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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 frt - kr. 
3 frt - kr. 
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. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

os nyílt-téri 
a kiadóhivatal 

jegyzék 

Egyei pÜdÉíjtfc 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Staifc Nándor 
és Szigethy L könyv- ét 

papirkereskedéeébeo. 
Kéziratok ne 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

PSaiorkenitó : 

SIMA FERENCZ 
Kel«lóanserk0ii*tA » 

K0VÁT8 KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapklhordólnknt ján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Urak és szolgák. 

(P.) Ha az az ur, a ki kénye-kedve sze 

rint osztogatja a parancsokat, és az a szolga, 

a ki alázatosan engedelmeskedik ; ha az az 

ur, a ki büntetlenül paczkázhat alárendeltjei-

vel, és az a szolga, a ki a paczkázást gyáva 

meghuoyászkodással eltűri; ha az az ur, a 

ki kegyes leereszkedéssel elfogadja az elnyo-

mottak és gyöngék hódolatát, és az a szolga, 

aki derekát meghajtva tömjénez és bókol a 

hatalom előtt, — akkor az urak Bécsben, a 

közös miniszteri palotákban laknak, a szol-

gák pedig Budapesten, a kormánypárti klub 

fényes termeiben találhatók. 

Nézzük például a közös hadügyminiszter 

ur ő kegyelmességét. Hosszú évek során át 

rimánkodtak magas szine előtt a magyar de 

legáczió tagjai, hogy kegyeskedjek már Ma-

gyarországon is állitani a közös hadsereg szá-

mára egy katonai akadémiát. A táborszernagy 

miniszter ur egy ideig kitérő válaszokkal ütötte 

el a dolgot; végre tavaly azzal rukkolt 

elő, hogy ahoz az akadémiához először is 

terv és költségvetés kívántatik, ezeknek az el 

készítésére pedig kerek 40 ezer forint kell. 

Megszavazták hát neki a kért 40 ezer forin-

tot, s lesték és várták a tervet és költségvetést, 

S ime, ő kegyelmessége most előáll, és 

kedélyesen kijelenti, hogy ő bizony hozzá se 

nyúlt a 40 ezer forinthoz, s esze ágában se 

volt az akadémia tervét elkészíttetni. Hogy 

miért, azt nem tartja szükségesnek elmondani, 

sőt még arra se méltalja a tisztelt delegácziót, 

hogy tavalyi határozatának végrehajtását le-

galább megígérné. Nos, ha ez nem nyilván-

való megvetése és kigunyolása az egész alkot 

mányosdinak, — akkor semmi sem az. 

De a generális ur kedélyessége még itt 

nem áll meg. Hanem hogy bebizonyítsa, hogy 

fitytyet hány a paragrafusokba foglalt költ-

ségvetési-jognak, egyszerűen bejelenti, hogy 

néhány millióval többet költött, mint a meny 

nyíre fel volt hatalmazva; és hogy bebizonyítsa, 

mennyire uem törődik az ország súlyos anyagi 

helyzetével — ujabb néhány mlliócskával több 

kiadás megszavazását kéri a jövő évre, mint 

a mennyi az idén rendelkezésére állott. 

És a tisztelt delegáczió, midőn ekkép po 

rig alázzák a tekintélyét és fenékig vájkálnak 

az ország zsebében, vidám arczot csinál a 

rossz játékhoz, a történtekre rá mondja az 

áment, a nem történtekről bölcsen hallgat, 

engedelmesen megszavaz mindent, s végül ta-

lán még hálaíöliratot is iutéz a hadügymi-

niszter úrhoz azért a nagy jóságáért, hogy 

megelégszik a gyapjú lenyirásával, és nem 

kiváoja lehúzni az ő jámbor birkáinak a bőrét. 

Az a komédia is érdekes, amit a külügy-

miniszter előtt játszik a delegáczió. Ezek a 

jó urak tudvalevőleg 14 éven át lelkesen tá-

mogatták, az egekig magasztalták és isteni-

tették gróf Kálnokyt, és épen tavaly kegyet-

lenül megtámadták s a bukaresti követségből 

kiugratták gróf Goluchovszkyt. A sors iróni-

ája ugy hozta, hogy Kálnoky megbukott, s 

helyét épen az a bizonyos Goluchovszky fog-

lalta el. 

Azt hiszik önök, hogy ez a fordulat za-

vaiba hozta a derék mamelukokat ? Oh de-

hogy. Az ilyen csekélység csak bagatell dolog 

nekik. A mint megnyílt a delegáczió, az el-

nök nyomban szemére háuyta a 14 éven át 

dicsőitett Kálnokynak, hogy nem képviselte 

hiven a magyar érdekeket, és egy lélegzet 

alatt kitejezte azt a reményét, hogy a tavaly 

agyonczáloit Goluchovszky sokkal különb le-

gény lesz a gáton . . . Íme a divatos „ma 

gasabb közéleti erkölcstan* : a letűnt nr^ot 

gyalázni, a fölkelő napot imádni kell. A régi 

urat dehonesztáini, az uj gazdának hizelegui 

ősi a szokása a — szolgáknak. 

S tájdalom, ilyen elemek kezében van 

Magyarország sorsa. £s szásszor fájdalmasabb, 

hogy ezekkel az elemekkel írigyesült a füg-

getlenségi és 4S as párt Justh-Eötvös csoportja, 

mely szentségtelen ajkakkal Kossuth ^.ajos 

dicső nevére esküszik. 

Vájjon hogyan tudnak beszámolni ezzel 

a fegyverbarátsággal a nagy apostol szelle 

mének ? 

