárnapjának éjjelén 

hatalmas földrengés rázkódtatta meg. A földrengés 

nagy pusztításokat tett a városokban és a faivak 

ban, amelyek útjába estek, az összedőlt házak rom 

Helyi és vegyes hirek 
(r.) A vármegye közigazgatási bizott-

sága f. hó 24-én tartja april havi ülését. 

(r.) — Adomány a Kossuth-szoborra, 

Nagy Balogh János polgártársunk a Szentesen löl-

állítandó Kossuth-szoborra 2 Irtot küldött be a vá-

rosi hatósághoz. A hazafias adományért lapunk ut-

ján is köszönetet monu a polgármester a lelkes 

adakozónak. 

(r.) — Egyházmegyei fegyelmi bíróság. 

Ifj. Csató Sándor ev. ref. tanítót tudvalevőleg a kon-

vent elmozdította állásától; de az Ítéletben kimondta 

hogy a nevezett tanítónak a felfüggesztése tartamára 

eső fizetéshez való igénye külön eljárás utján lesz 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Embergyűlölők. 
— Elbeszélés. — 

I r t a : D o n g ó . 

I. 
Az egyik egy erdei lányka volt. 
Sürü bokrok közt látta meg először Sajó Ákos. 

Fürtéi össze-vissza kuszálódva hullámzottak vállain. 
Arcza barna volt. mintha folyvást a nap égető su-
garai perzselték volna. Néhol-néhol vöröses csikók 
látszottak ra ta. mely >ketj egy-egy galy, vagy 
tövis hasitott, mikor a madarakat sürü bokorba épí-
tett fészküknél felkereste. Ruhája is olyan rongyos 
és összetépett volt, mintha egéfz nap a fákat mászta 
volna. 

Sajó Ákos mikor megpillantotta bordó ruhájá-
ban, azt hitte, hogy vad s reá akart lőni. Szerencse, 
hogy a lány észrevette a veszélyesen rábárauló-
puska-csővet s felsikoltott rémült ben. Aztán sar-
kalva a félelemtől rohanó sebességgel tünt el a bok-
rok közt. 

Sajó Ákos utána. 
Mintha valami különös érzés lepte volna meg 

keblét, önkénytelenül követé a futó leányt, ki olyan 
biztosan eligazodott a csalitok, cserjék és felfutó 
folyondárok közt, mintha akár a legegyenesebb si-
kátorokon haladt volna. Haja kibontakozott s a 
gyenge szellő el-el kapdosta, mintha csókot akait 
volna rá lehelni. Melle a futástól és a félelemtől 
erősen hullámzott, arczát elöntötte a rózsa-sznü 
pir s olyan igézően szép volt, mikor rémült arcz-
czal vissza tekintett üldözőjére. 

El-el tünt a férfi elől, de csak egy pillanatra, 
mert már a másik pillanatban ott volt üldözője s 
nem egy könnyen maradozott el tőle ; szinte kipirult 
a keblét valami jól eső érzés töltötte el, amint vágyó 
•zeniekkel tekintett a — nemes vadra. 1 

46. szám. 

megállapítandó. Ebben az ügyben a békés-bánáti 

>v. ref. egyházmegye fegyelmi bírósága f. hó 17 én 

tart ülést Szegeden ; ahol az egyház érdekeit Sima 

Ferencz főgondnok és dr Filó Lajos egyházi ügyész 

fogják képviselni. 

(r.) — Tavaszi országon vásá runk nem 

lesz elhalasztva, hanem f. hó 20. 21 és 22-ik nap-

jain megtartatík. 

(r.) — Halálozás. Egy hozzánk beküldött 

eyászlap tudatja özv. Hidzsy Györgyné arzQI. Jan-

kovits Mária úrnőnek Topolyán, f. hó 11 én, élete 

84-ik évében történt elhunytát. Az agg matróna — 

k'ben Ziguri László teés-fábiáni jegyző napát vesz-

tette el — csak néhány hét előtt költözött át nagy-

számú családja körébe Topolyára a szomszéd H.-M.-

Vásárhelyről, hol hosszú időn át az intelligens kö-

zönség egyik köztiszteletben állott tagja volt. Nyu-

godjanak porai békességben ! 

