
Í 8 9 5 . XXV. évfolyam. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 írt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt - kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 

Szerda, Május 22. 

POLITIKAI ES VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
i* nyílt-téri közleményeké 
a kiadóhivatal mersékaitái-

jegyzék szerint számit. 

Egyet példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 
'"sTlI 7 FERENCZ. 

Kelelón-*»erk«Mtö t 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkikordóinkutján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Súlyos kri t ika* 

(P.) A vármegye közgyűlésén igazán szo-

katlan és kellemetlen sors jutott osztályré-

széül Csongrád vármegye főispánjának. 

Egy egyszerű, iskolázatlan, de a ter 

mészéitől sok józan észszel, erős logikával 

tiszta Ítélőképességgel és kifejlett jogérzettel 

megáldott polgár, aki azonban nélkülözi a 

prókátort fogások raűmeriáját és a dialektika 

gyakorlott fegyvereit — kemény ieczkét olva-

sott rá a főispán ur fejére. 

A Mátéti-íéle merénylet alkalmából ugyanis 

Kátai Pál János bátran és könyörtelenül sze 

mére hányta ő méltóságának, högy köteles 

ség mulasztást követett el, s feladatának tel-

jesítésére még akkor se mutatott hajlandósá-

got, midőn hivatali felebbvalójától nyílt és 

félreérthetlen utmutatást kapott rá. 

elmondta Kátai, hogy a főispánnak azon-

nal kötelessége lett volna, mihelyt a merény-

let tudomására jutott, a merénylőt állásától 

fölfüggeszteni, hogy a megsérteti jogrend 

egyensúlya késedelem nélkül helyreáilittassék. 

S erre frappáns bizonyítékot hozott fel, midőn 

utalt a belügyminiszter rendeletére, mely a 

feltüggesztés foganatosítására utasította a fő-

ispánt. 

A metsző kritika azonban itt nem állott 

meg, hanem még azt is megrótta, hogy — 

úgymond — m e g s z ö k t e t t é k Mátétit a 

feltüggesztés elől; s ezért a lelelősséget egye 

nesen a íőíspánuak imputálta, aki azért van 

itt, hogy a kormáuy intenczíóinak érvényt 

szerezzen, nem pedig azért, hogy ezen iuteu-

cziók meghiúsítására szemet hi.nyjon. 

Emlékeztetett továhoá arra, hogy Kóuay 

tőispánsága alatt nem voltak ilyen botrányok, 

mert Rónay az effélékben nem ismerte a 

tréfát. S végül habozás nélkül rámutatott 

Kátai arra, hogy Kónay után két főispánnak 

kellett elmenni, mert nem tudták purifikálni 

az állapotokat, s a harmadik főispán még se 

okul az intő példán. 

És mikor ezt a súlyos kritikát elmondta 

Kátai, a főispánnak egyetlen szava se volt a 

saját védelmére s néma reziguáczióval tűrte 

a kemény szemrehányásokat. 

Sőt az a párt, melynek legtöbb vezére 

és pátronusa a főispán, s mely riadó felzu 

dulásban tört ki, midőn ugyancsak Kátai nem 

épen gyöngéden aposztrofálta Fekete Mártont 

— szintén nem talált egv erélyes tiltakozó 

szót vezére és ura védelmére. 

Hát ezennel konstatáljuk, hogy ez nem 

épen irigylésre méltó helyzet; de bizonyára 

nem az ellenzék az oka. 

Vadnay Andor ur lehetett volna itt na-

gyon népszerű főispán, ha uem a pártpoliti-

kát, hanem legíöbb misszióját, a béke hely-

reállítását ás a közigazgatásra nézve főispáni 

programmját tartotta volna szem előtt. 

Az ő dolga, és az ő f á t u m a , hogy 

— n e m i g y c s e l e k e d e t t . 

Vármegye i közgyűlés. 
— Első nap. — 

(P.) Kegyeletes aktussal, ünnepélyes hangulat-
ban nyílt meg a f. hó 21 én kezdődött vármegyei 
közgyűlés. 

A főispán bevezető alkalmi beszéde után 
Réthy Ferencz csongrádi főszolgabíró felol-
vasta nagy gonddal kidolgozott terjedelmes em-
lékbeszédét a boldogult Sváb Jakabról, aki 30 ezer 
forintos kul'urahs alapitvanyaval őrökitcHe meg ne-
vét a vármegye történetében. Az emlekbeszéd felol-
vasása alatt lehullott a lópel a nagylelkű alapító si-
került arczképóről, mely a közgyűlési terem falait 
díszíti. 

Az ünnepélyes aktus befejeztével a főispán 5 
perezre felfüggesztette az ülést. 

Szünet u(án felolvastatott az alispan évnegye-
des jelentése; melyhez egyedül Sima Ferencz szó-
lóit hozzá, a legnagyobb targyilagossaggal. Mint a 
legutóbbi közgyűlésen, ugy most is nem azt kifoga-
solta Sima, ami a jelentésben benne van, hanem azt, 
ami hiányzik belőle. Emlékeztette ugyanis a közgyű-
lést, hogy több mint egy évvel ezelőtt egy bizottság 
lett kiküldve, hogy tegyen javaslatot a megyebeli 
községek pótadójanak arányositasa iránt. Meg a műit 
évben kikülaetett továbbá egy másik bzottsag, mely 
a megye területén ószleit agrár-szoczialistikus moz-
galmak ügyében lenne hivatva egy memorandum 
kidolgozásara. Kérdi az ahspantol, hogg jeientese-
ben miért nem tájékoztatta a közgyűlést ezen bi-
zottságok működéséről i* Végül fölemlíti, hogy or-
szagulaink botrányosán rosszak, s különösen a kun-
szentmártoni országúton meg nappal is eletvesze-
lyes a közlekedés. Kérdi, hogy van é az ahspannak 
erről tudomasa, s mit szándékozik tenni a tűrhetetlen 
allapot orvoslasara 't 

Az alispan valaszaban elismeri a teWzólalasban 
megnevezett két bizottság működésenek nagy foutos-
sagat. De nem tehet róla, hogy ezen bizottságok 
uehézkesen mozognak es lassan haladnak czeijuk 
felé, mert költség hianyaban levelezés utján kényte-
lenek beszerezni a szükséges adatokat, ami sok idó 
veszteseggel jar. Különben rajta lesz, hogy a bizott-
ságok mielóbu beterjeszszek jclenteseiket a közgyű-
léshez. A kunszentmártoni országút veszelyesseget 
az okozza, hogy azon a vonalon most lolyik a tranz-
verzális müut epitese. A közig, mzottsag f. hu áO-an 
tartott ülésebői telirat ment a kormányhoz, hogy a 
müut vonalau korlatok es kerekvetök alkalmaztas-
sanak. Többet alig lehet tenni, mert a müut epites 

szolnoki allamepiteszeti hivatalra van bízva, s így 
a csongradmegyei ahamepiteszeti hivatalnak nincs 
semmi iagerencziaja az epitesre. 