£L kecskeméti függetlenségi és 
48-AS p a r t aoool az aikaiowDOl, Uugy Loivos-
Jusiü uiek lolyiatjak partoomlaszto muukajukat, 
tuntetesszerüen ehteite nevezett urak működését es 
kimondotta, bogy a tíartha Miklós elnöklete alati 
alio íüggetlensegi es 48-as anyaparttal mindenben 
egyetért es eliteli a kormányt tamogató aihtoiagos 

teiienzek* eljárását. Ez a kecskeméti tüggellensegi 
es 48-as kor valasza arra, hogy Eötvós-Jusih urek 
kaiavan hadat Kecskemét egyik kepviselője, Horváth 
Adam most Kecskemetre is szalhtja. Meg vágjunk 
győződve, hogy a kecskeméti kormánypárt illően fo-
gadja a függetlenségi es 48-as part ellen kirohanast 
rendező ellenzéki urakat. A kormánypárti sajtó pe-
dig, köztük az Egyetertés, méltó dythirambokat log 
erről a kirohanásról zengedezni. A kecskemeti fug-
getlensegi ós 48-as part Eötvös-Jush urek bevonu-
lás« alkalmaval különben tiszteletbeli elnökóve vá-
lasztotta Ugrón Gábort es erről nevezett képviselet 
a következő levólben ertesitette: 

Nagysagos Ugrón Gábor orsz. képviselő 
urnák. 

Tisztelettel alulírottak ludtara adjuk Nagy-
sagodnak, hogy itt Kecskemeten folyó 1895. má-
jus lá sn megtartott közós 1848 as kön s alsó 
kerületünk függetlenségi es 48-as parti evi közgyű-
lésén egyhangúlag s altalanos lelkesedéssel tiszte-
letbeli elnökkó lett kikialtva ugy a kör, mint a 
párt részéről. 

Tudatni kívánjuk egyúttal, hogy pártunk 

Nagy.agod politikai működését őszinte tisztelettel, 

sseretettei, .nemcsak helyeslessel latja, de bízva 

bízik ügybuzgó ós lelkes hazafias törekvéseinek si-

kerében ; melyhez az £g áldását kérve, vagyunk 
tisztelői. 

A fenti kör és párt közgyűlésének megbí-

zásából. 

Kecskemét, 1895. junius 6-án. 

Kovács Mihály, s. k. 

h. párt- ós körelnök. 

(P.) Támadás a — béke nevében. 
A „Szegedi Napló,« a mely arról ismeretes, 
hogy a kormánypárti ellenzéknek a- Egyetér-
tés után legbuzgóbb organuma és a cson-
grádvármegyei ellenzéknek legvehemensebb 
régi ellensége — fölöttébb zokon vette, hogy 
a Helfy lgnácz beszámolójáról nem hoztunk 
az ő szája izének megfelelő hamis referádát, 
sőt elég merészek valánk a szegvári kerület-
ben vendégszerepelt nagy hazafiak beszédeit 
némi kritikai megjegyzésekkel kisérni. 

Tisztelt kollegánk nagy elkeseredésében 
azzal adta vissza a tromfol, hogy keményen 
ueki rontott Sima Ferencznek, s hiu kísérle-
tet tett arra, hogy a szegvári választó kerü-
letben lakó elvtársakat Sima ellen egy kicsit 
fölheczczelje; elénekelvén a régi kopott nótát, 
hogy a vármegyei ellenzék vezére milyen ret-
tenetes zsarnok, aki diktátori hatalmat vindi-
kál magának a párt fölött. 

Hát Sima Ferencz bizony nem szorult 
arra, hogy a Szegedi Napló fakardjának csa-
pásai ellen védekezzék, mert jól ismeri őt a 
vármegyei ellenzék, a melynek élén két évti-
zed óta folytat a hatalmasok ellen élethalál-
harezot; s jól tudja mindenki, hogy abban a 
nehéz de jogos küzdelemben ugy Sima Fe-
rencz, mint a vármegyei ellenzék mindig szem-
közt találta magát a Szegedi Naplóval, amely 
állandó fegyvertársa a megyebeli pákuli-
cz oknak. 

Azért nem is reflektáltunk volna a Sze-
gedi Napló legújabb támadására, ha azt nem 
a béke nevében intézi pártunk vezére és la-
punk ellen. Tisztelt laptársunk ugyanis tá-
madó czikkének végén egyszerre békés húro-
kat penget, ártatlan képpel a következőket 
mondván: 

.Az orsz. függetlenségi párt két táborának tá-
lán még sem érdeke az, hogy egymás ellen harczol-
jon a kerületekben és hogy egymás jelöltjei ellen 
törjön akkor, mikor a két tábornak az azonos nagy 
czél, a függetlenség kiküzdésónek szolgálatában egye-
sülnie kell és egyesülnie lehet az egyházpolitikai re-
formok túlhaladása után. A czéljaibin összetartozó 
függetlenségi párt vslóságos öngyilkosságot kfrvetne 
el az ilyen testvórharczczal . . . 

. . . Bölcsen ós hazafiasén tesznek a függgetlen-
ségi újságírók, hs nem lőnek mérgezett nyilakkal a 
közösügyet ostromló harezosokra ós tán a veterá-
nokra sem, tartozzanak akár a Justh-klubba, akár 
a tíartha-klubba.' 

Hát ezekben tökéletesen igaza van a 
Szegedi Naplónak. De ne méltóztassanak 
elfeledni, hogy épen ők azok — Kossuth Fe-
renczczei az élükön — akik „mérgezett nyilak-
kal* lövöldöznek a függetlenségi és 48-as 
anyapárt tagjaira, s nap uap után ádáz táma-
dásokat intéznek Ugrón Gábor, Bartha Mik-
lós és társaik ellen. S épen a Szegedi Napló 
az, a ki évek óta soha ki nem fárad a Sima 
Ferencz és a vármegyei ellenzék tagjai ellen 
folytatott tendenciózus és malicziózus haj-
szában, 



% oldal SZENTESI L A P . 