(r.) — Jószágtu la jdonosok figyelmébe. 

A vidéki vagy helybeli közlegelőre kihajtandó lábas 

jószágok orvosrendőri megvizsgálásának határidejét 

május 10-ig meghosszabbította a kapitár yság. A jó-

szágokat nem szükséges megvizsgálás végett előze-

tesen behajtani, hanem a megvizsgálás a közlegelőre 

való kihajtás alkalmával is teljesithető. 

— A pályázók. Budapest székes főváros állami 
rendőrségéhez legközelebb 400 rendőri állomásra lett 
pályázat hirdetve. Erre az ál ásra Szentesről eddig 
hét pályázó jelentkezett. Legalább eddigelé 7 egyén 
kert erre a czélra hatósági bizonyítványt a város 
polgármesterétől. 

(r.) — Sertés orbáncz. Fodor Imre kistőkei 

tanyáján 4 drb, Molnár János királysági tanyáján 

pedig 7 drb disznó hullott el sertés orbánezban. A 

hatóság a tőrvény által előirt óvintézkedéseket nyom-

ban megtette. 

(r.) — Bitangságban. A városi bitang akolban 

megint ott szomorkodik egy lud, és türelmetlenül 

várja a gazdája jelentkezését. 

(r./ — Erőművészek Szentesen. Nagy 

Antal gimnasztikai társulata 10 előadás tartására 

nyert engedélyt a városi hatóságtól. Az érdekes pro-

dukeziókban bővelkedő előadásokat a niüvésztársa-

ság f. hó 18-án kezdi meg a vásártéren fölállított sá-

torban. 

— Szénássy Ferencz utóda helybeli jóhirü 

kereskedő czég lapunk hirdetési rovatában közölt 

közérdekű hirdetésére felhívjuk olvasóink s különö-

sen a gazdaközönség és a háziasszonyok figyelmét. 

— Családi t i tok . Felczitálta ő nagysága a 
piros arczu Rózsikát a rendőrséghez. 

— Felmondás nélkül, egyszer csak ott hagyott. 
— Nem is megyek én többet vissza abba a 

házba Pattogott a tűzről pattant szobacziczus. 

Az meg folyton egy irányban haladt. Már-már 
kezdett remegni, hogy eltévesztette az utat s a he-
lyett, hogy védelme helyére jutna, üldözője karjaiba 
kerül. De egyszerre felderült szép homloka s öröm-
repesve sietett a szemei előtt feltűnt kis lak felé. 
A menekülés reménye uj erőt adott neki de csak 
addig, inig a kis házikó küszöbéig ért. Ott már vég-
kép elhagyta ereje, melle fáradtan lihegett, arczán 
a pirt a fakó halványság váltotta fel. S eszmélet 
nélkül hanyatlott a földre. 

A vadász kar aival fo?ta fel a hmyatló testet. 
Aztán belenézett a fakó, halvány arezba. Olyan 

igézően szép volt igy a leány fáradt vonásaival s 
összekuszált fürteivel . . . megölelte. 

Valami nyöszörgést hallott bent, m'ntha valaki 
a halállal vívódnék 

Aggodalmasan nézett körül. Vizet keresett, hogy 
magához térítse a leányt. De nem volt rá szükség 
Sokkal erősebb természete volt annak s éppen nem 
ösmerte az uri hölgyek ájulás lit s nem várta, ho?y 
különféle illatszerekkel elkábítsák a fejét. 

Rémülten pillantott a férfin s aztán a meg-
sebzett vad dühével bontakozott ki az ölelő karok 
közül. Felnyitotta a kis ház ajtaját s berohant. 