Sima Ferencz a valasz első részét, mely a bi-
zottságokra vonatkozik — tudomásul veszi. De nem 
teheti ezt a kunszentmártoni útra vonatkozólag. 
Maga az alispau mondta és szólónak is van rola 
tudomata, hogy a közig, bizottság meg jauuaruan 
kiküldte helyszíni szemlere az ahamepiteszeti hiva-
tal főnöket, es a íömernök csak majusban tett jeleu-
test; ezt a luulssztast szo ueLüi hagyni nem lehet. 
Tűrhetetlennek tartja továbbá azi, hogy a kérdéses 
ut vonalai sz allam közegei meg a mult ószszel 
egész hosszabau telturalták, s ma mar májusban 

vagyunk és mégis járhatatlan az ut. A vonalat sza-
kaszokra kellett volna osztani, s szukezesszive foga-
natosítani a munkát. Nem elég a kormányhoz in-
tézett felterjesztés hanem a közlekedes életveszélyes 
voltara való bői haladéktalan intézkedesekre 
van szüksége, ba mindjárt a megyei utadóalap ter-
hére megy is a költség. 

M.ksü Gyula főmérnök, az allamépitészeti hi-
vatal főnöke azzal védekezik, hogy ő beutazta a vo-
nalat még januarDan, de akkor a nagy hó miatt 
nem tájékozhatta magat kellően. Aprilisben aztán 
megtartotta a helyszíni szemlet, és a közig, bizott-
ság májusi ülésére Leterjesztette jelentését. Külön-
ben rajta lesz, hogy mielőbb segítve legyen a bajon. 

Ezek utan az alispam jelentést tudomásul vették. 
A közig, bizottságnak a mult óv li-ik felerői 

szóló jelentése, es az Aibrecht toherczeg elhalalozasa 
alkalmaból nyilvánított reszvetre vonatkozó leirat 
tudomásul vétetett. 

Ezután az újonnan rondszeresitett 3-ik aljegy-
zői allasra megválasztotta a közgyűlés az egyedül 
pályázó dr. Csúcs János közig, gyakornokot. 

A központi valasztmanyba megvalasztatott id. 
Mateü Ferencz 7á szavazattal Korpás Pai 4b szava-
zata ellen. 

tíurger Alajos szegedi lakosnak a vármegyei 
biz. tagságról való lemondasa tudomásul vetetett. 

Mosí következett a sor az ülés legerdekesebb 
targyara: Mateü Kalman dorozsmai főszolgabíró le-
mondási kérvényére. A hatarozati javaslat ugy szolt, 
hogy a lemondás egyszerűen elfogadtatik. 

Először Balogh Jauos szólott a tárgyhoz. Elő-
adasan es egész föllépésén meglátszott, hogy nagy 
figyelemmel hallgatott beszédet jól atgondolta; ha-
bar logikája csodálatosan megbicsaklott, Azon 
kezdte, hogy előre is tudja, hogy abeszóde a varme-
gye egymássá! éles eiientetben allo ket partja közül 
egyiknek se fog tetszeni. (Ami kórülbelől annyit 
tesz, hogy ő egyik parthoz se szanálja magat.) Ha 
visszat k nt — úgymond — a legközelebbi 5 ev ese-
ményéire. mióta t. i. a varmegye bekéje fel van 
dúlva, ugy talalja, hogy a bajok forrasa abban volt, 
miszeiint egyéni érzelmek és indulatok irányították 
a varmegyei közélet intézőinek működését. A küz-
delemben kölcsönösen osztogattuk ós kaptuk a se-
beket; s ma mar oda jutottunk, hogy szegyeluünk 
kell, hogy csongradmegyeiek vagyunk; mert íme, a 
közállapotok annyira elvadultak, hogy egy magasabb 
rangú köztisztviselő, aki a személy ós vagyonbizton-
ság hivatott őre, botot emel embertarsara; s azon 
kívül a megye szerepvivőit (például őtet, aki 
oly sebet kapott) a sajtó a legkíméletleneb-
bül m gliurczol,a. Az egyoni indulatok oda sülyed-
tek, hogy nincs többé semmi szent és sérthetetlen, 
s az ( gyem tisztesseg ki van téve a legméltatlanabb 
meglámadtatasoknak. Egy bizottsági tagot a közgyűlés 
termében megütött egy megyei tisztviselő, es a tettes-
nek a hajaszala se görbült mi g erte ; köztisztviselőket 
állásuktol és k.nyelüktől megfosztottak, hamis ürü-
gyek alatt, miró partszerupontból; előkelő allásu 
intelligens emberek a piaezon bottal, korbacscsal, 
bokszerrel támadták meg egymást. Lehetetlen eze-
ket a dolgokat el nem itclni, s szóló csak azért szó-
lalt fel, hogy elítélésének kifejezest adjon, bar tudja, 
hogy ezért a sajtó megtamadjs, de nem törődik 
vele. Ami magat a szóbanforgó esetet illeti, kény-
telen helyteleníteni az alispan eljárását, aki elmu-
lasztotta 1 elfüggeszt» m s vetkes főszolgabírót. Egyéb-
iránt a lemondást elfogadja, de a vizsgalatot foly-
tatandonak tartja, mert nem elég a lemondás, a 

lekiu. uy súlyát es következményit is viselni koH. 



1 oldal 

Kátai Pál Jánoa nem fogadja el a lemondást. 
O 17 év óta tagja a megyebizottságnak, de oly tett 
fölött még nem kellett ¡téletet mondania, amilyet 
Mátéfi Kálmán elkövetett. Rónay Lajos főispánsága 
alatt nem volt földúlva a vármegye békéje, mert 
Rónay nem tűrte meg a botrányokat, s csak 
akkor kezdődött a visxály, mikor az ellenzék a vísz-
szaéléseket leleplezte. Mikor ellenzéki tisztviselők hi-
bástak - menten elcsapták őket; de a kormány 
pártiak bűneit eltussolták. Két főispán azért ment 
•1, mert nem tudta meghonosítani a tiszta 
közigazgatást; a harmadik se tudja, mert nem 
okult elődjei példáján, s nem akarja elismerni, 
hogy a béke helyreállításnak nem az az utja, 
— amit ebben az esetcen is követtek, — hogy 
mikor megtudták, hogy a belügyminiszter kimondta 
a felfüggesztést — m e g s z ö k t e t t é k Mátéfit í 
baj elől. Lám, mikor a szegény napszámosok sor-
suk javítását sürgetik, tegyveres erővel némítják el 
őket, de a főszolgabírónak szabad orvtámadast el-
követni, az ellen nem lépnek fel. ö nem olyan fur-
fangos, mint az alispán . . . 

Ennél a szónál kitört a nyugtalankodó páku 
licxok haragja ós Kátai rendreutasitását követelték ; 
amit a főispán meg is tett. 

