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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — 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» Junius 10« JuniusTB* 
— — — A — 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetótekst 
cs nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal nóraékrit ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes pékfcfdk 
kaphatók lapunk nyomdáiá-
ban valamint Stara Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedéeében. 
Kéziratok nem adatnak f 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pén teken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Kfafterksaztó : 

S I M A F E R E N C Z 
PttlelÓHuaerkMktó t 

K O V Á T S KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k i adóh iva ta lban és l apk i ho rdó i nk u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Élő halott. 
(P.) A czimből talán mindenki kitalálja, 

hogy a Zsilinszky korszak által agyonnyomo 

ritott ,Csongrádmegyai gazdasági egyletről 

van szó. 

Nem akarunk rekriminálni, csak a szá-

raz tényt konstatáljuk, hogy ez a jobb sorsra 

érdemes és nagyra hivatott egylet évek óta 

a szó szoros értelmében i 1 ő h a l o t t . 

Él, mert még nem oszlott fel, de halott, 

mert szervezetének minden idege béna és 

munkára képtelen. 

Egész őszintén és minden habozás nél-

kül bevalljuk, hogy akkor, midőn Zsilinszky 

az elnökségről lemondott, nem ismertük egész 

nagyságában a bajt. 

Azt hittük, hogy a tétlenség, melybe az 

egylet sülyedt, csak annak a szomorú meg-

lepetésnek és elkedvetlenedésnek az eredménye, 

melyet az egyletre sulyosodott váratlan anyagi 

katasztrófa könnyen érthetővé tett. 

Azt hittük, hogy csak egy nagy beteg-

ségről van szó, melyet még meg lehet gyógyi-

tani. S reményiettük, hogy erélyes kézzel életre 

lehet galvanizá ni a megbénult organizmust. 

Ezért bizalommal tekintettünk a Zsilinszky 

után következett u j korszak elé. 

Csak mikor közelebbről és behatóbban 

megvizsgáltuk a bajt, ekkor kezdett eltüne-

dezni a reménységünk. Apránként meggyőződ-

tünk, hogy itt gyökerében van megtámadva 

az élet; s aztán megemlékeztünk a régi szen-

tencziáról, hogy »halál ellen niucs orvosság, 

sem fűben, sem fában, sem a patikában.* 

A kalamitás kuttorrását két döntő ok-

ban látjuk. 

Az dgyiket ezzel a rövid, de sokatmondó 

szóval jelölhetjük meg : „üres konyhának bo-

lond a gazdasszonya." 

Az egvletnek vagyona nincs, jövedelme 

mindössze a tagsági dijakra és az államse 

gélyre szorítkozik. 

A tagsági dijakból — 185 rendes tag 

után — 370 frt folyik be ; 500 frtnál ma-

gasabb államsegélyt remélni nem lehet; ez 

összesen 870 frt évi jövedelem. 

Oly összeg, mely az adminisztratív költ-

ségekre sem elegendő ; & igy arról, hogy a 

gazdasági élet terén valamiben kezdeménye 

zőleg lépjen föl az egylet, álmodni sem le-

het. Ezen felül pedig ne feledjük, hogy tisz-

tán adminisztratív czélokra államsegélyt se 

kapunk. 

Biztunk azonban a társadalom nagy ere 

jében, s jóhiszemüleg reményiettük, hogy a 

vármegye gazdaközönségének összetartása, tö 

raörülése és áldozatkészsége meghozza azt, 

ami hiányzik: az anyagi erőt. 

Be kellett látnunk, hogy ez hiu remény. 

A mi áldatlan, zilált társadalmi viszonyaink 

között még az ilyen semleges téren, a milyen 

a gazdasági egylet — sem lehet az erők egye-

sítését keresztül vinni. S ebben van a baj 

legfőbb kútforrása. 

A tapasztaltak után immár meg vagyunk 

győződve, hogy bárki álljon a gazdasági egy-

let élére, hiába visz oda jóakaratot, erélyt, 

képességet és ügybuzgóságot, boldogulni nem 

fog, az agóniát meg nem állithatja. 

Azért nem tartózkodunk kimondani azon 

meggyőződésünket, hogy legokosabb volna 

jobb idők és kedvezőbb viszonyok beálltáig 

lemondani a további meddő kisérletekről, s 

föloszlatni az életre képtelen egyletet; mert 

meg van irva, hogy; „hosszú betegségnek 

halál a vége." 

A J usth-párt a szegvári kerületben. 

— Helty beszamolója. — 

(P.j M nt előre jeleztük, Helfy lgnácz, a s*eg 

vári választó kerület országgyűlési képviselője, pün-

kösd első napjin Mindszenten, második napján pe-

d g Szi g varon neszamoló beszédet tartott. 

Helfy azt irta választóinak, hogy kíséretében 

tönb előkelő Justh-párti képviselő lesz, köztük maga 

a partelnók: Justh Gyula is. Mindszentre azonban 

csak egyedül érkezett Helty, pünkösd első ntpjan. 

Később kirándult Szentesről Balogh János is. 

A két napos beszámoló és az azzal kapcsolt 

tos obligát ünnepsegek lefolyásáról, a helyszínére 

kiküldött külön tudósítónk jelentése alapjan, a kö-

vetkezőket Írhatjuk: 

A fogadtatas M ndszenten a vasútnál« a szokásos 

formában történt meg. A község részéről ,Pap Ákos 

jegyző a tüggetlensegi.es 48-as part részerői annak régi 

vezere: Haasz Juda, a kormánypárti ellenzékiek ré-

széről Tary Endre üdvözölte Helfy Ignáczot, kinek 

Koncz Lajos vezetése alatt egy küldöttség a szom-

széd állomásra elébe utazott. 

A beszámoló beszéd a délelőtti istenitisztelet 

után vette kezdetét, több száz főre tehető h a l l g a-

t ó s á g jelenléteben. Hallgatósag volt b'.z az a szó 

szoros értelmében, mert a jó mindszentiek — akik 

pedig tudnak lelkesedni es uem szoktak tukarkodm 

az eljenzéssel — ezúttal jobbara némán hallgattak 

képviselőjük beszédét. 

Helfy a bevezető szavak után nagy szerényen 

kijelentette, hogy ő es Balogh János Msgyarorszag 

függetlensegének apostalsi, akik eljöttek, hirdetni a 

függetlenség! nagy elveket. (Azt azonban bölcsen el-

hallgatta a tisztelt kepvi&elő ur, hogy ők a függet-

lenségnek csak i t t h o n és i l y e n k o r szoktak 

spostalsi lenni, s ha i d e l e n t kiadják a mérgü-

ket, oda f e n t aonal szelídebb húrokat penget-

nek. Szerk.) 

Folytatólag elmondta Helty, amit már mindenki 

jól tud, bogy milyen rossz intézmény az a delega-

czió. Aztán elujságolta, hogy egymást követik a 

mimsztervalsagok, sőt a partokban is folytonos a 

v<szaly. A tüggetlenségi és 48-as pártban az okozta 

a szakadast, begy az anyapart (melyet ő Ugron-

pártnak nevez) ízt akarja ugyan, amit aJusth-part, 

de semmi aron ós semmi esetben se bajlandó tá-

mogatni a kormányt, holott ők — a Just-pártiak — 

némely kerdésekbeu szívesen együtt szavaznak a 

kormány parttal. (Azt ismét elhallgatta, hogy a mi-

kor nem szaveznak a kormánypárttal, akkor szépen 

megszöknek a szavazás elől. Szerk.) 

A hatas kedvéért egypár vágást mórt Bécsre, 

elmondván, bogy annak nem tetszik a honvédszobor 

felállítása és dicső apánk: Kossuth Lajos holttesté-

nek haza szállítása. Mikor Kossuthról szólott, akkor 

sikerült felvillanyoznia a közönséget, mely lelkes él-

jenzésben tört ki. 

Végül biztosította a választókat, hegy a Just-

part megtartja elveit es hü lesz progr»rmjához, 

melynek iparkodik többséget szerezni. 

Ezt s kijelentést helyesléssel ós éljenzéssel fo-

gadtak a vaiasztók ; s aztan áivette a szót — Ba-

logh János. Természetesen azzal kezdte, hogy Helfy 

Ignácznál nagyobb hive ós lelkesebb apostola nincs 

a függetlenségi eszmeknek. Bizonyságul felhozza, hogy 

Helty titkára, majd bizalmasa volt Kossuth Lajos-

nak, s iratait is ő rendezte sajtó «la. A szép frázi-

sok, a miket Kossuth apánkról mondott, fölvilla-

nyoztak a közönséget és biztosították Baloghnak a 

szónoki sikert; mert ugyan hol van az a magyar 

ember, akit lelkesedésre ne ragadna a nemzet apos-

toianak dicső neve V 
Átterve a pártszakadasra, egy csinos mesével 

mulattatta a hallgatóságot. Egyszer a vas — úgy-

mond — n&gy jajgatásban tört ki. Az arany ós az 

ezüst tudakoltak tőle fajdaimanak okát. Hogyne jaj-

gatnék — felelt a, vas — mikor nekem^ a he-

tekhez kepest olyan mostoha sorsom van; hiszen 

ha titeket átformálnák, nem a saját anyagotokból 

készült kalapacscsál dolgoznak rajtatok; de ha ón 

belőlem készítenek valamit, akkor vassal — tehát 

a saját testvéremmel kalapálnak. Szakasztott igy van 

most a Justh-párt; mert azt is a saját ikertestvére 

kalapalgatja. De szóló remónyli, hogy ez a sajná-

latos allapot nem tart soká, s a haza érdeke ismét 

egy táborba tereli a szétvált elvtársakat. 

Befejezésül azt kivanta, hogy Magyarország la-

kosait faj és vallas különbség nélkül tartsa össze a 

szeretet; mert csak igy lehet diadalra juttatni a füg-

getlenségi eszméket. Óhajtja, hogy mindnyáján kö-

vessük azt a jelmondatot: 

„A hazáért mindent, de a hazát semmiérti" 

Ezek a nagy hevvel előadott szavak visszhangra 

talaltak, s a hallgatóság lelkesen éljenzett. 

Ezzel a beszámolónak vége volL Következett 

a bankett. 