A nyöszörgés újra hallható lett. 
A vadász belépett. Egyszerű erdei lak tárult 

szemei elé. Közönyösen jártatta körül szemeit. Azok 
a durva, faragott székek, a gyalulatlan tölgyfa asz-
tal, a szabad tűzhely, a mázos cserép korsó s az 
olajos mécs szemébe se tűntek. De amint az ágyra 
tekintett, megdöbbent. Szomorú látvány tárult eléje. 
Egy halállal vívódó asszony vergődött az ágyon. A 
kinos nyöszörgés már tompa örgéísé változott át, 
a melyből csak neha-néha hallatszott ki egy ért-
hető szó: 

, . . Oda voltál . . . magamra hagytál . . . 
egész, nap . . . nem láttalak . . . elestem . . . 
összetörtem magam . . . nem segített senki . . . 
meghalok . , . nincs senkid, ki visel . , . gondot 

Meg halsz te rád . . . ? 
éhen . . . 

Nyugtalanul tekintett szét a szobában, mintha 
keresne valakit. Megütközve látta az idegent de 
csakhamar megismerte, aztán bizonytalanul, majd 
kérőén függesztette reá szemeit, mintha 'azt könyö-
rögte volna : .Viselj gondot a lányomra !• Az ide-
gen megértette Odament a fiatal lánykához, kinek 
szeméből sörűn peregtek le a könyek. 

Az öreg nő megnyugodott Hálásan vetette sze-
meit a férfira, aztán egyet hörgött s élettelenül ha-
nyatlott vissza párnáira. 

II. 

A másik egy gazdag férfi volt: Cseh Mukí. 
Beutazta az egész Európát. Volt Párizsban, 

Londonban, Münchenben, Rómában, sőt még Afri-
kában is lövöldözött az oroszlánokra. Ösmerte a 
világot, az embereket a kunyhótól a palotáig a fa-
lusi benyitótól a szalonig. S éppen mert ösmerte 
őket, meg is gyűlölte. Ugy találta, hogy nagyon is 
önző és kapzsi, nem olyan tiszta, mint a hogy az 
ő eszményi lelke elképzelte. Megutálta őket. Kike-
rülte, ha találkozott velük, nem fogadta ha köszön-
tek neki s nem felelt, ha kérdezték. 

De volt egy tárgy, mit nem utált : a bor. Eb-
ben lelte fel összes örömét, sőt, ha ivott, még a 
világ is iobb szinben tünt fel előtte. Ivott tnhát, 
hogy elűzze magától a sötét borút. Csakhogy inni 
meg tudja azt minden magyar ember — nem 
lehet egyedül. Hát nem volt ő sem egyedül, kivá-
lasztott egy-két barátot s fölkereste őket, ha meg-
hívták 8 

Legszívesebben ment azonban Sajó Ákoshoz, 
akinek házában pedig nem igen honolt a béke, nyu-
galom, mert a jó barátok, ismerősök, hét vármegye 
szemenszedett borivói, nyalka asszonycsábitói, kikent 
bajuszu bonvivántjai ugyancsak adogatták egymás 
kezébe a kapu-kilincset. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 

A hivatalos hang nyomban ulána dörögte : 
— De vissza fog menni azonnal. 
— N^m én 
— Hallja, hallja kapitány ur, most is hogy 

felemel! 
— Én bizony nem megyek. Annyit mondok, 

ne erőszakoljon a r.acscsápa, mert megered a nyelvim. 
— Einye, te haszontalan, még if?y merészke-

del feleselni nekem ! Csak azért is vfosza czitáltntlak. 
No hát. én olyan házba n^m megyek vissza, 

a hol a napyságos ur mindig azzal üldöz, hogy ad-
jak neki czvikipuszit. 

A nagysága olyan veres lett erre, mint a pap-
rika. aztán olyan gyorsan megperdült, akár csak az 
orsó s ugy bevágta maga után a rendőri szoba aj-
taját, hogy ez majd kiugrott a sarkából. 

Hogy odahaza mi lett a szegény nagyságos 
úrral, erről hallgat a krónika. 