Avagy azt méltóztatnak kívánni, hogy a D. és in. osztály o é M p ^ ^ K W ™ * 

mi nyugodt vérrel vágjuk zsebre a rosszhí-

szemQjtámadásaikat, s velük szemben kövessük 

a krisztusi elvet: . A ki téged hajit kővel, 

hajítsd vissza azt kenyérrel!« 

No már engedelmet kérünk, a politikai 

pártharczok nehéz viadalaiban nem lehet al-

kalmazni ezt a jámbor elvet. Ott az embert 

az önfentartási ösztön vezeti, amely azt dik-

tálja, hogy: . A ki téged hajit kővel, hajitsd 

vissza azt meny kő vei!" 

Ha tehát békét akarnak a S/egedi Nap-

lóék, akkor először is szálljanak magukba, 

szüntessék be az áldatlan testvérharczot, s 

térjenek vissza a renegát módon elhagyott 

régi zászló alá. Akkor szívesen fátyolt borí-

tunk a múltra, minden versengéseivel és torzsol-

kodásaival együtt. Ha nem: nem. 

A magyar delegáczió ülése. 
Folyó hó 6-án délután 6 óra előtt nagy élénk 

ség volt a bécsi Bankgasseben levő .magyar ház* 

előtt, s a delegátusok szép számmal gyűltek össze 

akkorra, mire 5 órakor Nákó Kálmán gróf korelnök 

az ülést megnyitotta. A korelnök a delegátusokat 

üdvözölvén, elrendelte a szavazást az elnökség felett. 

Az úlésen ott voltak a magyar kormány tag-

jai közül; Bánffy Dezső br., Fejérváry Géza báró 

és Jósika Samu báró. 

JGlnökké egyhangúiig Andrássy Aladár gróf 

íökamarásmestert választották meg, a ki elfoglalván 

az elnöki széket, a következő beszéddel üdvözölte 

delegácziót. 

Mindenekelőtt meleg szavakban emlékezett meg 

ax elhunyt Albrecht főherczegről. 

Azután köszönetet mond a delegácziónak azon 

megtiszteltetésért, a melyben részesítették. (Zajos 

éljenzés.) A midőn azonban az elnöki széket el 

foglalja, nem vonhatja ki magát azon általános 

uzus alól, hogy főbb vonásokban ne jellemezze 

a lefolyt év politikai eseményeit. Első sorban szem-

betűnő a külügy minisztériumban beállt változás. 

14 évig vezette a monark<a külügyeit Kálnoky 

Gusztáv gróf, a m dón most megvált magas ós 

fontos állásától: magával vitte a magyar nemzet 

elismerését is azon politikáért, a melylyel sikerült 

neki as általános európai béke fenlartását elő-

mozdítani. 

Azon okok birálataba, a melyek Kálnoky gró-

fot magas állásának elhagyására birták, az elnöki 

izékből belemenni nem óhajt, azonban nem hall-

gathatja el, hogy a monarkiának a Balkán 

részekben folytatott politikája a magyar érde-

keknek teljes egészében meg nem felelt és ezért 

örömmel és megnyugvással lát oly diplomatát a 

külügyminisztérium élén, a kinek eddigi pályá-

ján elég alkalma volt azon informácziókat és 

orientációkat beszerezni, a melyekkel felismer-

heti azt a helyzetet, a melyet a Balkán-álla-

mokban a magyar szempontok teljes megvédel-

mezésére követni szükséges. Ebben a reményben 

üdvözli az uj külügyminisztert. (Zaios éljenzés.) 

És biztositja öt a magyar delegáczió támo-

gatásáról. 

Végül lelkes szavakban emlékszik meg a ki-

rályi párról és Isten álnását kéri rá. (Lelkes és 

zajos éljenzés.) 

Ezután megválasztják a delegáczió alelnökóvó 

Széli Kálmánt, jegyzőkké pedig Hegedűs Sándort, 

Münnich Aurélt és Gziráky Antal grófot. 

A bizottságok választása és megalakulása után 

az Ölés véget ért. 

Nagy feltűnést keltett, hogy az ellenzéki tagok 
valamennyien hiányoztak az ülésről. 

Értesítés. 
Értesítem a tanoncz'artó iparos és kereskedő 

urakat, s általában a t. szülők és tanügybarátokat, 

miszerint a város közönsége által fentartott alsófoku 

iparts tanoncziskolában az 1894-95. tanévi vizsgá-

latok a következő sorrendben fognak megtartatni, u.m. 

Június hó 17. és 18-án d. u. fél 5 tői fél 7 óráig 

ai előkészítő és első osztáiy osztályvizsgálatai, a ref. 

•fyhás központi iskolai helyiségében. 

Junius hó 10. ós ll-én d. u. fél 6-től fól 7 óráig 

reform, egyház központi iskolai épületében. 

A szabadkézi és mértani rajzvizsga junius 

23-án d. e. 9 órakor a Kurczán tul levő volt isko-

lai épület rajztermében, az évzáró ünnepély és \ 

jutalmak kiosztáea pedig ugyancsak junius hó 23 án 

délelőtt 10 órakor, a városi közgyűlési teremben fog 

megtartatni. 

Szentesen, 1895. junius 8. 

Nyíry Gyula, 

ipariskolai biz. elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A b I-só 4 8 -as k ö r v á l á s i t 

m á n y i t a g j a i t az idő rövidsége miatt 

ezen uton van szerencsém értesíteni, hogy 

mai nap délelőtti 10 órájára kitűzött választ-

mányi ülés ugyancsak a mai nap délutáni 6 

órájára halasztatik. Dr. Filó Tihamér vál. 

elnök. 