A zaj csillapultával Kátai folytatta és befejezte 

beszédét azzal, hogy ha az alispán nem teljesítette 

kötelességét, a főispánnak lett volna hivatása fel-

függeszteni Mátéfit, mert ő képviseli a kormány-

hatalmat. Indítványozza, hogy Mátéfi ellen a felfüg-

gesztés kimondasa mellett foiytattassék a fegyelmi 

eljárás. 

Dr. Fi ló Tihamér sikerült beszédben kimutatja, 
hogy Balogh inditványo önmagának ellentmond, mert 
ha a lemondás elfogadtatik, akkor lehetetlen a vizs-
gálatot folytatni. De nem fogadja el Kátai indítvá-
nyát se, mert helyesnek és szükségesnek tartja, hogy 
ilyen tett után az illető tisztviselő állásából azonnal 
és végleg eltávohttassék. Indítványozza, hogy a le-
mondás elfogadása mellet Mátéfi tettével szemben 
roi8zaláiát és megbotránkozását fejezze ki a köz-
gyűlés. 

Bánfalvi Lijos most hallja először ebben a 
teremben, hogy a közélet elvadult ; pedig ez a baj 
régi keletű. (Burian Lajos közbeszól: .Akkor kezdődött, 
mikor ön ide jött szerkesz Őnek.") A személyes in-
zultusok a Bartha Kálmán megtámadtatásával kez-
dődtek. Szerinte mind a két párt hibás. A fentforgo 
kérdésre nézve az a nezete, hogy Mátéfi ellen rosz-
sialást kimondani nem lehet, s a lemondást a köz 
szolgálat érdekéből se tartja szükségesnek; de ha 
Mátéfi önként megy, vissza nem tarthatjuk. 

Dudás Bela ugy tudja, hogy a miniszter ki-
mondta a felfüggesztést; ezt a felsőbb rendeletet 
tehát végre kell hajtani. 

Csató alispán nem kivan reflektálni a rea czim. 
zett szemrchanyasokra (Nem is lehet azokra kaden 
cziót modani. Szerk) Csupán annak kijnlentésore 
szoritkozk, hogy Balogh inditvanya törvénytelen, 
Filó Tihamér inditvanyára azt jegyzi meg, hogy 
mindenki elitéli ugyan az önbíráskodást, de nem lőhet 
a rosszalast kimondani, mert ez prujndikalna a bírói 
iteletnek. A közszolgába érdekéből keri a lemondás el-
fogadását. 

Fekete Márton elismeri, hogy nehéz dolog a 
kérdéshez elfogulatlanul hozzá szólani. Konstatálja, 
hogy nincs ebben a teremben egy lelek se, aki Má-
téfi tettét el ne ítélné; de legjobban elítélte azt maga 
Mátéfi, midőn oly büntetést szabott magára, amely-
né. szigorúbbat a fegyelmi hatóság se szabhatna 
rá. A szenvedélyek ós indulatok elvadulása — mely 
a megye köx és társadalmi életében észlelhető — 
valóban tűrhetetlen, s szerinte abban leli ma-
gyarázatát, hogy mindkét pártbehek azt hiszik 
magukról, hogy csak 6k a tisztességes embe 
rek. Kórui, (de adós marad a felelettel) hogy ki 
kezdte ezt a vad harczot P Emlékeztet rá, hogy öt is 
— akinek tisztességes mult áll a háta mögött — fe-
nyegették bottal és korbácscsal. Bizony itt az ideje, 
hogy — pártkúlömbség nélkül — észretérjűnk, 
becsüljük meg egymásban a tisztességet. Az ilyen 
eaetek, mint a most szóbanforgó, alkalmasak arra, 
hogy észretéritsenek bennünket. Azt hiszi, hogy 
viszályok szülik az ilyen eseteket. Azért nem kell 
mindjárt pálciát törni a fölött, akit a keserűség el-
ragad. Miután a bíróság előtt van a dolog : nincs 

SZENTESI LAP. 

helye a vélemény nyilvánításnak. Tehát fogadjuk el 

a lemondást minden megjegyzés nélkül. 

Szarka Mihály mióta tagja a törvényhatósági 
bizottságnak, mind-g azt tapasztalta, hogy pártszera-
pontból biráiták az ügyeket. Ebben látja a viszo-
nyok elfajulásának okat. Véleménye az, bogy a szó-
banforgó tettet rosszalni kötelesség; s felfogása sze-
rint ez olől a kormánypárt se térhet ki, mert ve-
zérfórfiai már kifejezték rosszalásukat. Filó Tiha-
mér indítványát ajánlja elfogadásra. 

Balogh János szerint ha Mátéfit saját akarata 

ellen kényszeritenénk hivatalának megtartására, csak 

azért, hogy bosszút állhassunk rajta, nem cseleked-

nénk helyesen. Egyébiránt privátim tudjuk ugyan, 

hogy mi történt, de hogy rosszalást mondhassunk 

ki, ahoz hivatalos vizsgálat szükséges. Azért fentartja 

indítványát. 

Hegyi Antal a lemondás felolvasását kéri; de 

ezt a főispán azzal üti el, hogy a lemondás kő 

zölve volt a lapokban. 

Kátai Pál János kívánja, vajha többé soha se 

kellene ilyen esettel foglalkozni. Feketének megjegyzi, 

hogy a viszonyok elvadulásában neki is része van, 

mert amig a bűnök ki nem derittettek, ő is segített 

tussolni. Az ellenzék üldözte a bűnöket, Fekete és 

társai pártolták. 

Fekete Marton azt feleli, hogy amit Kátai al 
lit, azt az újságból olvasta, pedig az az újságíró 
jól tuoja, hogy a horgosi visszaéléseket ő és Burg 
kaparták ki. ö különben mindig hallatlanul igazsá-
gos volt, s az lesz a jövőben is. 

Még Burg Dénes állott be ludas asszonynak 
azt mondván, hogy Kátai róla azt állította, (ami 
pedig Kátai egy szóval se mondott) hogy ő a bűnö-
ket elpalástolta. Ezt — úgymond — visszautasítja. 

Ezután a főispán feltette a kérdést, s a több-
ség az állandó választmány javaslatához képest — 

többi indítványok mellőzésével — elfogadta Má-
téfi Kálmán lemondását. 

Ezzel a főispán az Ölést délután 3 óráig fel-
függesztette. 

(Folytatása következik.) 

Városi közgyűlés. 
(P.) A f. hó 20-án tartott városi közgyűléssel 

tárgyhalmaz miatt — kénytelenek vagyunk a 
szokottnál rövidebben végezai. 

lnterpelláczió — szerencsére — nem volt. A 
napirend első tárgyát a Jobban József fogalmazóvá 
választatása folytán megüresedett írnoki állásra való 
helyettesítés képezte. A közgyűlés Páczi Mihály dij-
nokot választotta meg helyettes írnoknak, s annak 
helyére a polgármester dijnoknak Czirbus Józsefet 
alkalmazta. 