— Ismeret len tetten. Csizmájáról nagy ko-
lonczokban csüng le a sár, a haja csapzott, a kalapja 
csurgóra áll s ábrázatán egy munkában megedzett 
tenyérnek ötös vonala látszik. Lelkendezve ront be 
a városi kapitány szobájába s haragtól elfulladva 
mondja: 

— Jelentem alássan, engem valaki a piaczon 
megtámadott, pedig én sohasem vétettem neki, még 
azt se tudom, kicsoda. Tetszik ezt látni ? — s mu-
tatta képén az öt ujjnak nyomát. 

— Látom. Hát aztán? 
— Hát aztán tessék kikeresni és jól megbün-

tetni. 
— Az ám, de honnan tudjuk mi azt meg, hogy 

ki volt az a valaki ? Van-e valami különös ismer-
tető jele ? 

A szűrösnek kiderül az ábrázata egészen s el-
kezd mosolyogni. 

— Hogyne volna ! Arról tetszik legjobban meg-
ismerni, hogy a magam megvédése miatt — bever 
tem a fejét. . . . 

— A testvérgyilkos. A párisi lapok rész-
letesen leírják azt a borzalmas test vérgyilkosságot, a 
melynek a színhelye, az auvergnei erdő volt. A mult 
szombaton éjjel 11 és 12 óra közt egy ember zör-
getett a párisi Saint Luis-kórház kapuján azzal a 
kívánsággal hogy az orvossal kell beszélnie. 

— Ilyenkor nem fogadnak az orvosok senkit, 
jöjjön talán holnap, felelte neki a zajra kisetett 
portás. 

— Nem, nem! kiáltott az idegen. Nyissa ki a 
kaput, meg kell mutatnom az orvosnak íiverem fejét. 

A portás kitekintett a kapu ablakán és lattá, 
amint az ismeretlen sárga vászonból vart tarisznya 
jábol egy terjedelmes gömbölyű tárgyat húzogat ki. 
Kinyitotta tehát a kaput és az ismeretlen bement a 
kórházba. Eközben az éjjeli lárma a kórház több 
H&S alkalmazottját is felzavarta almából s ők is a 
kapuhoz siettek. Minden bővebb fejtegetés nélkül 
hozzájuk fordulva igy szólt a titokzatos idegen. 

— Lássátok I Itt van a tivérem feje és az a 
kívánságom, hogy ecy orvos megvizsgálja! 

Ezzel a tarisznyájából csakugyan egy ember 
fejet vonszolt elő, amely 12 — 15 éves tiué lehetett. 
A személyzet elborzadt ettől a látványtól és attól 
nyugalomtól, amelylyel az éjjeli vendeg a nyilván 
frissen levágott fejet mutogatta. Az idegen észrevette 
a rémületet s csodálkozva kérdezte: 

— Csak nem ijedtek meg ? Nincs okotok a fé-
lelemre. Hiszen az öcsémnek, a kis Alfonznak 
feje Ezzel öltem meg ni 1 

Es mutogatta két pengéjű kését és a revolve-
rét, amelyet szintén a tarisznyából szedett elő. A 
kórházi alkalmazottak erre azt mondták níki, hogy 
várjon, mindjárt előhivják az orvost; és az idegen 
azzal a nyugalommal, ahogy eddig beszélt, kije-
lentette : 

— Meg fogm várni! 
Fél órával később megjelent a kórházban Dresch 

az ismert párisi rendőrbiztos. Azonnal vallatóra fogta 
az ismeretlent, aki a legnagyobb készséggel elbeszelte, 
hogy Baptiste Laboric a neve, 27 éves és a vert-
saint denisi polgármester lovásza a Seinte et Marne-
departement-ban. Ócscse odahaza lakott Senerzegues-
ban Anvergue departement-ban, ahol apjának kis 
birtoka van. Végtelenül szerelt öcscsét 8 azért elu-
tazott Anvergue-be, i ogy magával vigye Párisba. 
A kis Alfonz azonban nem akarta odahagyni a szü-
lői házat. 