A Tary-fele 48 ss kör helyiségében nagy ké-

születeket tettek az ebédre. A vendéglős adott is ki-

tűnő ebedet, de — kevesen jelentek meg. Beleszá-

mítva a vidéki vendégeket is, mindössze 39, mond 

harminczkilenczen voltak. Ez még nem lett volna 

olyan nagy baj, de az már sajnálatos, hogy a ban-

kettezők nagy része Szobotka Guszti-féle kormány-

parti emberekből, uradalmi bérlőkből és kereskedő-

segédekből verődött össze. A barátkozás tehát, melyet 

Helfy ós Balogh urék az országgyűlés zöld asztalá-

nál folytatnak a kormánypárttal, itt a fehér asztal-

nal is megfelelően kifejezésre jutott. 

Este a Haasz Judáek vezetése alatt álló füg-

getlenségi ós 48 az körben volt sikerült bankett Itt 

már nagy számmal gyűltek össze a választók, ét 

hianyzottak a kormánypartiak; aminek természetes 

magyarázata az, hogy Haász Judáék tábora (a füg-

getlenségi és 48-as párt igaz híveinek lömét fog-

ialja magában, s e lelkes tábor vezetői nem siok-

tak pajtáskodni a kormánypártiakkal. 

Hétfőn reggel ment at Helfy Ignácz Mindszent-

ről Szegvárra. Ide mái Justh Gyula ós Endrey Gyula 

is megérkezett; kikhez ismét csatlakozott Balogh 

János. 



2. oldal SZENTESI L A P . 

A vasútállomásnál Bécsi Sándor községi jegyző Lajos indítványa, aki egy hosszú lére eresz-
fogadta a vsndégskst, mintegy 100 főnyi közön-
i g 

H&Ifjr beszámoló beszédje szóról szóra ugyanaz 
volt, ami Mindszenten. 

Helfy után Justh Gyula szólott. Ép ugy, mint 
Balogh János Mindszenten, ő is szon kezdte, hogy 
az égig magasztalta Helfy Ignáczot, s nagy buzgal-
mában ast a komikus kijelentést tette, hogy Helfy 
nevére minden magyar embernek megdobban a szive, 
(Ez talán egy kicsit még is sok volt a jóból. Mert 
eddig a magyar ember szive csak a Kossuth Lajos 
nevére dobbant meg. Legyen ssabad tehát kérnünk 
a tisztelt urakat, hogy ne csináljanak egymásból 
apró — Kossuth Lajosokat. Ugy is nagyon sokszor 
élnek ás bizony számtalanszor vissza is élnek az« 
zal a nagy névvel. Szerk.) 

A dicshimnusz után a kritikába kezdett Justh 
Gyula. A kormánypártról nagy szelíden konstatálta, 
hogy neve daczára nem elég szabadelvű, mert vo-
nakodik a választói jogot kiterjeszteni, és fentartja 
a virilis intézményt. Egyébb kifogásolnivalót nem 
talált a kormánypárton. A nemzeti pártot már ke-
ményebb hangon leczkéztette meg azért, hogy prog-
rammjából kihagyta a valódi nemzeti követeléseket, 
u. m.: az őnnálló hadsereget, a külképviseletet és 
a nemzeti bankot. Haragját azonban egész teljesség-
ben a néppártra zúdította, mely úszköt vet a val-
lásfelekezetek közé, a haza érdekei helyett a katho-
likus érdekeket állítja előtérbe, annyira, hogv még 
hivatalnoknak és képviselőnek se akar mást, csak a 
ki katholikus vallású; s mindezeknek a tetejébe még 
közösúgyes politikát is követ. Végűi rátérve a párt-
szakadás kérdésére, védelmezi a saját pártját és 
magát a kormánypártiság vádja ellen, azzal véde-
kezvén, hogy ők csak elveik megvalósításáért (a pol-
gári házasságért) szavaztak a kormánypárttal. Befe-
jezésül megjósolja, hogy a 67-iki kiegyezés nem so-
kára Önmagától összeomlik, a romjain fölépúi a füg 
getlen Magyarország. 

Justh után Endrey Gyula következe". A nap 
sikere határozottan az övé. Leginkább a vármegyé-
ről beszélt, a mi nálunk nagyon hálás téma. Biz-
tatta a szegváriakat, hogy valamint Csongrádvár-
megyóben "legyőztük*, azonképen másunnan is ki-
irtjuk a "pecsovicsokat. (Csakhogy, ha nem csaló-
dunk, Csongrádvármegyében a pecsovicsokkal nem 
Endrey urék, hanem Sima Ferencz folytatott és foly-
tat sikeres harczot; amit Endrey urék még rokon-
szenvükkel se szoktak támogatni. Szerk.) 

Föllelkesülve a zugó óljeneken, végső szavai-
ban arra intette a szegváriakat Endrey, hogy tartsák 
meg bizalmukat Helfy iránt mind örökre, egész 
a sírig. (Vagy tán még azontúl is. Szerk.) 

Még Balogh János mondta el szóról szóra 
ugyanazt a beszédet, a melyet Mindszenten mondott. 
A frázisoknak azonban Szegváron nem volt olyan 
keletjük, mint Mindszenten. 

A beszámoló után szükkörben megebédeltek 
képviselők, s délután Balogh János visszatért Szen-
tesre, Justh és Endrényi pedig elutaztak Szolnokon 
át Budapestre. 

Helfy Ignácz az éjszakát Szegváron töltötte 
bol este a függetlenségi ós 48-as körben bankettet 
rendeztek a tiszteielére. Kedden Helfy Csanyra ment, 
s aztán visszatért a fővárosba. Mint mondják, 
beszámoló után a Justh-párt körében azzal a gon-
dolattal ¡tépelődnek, hogy nem volna é tanácsos 
Helfynek idejekorán más kerület után nézni ? 

tett prédikáczió előre bocsátása után nem 
kevesebbet akart, mint azt, hogy a közgyű-
lés szavazzon bizalmatlanságot a lemondott 
elnöknek. Nagyban biztak, hogy a tüntetés 
sikerülni fog, mert a pákuliczok többségben 
voltak a közgyűlésen. Az indítványozó azon 
ban még is kudarczot vallott az inditvá 
nyáyal. 

Sima Ferencz roppant kedélyesen vette 

az inditványt és maró éllel mondta Bán-

falvinak : 
„Hát azt hiszi, hogy nekem szük 

ségem van az ön bizalmára? Bizony restell-
ném, ha ön bizalommal viseltetnék irántam. 
Hogy mennyire közömbös reám ez az indít-
vány, azt abból megítélheti, hogy még csak 
el se hagyom az elnöki széket, hanem ma-
gam fogom enuncziálni a hozandó hatá-
rozatot." 

Kristó Nagy István megpróbálta támo-
gatni a bizalmatlansági inditványt. De hasz-
talan. A szavazásnál Bánfalvival együtt mind 
össze hárman állottak fel az indítvány mel-
lett. Tres faciunt collegium. 

Ez után a kedélyes jelenet után az el-
nök Vadnay Andor főispánt ajánlotta elnök-
nek, s elrendelte a szavazást; melynek ered-
ménye a következő : 

Elnök: Csúcs Antal, I-ső alelnök Wim-
mer Károly, I l ik alelnök Zsoldos felek. Vá 
lasztmányi tagok; Albertényi Antal, Rúzs 
Molnár Sándor, Kanász Nagy Imre, ifj. Piti 
Imre, Szeder János, Czukor Emil, Kristó Nagy 
István, Fekete Márton, Basa Kálmán, Nóvák 
József, Illés Jenő, dr. Mátéfly Ferencz, Ma 
tolay Miklós, Bosnyák Károly, Kristó Nagy 
Imre. 

Csak egyetlen egy megjegyzésünk van 
erre a választásra, s ez az, hogy Vadnay 
Andor főispánt, aki ajánlva volt az elnökségre, 
a saját pákuliczai, akik családi körben, az 
ellenzéki tagok részvétele nélkül ejtették meg 

választást, szépen elmellőzték. 
Gratulálunk Vadnay urnák ehez a csat-

tanós sikerhez. 

(P.) A o e o n g r á d m e g y e i g a z d a-
s á g i e g y l e t f. hó 3 án tartotta meg köz-
gyűlését. 

A közgyűlés legfontosabb tárgya Sima 
Ferencz elnök, Szeder János alelnök és Ónody 
Lajos titkár helyének választás utján való 
betöltése; mert a nevezettek állásukról le-
mondottak és kijelentették, hogy újból meg-
választatásuk esetén se volnának hajlandók 
állásukat megtartani. További tárgya volt a 
közgyűlésnek a f. évi költségvetés megálla-
pítása. 

A* ülésen, persze, folyt a szóáradat, 
mint a ?ix; de arra ezúttal nem reflek 
tálunk. 

Különösebb érdeklődést keltett Bánfalvi, 

Iskolai értesítés. 
Az 189V*-ik tanév vizsgái. 

A t a n y a i i s k o l á k b a n . 
Junius 10-én délelőtt az eperjesi iskolában; 

délután a Nagy-királyságiban ; az iskolaszék kikül-
döttjei : Gerőcz Lajos, Bartha János és Burita Lajos, 

Junius 11-én d. e. a kajáni, d. u. az ecseri 
iskolában; kiküldöttek: dr. Ulár István, Novo 
báczky Győző. 

Junuis 12-én d. e. a derekegyházoldali; d. u. 
a dónáti iskolában, kiküldött: Petrovics Soma, Te-
mesváry Antal és Varga Béniámin. 

Junius 14 ón d. e. tőkei iskolában kiküldött 
Szánthó Lajos és Pintér Gyula. 

A p o l g á r i l e á n y i s k o l á b a n . 

A magán vizsgák jun-us 11-én délelőtt, kikül-
döttek: Gonda Juha és Petrovits Soma. 

Jumu3 19-én d. e. 1-&Ő osztályban. 
Junius 20-án d. e. U ik oszt." 
Junius 21-én d. e Ill-ik oszt. 
Junius 22-én d. e. IV ik oszt. d. u. 6 órakor 

összes növendékek torna vizsgája és zárróün-
nepélye. 

Mely vizsgálatokra a kö/ségi elöljáróság, a liif-
felekezetí lelkészek és elöljárók, valamint az iskola-
szék tagjai, a tanügybaráfok és a szülők meghivatnak. 

Szentesen, 1895. junius 3-án 

{kiadta : 

Pandovits Döme, 

isk. jegyiő. 

Helyi és vegyes hixek. 
— S z e m é l y i h i r . Sima Ferencz or-

szággyűlési képviselő tegnap reggel fontos 
magán ügyben Budapestre utazott. 