(r.) — Gyű l ések a v á r m e g y é n . A vár 

megye közigazgatási bizottsága f. hó 22 én tartja 

rendes havi ülését. A közig. biz. gyámügyi felebb 

viteli küldöttségének ülése pedig f. hó 12 re van ki< 

tűzve. Minthogy az albizottsági ülések rendszerint 

ugyanazon napon tartatnak, amelyen a közig, bi-

zottság ülései — nincs kizárva, hogy valamelyik meg-

hívóban tollhiba fordult elő, s ez esetben a hiba 

kiigazítására figyelmeztetjük az elnökséget. Annál in-

kább föltételeznünk kell, hogy tollhiba fordult elő, 

mivel szinte hihetetlen, hogy a bizottsági tagokat — 

kivált a vidékieket — szándékosan két különböző 

napon fárasztanák ide. 

(r.) — Gőzha j ó z á s . A cs. kir. osztrák Duna 

gőzhajózási társaság beszüntette Szolnok Szeged kö-

zött a hajó járatokat, s ebhez képest megszüntette a 

szentesi ügynökséget is. Nem maradunk azonban 

gőzhajó-közlekedés nélkül, mert a magyar folyam és 

tenger hajózási részvénytársaság lép az osztrák kol-

legája örökébe, s hajójáratait — mint a városhoz 

intézett átiratában tudatja — augusztus havában 

megkezdi Szolnok, Csongrád, Szentes és Szeged kő 

zőtt. Az űzletvezetőség arra kéri a várost, hogy je-

löljön ki hajóinak kikötőt és állomás helyet. Az e 

végből szükséges helyszíni szemle f. hó 21-én tar-

tatik meg. 

— Ü n n e p i i s ten t i sz te le t volt szombaton 

reggel 8 órakor az izraelita templomban, a király 

koronázásának évfordulója alkalmából, melyen az 

ujjonan szervezett s felnőtt leányokból alakított énnek-

kar orgona kiséret mellett az egyházi énekeken kívül 

hazafias dalokat énekelt. £3 R chtraann Samu tanitó 

mondott emelkedett szellemű beszédet. 

(r.) — Színészet. Mint az előleges sz nház; 

jelentésből és a széthordott szinlapból látjuk, Pesti 

Ibász Lajos színigazgató társulatával megérkezett, Í 

szombaton este tartotta első előadását. 

— Gye rmek-ma j á l i s . Az ájost. evang, 

népiskola növendékei f. hó li-én d. u. 3 órakor 

vonullak ki zeneszó mellett a kurczantu!', ligetbe 

s ott majálist tartanak, Éten mulatságra a szülők és 

gyermekbarátok szívesen láttatnak. 

(r.) — A g y a f i i á g o i osz tozkodás . Szántó 

György szentesi lakos .részibe" bírt egy darab ka-

szálót Kiss Károlytól; a Stóna termésen azonban 

olyan atyafiságosan osztozott meg a tulajdonossal, 

hogy 12 rudassal többet szállított magának, mint 

a mennyi megillette volna. Kis Károly nem vette 

trófára a dolgot, hanem följelentette a járásbíró-

ságnak. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Mindazon ro-

konok, jóbarátok és ismerősök, kik felejthetlen em 

lékü nőm elhalálozása alkalmából a gyászszertartáson 

megjelentek és ezzel részvétüket kifejezve az ón és 

gyermekem fájdalmát enyhíteni szívesek voltak, fogad-

ják ez uton legmélyebb köszönetem nyilváni'ását. 

Szentesen, 1895. junius 3-án. Kriitó Nagy Antal. 
(r.) — Országos v á s á r . Békésen az orszá-

gos vásár f. hó 14. 15 ós 16-ik napjain tartatik meg. 

— Kng l i-verseny . A szentesi kereskedő 

ifjak egyesülete, ma, vasárnap délután 2 órakor nsgv 

d i j k u g l i z á s t rendez, a saját helyisége (Wel-

lisch-ház) udvaron felállított teke-pályára. Vendégek 

azivesen láttatnak. 

— A g y i l k o s h o n v é d b a k a sorsa Ve-
szelka István, szegedi honvéd bakát, ki kétszeres 
gyilkosság miatt került a hadbíróság elé, tudvalevő-
leg az első katonai fórum halálra itólte. A honvéd 
főtörvónyszék — mint értesülünk a halálos ítéletet 
feloldotta. A törvényszék egyúttal uj vizsgálatot ren-
delt el a bűnügyben, mert az elitélt beszámitható-
ságára nézve teljesen megbízható adatokra kiván 
támaszkodni. Az első fokú ítéletből ugyanis nem tű-
nik ki világosan, hogy mdy fokú részegségében kö-
vette el Veszelka a kettős gyilkosságot. 

— A megcsa l t fé r j . A Vásárhely és Vi-
déke irja: Bereczki Mihály hmvásárhelyi tanyai gaz-
dálkodó 18 éven át csendes megelégedetségben ós 
boldogságban élt feleségével, Tatár Judithtal, de há-
zasságuk 19-ik évében az asszony belé szereteti 
egyik tanyaszomszédjukba, Szűcs Jánosba s tiltott 
visszonyt kezdett vele. Bereczki tudott is a dologról, 
nem is. Sejtette, hogy a felesége gömbölyű karjai 
mást ölelnek, piros ajka mást csókol és sötét gya-
núval a lelkében addig lesett a szerelmesekre, mig 
újesztendő tájon a legezudarabb bizonyítékokat sze-
rezte össze neje hűtlenségéről. Az erős férfiú meg-
rendült. A családi élet nyugalma messze elköltözött a 
gyékényes fődelü kis tanyáról. Czivakodás, perpatvar 
költözött az akáczoktól árnyalt tanyába, a mig végre 
Bereczki M hály tévelygő gondolatánál az öngyil-
kosságra határozta magát s f. bó 3 ára virradó éj-
jel, mig felesége aludt, beugrott a kútba. Az asz-
szony észrevéve férje tettét, fellármázta a szomszé-
dokat s hajnalban Szenti István kihúzta a megcsalt 
férj hulláját a kútból, hogy azután jelentést tegye-
nek az esetről a rendőrségnek. A bullán talált sérü-
lések és zúzódások, valamint azon körülmény, hogy 
az asszony, Tatár Judith rosz viszonyban élt férjé-
vel, kezdetben gyilkosságot gyanittattak, de az or-
vosi bonczolás kétségte'enűl megállapította! az ön-
gyilkosság esetét. A szerencsétlen ember koporsójára 
még Tatár Judit is ejtett egy fájó könycseppet. 