— E miatt, fejezte be Baptiste Laborie előadá-
sát, egy reggel, április 5-ike volt, kivezettem a se-
nerzeguesi erdőbe, megöltem és levágtam a fejét. És 
most idehoztam a fejet. Hadd vizsgálja meg vala-
melyik orvos, m ért nem akart velem jönni a sze-
rencsetlen. Hiszen odahaza oly rosszul bantak vele. 
Elvárom az orvos uraktól, hogy a vizsgálat utan be-
fogjak balzsamozni. 

Mindezt ugy adta elő Laborie, mint valami be 
tanult leczkét, monoton hangon, egykedvűen ; az z-
gatottságnak legcsekélyebb nyoma se látszott rajta. 
Es a mikor a rendőrbiztos behatóbban kérdezte tőle 
a borzalmas gyilkosság okát, igy felelt: 

— Istenemre mondom! mindenki igy cseleke-
dett volna helyemben. Apám rossz uton jár, és az 
öcsém nagyon boldogtalan volt nála; engedelmes-
kednem kellett annak az égi szózatnak, amely rám 

SZENTESI LAP. 
parancsolta, hogy hozzam meg öcsém érdekében ezt 
az áldozatot. A felsőbb lények parancsával nem volt 
szabad szembeszállanom. M után a szivemet sebző 
áldozatot meghoztam, felmásztam egy szent tölgy-
fára és tanukul hívtam a druidákat. Aztán a legelső 
vonattal ide utaztam Párisba és ma este hét óra-
kor megérkeztem. A vasúti vendéglőben két útitár-
sammal megvacsoráztam, gondosan vigyázva tarisz 
ny i nra, Nehogy valaki ellopja, letettem magam mellé 
az asztalra A tinánczok nem nézték meg a tarisz-
nyát mert zubbonyom alá rejtettem. 

Baptiste Laborie egész viselkedése elárulta, hogy 
a szerencsétlen ember meg van háborodva; elvitték 
tehát a megfigyelő osztályba. Mikor a kocsiba ült: 
még akkor is visszakiáltott a kórtláz személyzetnek, 

— Jól vigyázzatok Alfonz öcsém fejére ! 
A fejet elküldtek a uiorgueba. Egyetlen vágás 

metszette el a törzstől; az állara egy tölgyfa levél 
tapadt — talan a szent druidák tölgyfájáról, amely 
ama helyen áll, ahol két ezer esztendővel ezelőtt a 
gallok emberáldozatot hoztak isteneiknek. A párisi 
vizsgálóbíró helyszíni szemlét rendelt el a senerze-
guesi erdőben, ahol vasárnap reggel megtalálták 
»feláldozott' kis Alfonz fejetlen holttestét. 

— Szörnyeteg anya. Cesin faluban, Cseh-
országban, egy Skalavoda Jozetin nevü leány ujdon • 
szült fiúgyermekét darabokra vagdalva megetette 
kutyákkal. A falubelieknek feltűnt az a hirtelen vál-
tozás, amely a leányon végbement s gyanujokat a 
hatóság előtt is kifejezték. A leányt elfogtak s ki-
hallgatták. A szörnyeteg némber minden izgatottság 
nélkül bevallotta, hogy egy falubeli tizenöt eves le-
géuynyel volt viszonya, amely nem maradt követ-
kezmény nélkül. Nagyon restelte szegyenét s ez vette 
rá a vadallatias cselekedetre. 

— A iotográlus alma. Julianac Steva bel-
grádi fényképész, a minap összeveszett az apjával 
s ezért elköltözött hazulról és az egyik szomszéd 
hazban bérelt magának hónapos szobát. A tiatal 
Julianac mindjárt az első éjszakan egészen várat-
lanul kirohant a szobájából és nyöszörögve, jajgatva 
keltette fel a háznépet. De szavakkal nem tudta ki-
fejezni rémitő ijedségét, mert a szerencsétlen ember _ 
hírtelen megsiketült es megnémult. Másnap reggel 'szebben kijelenem, hogy ez Uyenhirlelések a k á r-
írasban tette meg a jelentest Julianac bteva a hozzá J J 

kirendelt vizsgáló bironak, s elmondta az írásban, 
hogy egy rettenetes alom fosztotta meg halló es be-
szelő képességétől. A szobáját almában egyszerre 
csak íenyesen kivilagitva találta. A zsoba közepén 