— Pünkösd ünnepe. A vigasztaló szent-
lélek eljövetelének ünnepét megható buzgóiágfal 

ünnepelte mag városunk keresztény népe Minden 
vallás felekezet temploma zsúfolásig megtelt ez ün-
nep napokon hivőkkei, ugy hogy igazán egy sziv és 
lélek, egyesité őket az egy igaz isten imádásában. 
Hála az Égnek! Népünk szivében még nemesen lán-
gol a kereszténység tűze. 

_ Az u j r a ékesített temp lom. Szen-
tes város legrégibb templomát: a szerény kis gö-
rög templomot, a pünkösdi ünnepek előt ujra fes-
tették és aranyozták. Ma azután valóban kedves 
képet nyújt ez a templom, ami Pandovics Döme 
lelkész érdeme ; mert csakis az ő buzgóságának kö-
szönhető ez az Í7léses újítás. 

— A zzámonkérőzzék tegnap délelőtt 
kezdte el működését a városházánál. Először is a 
központi igtatő és kiadó hivatalokat vizsgálta meg, 
majd a városi adóhivatalt. Tegnap délután a ren-
dőrkapitányi hivatalnál tartott vizsgálatot, melyet 
ma ovább folytat. 

— H i r t e l en ha l á l . Tegnap reggel Sarkadi 
Nagy Zsófia hirtelen elhunyt. Az orvosi vizsgálat 
szivszélhüdést állapítván meg, a hulla nem bonczol-
tátott fel. 

— A műkedve lők előadása. A szentesi 
iparos ifjak önképző köro által rendezett műkedve-
lői színielőadás f. hó 3 án ment végbe, élénk érdek-
lődés mellett az ipartestület helyiségében. Teljesen 
megtöltötte ez alkalombol a műpártoló közönség a* 
ipartestületi helyiség nagytermét, ugy hogy az anyagi 
sikert a megjelentek nagy száma már előre is biz-
tosította. De még fényeseöb volt ennél az elért er-
kölcsi siker Minden szereplő nemcsak dicséretesen 
állottá meg helyét, de igazin felülmúlt játékával 
minden várakozást, ugy hogy ezek után nemcsak jo-
gosult, de tejesen is érthető az az altalános kíván-
ság, hogy ez a két darab olcsó helyárakkal még 
egyszer szinre kerüljön. Nem tudjuk, hogy a sok 
szereplő közül kit emeljünk ki: Dömsödi Teruska 
és Turi Esztike kedves játékát e, Túri Lidike iga-
zán meglepő alakítását e, avagy a szépmegjelenésü 
Kátai Esztikét e? a ki valóban kedves kis jelenség 
volt. A férfi szereplök vetélkedve küzdöttek a pálmá-
ért s csakis igy magyarázható meg, hogy nemcsak 
várakozáson feiül állották mpg helyeiket, de egy 
pár oly alakítást is láttunk tőlük a melyek még 
rendes színészek között is méltó feltűnést keltené-
nek. Mint biztos forrásból értesülünk a legna-
gyobb elismerést megérdemlő rendező: Rácz Zsig-
mond önképzőköri elnök engedvén a hozzá in-
tézett nagyszamu kérelemnek, legközelebb még egy-
szer fogja adatni, olcsóbb helyárakkal ezt a két jól 
sikerült darabot vagy a színházban, vagy pedig az 
ipartestület helyiségében. 

— Tr ippon Tódor m e g h a l t A szentesi 
csozék legérdekesebb alakja: Trippon Tódor, a k, 
büszkén nevezgette magát fő csozénak, a mult héten 
Orosházán elhunyt. Sírba szállott vele a városi ha-
tóság egyik legnagyobb nyűge is, a kiért igy most 
már nem fog kelleni többé hol itt, hol amott kór-
házi és epyéb költséget fizetni. A mint szentesi kar-
társai hírét vették halálanaki nyomban útnak in-
dították Bugyi Lajos csozét, hogy ez ejtsen nevükben 
néhány könnyet koporsójára az elhunyt bajtársnak. 
Nyugodjék szegény békével I 

(r.) — Az iskola i vizsgák közeledtével 
meg kell emlékeznünk arról a régi szokásról, hogy 
a hatósagok, intézetek és tanügybarátok adományai-
ból a jobb tanulók között pénzbeli jutalmakat osz-
togatnak ki. Ez a szokás már mindenütt kiment a 
divatból; most már nem pénzt, hanem jó könyve-
ket osztogatnak a tanulóknak. Ajánljuk a jutalma-
zásnak ézt a czélszerübb módját a tanügybarátok ós 
iskolai hatósagok figyelmébe. 

(r.) — Sztirszabó Nagy I m r e á r t óz i 
kút ja — mint örömmel értesülünk — már any-
nyira elkészült, hogy a vállalkozó befejezte a fúrást. 
Tehát csak a felépítmény hiányzik, s mihelyt az is 
elkészül, a kut rögtön átadatik a közhasználatnak 
hogy a késő unokáknak is hirdesse Szürszabó Nagy 
Imre áldozatkészségét és nagylelkűségét. A kut 301 
méter mély, s vize ép olyan ízű, mint a piacztéri 
ártézikuté, s igy valószínű, sőt bizonyos, hogy ugyan-
azon medenczéből való. 

(r.) — Esküvő. Farkú Mihály városi hiva-
talnok f. hó 3-án tartotta esküvőjét Sréter Nina 
kisasszonnyal. Sréter Ferenczné úrnő szeretetreméltó 
leényával. 

(r.) — ,N5k figyelmébe" czíra alatt meg* 
irtuk a minap, hogy Berényi Jánosáé asszony el-
fogad tanuló leányokat kézi és rámán való hímzés 
tanítására, és elvállal mindenféle himzési munkát, 
amit a dobrámán lehet kéiziteni, valamint a legu-



3. oldal. 

jabb divatú monogrammok hímzését is; s megje-
gyeztük, hogy kézi rámán készített munkái Bányai 
József utóda kirakatában megtekinthetők. Hlünknek 
ezen utóbbi része azonban mint félreértésen alapuló, 
helyreigazításra szorul, mert a készmunkák tulajdon 
képen a Nagy Ferenc z-féle kereskedés kiraka-
tában vannak kiállítva. 

— A oz igány leány szerelme. A Tisit-
Lucz hatarában sátorozó czigányok közül egy szép 
fiatal feketeszemű leány beleszeretett valakibe. Nem 
tudni, hogy ki a szerelme tárgya, mert a leány a 
legnagyobb faggatásra sem akarta elárulni. Csak 
busult, szomorkodott egész nap, nem tudta megvi-
gasztalni senk:. A sok busulásban homály borult 
elméjére s ilyen állapotban tegnip beleugrott a Ti-
szába. Tettét észrevették a halászok, utána eveztek 
és kimentették. Mikor a vizből kihúzták, a leány zo-
kogásba tört ki és folyton azt kiabálta, hogy eresz-
szék el, mert meg akar halni. Egyszerre elcsende-
sedett, majd hirtelen görcsös nevetésben tört ki és 
mindenféle érthetetlen dolgokat beszélt össze. A 
czigányok nagy nehezen lecsendesítették a szerelmé-
ben megőrült leányt s aztán sietve összeszedték sa 
torfájukat és elköltözködtek a szomorú helyről. 

— Harcz egy medvével. Szepes- és 
Liptómegye némely részében sok pusztítást visznek 
végbe a téli álmukból felébredt medvék a nyajakban. 
A növényzet ugyans még gyenge és a medvék ez-
ért bejárnak a falvakba. Legutóoo Zojár községben 
vették észre a pásztorok, hogy a Karámba téréit 
nyáj minden reggelre megfogy egy-két birkával. A 
napokban.Komár András ottani juhászt erős kutya 
vonítás riasztotta fel álmából. Komár kiment az 
akolba, ahol a nyáj bőgve bujt össze egy sarokba. 
— Amint körülnézett, észrevette, hogy egy hatalmas 
medve mászik át a kerítésen. Fokoshoz kapott és 
megtámadta a medvét. Kétségbeesett küzdelem tá-
madt köztük, A medve két első labával átölelte Ko-
márt, aki csak ugy tudott megmenekülni, hogy szü 
réből kibujt. A medve azonban utána rohant es újra 
megkapta. Komár bizonyosan áldozatul esett volna 
a dühös állatnak, ha akkor két juhászbojtár nem 
jön oda, akik a medvét doronggal agyonverték A 
küzdelemben több sebet kapott Komart a bojtárok 
kórházba szállították. 

— Megh iúsu l t merény le t . Az Aradról 
szerdán reggel Erdóty felé indult személyvonat uta-
sai K'sjenő környékén nagy veszedelembea forogtak, 
amelyből csupán a vonatvezető ébersége mentette 
meg őket. K'sjenő közelében ugyanis, a második és 
harmadik őrház között a vonatvezető észrevette, 
hogy a vágányokon magas kőrakások vannak. Bizo-
nyosan katasztrófa történt volna, ha a vonatveaető 
össze nem szedi minden erejét és meg nem lékezi 
a vonatot. A vonat megállásánál nagy pánik tört ki 
az utazók között. Ggy pillanat alatt az összes kocsik 
kiürültek, mindenki kirohant belőlük. A pályáról ha-
mar eltisztilották az akadalyt és a vonat minden 
baj nélkül tovább mehetett. A merénylet elkövetésé-
vel egy elbocsátott vasúti őrt gyanúsítanak. 

— K é t koporsó egyszerre. Parasznya 
községben v é.g z e t e s ( szerencetlenség történt 
egy anya vigyázatlansága következteben, Harsányi 
Gusztáv vagyonos parasztgazda felesége a kertben 
gyomlált, miközben kétéves kis fia a kut mellett 
játszogatott. Az asszony nem igen gondolt a fiúra, 
minden figyelmét a gyomlalásra fordította. Midőn 
munkáját elvégezte, halálra rémelten látta, hogy 
gyermeke beleesett a kut mellett levő vizzel telt hor-
dóba és ott lelte halálát. Harsányiné kétségbe eké-
sében a konyhába futott és egy eles konyhakéssel 
mellbe szúrta magát. Mielőtt valaki eszrevette volna 
tettét, meghalt. Leírhatatlan Harsányt kéiségbeesese, 
ki midőn hazament nejét és egyetlen gyermeket 
halva találta. A szomszédok alig tudtak visszatar-
tani, hogy öngyilkossá ne legyen. 