— M i k o r a f é r j A m e r i k á b a n v a n . 
Lévai Samu. Bejczéböl való gazda, Amerikába ván-
dorolt ezelőtt bat esztendővel, szép ifjú feleségét és 
kis fiucskáját itthon hagyva. Az asszony sokáig a 
minta hűségek képe volt és szorgalmasan dolgozva, 
házát, fiát gondozva, busult férje után. Hiába jártak 
utánna a fa u legényei, még az özvegygyé lett jó-
módú Orosi János gazda is hiába mondta neki, hogy 
még legénykorában szerelmes volt belé és kéri most 

kezét, mit se használt. Az asszonyt azonban Orosi 
tovább rajongta körül, hízelgett neki és kedvében 
járt gyakran ki is segítette, ha valamire szüksége 
volt. Végre mégis megtántorodott Lévainó, és a vi-
szonynak ezelőtt két héttel született leánygyermek 
lett a gyümölcse. Ettől kezdve az aszszoeyt lelkiis-
mereti furdalások kezdték gyötörni. Se éjjele, se 
nappala nem volt többé és gyötrelmeit még inkább 
fokozta, az, hogy a faluban ujjal mutattak rá az eddig 
olyan mintaéletü, elhagyott asszonyra, a ki aztán 
tegnapelőtt, a mikor a kilencz éves fia az iskolába 
indult, kétszer is visszahívta az útról, csókjaival 
árasztotta el. — Isten veled gyermekem ! Az ég ol-
talmazzon téged! — kiáltott utána. Az auya aztán 
kis leánya bölcsőjére borult, és egy ideig keservesen 
zokogott, aztan fölment a padlásra és fölakasztotta 
magat. — Az esetről azonnal értesítették az abauj-
szántói szolgahíróságot. A szolgabíró a gyermekeket 
azonnal elhelyezte, és intézkedett, hogy az Ameriká-
ban élő fóriet a történtekről értesítsék. Az eltánto-
rodott szegény asszonyt nagy részvét mellett kisér-
ték a sírjába, 

— K n n s á g i l a k o d a l o m az erzredé-
ves ü n nepen . E'.redeves kiállításunk ünnepségei-
éinek egvik csinos részét fogja képezni a kunsági 
lakodalmas menet, melyet Karczag, Turkeve, Kisúj-
szállás, Kun-Szent-Marton, Kunhegyes és Madaras 
községek.fognak bemutatni. A nagy gonddal összeállí-
tott tervezet szerint a lakodalmas menetbe részt vesz : 
24 lovas legény, darutollas pörge kalappal, bő ing 
és gatyában, sarkantyús csizmával, avagy gatya he-
lyett m a g y a r n a d r á g , o l d a l t pity-
kés zsinórral, és pilykés dolmány. A násznépet a 
jegyes párok, vőfélyek, násznagyok, s a lakodalmi 
kiséret képezi, és pedig számszerint 50 férfi és 50 
nő kunsági népviseletben, kik 16 két-esetleg három-
lovas kocsin vonulnak. Az asszonyok magyar fejkö-
tőben, s a népies viseletnek megfelelő honi ruhá-
ban, a lányok pedig pártával, sötétkék alapon fehér 
pettyes szoknyában, bő ingválban és magyaros de-
rékben jelennek meg. A menet k'induló pontja az 
eddigi megállapodások szerint a Kálvin-tér lenno, 
honnan a lakodalmas menet czigányzene mellett a 
megállapított rendben a Muzeum-, Károly , és Váczi-
körutakon, valamint az Andrássy-uton át a kiállítás 
területén felállítandó kun csárdához vonul, hol a 
specziális kun tánezok mellett meg fog tartatni a 
lakodalom. Nem csekély érdekességet fog kölcsö-
nözni a menetnek az a körülmény is, hogy az lehe-
tőleg valóban lakodalmas menet lesz. A menetben 
>gazi jegyespárok is résztvesznok, kik a közbeeső 
templomok valamelyikében örök hűséget fognak egy-
másnak esküdni. Budapesten is alkalmuk lesz te-
hát látni, hogy a tüzes kunok hogyan járják a híre« 
— menyaazonytánczoL 



3. oldal. 

— Sserelmi dráma. Szombathelyen, Ár-
vav Ferenoz 20 év ŝ lakatos lejrénv régibb idő ota 
benső viszonyt folytatott Holdosy Mária 18 óves le-
ánvnyal, ki egy itteni ro«s7hirü házban tartózkodott. 
Hétfőn este 9 órakor Arvay megjelent a nyilvános 
há?ban s egész reggelig kedvesével ivott és mulatott 
s akkor az egyik szobába bezárkóztak, ahol egész 
reggelig nvugodtan tartózkodtak, mígnem Árvay ked-
den délelőtt fél tiz órakor egy 5 milliméteres revol 
vérből először a leány s őt perczczel később a sa-
ját szájába lőtt. A lövések zajára berohanó há?nép 
vérfürdőben henteregve találta a szerelmeseket. A 
rendőrség dr. Alemy törvényszéki orvossal azonnal 
megjelent a helyszinén, s az orvos konstatálta, hogy 
Holiosy Máriának állkapcsába, Arvaynak nyakszirt-
jébe hatolt a golyó és egyiknek állapota sem élet-
veszélyes. 