A szentes—csongrád—csőngeleí vasúthoz való 
hozzájárulás ügyében a gazd. szakosztály »zt java-
solta, hogy a varos szavazzon meg évenként fize 
tendő 5000 frt hozzájárulást 100 ezer forint értékű 
törzsrészvény ellenében. 

Fekete Marton tárgyilagos és alaposan meg 
okolt beszédben kifejti, hogy a javasolt hozzájárulási 
összeget nem Urtja túlzottnak, de azon feltételhez 
kívánja kötni, hogy a kérdéses vonal ne Csöngőiéig, 
hanem Bajáig építtessék ki, hogy igy megnyerjük 
Fiúméval az egyenes összeköttetést. Kívánja továbbá, 
hogy az 5000 frt évi hozzájárulás fejében ne 100 
ezer forint értékű, hanem 5000 frt annuitás tőké-
jének megfelelő értékű törzsrészvényt kapjon a város, 

A polgármester és dr. Szánthó Lajos rövid 
felssólalasa után — kik a tiszai hidra vonatko/.ólag 
adtak felvilágosításokat — Sima Ferencz kijelenti, 
hogy Fekete Marton álláspontját teljesen a magáévá 
teszi; a tiszai hidra nézve pedig már most meg-
jegyzi, hogy arra a czélra nem hajlandó semmit meg-
szavazni. 

Sima felszólalása által a dolog már eldöntött 
nek volt tekinthető. Azonban még történt néhány 
felszólalás. Szeder János csatlakozott Feketéhez és 
Simához, de hangsúlyozta, hogy azt nagy fontosságú 
kérdésnek tartja, hogy a tiszai hid melyik ponton 
lesz fölállítva. Hasonló értelemben szólott dr. Ecsorí 
Lajos; aki Fekete ós S ma allásápontját aztal a ki-
egészítéssel ajánlja elfogadásra, hogy a város kö??e 
ki a vonal irányara vonatkozó kívánságának tekin-
tetbe vételét. 

61. azám. 

Kátai Pál János csak ugy hajlwdó megszavazni 
a ho zájárulást, ha a vasút Bajától Orosházáig kié-
pül, s a város nem törzsrészvényeket, hanem elsőbb-
ségi részvényeket kap. Bálint József pedig kijelenti, 
hogy neki csak ugy kell a vasút, ha külön hidon 
közlekedik és külön közúti hid épül. 

Sima Ferencz megmagyarázta, hogy ha elsőbb-
ségi részvényeket követelnénk, az annyit tenne, hogy 
semmi áldozatot se hozuuk a vasút érdekében. Az-
után kifejtette, hogy vasutakat a községek nem azért 
építenek, hogy tőkéik kamatozzanak, hanem azért, 
hogy közgazdasági előnyöket érjenek el. Ily értelem-
ben szólott Fekete Márton is, 

Kristó Nagy István elfogadja Fekete indítvá-
nyé', de kívánja, hogy a hid a mostani kompjáró-
nál lejyen. Cicatriczisz Lajos pártolja Kátai Pál 
János indítványát. László Vilmos dr. Fekete indít-
ványa mellett emel szót; ellenben Szánthó Dániel 
ellenzi a hozzájárulást. 

Fekete és Kátai zárbeszéde után a közgyűlés, 
névszerinti szavazás utján, 62 szóval 25 ellen elfo-
gadta a Fekete Márton indítványát a dr. Ecseri La-
jos által javasolt kiegészítéssel. 

A hegyközség elöljáróságának azon kérelmére, 
hogy a szőlőbeli dűlőutak újból kijelöltessenek — 
Szatmari Pál, Sima Ferencz, Kristó Nagy István és 
a polgármester felszólalása után a közgyűlés utasí-
totta a tanácsot, hogy a dűlőutakat vállalkozó mér-
nök által jelöltesse ki. 

A helybeli vasúti főnök kérelmét, a vasút és 
a temető közt lévő területnek egy, már föl is épí-
tett kuglizó czéljaira leendő átengedése iránt, — 
Sima Ferencz indítványára, Berényi Gergely, Sarkadi 
Nagy Ferencz, Temesváry Antal, Bálint József, dr. 
László V-lmos, Petrov;cs Sóma, Kristó Nagy István 
és Burián Lajos polgármester felszólalása után a 
közgyűlés elutasította, és kimondta, bogy az enge-
dély nélKül fölépített kuglizó a f. évi szeptember hó 
végén lebontandó lesz. 

A Kossuth Lajos emlékére létesítendő monu-
mentum ügyében a gaza. szakosztály azt javasolta, 
hogy a tervezett emlékoszlop mellőzésével szobrot 
emeljen a varos. Petrovics Sóma elégnek tartja az 
emlékoszlopot is, mert a szobor, szerinte, 20—30—40 
ezer forintba kerül, s azt nem bírjuk meg. Sima Fe-
rencz azonban előadta, hogy 8-10 ezer forintból 
is lehet díszes szobrot emelni, s erre a czélra ő, to-
vábbá az 1-ső 48 as kör, id. Váradi Lajos ós a pol-
gármester mar össze is gyűjtöttek egy pár ezer fo-
rintot. 

A közgyűlés elfogadta a gazd. szakosztály ja-

vaslatát, s ugyancsak a gazd. szakosztály tagjait, a 

polgármester elnöklete alatt, szoborbizottsággá ala-

kította; felhatalmazván a polgármestert, hogy a bi-

zottságot belátása szerint kiegeszithesse. 

Mészáros Gyula czukrász bejelenti, hogy Máhr 

Kázmértól megvette a Széchényi ligetbeli kioszkot, 

kéri maga részére a használati jogot megadni. 

Sima Ferencz azonban arra utal, hogy a hasznalati 

jog csupán Mahr Kázmérnak adatott meg, de nem 

volt feljogosítva arra, hogy e joggal üzérkedjék. S 

minthogy Mahr Kázmér Szentesről elköltözött, a 

személyéra szóló jog megszűnt; z minthogy a kioszk 

a kertet disztelnnn> 'eszi, ragadja meg a város az 

alkalmat, ós Mészáros Gyula kérelmének elutasításá-

val kötelezze Mahr Kázmért, hogy a dísztelen bódét 

30 nap alatt elbordassa, s hl ennek eleget nem tesz, 

az eltávolítás foganatosi'ásaval bizza meg a közgyű-

lés a főkapitányt. 

Pctróv cs Sóma kegyelmet kőnyörőr Máhrnak 

és a bódéjanak; C-catricz sz megpróbálta vitatni, 

hogy Mahr az ő jogát másra is átruházhatja; ilyen-

formát mondott dr. Ecseri Lajos is; Kristó Nagy 

István nemkülönben; de Matai Pál János és Szath-

mari Pál Sima indítványát pártolták, melyet aztán 

a közgyűlés nagy többséggel elfogadott. 

A kongó ut mentén lévő szép és díszes fasor 

kivágatását kérte néhány érdekelt fél; a tanács a 

kérelmet elutasította, mire az illetők felebbezéssel 

éltek; de a kőzgyülís az alaptalan felebbezést vita 

nélkül elvetette. 