— A k r up l i Gunaras találkozik a sógorá-
val és így aposztrofálja: 

— Hó, sógor I 
— No, mi a baj, sógor 9 
Gunaras megszegi a nyakát s ravasz mosoly-

gásba fordítja az ábrázatját. 
Okos embrr e kend sógor P 
A sópor méltatlankodva zsörtölődik e kérdésre. 
— Mar, hogy én ? Persze hogy okos ember 

vagyok, ejnye na, hogy ilyent is kérdezhet kend az 
embertől ? 

Gunaras ekkor hirtelen felteszi a második 
kérdés. 

— No, ha okos emher kend, sógor, hál 
mondja meg nekem, hogy minek teremtette az úr-
isten a krumplit f 

— Hát krumplinak. 
— No, lássa, hogy mégse okos ember kend, 

sógor. Az úristen a krumplit a szegény embernek 
teremtette. 

Most egyszerre a sógor kerekedik felül: 
— Mán hogy mér? 
Gunaras István azonban nyomban lefülelte: 
— Hát csak azért, hogy a szegény ember is 

— lehúzhassa valamiről a bőr ebben az adoterhes 
világban. 

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

— A herozeg foga. A német csiszár, ki 
mint szónok, versíró ós műkritikus már ijimretes, 
most más téren tűnt ki. Egy egészen uj terűn: a 
foghúzás terén. A napokban ugyanis egész család-
jának jelenlétében ünnepélyesen kihúzta a hét éves 
Oszkár herczegnek legelső fogát. Az operáczió sike-
rült s a csaladtagok zajos tapssal jutalmazták ő 
felségét művészetéért. A fogliuzus magasztos ünne-
pére már egy héttel ezelőtt készült a császári csa-
lád s a kis herczeg, mint a fog jogos tulajdonosa, 
már akkor elhatározta, hogy kit ajándékoz meg a 
szép, apró, fehér fogacskával. Egy héttel ezelőtt ün-
nepelte meg ugyanis születésnapját a herczegek ne-
velőnője, egy kedves angol miss, kit a császár fiai 
mind nagyon szeretnek. A születésnap alkalmából a 
császári szülők és a gyermekek elhalmoztak a nevelő 
nőt mindenféle kedves és értékes ajándékkal, ugy, 
hogy a kisasszony örömében azt se tudta, hogy me 
lyiket vegye először a kezébe. Mikor az ajándéktár-
gyakat nézegette, meglepetve látott közöttük egy 
apró, vastag papirosból készített skatulyát 

— Mi ez? — kérdezte csodalkozva. A kis 
Oszkár herczeg büszkén a mellére ütött: 

— Az ón ajándékom. 
— De biszeü nincs benne semmi. 
— Most nincs, de már holnap lesz. Holnap 

ugyanis a papa kihúzza a fogamat s azt magának 
adom, mert magát szeretem legjobban. 

Néhány nappal később aztán nagy diadallal 
adta a kis herczeg a kisasszonynak a fogat — a 
papa foghuzási művészetének élénk tanúbizonyságát, 

— A knézi gyilkos. Nehany héttel ezelőtt 
megemlekeztünk ama gyilkosságról, amelyet egy 
Moldován nevű paraszt követett el sogora ellen. 
Moldován-t nemsokara a gyilkosság utan elfogta i 
csendőrség ós beszállította a vingai törvényszék fog-
hazaba, ahol vallatóra togták. Moldován a vizsga-
lati fogságban őrültnek tetette magat. Ezzel azonban 
nem igen törődtek, mert nem hittek el neki. A napok-
ban az udvarra küldték, ahol a faskamraban valami 
munkát bíztak rea. Moldován a kamrabol, amely 
hattal a törvényszéki épület kerítésére tamaszkodik, 
gy őrizetlen pillanatban kiszaladt az utczara ós 

járókelők közt hamar eltűnt. Rögtön csendőröket 
küldtek utana, akik a monostori hataroan szerencse-
sen el is fogtak. Mitor a csendőrök azt kerdeztek 
tőle, hogy miért szökött meg, azt mondta: 

— Miért üldöztetek ? Hiszen holnap reggel 
ugy is visszatértem volna a börtönbe. Csak a má-
sik sógoromat akartam előbb agyonütni! A csendő-
rök átadtak Moldovant a v.zsgaiobirónak, aki most 
mégis megfigyelés alá véteti Moldován elmebeli al-
lapotát. 

— Haroz a b ikákka l . A párisi nagy vá-
góhidra vezetendő marnakat a mészárosok a La 
Villette külváros egy hatalmas istallójaban szoktak 
tartani, amíg a sor reájuk kerül. A rendőrségi sza-
bályok szerint amaz allatokat, melyekről vezetőik 
tudják, hogy szelídek, minden megkötözés nélkül le-
het az istállóból a vagóhidra hajtani. A bikakat azon 
ban mindig meg kell szorosan kötni. Egy idő óta 
sok vad bikát hoznak La Plata allambol Parisua. 
A hajcsarok, ama hitben lévén, hogy a bikák az 
utazas következtében elgyengültek es megszelídültek, 
nem szoktak a szabalyt megtartani es szabadon bajt-
jaka bikakata vagóhidra. A napokban is igy tettek, 
gondatlansagukat azonban dragan fizettek meg. Egy 
öiven bikából álló csordát egyszerre hajtottak a 
vágóhíd felé. A bikák közül egy csapat a nagy os-
torpattogastól ós szokatlan zajtól annyira megijedt, 
hogy szerteszelyel szaladt. Nehany batorszivü em-
ber eléjük ugrott és megakarta őket alhtani, a meg-
vadult allatok azonban negyet közülök ugy felók-
leltek, hogy csafc súlyos sebesülés aran menekültek 
meg. A nagy larmára csendőrök jöttek, akik a meg-
vadult bikák közül tizenkettőt lelőttek' 

— Vándo r tolvaj . Tolvajok fajanak egy 
ritka példányát tog'a el a bethleni csendőrség Za-
harovics Lazar Szalve községbeli gazdag kereskedő 
szemólyében Zaharovics csaladját otthon tartotta, ö 
maga pedig majd az egész esztendőn át hatalmas 
ernyős kocsiján utazgatta be a Székelyföldet, Meg 
pibant minden faluban és üzleteket kötött az ott 
lakó kereskedőkkel. Hamar meggazdagodott, ugy 
hogy most több helysegben van neki üzlete. Mm-
dedki azt hitte, hogy becsületes uton szerezte nagy 
vagyonát, míg vegre tegnap kidéi ült minden. A 
csendőrök ugyanis, akik mar régóta gyanakodtak 
reá, letartóztattak. Zaharovics egy darabig konokul 
tagadott, és aztan megadta magat. Bevallotta, hogy 
körutazásainak nem üzletkötes volt a c.elja, hanem 
a — lopás. Eliopott minden hozzáférhető tárgyat 
é<< azt elrejtette a kocsijában. Az évek hosszú so 
ran át összelopott targyakat, melyeknek értéke több 
ezer forintra rug, üzletében heiyezte el. Mint beval-
lotta, néhány üzletében csupa lopott tárgy volt. Za-
harovicsot egyenlőre a bethleni fogházban helyez-
ték el. 

Nyersselyem bánztruhákra való 
keimet 8 frt 05 krtól 42 írt 75 kiig egy teljes öl-
tönyre — Tussors- és ¡áhantungs-Pongees valamint 

tí.fi 

fekete, fehér és szines H e n n e b e r g se lym 35 kr-
tól 14 frt 65 krig méterkint, sima, csikós, koczká-
zott, mintázott, damaszt, s. a. t. (mint egr 240 kü-
lönböző minőség és 2000 szín és mintázatban a. a. t. 
postabéi és vámmentesen a házhoz szállítva ós min-
tákat küld postafordultvával: Henneberg G. (ca. 
k. udvariszállitó) se lyem g y á r a Z ü r i c h b e n . 
Svájczban czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokat 
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg-
rendelések pontosan elintéztetnek. 4V4 

Nyüttér. 
(£ rovatban köxlöttekért nem rallal fel«16uég«t a Ssark.) 

14585. sz.—B. 1894. 

0 Felsége a király nevében ! A szegedi 
kir. e. f. törvényszék mint törvényt alkalmazó 
esküdtszéki sajtóbiróság dr. Tasnády Antal 
magánvádlónak Kalmár István ügyvéd által 
képviselt Pintér Gyula vádlott ellen a „Szen-
tesi Lap* czimü lap 1893. évi 84. számában 
foglaltak miatt a Btk. 261. §-a alapján & 
3072/894. számú vádlevélben emelt vádja és 
az e fölött megtartott esküdtszéki nyilvános 
tárgyalás alapján mai alulirt napon és helyen 
következőleg í t é l t : Vádlott Pintér Gyula, 
makói születésü, 42 éves, ref. vallású, hir-
lapiró sajtói közététel által dr. Tasnádi An-
tal magánvádló ellen elkövetett a btkv. 261. 
§ ába ütköző — becsületsértés sajtóvétségé-
ben vétkesnek mondatik ki és a btkv. 261. 
§-a alapján, mindazonáltal a 92. § ának alkal-
mazásával, az 1892. évi 27-ik t.-czikkben meg-
határozott czélokra fordítandó, behajthatlanság 
esetén tiz napi fogházbüntetésre átváltozta-
tandó 100 frt pénzbüntetésnek mint fő, s öt 
napi fogházra átváltoztatandó 50 frt pénz-
büntetésnek mint mellékbüntetésnek 15 nap 
s végrehajtás terhe alatt leendő megfizetésére 
ítéltetik. Elmarasztaltatik tanudijak fejében ós 
pedig Kiss Zsigmond, dr. Cicatriczis Lajos, 
dr. Mikecz Ödön és Füsti Molnár Sándor 
részére egyenkint 6 frt 80 kr. éi igy össze-
sen huszonhat forint 20 krban megállapitta-
tott s kiutalványozva, előlegezett valamint az 
esetleg előlegezendő eljárási költségnek, végül 
a bünögyi költségeknek az 1890. évi XLIII. 
t.-czikkben meghatározott eljárás szerint a 
m. kir. kincstár részére leendő megtéríté-
sében. 