— Kétszeres öngyilkosság. Aradról ir 
ják: Szenzácziós öngyilkosság színhelye volt hétfőn 
délelőtt 10 órakor a lövölde helyisége. Takács Ist-
ván városligeti kertész régebb idő óta féltékenyke-
dett fiatal nejére, ami az utolsó napokban annyira 
elkeserítette hogy több izbpn foglalkozott már az 
öngyilkosság eszméjével, Pünkösd első napján este 
ismetelten e miatt összeczivódott nejével. Az éjet 
nagyobb izgalommal töltötte el. Hétfőn kora reggel 
tisztességesen bepálinkázott. Délelőtt 10 órakor ma-
gára csukta a lövöldében levő lakása ajtaját s a 
szobaajtó mellett levő szegre egy erős zsineget al-
kalmazott, melyet nyakára erősített s egy székre fel-
állva, forgópisztolyából egv golyót hálantékaoa röpi 
tett. A gydkos golyó halalos volt s igy nem volt 
szüksége, hogy a zsineget a nyakára a'kalmazza, 
Mindazonáltal a lövés eldöriülése után csüngve ma-
radt a holttest, ugy akasztották le róla. 

— A baka szülő fa lu j ában . Horgoson 
egy baka véres pünkösdöt csinált és felforgatta a 
kis panganéttal az egész falut. Hát hiszen régen is 
tudva van, hogy némi veszedelmet jelent az, ha a 
falu egén megjelenik a szabadságra eresztett baka 
a panganéttal, mert hamarabb lészen ebből a vitézi 
vizitelésből véres verekedés, mint a legsötétebb fel-
hőből eső. Mert ha a baka gyerek hazakerül a czi 
vil-tanyara latogatóba, egy-egy generális lesz ott-
hon valamennyiből, s nagyra megnő a mundér alatt 
a hadfi-virtus. Horgoson — mint a ,Sz. N." irja — 
egy iczi-ptczi kis honvéd baka Szeged városából a 
pangauét hegyére két czi7il-legényt tűzött fel, olyan 
alaposan, mintha bizony muszkakra eresztettek volna 
Hol történt? Hol másutt, mint a tanczhelyen. a 
korcsmában. Ez a csata-szinhcly, mióta dicső Ár-
pád apánk elfoglalá vala ezen hol görbe, hol 
egyenes földet az ő ezred-izigleni ivadékjainak. 
Legénykedtek, oszt a baka csörgette, rángatta pag-
nétot, hogy: — Odébb testvér, itthon van a sereg. 
A sereg oszt a Bálint Pistát és á czimboráját ugy 
megszurkalta, hogy sokáig nem lesz belőlük ép em-
ber, oszt helyettük más arat ezen a szomoruságos 
nyáron. A győzelmes harczfi azonban, nem sokáig 
élvezhette szeretett szülőfalujaban a dicsőségesen be-
végezett csata diadalát, mert a csendőrök még ott 
helyben lenyomtak, a vérben piszkálódó panganétot 
elvették tőle és fényes kísérettel bekísérték Szegedre 
beszámolván a kiránduló csatahőssel a katonai pa-
rancsnoksagnak, amely a hadbirósagnik szolgál-
tatta ki. 

— A perzsa sah czime. A perzsa saho-
alattvaloi következő megszöilitassal illetik: Legtön 
ségesebb halanaó, fonása a móltóságnak, nagysag 
nak, hatalomnak és dicsőségnek, kepinasa a napban, 
testvére a holdnak és a csillagoknak, ftje a kirá-
lyoknak, és küldötte, minden halandók vágyakozása-
nak targya, hivők fejedelme, a föld egyetlen trónu-
sának ura, első rangú fejedelem, Isten arnyéka, a 
legnemesebb királyok sarjadéka, idők és lények ura, 
nemzedékek oltalmazója, minden győzelmek atyja 
stb. stb. 

— Idegesség. Vendég: Pinczérl hozzon ne-
kem egy vesepecsenyét, de nagyot, mert ón olyan 
ideges vagyok, hogy minden kicsinység felingerel. 

— J ó tanács. A. Uram, kéisegbe vagyok esve! 
A kis Angéla szive olyan kemény mint az aczél. 

B. tudja mit uram ! kisértse meg gyémánttal, 
az még az aczólnál is keményebb. 

kr. méterje a , magánosoknak 
^ l e g d i v a t o s a b b női mhaSZÖVeteknek bérmentve ház-
* T mintázott hoz szállitva. 

ugy ezernyi generben a legczélszerübb és legelegán-
sabb női-, uri- és gyermek-ruhaszövetek 
legújabb divatú, legtartósabb és legfinomabb gyapjú 

és pamut szövetekben 2—6 
l ego l c sóbb gyá r i áron , méter- és vég-

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

véibéiy^ 0ETT1NGER&L,ZÜRICH,SCHVEIZ. yC ibé iy£ 
Gazdag minta-választék kívánatra bérmentve. 

Színezett divatképek ingyeu. 

SZENTES I LAP . 

Elhaltak névsora. 
1895. junius hó 1-től 1895. junius hó 8-ig. 