A husvágasi szabályrendelet — Sima Ferenc» 

indítványára — a gazd. szakosztálynak adatott ki 

átdolgozás végett. 
Ezrei a közgyűlés — délután rgy órakor — 

véget ért. 
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Sajtópörüllk. Hétfőn ment végbe Sze-
geden Kovács Kálmán szerkesztő sajtópere Bán-
falvi Lajos ellenénen. A pör előzménye ismeretesek 
lapunk olvasói előtt. Bánfalvi Lajos czikkébon nem 
talált a szegedi esküdtszék rágalmazást vagy becsű 
letiértést, s igy őt nem is ítélte el. Kovács Kálnun 
azonban mégis teljes mogelégedéssel tekinthet vissza 
erre a pörre. A pör folyamán te jes bizonyítási szabad-
ságot engedett a vádlottnak, a ki természetesen igyeke-
zett volna is élni-e jogával, de hi&t a; mert Kovács Kai-
mán papi működése ós erkölcsisége ellen meg ellen-
ségei sem tudtak kifogást emelni. 

Nem is említve azt, hogy Algyő község szme 
java: előljárósagunak tagjai mintegy 152 én, miként 
nyilatkoztak hit alatt felőle, elég ha hivatkozunk 
arra, hogy a Bánfalvi által beidézett tanuk miként 
vallottak. 

Beidéztettek Bánfavi által mindazok a kik csak, 
vagy ellenségei voltak Kovács Kalmánnak, vagy pe 
dig papi működéséről mint közvetlen tanuk nyilat-
kozhattak. 

Igy be lett idézve Silber Gyula kerületi ospe-
res, a ki fölöttes hatósága, majd a püspöki rendel-
kezésnek is végrehajtója volt. És az esperes Kovács 
Kálmánra, mint papra, kedvező vallomast tett. 

Arra a kérdesre, hogy volt e valaha panasz 
emelve Kovács Kálmán ellen, azt jelentette ki hit 
alatt, hogy volt ugyan ellene is, épp ugy mint elő-
dei ellen egy némelyek részéről panasz emelve, de 
soha sem tudtak felőle beigazolni semmitsem. 

Kihallgattak ellenében még egykori harango 
zóját is, a ki pedig nagyon haragudott reá, de ez 
akarata ellenére is azt volt kénytelen vallani, hogy 
bizony ha vádat emeltek Kovács Kálmán eilen, hat 
a kihallgatásnál már alig lehetett a faluban embert 
kapni, a ki ellene panaszkodott volna. 

Kihallgatták ellenében a volt birót, Lányi urad 
ispánt, Tari esküdtet, á kik azonban semmi néven 
nevezendő kifogást sem tudtak emelni Kovács elle-
nében noha éppen ezért rendeltettékbe Szegedre őket 

Tóth József vallomása volt a legfigyelemre 
méltóbb. Hiszen ez volt az az ember, ak< Ko-
vács ellenében annak idején a vadlevelet megírta 
az alairasokat gyűjteni hosszabb ide>g eljárt ea a ki 
legnagyobo ellensége s úgyszólván a községből tör-
tént elmozdításának legfőbb okozója volt. 

És ez az ember azt volt kénytelen ott az es-
küdtszék előtt kijelenteni esküje után, hogy Kovács 
Kálmánt mint papot kifogástalannak és buzgónak 
ismerte és csakis a veie ellentétes politikai allaspoa-
jában talált kifogást egyedül, s mert hite szerint ez-
zel ártott a népnek, hat azért emelt ellene vádat... 

íme 1 Nemcsak az ő tanúi, de még ellenségei 
is a legelismerőbben voltak kenytelenek vallani Ko 
vacs Kalman felöl akkor, midőn ennek erkölcsi vi-
selete és papi becsülete felöl kellett nyilatkozniok 

És a Bantalvit felmentő verdikt daczára is itt 
van a súlypontja ennek a pörnek ; mert nem jó 
barátok, de ellenfelek és ellenségek adtak Kovács 
Kálmánnak itt teljes satistaktiót az eddigi üldözte-
tésért, ugy annyira, hogy meg maga dr. Tasnadi: 
a vádlott védő ügyvédje is, az¿al volt kénytelen 
behatasok alatt elkezdeni beszédet, hogy ő maga is 
azt óhajtana, ha A'gyón újból elfoglalna Kovács 
lelkészi állomásat mert nemcsak ...int ember de 
mint pap is rehabilitalva van teljesen. 

A dolognak ily allása után vagy csakugyan 
nincs a bepanszlott czikben ragalmazas és becsületser-
tés azt csakis Kovács Kálmán érzékeny kedése lit 
halta eddig abban, vagy van. 

Ha nincs ? ugy feltétlenül fel kelletett menteni 
Bánfalvit. Ha azonban van, és a telmen'és meg is 
megtörtént, ugy azt kellene hinnünk, hogy a ,Szen 
tesi Lap" munkatársainak, csakis tűrés tehet ezek 
utan a szegedi esküdtszek előtt oszlályrészüuk ; mert 
ott ugyan sohasem lesz szamunkra elegtétel. 

Helyi és vegyes hirek 
(r.) — Lapunk legköze lebb i szama, 

a közbeeső ünnep m ia t t , csak vasár 
nap je len ik meg. 

(r) — Az I-ső 48-as kör tiszt-
u j i t ó k ö z g y ű l é s e . Mint előre jeleztük, 

a szentesi 1-ső 48-as kör f. hó 19 én tartotta 

meg tisztújító közgyűlését. Elnökké, mint kö 

zel két évtized óta mindig, ezúttal is Sima 

Ferencz országgyűlési képviselő választatott 

meg, roppant lelkesedéssel és nagy óvAcuók 

között Alelnökök lettek: dr. Filó Tihamér 

és dr. Szánthó Lajos. A választmány mega-

lakításánál az a feltűnő, 

SZENTJBSI L A P . 

hogy ő kész lemondani a választmányi tag-

ságról, hogy helyet csináljon tíaloghnak, s 

kérte, hogy a város képviselőjét ne mellőz-

zék. A közgyűlés azonban — Temesváry An-

tal kivételével — egyhangúlag elhatározta, hogy 

— tekintettel a körnek azon előző határoza-

tára, mely szerint kimondta, hogy a Bartha 

Miklós elnöklete és Ugrón Gábor vezérlete 

alatt álló auyapárthoz tartozik, s a Just Eötvös 

vezetése alatt lévő kilépettek pártbontó eljá-

rását határozottan elitéli, s tekintettel arra, 

hogy Balogh János is a kilépettek frakeziójá-

hoz csatlakozott, tehát tényleg más párthoz 

tartozik — Balogh Jánost i d e g e n n e k te-

kinti, s mint ilyeut, a párt ügyeinek intézé-

sére hivatott választmányba meg nem választja. 