Az 1848. évi 18. t.-cz. 35. §-a alapján 
köteles vádlott ezen ítéletet a „Szentesi Lap" 
czimü hírlapban saját költségén közzé tenni. 
I n d o k o k : Az esküdtek a „Szentesi Lap" 
1893. évi julius 16 án 84. számába „Tasnádi 
folytatja a háborgását" közzétett czikkben fog 
laltakra vonatkozólag a btjjv. 261. §-a alap-
ján emelt vád tekintetében (9) szavazattal (3) 
szavazat ellenében hozott határozatukkal vét-
kesnek mondották ki a vádlottat 

A törvényt alkalmazó bíróság nem lát 
semmi okot arra, hogy az 1867. évi május 
hó 17-iki igazságügy miniszteri rendelet 71. 
§ a által adott jogát érvényesítse s ezért a 
most hivatkozott eljárási szabályzat 69. §-ának 
rendelkezéséhez képest vádlott Pintér Gyulát 
a Tasnády Antal ellen elkövetett — a btkv. 
261. § ába ütköző becsületsértés sajtóvétségé-
ben ezennel bíróilag is vétkesnek kimondja, 
enyhítő körülményül véve, hogy védő vádlott 
nevében kijelentette, hogy annak magán vádló 
ellen, akit kifogástalan jellemes embernek is-
mer, becsületsértő szándéka nem volt, s hogy 
maga magánvádló kérte ennek, mint enyhítő 
körülményeknek figyelembe vételét, a btkv. 
92. §-ának alkalmazása mellett, ez ítélet ren-
delkező részében felhívott törvényszakaszok 
alapján az ott kiszabott büntetésre itéli. 

Elitélt vádlottnak a felmerült per- és el-
járási, valamint a bünügyi költségeknek meg-
térítésében való marasztaltatása, a hozott ma-
rasztaló itélet jogkövetkezményét képezi. Sze-
geden, 1895. évi április hó 22-én tartott es-
küdtszéki sajtóbirósági ülésben. Pókay s k. 
elnök. Dr. Schnell s. k. előadó. 

A hivatalos másolat hiteléül: 
Tary, 
kiadó. 
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A vasútállomásnál Bécsi Sándor községi jepyző 
fogadta a vendéfsket, mintegy 100 fónyi közön-
ség élén. 

Helfy beszámoló beszédje szóról szóra ugyanaz 

volt, ami Mindszenten. 
Helfy után Justh Gyula szólott. Ép ugy, mint 

Balogh János Mindszenten, 6 is szon kezdte, bogy 
az éfig magasztalta Helfy Ignáczot, s nagy buzgal-
mában azt a komikus kijelentést tette, hogy Helfy 
nevére minden magyar embernek megdobban a szive, 
(Es talán egy kicsit még is sok volt s jóból. Mert 
eddig a magyar ember szive csak a Kossuth Lajos 
nevére dobbant meg. Legyen sssbsd tehát kérnünk 
a tisztelt urakat, hogy ne csináljanak egymásból 
apró — Kossuth Lajosokat. Ugy is nagyon sokszor 
élnek ée bizony számtalanszor vissza is élnek az-
zal a nagy névvel. Szerk.) 

A dicshimnusz után a kritikába kezdett Justh 
Gyula. A kormánypártról nagy szeliden konstatálta, 
hogy neve daczára nem elég szsbadelvü, mert vo-
nakodik a választói jogot kiterjeszteni, és fentsrtjs 
a virilis intézményt. Egyébb kifogásolnivalót nem 
talált a kormánypárton. A nenzeti pártot már ke-
ményebb hangon leczkéztette meg azért, hogy prog-
rammjából kihagyta a valódi nemzeti követeléseket, 
u. m.: az önnálló hadsereget, a külképviseletet és 
a nemzeti bankot. Haragját azonban egész teljesség-
ben a néppártra zúdította, mely üszköt vet s val-
lásfelekezetek közé, a haza érdekei helyett a katho-
likus érdekeket állítja előtérbe, snnyirs, hogy még 
hivatalnoknak és képviselőnek se akar mást, csak a 
ki katholikus vallású; s mindezeknek a tetejébe még 
közösügyes politikát is követ. Végül rátérve s párt 
szakadás kérdésére, védelmezi a saját pártját és 
magát a kormánypártiság vádja ellen, azzal véde-
kezvén, hogy ők cssk elveik megvalósításáért (s pol-
gári házasságért) szavaztak s kormánypárttal. Befe-
jezésül megjósolja, hogy a 67-iki kiegyezés nem so-
kára önmagától összeomlik, s romjain fölépül a füg 
getlsn Magyarország. 

Justh után Endrey Gyula következett. A nap 
sikere határozottan sz övé. Leginkább a vármegyé-
ről beszélt, a mi nálunk nsgyon hálás téms. Biz-
tatta a szegváriakat, hogy valamint Csongrádvár-
raegyében "legyőztük", azonképen másunnan is ki-
irtjuk a "pecsovicsokst. (Csakhogy, bs nem csaló-
dunk, Csoográdvármegyében a pecsovicsokkal nem 
Endrey urék, banem Sima Ferencz folytatott és foly-
tat sikeres harczot; amit Endrey urék még rokon-
szenvükkel se szoktak támogatni. Szerk.) 

Föllelkesülve a zugó éljeneken, végső szavai-
ban arra intette a szegváriakat Endrey, hogy tartsák 
meg bizalmukat Helfy iránt mind örökre, egé6z 
a sírig. (Vagy tán még szontul is. Szerk.) 

Még Balogh János mondta el szóról szóra 
ugyanazt a beszédet, a melyet Mindszenten mondott. 
A frázisoknak azonban Szegváron nem volt olyan 
keletjük, mint Mindszenten. 

A beszámoló utan szükkörben megebédeltek a 
képviselők, s délután Balogh János visszatért Szen-
tesre, Justh és Endrényi pedig elutaztak Szolnokon 
át Budapestre. 

Helfy lgnácz az éjszakát Szegváron töltötte 
hol este a függetlenségi és 48-as körben bankettet 
rendeztek a tiszteielére. Kedden Helfy Csanyra ment, 
s aztán visszatért a fővárosba. Mint mondják, a 
beszámoló után a Justh-párt körében azzal a gon< 
dolattal ¡tépelődnek, hogy nem volna é tanácsos 
Helfynek idejekorán más kerület után nézni P 

SZENTESI LAP . 
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Lajos inditványa, aki egy hosszú lére eresz-
tett prédikáczió előre bocsátása után nem 
kevesebbet akart, mint azt, hogy a közgyü 
lés szavazzon bizalmatlanságot a lemondott 
elnöknek. Nagyban biztak, hogy a tüntetés 
sikerülni fog, mert a pákuliczok többségben 
voltak a közgyűlésen. Az indítványozó azon-
ban még is kudarczot vallott az indítvá-
nyával. 

Sima Ferencz roppant kedélyesen vette 

az inditványt és maró éllel mondta Bán 

falvmak: 
— ,Hát azt hiszi, hogy nekem szük 

ségem van az ön bizalmára? Bizony restell-
ném, ha ön bizalommal viseltetnék irántam. 
Hogy mennyire közömbös reám ez az indit-
vány, azt abból megitélheti, hogy még csak 
el se hagyom az elnöki széket, hanem ma-
gam fogom enuncziálni a hozandó hatá-
rozatot." 

Kristó Nagy István megpróbálta támo-
gatni a bizalmatlansági inditváayt. De hasz-
talan. A szavazásnál Bánfalvival együtt mind-
össze hárm»n állottak fel az indítvány mel-
lett. Tres faciunt collegium. 

Ez után a kedélyes jelenet után az el-
nök Vadnay Andor főispánt ajánlotta elnök-
nek, s elrendelte a szavazást; melynek ered-
ménye a következő : 

Elnök: Csúcs Antal, I-ső alelnök Wim-
mer Károly, I l ik alelnök Zsoldos ILlek. Vá-
lasztmányi tagok; Albertényi Antal, Rúzs 
Molnár Sándor, Kanász Nagy Imre, ifj. Piti 
Imre, Szeder János, Czukor Emil, Kristó Nagy 
István, Fekete Márton, Basa Kálmán, Nóvák 
József, Illés Jenő, dr. Mátéfíy Ferencz, Ma-
tolay Miklós, Bosnyák Károly, Kristó Nagy 
Imre. 

Csak egyetlen egy megjegyzésünk van 
erre a választásra, s ez az, hogy Vadnay 
Andor főispánt, aki ajánlva volt az elnökségre9 

a saját pákuliczai, akik családi körben, az 
ellenzéki tagok részvétele nélkül ejtették meg 

választást, szépen elmellöz'"k. 
Gratulálunk Vadnay urnák ehez a csat-

tanós sikerhez. 

(P.) A o a o n g r á d m e g y e i g a s d a-
• á g i e g y l e t f. hó 3 án tartotta meg köz-
gyűlését. 

A közgyűlés legfontosabb tárgya Sima 
Ferencz eluök, Szeder János alelnök és Ónody 
Lajos titkár helyének választás utján való 
betöltése; mert a nevezettek állásukról le-
mondottak és kijelentették, hogy újból meg-
választatásuk esetén se volnának hajlandók 
állásukat megtartani. További tárgya volt i 
közgyűlésnek a f. évi költségvetés megálla 
pitáta. 

Az ülésen, persze, folyt a szóáradat, 
mint a viz; de arra ezúttal nem reflek 
tálunk. 

Különösebb érdeklődést keltett Bánfalvi 

Iskolai értesítés. 
Az 189V*-ik tanév vizsgái. 

A t a n y a i i s k o l á k b a n . 
Junius 10-én délelőtt az eperjesi iskolában; 

délután a Nagy-királyságiban ; az iskolaszék kikül 
döttjei: Gerőcz Lajos, Bartha János ós Burián Lajos. 

Junius 11-én d. e. a kajáni, d. u. az ecseri 
iskolában; kiküldöttek: dr. Ulár István, Novo-
báczky Győző. 

Junuis 12-én d. e. a derekegyházoldali; d. u. 
a dónáti iskolában, kiküldött: Petrovics Soma, Te-
mesváry Antal és Varga Béniámin. 

Junius 14 ón d. e. tőkei iskolában kiküldött 
Szánthó Lajos és Pintér Gyula. 

A p o l g á r i l e á n y i s k o l á b a n . 

A magán vizsgák junius 11-én délelőtt, kikül-
döttek: Gonda Juha és Petrovits Soma. 