Nómedi Eszter, 15 éves, gümőkór. — Győző 
Molnár István, 16 éves, agyhártyalob. — Sarkadi 
Szabó Erzsébet, 1 éves, angolkór. — Fábián Nagy 
Mária, 2 és fél éves, agyhártyslob. — Sarkadi Nagy 
Zsófia, 30 éves, szívszélhűdés. — Berényi Mária, 
34 éves, tüdőgümőkór. — Buzi Sánder, 12 napos, 
születési gyengeség. — Buzi Eszter, 12 napos, szü-
letési gyengeség. —• Forián János, 24 éves, tüdő-
gümőkór. — Vecseri Eszter, 15 óves, tüdőgümőkór. 
— Kupiczik Ferencz, 53 éves, tüdővész. — Bíró 
Antal, 16 óves, hashártyalob. Takács Lídia, 2 hó-
napos, túdőhurut. — Mikecz István, 2 ós fél éves, 
tüdőlob. — Molnár Marton, 64 éves tüdővósz. — 
Kecse Nagy Sándor, 38 éves, túdőszélhüdós. — Gyö-
mön Juliánná, 1 hetes, bélhurut. — Horváth Juli-
ánná, 5 hetes, tüdőhurut. — Kotymán Juliánná, 
9 éves, gümőkór. — Olosz Juliánná, 45 óves, szív-
baj. — Dóséi Klári, 74 éves, végelgyengülés. 

tí.fi 

S t a r k \ A n d o r 
IV. tized 111. számú háza kedvező feltótelek 
mellett eladó. L tized 196 számú itf h á -
zánál egy bolthelyiség szeptember 
1-től kiadó. Értekezhetni könyvkereskedé-

sében a kávéházzal szemben. 1V10 

ifj. Varga Imrének 
Budai Imre által birt bolt helyisége egy 
vagy több részben kiadó, ezen ház örök 

özv. TEMESVÁRI ISTVÁNNÉNAK 
kistőkei állomás mellett 33 hold földje örök 
áron eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó, ér-

tekezhetni a helyszinén. 

1460. sz./aü. 1895. 

Hivatalos hirdetmény. 
A szeszadóról alkotott 1888. XXIV. t. 

cz. 5. $-a értelmében azoknak, kik szeszes fo-
lyadékkal sem kicsinyben, sem nagyban nem 
kereskednek, megengedtetik, hogy öntermesz-
tette anyagokból, önmaguk és egykenyeres 
családtagjaik, vagy^cselédeik részére évenkint 
(az évet szeptember hó 1-tŐl augusztus hó 
végéig számítva) a százfoku szeszmérő sze-
rint számítandó legfeljebb bü fokú pálinkát, 
egy hehtolitert meg nem haladó mennyiség-
ben adómentesen főzhessenek. 

A törvény által engedélyezett kedvez 
ményre oly figyelmeztetéssel hivatik fel az 
adózó közönség, hogy azok, kik az adómen-
tes pálinka főzés kedvezményében részesülni 
óhajtanak, ez iránti szándékukat a városi 
adóhivatalnál, legkésőbb augusztus hó l-ig 
szóval vagy írásban jelentsék be. 

Szentes, 1895. május Is). 

2V3 
Nagy József, 

aü. tanácsnok. 

áron is eladó. 1—3 

5950/1895. Csongrádvárm. alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrád vármegye törvényhatóságnál üre-

sedésben lévő s évi 800 frt fizetéssel és 
400 frt lakbér illetménnyel javadalmazott 
ü-sod alszámvevői állásra ezennel pályázatot 
hirdetek s felhívom azokat, kik ezen tiszti 
állást elnyerni kívánják, hogy erkölcsi maga-
viseletüket és az 1 Sód. 1. t.-cz. 17. $-ában 
körülirt elméleti képesítettségüket igazoló ok-
mányokkal kellően felszerelt s dr. Vadnay 
Andor vármegyei főispán ur Ő méltóságához 
czimzendő pályázati kérvényeiket 1895. évi 
junius hó 18-ik napjának d. u. 5 órájáig 
hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. junius 3-án. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1 — 3 alispán. 

Z e n e - l i a i i j g v e r s e i i y 
a vasúti vedéglöben. 

Van szerencsém a tisztelt n. L közön-

séget értesíteni, hogy minden vasárnap és 

ünnep napokon az első czigány zenekar 
hangversenyt tart délután 5 órától 8 

órától. Egyúttal értesítem a n. é. közönsé-

get, hogy nálam ily alkalommal fagylalt 
és jeges kávé és mindennémű ezuk-
rász sütemény lesz elárusítva, kitűnő 

italokról és étel ekröl gondoskodva van, 

Kérem a n. é. közönség becses pártfo-

gását maradok tisztelettel: 

Deutsch Dávid, 
ÍVi vasúti vendéglős. 

Árverési hirdetmény. 
A szentesi kereskedelmi részvénytársa-

ság összes ingóságai f. évi junius hó 10-én 
az az hétfőn d. e. 8 órától kezdve árverésen 
fognak eladatni, az árverés a Weil-Iéle fate-
lepen, az ott lévő faanyagok, felszerelések 
fa-munkáló eszközök (gatter, kőzfűrész s 8 
lóerejő locomobil) lakatos műhelyhez való 
felszerelés, fúrógép, csavarmetszők, űlő, kala-
pács és apró szerszámok, gépszijjak, gépolaj 
és kocsikenőcs stb. elárverésével veszi kezdetét. 

SZENTESI KERESKEDELMI RÉSZ-

VÉNYTÁRSASÁG FELSZÁMOLÁSBAN. 

O O O O O O O Ú Ü O O O O O O O O O 

F igye lmet kérek l 

A közeledő cséplési időre bátorkodom a 
t. közönség figyelmét tisztelettel arra fel-
hívni, hogy esetleg szén szükségletét nálam 
előre bejelenteni szíveskedjen, mely esetben 
igen olcsó ár mellett szálittatnék ugy a leg-
jobb minőségű porosz mint magyar szenet. 