Készünkről azt hisszük, hogy ez egészen vi-

lágos és politikai szempontból nem kifogásol-

ható eljárás. 

(r.) — Kesergés — ok né l kü l 
Balogh János országgyűlési képviselő a vár 

megyei közgyűlésen, a Mátéíl-íéle merénylet 

tárgyalásánál, részvétetkeltő módon pauaszko-

kodott a miatt, hogy az Ő » e g y é n i t isz-

t e s s é g é t * a sajtó meghurcolta. Nem 

tudjuk, hogy a helyi sajtó melyik orgánu-

mára czélzott a tiszteit képviselő ur, de aligha 

csalódunk, midőn a Szentesi Lapra vonatkoz-

tatjuk a4rekriminácziót, mert volt alkalmunk volt 

látni és hallani, hogy Bánfalvi Liajos megható 

módon helyeselte a kesergest, ¡és Balogh 

János egy szóval se árulta el, hogy Báutal-

viuak szól a panasz. Nos, ha csakugyan ia 

puukról szólt az ének, tartozunk az igazság-

nak azzal a kijelentéssel — s e részben bát-

ran merünk hivatkozni tisztelt olvasóinkra — 

hogy mi Balogh János e g y é n i t i s z t e s 

s é g é t, mely kétségkívül magasan felette áll 

minden kifogásnak, soha egyetten szóval, de 

még csak egy rejtett czélzással se támadtuk 

meg. Amit róla irtunk, az csak az ő pohti 

kai szereplésének kaméleon voltára vonatko 

zott, s azt is csak az utóbbi időben tettük 

és alkalomadtán tenni fogjuk a jövőben is, 

mert a politikai c z i m v á l t o z a s o k 

iránt nem tudunk elnézők lenni. Régebbi 

időben Balogh urnák nem lehetett reánk 

panasza; sőt ellenkezőleg, talán épen az 

volt a hiba, hogy t ú l s á g o s a n lelke-

sedtünk érte. Ezt a t é v e d é s ü n k e t ime 

ezennel töredelmesen beismerjük; de újból 

biztosíthatjuk Balogh urat, hogy e g y é n i 

t i s z t e s s é g e előttünk mindig sérthetetleu 

volt, s az lesz a jövőben is. 

(r.) — UJ megye i t isztv ise lő . A \urme-
gye közgyűlésé l. hu ál-en a varmegyei d-ik aljegy 
¿őségre az egyedüli pályázót; dr. Csúcs Janoo közig, 
gyakornok es tiszt, aljegyzőt egyhangúlag meg-
választotta. 

— Öngy i l kosság . Egy szép ifjú dobta 
el magatol tegnap reggel könnyelműen az eletet Ba-
logh Szabó Lajos ¿1 éves tiatal ember akasztotta 
ugyanis tel magat a derekegyhaz» oldalon levő ta 
uyajukon édes jó anyjának őrök bjmatara. Napok 
óta mondta anyjanak, hogy temettesse őt el atyja 
mellé ha meglial. Az anya még csak sejteni si 
merte a sötét tervet, mindaddig mig csak tudoma-
sara jutott hogy tia feíakasz ot A magat. Ketsegbe eset 
ten borult ekkor elete egyetlen reményenek holttete 
m re a kit töbué nem ie3z kupes már eietre sei k n eni 
még az anyai szív éies szerelme seun. A tia ai ön-
gyilkost felbonczoltak. 

— E g y é lö h a l o t t e i azá l l i t ása . Teg 
napelőtt szállították el varosunküol Fekete lmrene 
Mester Kozaiiat, a kin az őrültség oly nagy mer-
tekben mutatkozott, hogy a budapesti tebolydana 
kellett őt vitetni. A szerencsetlen tíatai asszony 
üldözési mániaban szenved. 

— E g y 4S-as n épkö r . Algyő közsóguek 
íakossaga volt az ilsó, mely a upei kerüietuen elő-
ször alakította img kobeieoól a 48 as nepkört. Evek 

...w,« hosszú során veit kenytelen működni ugy, hogy nem 
uxr n p m v4 r itUirvolt mimszterileg jovahagyott alapszabalya. Tóbb-

J f , 0 1 . U U " * , ;stör vetettek v.ssza felterjesztett alapszabalyait, holmi 
eset fordult, hogy Balogh János, Szentes vá- p u U á s o k vegűU> A n e p azonban nemcsuggedt el 
ros ezidő szeriuti országos képviselője, akiI i n e r t t l i n j i szívósabban ragaszkodott ehhez a kör 
eddig tagja volt a választmánynak, most nem hőz ra.nél jobban igyekeztek őt eltavolitani attól, 
választatott meg. A kijelölő bizottság kihagyta; Végre oda »önt is megsokalhattak a dolgot ; mert • 

' • V. u x Íuai u*Inch lánnst e a
 1 legutóbb fo terjesztett alapszabaly tervezetet, m 

az ajánlottak névsorából Balogh Jánost s a »» < h e t ó v a h a J t a , h o g y mindenki _ 
közgyűlés egyhangúlag az ajánlottakat válasz- m u l t M t t e h a t b i z t0S l lVa van a kör letezese es 

totta meg. Ekkor azonban felállott Temes- igy méitán örvend a kőzónsóg r.zon, hogy becsüle-

váry Antal nyugalmazott bíró, és kijelentette,'tea kitartasának még is csak meglett a kivant sikere. 

61. szám. 

(r.) — Saeless Adorján elfogatása, 
Fraacziaországból érkezett hivatalos értesítés szerint 
Szeless Adorjánt, a Hentzi-szobor elleni merénylőt 
tettesét, franczia területen elfogták. A budapesti tör-
vényszék kiadásat kéri. Barátai azonban reménylik, 
hogy — mint politikai menekültet — nem fogják 
kiadni. 

— Egy hős honvéd halála. Május 15-en 
temették el a fővárosban Petheő Vilmos honvéd ez-
redest, kit branyiszkói hősnek neveztek el. Kétségte-
len, hogy a branyiszkói győzelemben nagy része 
volt Guyon Hikhárduak, a hős tábornoknak, az ér-
dem orószlánrésze azonban a Pethőé volt. A ma-
gyar támadó sereg két dandárból állott. Az egyiket 
''etheő vezette. A nyolezvankét éves öreg ur maga 

következőleg mondta el a roham történetét: Ka-
tonái éhesek voltak és szomjasok, a hideg pedig der-
mesztő. Valahol előkerített egy hordó spirituszt, azt 
feleresztette vízzel, s ihatott minden legény, ameny-
nyit tetszett. Azután megnyugtatta őket, hogy ne 
feljenek, mert az ellenség fejük fölött fog ellődözni. 
Nekik azt <tz utasítást adta, hogy lent czélozzanak, 
mert ha labat lövik is el az ellenségnek, harczkép-
telen. Azután tüzelte katonait, hogy csak az első 
roliamná legyenek bátrak, a többi.magától jön. Ha el-
foglalják az első állást, a másodikba már a hátráló 
ellenséggel együtt voulnak be, s az nem fejthet ki 
többé ellenállást, igy is történt. Az igazi küzdelem 
csak az első poziczioban volt kétségbeesett. 