Junius 19-én d. e. i-ső osztályban. 
Junius 20-án d. e. 11 ik oszt.; 
Junius 21-én d. e Ill-ik oszt. 
Junius 22-én d. e. IV ik oszt. d. u. 6 órskor 

az összes növendékek torna vizsgája és zárróün-
nepélye. 

Mely vizsgálatokra a kö/ségi elöljáróság, a hit-
felekezeti lelkészek és elöljárók, valamint az iskola-
szék tagjai, & tanügybsrátok ós s szülők meghívatnak, 

Szentesen, 1895. junius 3-án 

jkisdts : 

Pandovits Döme, 

isk. jegyző. 

Helyi és vegyes hirek. 
— S s e m é l y i h í r . Sima Ferencz or 

szággyülési képviselő tegnap reggel fontos 
magán ügyben Budapestre utazott. 

— Pünkösd ünnepe. A vigasztaló szent-
lélek sljövetslánsk ünnepét megható buzgósággal 

ünnepelte mag városunk keresztény népe Minden 
vallás felekezet temploma zsúfolásig megtelt ez ün-
nep napokon hivőkkel, ugy hogy igazán egy sziv és 
lélek, egyesitó őket az egy igaz isten imádásában. 
Hála az Égnek I Népünk szivében még nemesen lán-
gol a kereszténység tüze. 

— As n j r a ékeeitett temp lom. Szen-
tes város legrégibb templomát: a szerény kis gö-
rög templomot, a pünkösdi ünnepek előt újra fes-
tették és aranyozták. Ms azután valóban kedves 
képet nyújt ez a templom, ami Pandovics Döme 
lelkész érdeme ; mert csakis az ő buzgóságának kö-
szönhető ez az ízléses uiitás. 

— A ezámonkérőezék tegnap délelőtt 
kezdte el működését a városházánál. Először is a 
központi igtató és kiadó hivatalokat vizsgálta meg, 
majd a városi adóhivatalt. Tegnap délután a ren-
dőrkapitányi hivatalnál tartott vizsgálatot, melyet 
ma ovább folytat. 

— Hi r te l en ha l á l . Tegnap reggel Sarkadi 
Nagy Zsófia hirtelen elhunyt. Az orvosi vizsgálat 
«zivszélhüdést állapítván meg, a hulla nem bonczol-
tátott fel. 

— A műkedve lők előadása. A szentesi 
iparos ifjak önképző köre által rendezett műkedve-
lői színielőadás f. hó 3 án ment végbe, élénk érdek-
lődés mellett az ipartestület helyiségében. Teljesen 
megtöltötte ez alkalomból a műpártoló közönség a* 
ipartestületi helyiség nagytermét, ugy hogy az anyagi 
sikert a megjelentek nagy száma már előre is biz-
tosította. De még fényesebb volt ennél az elért er-
kölcsi siker Minden szereplő nemcsak dicséretesen 
állottá meg helyét, de igazin felülmúlt játékával 
minden várakozast, ugy bogy ezek után nemcsak jo-
gosult, de teljesen is érthető az az altalános kíván-
ság, hogy ez a két darab olcsó helyárakkal még 
egyszer színre kerüljön. Nem tudjuk, hogy a sok 
szereplő közül kit emeljünk ki: Dömsödi Teruska 
ós Turi Esztike kedves játékát e, Túri Lidike iga-
zán meglepő alakítását e, avagy a szépmegjelenésü 
Kátai Esztikét e? a ki valóban kedves kis jelenség 
volt. A férfi szereplők vetélkedve küzdöttek a pálmá-
ért s csakis igy magyarázható meg, hogy nemcsak 
várakozáson feiül állották meg helyeiket, de egy 
pár oly alazitást is láttunk tőlük a melyek még 
rendes színészek között is méltó feltűnést keltené-
nek. Mint biztos forrásból értesülünk a legna-
gyobb elismerést megérdemlő rendező: Rácz Zsig-
mond önképzóköri elnök engedvén a hozzá in-
tézett nagyszamu kérelemnek, legközelebb még egy-
szer fogja adatni, olcsóbb helyárakkal ezt a két jól 
sikerült darabot vagy a színházban, vagy pedig az 
ipartestület helyiségében. 

— Tr ippon Tódor m e g h a l t A szentesi 
csozék legérdekesebb alakja: Trippon Tódor, a k, 
büszkén nevezgette magát fő csozénak, a mult héten 
Orosházán elhunyt. Sírba szállott vele a városi ha-
tóság egyik legnagyobb nyűge is, a kiért igy most 
már nem fog kellene többé hol itt, hol amott kór-
házi és egyéb költséget fizetni. A mint szentesi kar-
társai hírét vették halálánaki nyomban útnak in-
dították Bugyi Lajos csozét, hogy ez ejtsen nevökben 
néhány könnyet koporsójára az elhunyt bajtársnak. 
Nyugodjék szegény békével 1 

(r.) — Az iskola i vizsgák közeledtével 
meg keli emlékeznünk arról a régi szokásról, hogy 

hatósagok, intézetek és tanügybarátok adományai-
ból a jobb tanulók között pénzbeli jutalmakat osz-
togatnak ki. Ez a szokás már mindenütt kiment a 
divatból; most már nem pénzt, banem jó könyve-
ket osztogatnak a tanulóknak. Ajánljuk a jutalma-
zásnak ózt a czélszerübb módját a tanügybarátok ós 
iskolai hatóságok figyelmébe. 

(r.) - Sztirezabó Nagy I m r e á r t é r i 
knt ja — mint örömmel értesülünk — már any-
nyira elkészült, hogy a vállalkozó befejezte a fúrást. 
Tehát csak a felépítmény hiányzik, s mihelyt az is 
elkészül, a kut rögtön átadatik a közhasználatnak 
hogy a késő unokáknak is hirdesse Szürszabó Nagy 
Imre áldozatkészségét és nagylelkűségét. A kut 301 
méter mély, s vize ép olyan izű, mint a piaeztéri 
ártézikuté, s igy valószínű, sőt bizonyos, hogy ugyan-
azon medenczéből való. 

(r.) — Esküvő. Farkú Mihály városi hiva-
talnok f. hó 3-án tartotta esküvőjét Sréter Nina 
kisasszonnyal, Sréter Ferenczné úrnő szeretetreméltó 
leényával. 

(r.) — „Nők figyelmébe" czim alatt meg-
írtuk a minap, hogy Berónyi Jánosáé asszony el-
fogad tanuló leányokat kézi és rámán való hímzés 
tanítására, és elvállal mindenféle himzési munkát, 
amit a dobrámán lehet készíteni, valamint a legu-
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jabb divatú monogrammok hímzését is; a megje-
gyeztük, hogy kézi rimán készített munkái Bányai 
József utóda kirakatában megtekinthetők. Hlünknek 
ezen utóbbi része azonban mint félreértésen alapuló, 
helyreigazításra szorul, mert a készmunkák tulajdon 
képen a Nagy Ferenc z-féíe kereskedés kiraka-
tában vannak kiállítva. 

— A oz igány leány szerelme. A Tisaa-
Lucz hatarában sátorozó cziginyok közül egy szép 
fiatal feketeszemű leány beleszeretett valakibe. Nem 
tudni, hogy ki a szerelme tárgya, mert a leány a 
legnagyobb faggatásra sem akarta elárulni. Csak 
buault, szomorkodott egész nap, nem tudta megvi 
gasztalni senk;. A sok busulásban homály borult 
elméjére s ilyen állapotban tegnip beleugrott a Ti-
szába. Tettét észrevették a halászok, utána eveztek 
és kimentették. Mikor a vízből kihúzták, a leány zo-
kogásba tört ki és folyton azt kiabálta, hogy eresz-
szék el, mert meg akar halni. Egyszerre elcsende-
sedett, majd hirtelen görcsös nevetésben tört ki és 
mindenféle érthetetlen dolgokat beszélt össze. A 
czigáuyok nagy nehezen lecsendesítették a szerelmé-
ben megőrült leányt s aztán sietve összeszedték sá-
torfájukat és elköltözködtek a szomorú helyről. 

— Harca egy medvével. Szepes- és 
Liptómegye némely részében sok pusztítást visznek 
végbe a téli álmukból felébredt medvék a nyájakban. 
A növényzet ugyan:s még gyenge és a medvék ez-
ért bejárnak a falvakba. Legutónn Zojár községben 
vették észre a pásztorok, hogy a Karámba téréit 
nyáj minden reggelre megfogy egy-két birkával. A 
napokban.Komár András ottani juhászt erős kutya 
vonítás riasztotta fel álmából. Komár kiment az 
akoiba, ahol a nyáj bőgve bujt össze egy sarokba. 
— Amint körülnézett, észrevette, hogy egy hatalmas 
medve mászik át a kerítésen. Fokoshoz kapott és 
megtámadta a medvét. Kétségbeesett küzdelem tá-
madt köztük, A medve két első labával átölelte Ko-
márt, aki csak ugy tudott megmenekülni, hogy szú 
réből kibujt. A medve azonban utána rohant es U)ra 
megkapta. Komár bizonyosan áldozatul esett volna 
a dühös állatnak, ha akkor két juhászbojtár nem 
jön oda, akik a medvét doronggal agyonverték A 
küzdelemben több sebet kapott Komart a bojtárok 
kórházba szállították. 

— Megit tasul t merény le t . Az Aradról 
szerdán reggel Erdély felé indult személyvonat uta-
sai Kisjenő környékén nagy veszedelembea forogtak, 
amelyből csupán a vonatvezető ébersége mentette 
meg őket. Kisjenő közelében ugyanis, a második és 
harmadik őrház között a vonatvezető észrevette, 
hogy a vágányokon magas kőrakások vannak. Bizo-
nyosan katasztrófa történt volna, ha a vonatvezető 
össze nem szedi minden erejét és meg nem tékezi 
a vonatot. A vonat megállásánál nagy pánik tört ki 
az utazók között. Egy pillanat alatt az összes kocsik 
kiürültek, mindenki kirohant belőlük. A pályáról ha-
mar el tisztítottak az akadalyt és a vonat minden 
baj nélkül tovább mehetett. A merénylet elkövetése 
vei egy elbocsátott vasúti őrt gyanúsítanak. 