JL6. 

napszámért, de terhesebb munkát is követelnek tőle. 
Mikusné az egész idő alatt míg férje távol járt, min-
dig betegeskedett és nyoraorgott, de mislőtt a leg-
végsőre szánta el magát, levelet irt férjének, hogy 
vagy támogassa őt, vagy pedig jöjjön vissza hazá-
jába. Mikus, kit dologtalan és izgága természetéért 
ott sem tűrhettek, visszajött Nagypalugyára, a hol 
feleségét ujdonszülött gyermekével ágyban találta. 
A rossz férj látva, hogy ő neki kell majd ezentúl a 
feleségére és a gyermekére is dolgozni a legrosszab-
bul bánt a szegény asszonnyal, koplaltatta, ütlegelte. 
Mikusné csak a gyermekét védte a brutális férfi el-
len. Az asszony segítségére és meglátogatására jött 
szomszédokat a férj a házhoz sem engedte, ha va-
laki azonban mégis meglátogatta, Mikusné mindig 
mondogatta, hogy kénytelen véget vetni az életének. 
E szándékát végre is hajtotta. Mikusné a napokban, 
mikor már megerősbödött kissé, felmászott a pad-
lásra s a gerendára felakasztotta magát. Mire észre-
vették, már halva volt. 

1 ̂  kr. méterje a magánosoknak 
" legdivatosabb nő i ruhaszöveteknek bérment v. 

mintázott házhoz szállítva, 
ugy ezernyi generben a legczélszerűbb és legelegán-
sabb női-, uri- és g y e r m e k - r u h a s z ö v e t e k 
legújabb divatú, legtartósabb és legfinomabb gyapjú 

éspamut szövetekben 
l e g o l c s ó b b g y á r i á r o n , méter- és vég-

s z á m r a m a g á n o s o k n a k . 

véibéiy'eg 0ETT1NGER 40.., ZÜRICH, S C H V E K S m ^ 

Gazdag minta-választék kívánatra bérmentve. 
Színezett divatképek ingyen. 

Nyilttér. 
(E rovatban közlöttekért nem vállal Melflsségat a Szerk.) 

A t. közönséghez! 

Arról értesültem, hogy bizonyos egyének c z é I-

z a t o s a n terjesztik a hirt, mintha én Szentesről 

véglegesen elköltöztem volna és többé festési és más 

e szakmába vágó munkát nem is vállalnék. Ezzel 

k i t ő l eredjenek is, nem felelnek meg a valóságnak, 

mert ez idő szerint egy nagyobb vállalatom távol 

tart ugyan néhány napra Szentestől, de azért most 

is elvállalok és teljesítek itthon is mindenféle szoba-

festő és más e szakmába vágó munkát. 

Magamat a n. é. közönség eddigi szíves párt-

fogásába és jó indulatába ajánlva. 

Szentesen, 1895. april hó 

Hegedűs Márton, 
szobafestő. 

Lakásom I. t. 500. a zsidó templommal szembe". 

K l e i n L a j o i 

pedig regen meghalt anyja állott. Ezen ugy meg-
ijedt, hogy kiaoálva rohant ki a szobából, de ettől 
a percztöl kezdve siketnema lett. A belgrádi orvo-
sok sokat foglalkoznak az esettel, s egyértelműen 
nagyon elénknek mondják a szerencsétlen fotog-
ráfus almat. 