— Szörnyű véletlen. Janovics Jenő s.-szent-
péteri másodjegyző többek tarsaságában, akik között 
volt Fazekas László ottani főszolgabírói írnok is, va-
sárnap a dédesi erdőségbe vaddisznó vadászatra inent. 
Vadaszat közben, miutáu a puskások felalltak, Fa-
zekas László csörtetést hallott a szomszédos cserje 
megül. Fazekas a csörtetésre azon hitben, hogy vad-
disznó közeledik, a cserjés felé czélzott; a dörrenésre 
egy kétségbeesett kiáltás volt a valasz. A vészkiál-
tásra a vadászok, s a hajtók egy része a cserjéhez 
szaladtak, s ott találták agyonlőve Janovics Jenő 
másodjegyzőt. A véletlen golyó szivén találta s rög-
tön szörnyet halt. A tragikus véget ért fiatal embert 
fiatal neje s kis gyermeke gyászolják. Az akaratán 
kívül vészt okozott szereucsetlen Fazekas László mé-
lyen meg van rendülve s vigasztalhatatlan tette fe-
lett, mely álta'inos izgalomba ejtette Sajó-Szentpéter 
varos és környéke lakóit is. 

— A kerékpár áldozata. Német-Szent-

Mihályról irjak hogy egy kerékpáros úrfi nagy sze-

rencsétlenségnek lett az okozója. Ugyanis az ország-

úton gyosan száguldott és gépével neki hajtott egy 

csoport gyermeknek. Egy kis leány ruhája a kerék-

pár küllői közé keveredett s a gép kétszer kőrülfor-

gatta a szerencsétlent, ugy hogy az szörnyet halt. 

A vigyazatlan biciklista ellen megindították a vizs-

gálatot. 

— A kocsis boszuja. Megrendítő eset tör-
tént Pinkafőn A napokban Benedek polgár kileucz 
tagu csaladja ebéd után rosszul lett s pár óra múlva 
ket gyermek meghalt. Az orvos mérgezést konstatált. 
A szombathelyi ügyészség azonnal megindította a 
vizsgalatot. Állítólag a kocsis állt boszut a családon 

mérget kevert a levesbe. A kocsist elfogták. 

— Garázdá lkodó czigauy-asszonyok. 
Abauj-Szántó község határában — mint lapunknak 
irjak — a csendőrség a napokban egy husz asszony-
ból álló cziganykaravaut kerített kezre. A czigány-
asszonyok az egész Abauj-Tornamegyét bebarangol-
ták s ahol csak megfordultak mindenütt raboltak. 
A karaván különösen nagy előszeretettel viseltetelt 
a vásárról hazatérő emberek iránt, akiket a nyílt 
országúton fosztottak meg el nem adott áruiktól. A 
cziganykaraván tagjait átadták a járásbíróságnak. 

— KézrekeriUt rablóbanda. Sárközben 
Váradi Jánod csendörörmester a napokban vesze-
delmes rablóbandát fogott el. A rablók, kik hóna-
pok óta tartották rettegésben a környék lakosságát, 
kikuek főnöke legutóbb Kis Gyurka volt, Asec István 
rablót az ozsai hatarban agyonütötték, mert nem 
tudtak megosztozni az összeharácsolt zsákmányon. 
A csendőrségnek eddig számos orgazdát sikerült ki-
puhatolnia, akik már szinte börtönben ülnek. 

mar 
ba-

— Lázadó munkások . Nagyverőczén a vá-
rostól pár órai távolságra eső és a rima murány— 
salgótarjáni részvénytársaság tulajdonában levő hires 
vashegyi banyákban máj. 16-án munkáslázadás tőrt 
ki, ezer meg ezer bányamunkás áll szemben a fel-
ügyelet embereivel. A lázauás híre az esti órákban 
érkezett Nagyverőczere. A szolgabíró nagyszámú 
csendőrséggel rögtőn a helyszínére utazott. A vas-
hegyi bányák munkásai túlnyomó rjszben idegen 
emberek, akik közül alig egykettő beszél magyarul. 
Május elsejére, a .nagy napra* különféle nyomtat-
ványok érkeztek oda Budapestről. A német és tót 
nyelvű nyomtatványok, hír szerint, hü fordításai a 
»Magyarország jogtalan népéhez" intézett proklama-
cziónak. A nyomtatványok elterjedése után a bánya-
munkások és a hényatöivigyázók viszonya egyszeri-
ben feszültté változott. Egyas csoportok sl-eluura-



4. oldal 
S Z E N T E S I L A P . 

radoztakla munkáról és ma már egyetlen egy mnn-

kás sem dolgozik a vashegyi bányákban. Mielőtt a i 1 8 0 j . / aü . 18U5. Szentes varos adóhivatalától, 

munkát teljesen beszüntették^ J ^ j j ^ | | j | | | ^ | | y 

Szentes város 1S95. évi házadókivetési 
foglalták követeléseiket. Követelték ugyanis a munka 
idő leszállítását; továbbá azt, hogy kéthetenként 
fizessék őket és végű! azt, hogy az egyik bányafel-
vgyázót mozdítsák el állásából. Követeléseikről a 
bányaigazgatóság még nem is értesült, amikor reg-
vei munkaeszközeiket lerakták és csákányaikkal föl-
fegyverkezve, megrohanták a bányafelügyelőt, hogy 
s z e r e z z e n érvényt követeléseiknek. A bánya 
ielügyelő erélyesen talált föllépni, amire egész tö-
meg ember rohanta meg és az olvasztó kemen-
czébe dobta. 

Saját gyártmányú/ ratL^^ctrofKam' 
uri-ruha szövetek) — 

kendők stb. 

a legújabb divatos szinü n a d r á g szövetek tzél-
zettel, áthúzó szövetek, czélszeiü finom és elegáns 
divatszöveiek méterenkint 1 f r t 22ys kr . , bérmentve 

a házhoz szállitva c s a k i s 3 - 8 
OETTINGEK & Co., ZÜli lCH (Schweix.) 

Minták uri és női szövetekből bérmentve. 

Kettős levélbélyeg! Színezett divatkép ingyen. 

lajstroma f. évi május hó 20-tól 27-ig ter-
jedő 8 napon át a városi adóhivatalban oly 
figyelmeztéssel tételik ki közszemlére, hogy 
mindazok, kik a kivetésben meg nem nyűg 
szanak és pedig: 

a) azon adózok, kik ezen adónemmel 
már a mult évben is megvoltak róva, a lajst-
rom kitételének iiapjíól; 

b) azon adózók pedig, kik a most kitett 
adónemmel ez évben rovattak meg először, 
adótartozásuknak az adókönyvecskéikbe tör-
tént bejegyzését követő 15 nap alatt bead-
hatják. 