— K é t koporsó egyszerre. Parasznya 
községben v é,g z e t e s í szerencetlenség történt 
egy anya vigyázatlansága következteben, Harsányt 
Gusztáv vagyonos parasztgazda felesége a kertben 
gyomlált, miközben kétéves kis fia a kut mellett 
játszogatott. Az asszony nem igen gondolt a fiúra, 
minden figyelmét a gyomlalásra fordította. Midőn 
munkáját elvégezte, halálra rémelten látta, hogy 
gyermeke beleesett a kut mellett levő vízzel telt hor-
dóba és ott lelte halálát. Harsányiné kétségbe esé-
sében a konyhába futott és egy eles konyhakéssel 
mellbe szúrta magát. Mielőtt valaki eszrevetto volna 
tettét, meghalt. Leírhatatlan Harsányt kélségbeescse, 
ki midőn hazament nejét és egyetlen gyermeket 
haWa találta. A szomszédok alig tudtak visszatar-
tani, hogy öngyilkossá ne legyen. 

— A k rnp l i Gunaras találkozik a sógorá-
val és igy aposztrofálja: 

— Hé, sógor I 
— No, mi a baj, sógor P 
Gunaras megszegi a nyakát s ravasz mosoly-

gásba fordítja az ábrázatját. 
Okos embrr o kend sógor P 
A sógor méltatlankodva zsörtölődik e kérdésre. 
— Mar, hogy én? Persze hogy okos ember 

vagyok, ejnye na, hogy ilyent is kérdezhet kend az 
embertől P 

Gunsras ekkor hirtelen felteszi a második 
kérdés. 

— No, ha okos ember kend, sógor, hát 
mondja meg nekem, hogy minek teremtetto az úr-
isten a krumplit P 

— Hát krumplinak. 
— No, lássa, hogy mégse okos ember kend, 

sógor. Az úristen a krumplit a szegény embernek 
teremtette. 

Most egyszerre a sógor kerekedik felül: 
— Mán hogy mérP 
Gunaras István azonban nyombsn lefülelte 
— Hát csak azért, hogy a szegény ember is 

— lehúzhassa valamiről a bőr ebben az adoterhes 
világban. 

5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg* 
rendelések pontosan elintéztetnek. 

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

— A herozeg foga. A német csiszár, ki 
mint szónok, versíró ós mükritikus már ¡¿méretes, 
most mas téren tűnt ki. Egy egészen uj térua: a 
foghúzás terén. A napokban ugyanis egész család-
jának jelenlétében ünnepelyesen kihúzta a hét éves 
Oszkár herczegnek legelső fogát. Az operáczió sike-
rült s a családtagok zajos tapssal jutalmazták ő 
felségét művészetéért. A foghúzás magasztos ünne-
pére már egy héttel ezelőtt készült a császári csa-
lad s a kis herczeg, mint a fog jogos tulajdonosa, 
már akkor elhatározta, hogy kit ajándékoz meg a 
szép, apró, fehér fogacskával. Egy héttel ezelőtt ün-
nepelte meg ugyanis születésnapját a herczegek ne-
velőnője, egy kedves angol miss, kit a császár fiai 
mind nagyon szeretnek. A születésnap alkalmából a 
császári szülők és a gyermekek elhalmoztak a nevelő-
nőt mindenféle kedves ós értékes ajándékkal, ugy, 
hogy a kisasszony örömében azt se tudta, hogy me-
lyiket vegye először a kezébe. Mikor az ajándéktár-
gyakat nézegette, meglepetve látott közöttük egy 
apró, vastag papirosból készített skatulyat 

— Mi ez? — kérdezte csodalkozva. A kis 
Oszkár herczeg büszkén a mellére ütött: 

•— Az ón ajándékom. 
— De hiszeü nincs benne semmi. 
— Most nincs, de már holnap lesz. Holnap 

ugyanis a papa kihúzza a fogamat s azt magának 
adom, mert rnagat szeretem legjobban. 

Néhány nappal később aztán nagy diadallal 
adta a kis herczeg a kisasszonynak a fogat — a 
papa foghuzasi művészetének élénk tanúbizonyságát. 

— A knézi gyi lkos. Néhány héttel ezelőtt 
megemlekeztünk ama gyilkosságról, amelyet egy 
Moldován nevü paraszt követett el sogora ellen. 
Moldován-t nemsokara a gyilkosság utan elfogta a 
csendőrség ós beszalhtotta a vingai törvényszék fog-
hazaba, ahol vallatóra fogták. Moldován a vizsga-
lati fogságban őrültnek tetette magat. Ezzel azonban 
nem igen törődtek, mert nem hittek el neki. A napok-
ban az udvarra küldték, ahol a faskamraban valami 
munkát bíztak reá. Moldován a kamrabol, amely 
hattal a törvényszéki épület kerítésére tamaszkodtk, 
egy őrizetlen pillanatban kiszaladt az utczara ós a 
járókelők közt hamar eltűnt. Rögtön csendőröket 
küldtek utana, akik a monostori hatarban szerencse-
sen el is fogtak. Mi tor a csendőrök azt kerdeztek 
tőle, hogy miért szökött meg, azt mondta: 

— Miért üldöztetek P Hiszen holnap reggel 
ugy is visszatértem volna a börtönbe. Csak a má-
sik sógoromat akartam előbb agyonütni! A csendő-
rök átadtak Moldovant a v.zsgaiobírónak, aki most 
mégis megfigyeles alá véteti Moldován elmebeli al-
lapotát. 

— Haroz a b ikákka l . A párisi nagy vá-
góhidra vezetendő marnakat a mészárosok a La 
Villette külváros egy hatalmas istállójában szoktak 
tartani, amíg a sor reájuk kerül. Á rendőrségi sza-
bályok szerint amaz allatokat, melyekről vezetőik 
tudják, hogy szelídek, minden megkötözés nélkül le-
het az istállóból a vágóhidra hajtani. A bikakat azon-
ban mindig meg kell szorosan kötni. Egy idő óta 
sok vad bikát hoznak La Piata allambol Parisba. 
A hajcsárok, ama hitben levéo, hogy a bikák az 
utazas következtében elgyengültek es megszelídültek, 
nem szokták a szabalyt megtartani es szabadon hajt-
jaka bikakat a vagóhidra. A napokban is igy tettek, 
gondatlansagukat azonban dragan fizettek meg. Egy 
öiven bikából alló csordát egyszerre hajtottak a 
vágóhíd felé. A bikák közül egy csapat a nagy os-
torpattogastól ós szokatlan zajtól annyira megijedt, 
hogy szerteszelyel szaladt. Nehany batorszivü em-
ber elejük ugrott és megakarta őket allitani, a meg-
vadult allatok azonban negyet közülök ugy felók-
leltek, hogy csafc súlyos sebesülés aran menekültek 
meg. A nagy larmára csendőrök jöttek, akik a meg-
vadult bikák közül tizenkettőt lelőttek* 

— V á n d o r tolvaj . Tolvajok fajanak egy 
ritka példányát fogta el a bethleni csendőrség Za-
harovics Lazar Szalve községbeli gazdag kereskedő 
személyében Zahaiovics csaladjat otthon tartotta, ö 
maga pedig majd az egész esztendőn át hatalmas 
ernyős kocsiján utazgatta be a Székelyföldet. Meg 
piliant minden faluban és üzleteket kötött az ott 
lakó kereskedőkkel. Hamar meggazdagodott, ugy 
hogy most több helyssgben van neki üzlete. Min-
dedki azt hitte, hogy becsületes uton szerezte nagy 
vagyonát, míg végre tegnap kideiült minden. A 
csendőrök ugyanis, akik mar régóta gyanakodtak 
rea, letartóztattak. Zaharovics egy darabig konokul 
tagadott, és aztan megadta magat. Bevallotta, hogy 
körutazásainak nem üzletkötés volt a c.elja, hanem 
a — lopás. Ellopott minden hozzáférhető tárgyat 
ós azt elrejtette a kocsijában. Az évek hosszú so 
rán át összelopott targyakat, melyeknek értéke több 
ezer forintra rug, üzletében heiyezte el. Mint beval-
lotta, néhány üzletében csupa lopott tárgy volt. Za-
tiarovicsol egyenlőre a bethleni fogházban helyez-
ték el. 

Nyersselyem básztruhákra való 
keimet 8 frt 05 krtól 42 frt 75 krig egy teljes öl-
tönyre — Tussors- és Shantungs-Pougees valamint 

tí.fi 

fekete, fehér és szines ^ e n n e b e r g se lym 36 kr-
tól 14 frt 65 krig me^rkint, sima, csikós, kocxká-
zott, mintázott, damaszt, s. a. t. (mint egv 140 kü-
lönböző minőség és 12000 szin és mintázatban s. a. t. 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva ós min-
tákat küld postafordultával: Henneberg G. (cs. 
k. udvariszállitó) s e l y e m g y á r a Z ü r i c h b e n . 
Svájczban czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokat 

!Té 

Nyiittér. 
(£ rovatban költöttekért neui vállal felalÖMégct a Ssark.) 

14585. sz.—B. 1894. 

0 Felsége a király nevében 1 A szegedi 
kir. e. f. törvényszék mint törvényt alkalmazó 
esküdtszéki sajtóbiróság dr. Tasnády Antal 
magánvádlónak Kalmár István ügyvéd által 
képviselt Pintér Gyula vádlott ellen a »Szen-
tesi Lap* czimü lap 1893. évi 84. számában 
foglaltak miatt a Btk. 261. §-a alapján & 
3072/894. számú vádlevélben emelt vácija ós 
oz e fölött megtartott esküdtszéki nyilvános 
tárgyalás alapján mai alulirt napon és helyen 
következőleg í t é l t : Vádlott Pintér Gyula, 
makói születésü, 42 éves, ref. vallású, hír-
lapíró sajtói közététel által dr. Tasnádi An-
tal magánvádló ellen elkövetett a btkv. 261. 
§ ába ütköző — becsületsértés sajtóvétségé-
ben vétkesnek mondatik ki és a btkv. 261. 
§-a alapján, mindazonáltal a 92. § áuak alkal-
mazásával, az 1892. évi 27-ik t.-czikkben meg-
határozott czélokra fordítandó, behajthatlanság 
esetén tiz napi fogházbüntetésre átváltozta-
tandó 100 frt pénzbüntetésnek mint fő, s öt 
napi fogházra átváltoztatandó 50 frt pénz-
büntetésnek mint mellékbüntetésnek 15 nap 
s végrehajtás terhe alatt leendő megfizetésére 
ítéltetik. Elmarasztal tátik tanudijak fejében ós 
pedig Kiss /.sigmond, dr. Cicatriczis Lajos, 
dr. Mikecz Ödön és Füsti Molnár Sándor 
részére egyenkint 6 frt 80 kr. és igy össze-
sen huszonhat forint 20 krban megállapitta-
tott s kiutalványozva, előlegezett valamint az 
esetleg előlegezendő eljárási költségnek, végül 
a bünögyi költségeknek az 1890. évi XLIII. 
t.-czikkben meghatározott eljárás szerint a 
m. kir. kincstár részére leendő megtéríté-
sében. 