— A kicserélt menyasszony. Bohózatnak 
való dolgot ír nekünk maramarosmegyei levelezőnk : 
A megye egyik nagyobb falujanak Grünvald Izsák a 
re.aleberlője, aki közel huszonöt esztendeig élt bé-
kességben feleségével. Az elemedett ember azonban: ^ 
nemrégiben bor vásárlási útja közben a megye egy; d . tisztelt közönséggel, hogy az általa 
másik talujaban tordult meg s ott beleszeretett egy " J ' * J 

Koth nevü bérlő-kollegajának szép Fáni leányaba. 
A másodviragzás azt a gondolatot ebresztette a vén1 

szerelmesben, hogy hamarosae elvalik a feleségétől 
s elveszi a tiatal Fauikat. Minthogy azonban nem 
igen bízott benne, hogy a felesege beleegyezzen a va-
lasba, furtangos tervet eszelt ki s azt mondta a jó 
asszonynak, hogy a zsidó hitelvek szerint a nagy 
Jehovának tetsző dolog az, ha a házasfelek az ezüst-
lakodalom előtt elvalnak, hogy azután újra az oltár 
elébe áljanak és másodszor is megesküdjenek. Az 
asszony elhitte s egy rabbinus is akadt, aki a vén 
hazaspart elválasztotta. Az öreg erre eljegyezte Fá-
inkat s az esküvő napját is hamarosan kitűzte a 
mult hélre. Hiaba volt a rászedett asszony riman-
kouasa és az elvalt hazaspár emberré nőtt tia is 
hiaba kérte az apját, hogy ne tegyen rajtok csúfot. 
Mindez nem hasznait. Meg volt az esküvő az udva-
ron felállított mennyezet alatt s az öreg Grünwald 
boldogan vezette be a hazba, zsidó szokás szerint, 
sűrűen lefátyolozott feleségét, de amikor fellebben-
tette a sűrű fátyolt, előtte állott a — régi felesége. 
A dolgot a tia rendezte igy. 

— Családi dráma. Debreczenben, Nagy Jó-
zsef késesmester tegrap öngyilkossá lett. Egy pisz-
tolyt megtöltött vastörmelekkel es lakása előtt főbe 
lőtte magat. A szereucsetlen embert lelki furdalásai 
vitték a halaiba Vasarnap valami csekelység miatt 
összezördült a feleségével, akit a tulajdon tia, Nagy 
István, a gimnázium hatodik osztályaba járó tanuló 
előtt meg is vert. A tiu nem tudta nézni, hogy az 
edes anyjat verik s szembe szállott az apjával. A fel-
dühösödótt ember ekkor fia ellen tordult s ugy ütötte 
tejbe a szereucsetlen gyereket, hogy az azóta állan-
dóan epileptikus rohamokban szenved. Fianak szen-
vedeseit ma már nem nézhette tovább Nagy József, 
es lelkifurdalasai elől a halaiban keresett menedéket. 

— Hala iba Üldözött feleség. Mikus Antal 
lipto-nagypalugyai lakos évek ota a legrosszabb vi-
szonyban élt a telesegevel,a miért is néhány;bónap előtt 
feleseget hatrahagyva, .kivándorolt Amerikába. Ott 
csakhamar meggyőződött arról, hogy habár nagyobb | 

megvett 

csődtömeget, 
úgymint : 

férfi és női kalapokat, czipőket, férfi 

és női fehérnemtteket, keztyüket, 
n y a k k e n d ő k e t , fűzőket, haris-
nyákat, pamutokat, kézimunká-
k a t , úgyszintén, mindenféle uri és női divat-

árukat, ezenkívül az összes raktáron lévő 

téli árukat - a Hariss-féle ház, görög 

templom melletti helyiségében 

mélyen leszállított legolcsóbb árakon 
árusítja el, és kéri a tisztelt közönség láto-

gatását. 2 - 3 

3361—1895. Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál flre-

segésben lévő, s 1000 frt évi fizetéssel java-

dalmazott mérnöki állásra ezennel pályázatot 

hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen 

tiszti állást elnyerni kívánják, hogy képesí-

tettségüket és erkölcsi magaviseletüket iga-

zoló okmányokkal Kellően felszerelt pályázati 

kérvényeiket 1895. évi april 30 ik napjának 

d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. april 8. 