A határidőn tul elkésve beadott felszó-
lamlások figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1895. május 18. 

2 j Nagy József, 
adcüpyi tanácsnok. 

Elhaltak né vaura. 
1895. május hó 4-től 1895. május hó 18-ig. 
Bajkai András, 45 éves, tüdővész. — Bódi 

Anna, 5 hónapos, hörglob. — Gombos István, ± 

572. sz. 1895. A báboczka-mindszenti szakasz igazg. 

Hirdetmény. 
A Körös-Tisza-marosi ármentesitő és bel-

vizszab. társulat báboczka-mindszenti sza-
kaszának védgátján, azok lejtőjén és a töl-

hetes, születési gyengeség. - Varga János, » M™" l é s d k á k o n a luczema kaszálók 
pos, tüdőlob. — Vass Erzsebet, 15 hónapos, torok ** 
gyik. — Marsóczki Mihály, 24 éves hörglob. 
Nyikos Ferenc*, 40 éves, tüdővész Lakos Lídia, 

61. fzám. 

nak és egyébb fiit eriilésnek ez évi 
használata kizárásával a magtermelésnek és 
legeltetésnek 100 vagy 200 méteres szaka-
szokban nyilvános árverés utján s azonnali 
készpénzfizetés mellett, a helyszínén a leg-
többet ígérőknek f. évi m ^ U H h ó 20 . 21 
és 22-ik napjain bizottságilag haszon-
bérbe fog adatni. 

Az eladás sorrendje a következő : 

1. m á j u s 20- í i l i hétfőn reggel 9 
órakor a Szegfű csárdánál kezdve, délig a 
kurczatoroki őrházig, délután 2 órakor foly-
tatva a szegvár—szentesi határig. 

2 . m á j u s & l - é l l kedden reggel 9 
órakor a szegvár szentesi határnál kezdve, 
déiig a kuczori őrházig, délután 2 órakor 
kezdve felfelé a teési magas partig. 

3. május 22-én szerdán reggel 8 
órakor az öcsöd-báboczkai határnál kezdve, 
délig a tűzkövesi őrházig, délután 2 órakor 
pedig ezen őrháztól a teési magas partig. 

Bérelni szándékozók ezen árverésre az-
zal hivatnak meg, hogy a haszonbérbe adott 
luczerna és fűtermés kaszálásának joga folyó 
év november 1-éig adatik ki, és hogy a ku-
czori őrháztól a teési magas partig terjedő 
gátvonalon esetleg a liba legeltetés joga és a 
vizfelőli előtér is ki fog adatni. 

Szentesen, 1895. május hó 10-én. 

Schneider József, 
5—5 h. igazg. sz. mérnök. 

Csak akkor valódi ha a háromszögű palack az itt levő Eddig i o l ü l m u l k a t a t l a n 

S f & T ^ é f e r s « v b e t e X ' - 1 a T -alaggal (vörös és tekete_nyon,ás papíron) van e<*rva. MaagBT VilmOS-fele v a l ö d i t iszt í tot t 
tos Antal 33 éves, gümőkor. — Sebők Teréz, 4 
hónapos, tüdőlob. — Varga József, 39 éves, orbáncz. 
— Csepcsényi János, 37 éves, tüdővész. Vida 
Szűcs László, 8 hónapos, tüdőlob. Varga Eszter, 
63 éves vizkór. — Keresztúri Tóth Mária, 32 éves, 
tüdővész. — Kása Julianna. 14 éves, agyhártyalob. 
— Török Mária, 19 éves, méhlob. — Arvai József 
11 hónapos, tüdőlob. — Rózsás István, 67 éves 
szívszélhűdés. — Purnszkai Eszter, 5 hónapos, hörg-
lob. — Zsoldos Zsuzsánna, 23 éves, méhlob. — Fe-
kete Lídia, 10 hetes, ránggőrcs. — Szenyéri Bálint, 
68 éves, agyszélhüdés. - Kiss Farencz, 21 éves, 
tüdővész. — Veres Sára, 68 éves, tüdőlob. — Sze-
gedi Mária, 02 éves, méhrák. Berezeli János, 9 
hónapos, bélhurut. Kósa Ferencz, 1 éves, tüdő-
hurut. — Szabó Borbála, 64 éves, veselob. — Bíró 
József, 32 éves, tüdővész. — Farkas Lizi, 2 hóna-
pos tüdőhurut. Fekete Erzsébet, 66 éves, vese-
betegség. — Berényi Judit, 29 éves, tódővész. — 
Csonka József, 4 hónapos tüdőlob. — Csernus Lu-
kács Mária, IV* éves hörglob. — Varga László, 16, 
éves, tüdővész. 

A derekegyházi oldalon 
Berényi Lajos-féle földje vetéssel együtt ju-
tányos áron eladó, alkut lehet tenui H. Szabó 
Dániel I. tized 560. számú házánál. 1—3 

m M Á J - j ^ f O L A J . 

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fo*;va gyermekeknek is különösen ajánltatik és 
rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 
szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 
gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-
tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 
raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 
magyar monarchia legtöbb gyóg y szertárában. 

Szentesen kaphatók: 

Várady Lajos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

Maager Vilnius, Bécs, I1I/3. Heumarkt 3. 

Ugr Utánzások törvényileg büntettetnek. 18 — 18 

Megérkezett 
már a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti g>éllláilt kasza. 
Ajánlom tisztelt gazdaközönségnek saját érdekükben e hires gyémánt kaszát üzle-

tembe megtekinteni, mert ennek könyüsége és jósága által felül mul a világon minden kaszát. 
Egy darab ára jótállási jegyzékkel 1 frt 50 kr. Tavalyi kaszákat igen olcsó árban 

kiárusítom. Továbbá figyelmeztetem még a tisztelt gazdaközönséget, még itt a vidéken még 
nem ismert Kuk UH-köt él re, mely vontatók lekötözésére sokkal alkalmasabb mind az 
eddig használt drót, inert sok esztendőn keresztül használható, iszonyú erős, mesés olcsó, 
sötétben is lehet kötözni, kezeket nem sérti meg, ugy hogy más vidékeken már is a drótot 
háttérbe szorította. Kuba szárító kötél gyanánt is igen alkalmas. 

Kátrány papirt, mely igen alkalmas minden épület fedésére szintén nálam kapható. 
Végül még nagyon ajánlom tisztelt házi asszonyok szives figyelmébe, épen most 

érkezett kitütiő kávé, finom édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 
Figyelmen kivül ne hagyják még a nálam igen o!csón kapható finom franczia Cog-

nacokra és mindenféle száraz és olajban tört festékekre. Aki még nem próbált nálam egye-
dül kapható mosóport és fényesitőport, ne mulaszsza el mielőbb megkisérleni. 

Csak egyedül SZÉNÁSSY FERENCZ utóda: 
6 V 5 2 OSZTFiRHUBER RÓKUS, vas és füszer-üzletéoen kapható. 

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