Az 1848. évi 18. t.-cz. 35. g-a alapján 
köteles vádlott ezen ítéletet a .Szentesi Lap* 
czimü hírlapban saját költségén közzé tenni. 
I n d o k o k : Az esküdtek a 9Szentesi Lap" 
1893. évi julius 16 án 84. számába .Tasnádi 
folytatja a háborgását" közzétett czikkben fog 
laltakra vonatkozólag a btjv. 261. §-a alap-
ján emelt vád tekintetében (9) szavazattal (3) 
szavazat ellenében hozott határozatukkal vét-
kesnek mondották ki a vádlottat. 

A törvényt alkalmazó bíróság nem lát 
semmi okot arra, hogy az 1867. évi május 
hó 17-iki igazságügy miniszteri rendelet 71. 
§ a által adott jogát érvényesítse s ezért a 
most hivatkozott eljárási szabályzat 69. g-ának 
rendelkezéséhez képest vádlott Pintér Gyulát 
a Tasnády Antal ellen elkövetett — a btkv. 
¿ü l . ^abd ütköző becsületsértés sajtóvétségé-
ben ezennel biróilag is vétkesnek kimondja, 
enyhítő körülményül véve, hogy védő vádlott 
nevében kijelentette, hogy annak magán vádló 
ellen, akit kifogástalan jellemes embernek is-
mer, becsületsértő szándéka nem volt, s hogy 
maga magán vádló kérte ennek, mint enyhítő 
körülményeknek figyelembe vételét, a btkv. 
92. §-ának alkalmazása mellett, ez ítélet ren-
delkező részében felhívott törvényszakaszok 
alapján az ott kiszabott büntetésre itéli. 

Elitélt vádlottnak a felmerült per- és el-
járási, valamint a bünügyi költségeknek meg-
térítésében való marasztaltatása, a hozott ma-
rasztaló ítélet jogkövetkezményét képezi. Sze-
geden, 1895. évi április hó 22-én tartott es-
küdtszéki sajtóbirósági ülésben. Pókay s k. 
elnök. Dr. Schnell s. k. előadó. 

A hivatalos másolat hiteléül: 
Tary, 
kiadó. 
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Efemi 14 b -divatszöveteket a leK 
ujabb tavaszi éH nyári 

idényre 

tói kesdvelméterjét, a legfinomabb kiállításban mé-
ter ée rég u á m r a magánosoknak bérmentve az 
összes európai államokban. 6—7 

IQOQ mé t ák klvtaatra bérmentve! 

Kitüntetve 18ÍW. Sziowett divatképek Ingyen. 

ŰETT1NGER & C. ZQHch, < « « * . ) 

S Z E N T E M l a p . 
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Széphegyi Károly 
^ J ^ J V ^ ^ é S S ^ W ™ a sokszoro-

T i n c t , n o r v i t o n l c a 

(Dr. Ueber tanár idegemitő Ellxlrjej 

Csak a kereszt és borg. vétljegygyel valódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
és b«*tóság lag hitelesít« tt rendelvény szerint. E/̂ ri 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szórt 
Különösen gyengeségeknél, felelem érzet, szívdobogás 
hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j egyzéke t ingyen. Egy üveg 

ára li/s. 3- 5 Mark 

özv Murvay Jánosnénak 
Mucsiháton 100 hold földje vau örökáron el-
adó. Értekezhetni lehet II. t. 574 sz. a. «-s 

/ C X X X X X X X X X 0 X X X X ) C \ 
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kiadó, esetleg örök áron is eladó, értekezni lehet! 
a tuljdonossal. Kuns entmártoni betekincsi 

gőzmalomban. 1 —3 

Néhai Kiss Ferencz és neje örök. 
tulajdonát képező Szentes városi ház, derek-
egyházi oldali, nagy és kistőkei, és bökényi 
földek, a nagy hegyig szőlő szabad kézből el-
adók, esetleg haszonbérbe kiadók. Értekezni 
lehet K i s s Z s i g m o n d ügyvéd szentesi 

lakossal. 2 - 3 

J t f a f g y a l k a l m i v é t e l ! ! ! 

Kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésemnek 

a kispiacz-térrői a Kossuth-Lérre 
való áthelyezése végett: 

Raktáron levő árukat a következő m é l y e n 

leszállított árakon árus tom el: 

1 rőf jó mosó kart, melynek gyári ára 25 kr. csak 15 kr, 

1 rőf jó , vaál-karton, , , , kr. csak 18 kr. 

1 rőf jó a zefír s atlasz sat., , , 38 kr. csak 28 kr. 

1 röf dupla széles szövet , , , 35 kr. csak 24 kr. 

1 röf . , , , , , 45 kr. csak 30 kr. 

1 rőf , , , , „ , 53 kr. csuk 35 kr. 

1 rőf , , , , , , 65 kr. csak 45 kr. 

1 rőf , , , . . . 1 írt csak 55 kr. 

Ezenkívül minden a legfinomabb i 'ér i i 

és női ruha kelmék, mindennemű 

vásznak, siH'on, zeür és kana vász-
nak, asztaineinüek, térti és női 
szabó kellékek rentlkivíii olcsó 
Gyári árakon alól kaphatok. 

Midőn e körülményre a t. közönség szi-

ügyelmét felhívom, azon megjegyzéssel, h o g y 

ezen alkalmi vétel csak rövid 
ideig tart, ennélfogva saját érdekében áll 

mindenkinek rakt&om^t megtekinteni s szük-

ségleteit fedezni. 

Pontos, szolid és lelkiismeretes kiszolgá-

lásról üzletem jó hírneve kezeskedik. 

Kiváló tisztelettel : 

3-52 BUDAY IMRE. 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-iéle idegerősitő 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta ML. Gyógytárában, Prága. 

Ic7ál/nccárr a regrosszabb esetben is gyó-
la ídKUOödg gyitható Songodé Bssenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyen tud-
tával vagy a nélkül. Szín, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark, 
Fő-depot: Hoffmann gyógyszertára Scheuditz 
Leipzig. ¡24-40 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essen/, 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ a hol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 

¡24—40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

mmmmmmammmmmmm 

MINDEN KüHYYKERESKEEESBEH 
kapható, 

dr. M t t l l e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

í j „Megrongált ideg- és nemi rendszer" M 

60 krajezár 
levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 
Eduárd liendt. liraunscbweig. 13V52 

P h ö n i x - h a j k e n ö c i 

a stutgarti egészségügyi és be-
tegápolási kiáilitáson 1890 ben 
dijat nyert. Orvosi vélemény és 
ezer halairat szerint az egyet-
len reális és ártatlan szer 
hogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen; igen 
fiatal uraknál erős bajuszt 
növeszt. Sikerért és ártatlansá-
gáért jótállás. Egy tégely 80 kr., 
postai küldemény vagy után 

vét 90 kr. 7—13 

K. HOPPÉ, W i e n , X I V . , Scnweglergasse 12 
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aria-» 
»czelli 

Gyomor- Ĵ 
¡J cseppet 

agysxerflen hatnak gyomor bajoknál, 
Ián áltolai 

JJi 
nélkülözhetetlen és 

háti ée nópezer. 
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-

lanság, gyomergyengeség, bűzös lehelet, 
feHujtság, savanyu, felböffögés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nválkakiválasztás, 
sárgaság, v*ior és hányt«, 
szQkOJés. 

Hathatta gyógyszernek biionyult 
fejfájásnál, a menynyiben ex a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
fa italokkal, giliszták, májbajok ée hámor-

oidáknál. 

Említett bajoknál a TI ári » c s e l l l 
( y o m o r m e p p e k évek ota kittt 
nőknek bizonyultak, a mit szál meg sxáz 
bizonyítvány tanusit. Egy kit Qveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üreg ára 70 kr 

Magyarországi főraktár: T é r A l i 
J o A M ^ r gyógyszertára B u d a p e s t , 
Király utcza 12 sx 

A védjegyet és aláiráat tQxeteeen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a keoiitö 
aláíráséval (C. Brády) ét esen saavakkal: 
Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczelli gyemeroseppek vaiodian 
kaphatók. 

Szentes ; Várady L^jos és Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-

^ ton : Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 20—23 
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f j H l a y t o n & S h u t t l e w o r t h 
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által a lügjutányosabb árak mellett ajánltatnak: 

Locomobilés. 
kolyozók, kaMzal i 

-kOQ7 itok »e?esl '2lóertflg,továbbá Járgány 
l\CÖCI ,ICI\ .!.>»>*,„k, iKztlf <Vro»t4k, kon-

cé arat »gépek, boronák. *z«na|ryttjtAk. 

m 

„COLUMBIA"l9€iohh 

||WVkVmuin inor*»olók, darAlók, UrlO.tnalix.dk. 

Egyetemes aczál ekek 
ét minden egyéb 

2 ós 3 v a s ú ekék 
gazdasági gépek 

Rétületr$ drjegynékek kivAnatr* ingyen ée bér,n, nh>e küldetnek 
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KÖNYVNYOMDA. 
Van szerencsénk a nagyérdemű 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

minden e szakmába vágó munkák, 
u. m.: Városi és községi hivatalos 
nyomtatványok, takarékpénztári zár-
mérlegek, ipar- és kereskedelmi kör-
levelek, ügyvédi és irodai nyomtat-
ványok, meghívók és tánezrendek, 
divatos eljegyzési és névjegy kártyák, 
árjegyzékek, gyászjelentések, falraga-
szok, folyóiratok, művek, levélpapírok 
és borítékok czégnyomással stb. stb. 
a legjutányosabb áron, csinos kivi-
telben gyorsan és pontosan készít-
tetnek el, ajánlom a n. é. közönség 
szives pártfogásába. X i s l t e l e t t e i : 

A „Szentesi első könyvnyomda 

19 részvénytársaság," 

Q O O O O O O O O O O O Q O Q 
Swntea. 1896, Nyomatott a kiadó tulajdonog: „Szeutegi elaő könyvnyomda réizvénytáraaság* gyoragajtóján, 