Dr. Csató Zsigmond» 
alispán. 1 - 9 



Birtok eladás. 
Szelevényen Marton Dezső 300 holdat 

tevő birtoka, mely áll 260 hold szántó és 
40 hold elsőrendű nádasból, örökáron, ked 
vező fizetési feltételek mellett eladó. Feltéte-
lek lapunk kiadóhivatalában bármikor meg 
tudhatók. 4—6 

3742—1895. Csongrádvármegye alispániától. 

Pályázati hirdetmény. 

Szentes rendezett tanácsú városnál üre-
sedésben levő, évi 500 frt fizetéssel és 80 
frt fizetés pótlékkal javadalmazott rendőrka-
pitányi fogalmazói, továbbá ugyanott ürese-

S Z E N T E S Í L A P . 

désben levő s 500 frt évi fizetéssel javadalma 
zott központi kiadói állásra ezennel pályá-
zatott hirdetek, s felhívom mindazokat, kik 
ezen állások valamelyikét elnyerni kivánják, 
hogy képesitetségüket és erkölcsi magavi-
seletüket igazoló okmányokkal kellően felsze-
relt pályázati kérvényeiket 1895. évi april 
30-ik napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyujt-
Jsák be. 

Szentesen, 1895. april 8. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 2—3 

1420. aü. sz. —895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város 1895. évi IV. oszt. ker. 

adó lajstroma a városi adóhivafalvál f . é v i 
april hó 16-tól á p r i l hó 2 3 - i g ter-
jedő 8 napon át közszemlére kitétetik. 

4. oldal. 

A lajstrom megtekintésére az érdekelte-
ket oly megjegyzéssel hivom fel, hogy mind-
azok, kik a kivetésben meg nem nyugszanak, 
a kirovás ellen netáni felszólalásaikat, és 
pedig : 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 
adónemmel már a mult évben is megvoltak 
róva, a lajstrom kitételének napjától; 

b) azon adózók pedig, kik a most ki-
vetett, adónemmel ezúttal első izben rovattak 
meg: adótartozásaiknak adókönyvecskéikbe 
történt bejegyzését követő 15 nap alatt a vá 
rosi adóhivatalnál benyújthatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul el-
késve beadott felszólamlások nem fognak fi-
gyelembe vétetni. 

Szentes, 1895. april 13. 

1-3 
N a g y , 

afi. tanácsnok. 

Hol találjuk 
.i l e j j e b b es l e g o l c s ó b b 1 h é v á s á r -

l á s i f o r r á s t ? 

C s a k e g y e d ü l 

SZENASSY FERENCZ utóda 
vas- és fűszer-üzletében, 

a hol öntött és lemez konyha-edények, mindennemű kovács, ács, asztalos és lakatos szer-

számok, rudvasak, tengelyek, vaslemez, öntött aczélok, kovács és drót-szegek, bútor- és 

épület vasalások, gépszijak, tömlők, dobsinek, kapák és ásók, drót, legkitűnőbb ezüst aczél-

ból készült jó tá l lás melletti kaszák kaphatók. 

Továbbá még ezukor, kávé, rizskása, gyertyák, mandula, mazsola, amerikai pet-

róleum, Dictrich és fia czég tea és rum kizárólagos raktára. 

Különösen figyelmeztetem a tisztelt közönséget, a nálam kapható sok igen olcsó 
frauezia Cogliacra, száraz és olajba tört festékre. 
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Legjobb szer poloskák, bolhák és svábbogarak, molyok és egyéb élősdi állatok ellen, 

hatása bámulatraméltó! Ugy 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" aláirása. 

Szentes: Dobray Sándor, 
Eisler Lajos, 
ifj. Horváth István, 
ifj. Kovács Sándor, 

Schiller M. Hermann, 
Szénássy F. utóda, 
Szépe Károly, 
ifj. Vecseri Sándor. 

Kun-Hzt-Márt.: 
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Kádár József, 
Némedy Testvérek, 
Szánthó Béla. 

Szentes, 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: „ Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján 