Egyszersmind pedig ajánlom jól beren-
dezett vas- és fűszer üzletemet ahol üzle-
tembe létező czikket a lehető legolcsóbb áron 
elárusítok. 

t i s z t e l e t t e l : 

Gunst Lipót. 

S L O O J O O O O O O O O O O Q OOOOOOOOÍ 

1 ifj. Z s o l d o s f erejtes 
szentesi téglagyárában kocsi- és 

gyalog utak burkolására alkalmas 

járda-tégla 

tiz évi jótállás mellett is, 
továbbá fal- és kut-tégla, valamint 

vakolat nélküli építéshez alkalmas 

sajtolt téglák, szabadalmazott fedél 

cserép, négy és hatszögletes padolat-

téglák kaphatók. 6V10 

U O O O O O O O O O O Ü oooooooooojaoooi 

MINDEK KQHTYKERESKEDESBEH 
kapható, 

dr. 31 ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért mfive 

ü „Megrongált ideg- es nemi rendszer" ü 
60 krajczár 

levélbélyegben va'ó beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 14V52 
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40—«0 méter mély egész könnyű márgában 
vállalat utján kiadandók. Bővebbet e l a p 

kiadóhivatalában. 
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Gyomor-

cseppek 
uafys«er0< 
nélkülözh«tetl*n és 
házi éa népszer 

A gyomorbetegség tünetei: ánrágyta 
lanság. gyomorgyengsság, bOzte lehelet, 
fsliujttág, savanyu, felböffögé«. hasmenés 
qyemorégás, fslvslegss, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor ás hányás, gyaiargBrcs 

gyogyarertuk bizonyult 

gjfomor bajcknál, 
ismsretas 

szükQlás. 
Hath átható* 

fejfájásnál, a menynyiben ei a gyomortól 
s tármai ott, gyo morful térhatásnál ételekkel 
éa italokkal, giliszták, májbajok éa himor-
rhoMáknál. 

Említett bajoknál a Tlssrlssexelll 
gyomoiTHeppek érek ota kitű-
nőknek bizonyultak, a mit száz meg aaáz 
bizonyítvány tanuait. Egy kie Öreg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
ÜTÍK ára 70 kr. iTeg ára 

V « 
K'rály utcza 

A rédjegyet 

Tlrfik 
i d a p e s t , 

és aláírást tQieteeen 

, ,romági főraktár: 
f gyógyszertára Bi 

tessék megtekinteni! Csak OIT cseppeket 
k burkolatára teeeék elfogadni, melyeknek 

zöM szalag van ragasztva 
aláírására! (C. Brády) és eaaa aaavakkal 
.Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczelli tyai»srossWsk valodian 

k sen to 

Szentes ; Várady Lajos és Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-
tou : Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 21 —23 

o * 
A 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

S Z E N T E S I L A P . 
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T l n c t , n e r v i t o n l c a 
für. Lleber tanár Idegerásitó Ellxlrje ) 

Csak a kereszt és horg. védjegygyei valódi 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 

és h«tóság;lag hitelesített rendelvény szerint. Eẑ n 

szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 

különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 

i hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e gy z éke t ingyen. Egy üveg 

ára li/i, 3-5 Mark j 

Gyomoríájosoknak ajánlható a sokszoro-

san kipróbált Sz nt Jakab féle gyomorcsepp. Egy 

üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essenz 

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 

26-40 Kö zpon t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

OOOOOÜOŰÜOOOOÜÜOOO 

68. fzám. 

Szépiiegyi K á r o l y 
kis tökei tanya földje, 33 hold 1000 ngy. öl 
szöllös kertel, és épületekel együtt árendába 
kiadó, esetleg örök áron is eladó, értekezni lehet 
a tuljdonossal. Kunsentmártoni betekincsi 

gőzmalomban. 2—3 

Essenz stomatika compos, Védjegye J. a csillagban. 

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

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalansá^, 
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-téle idegerősitő 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóság lag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

Ie-7ál/nccáfr a rosszabb esetben is gyó-
IbZdKUbddg gyitható Sougode Essen/, 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vaRy a nélkül. Szin, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-dopot: Hofifniami gyógyszertára Scheuditz 
Leipzig. 26 40 

v o k x k x x x x ö x x x x x * k : 3 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásványvizek királya. 

K i t ű n ő é l v e z e t i és g y ó g y v í z , mely a bécsi és párisi világ-

tárlatokon elismerő okiratot és ezüstérmet nyert. 

Leggazdagabb szabad és félig kötött szénsavtartalmánál fogva eddig 

az egyedüli, mely az egyenlítő alatt is átszállítható, anélkül, hogy akár 

erejében, vagy jó izében és üdességében változást szenvedne. 

M i n t g y ó g y v í z igen jó hattással alkalmaztatik : vérszegénység, 

idegbántalmaknál, emésztési zavaroknál, valamint női bajok és a hugy ivar-

szervezett több bántalmainál. 

M i n t ü d í t ő i t a l tiszta, kellemesizü, pezsgő, borviz, tisztán vagy 

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul ál l ! 

Főraktár: Szeates és vidékére. 

U é € Z K Á L i ü Á H 
üveg és porczellán kereskedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden fűszer-kereskedésben. 24V 

Megérkezett 
Illái- a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti gyémánt kasza. 
Ajánlom tisztelt gazdaközönséguek 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 Kokus-kötélre, mely vontatók lekötözésére sokkal alkalmasabb mind az 
eddig használt drót, mert 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. Kuha szárító kötél gyanánt is igen alkalmas. 

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

érkezett kitüfiő kávé, finom édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 
Figyelmen kivül ne hagyják még a nálam igen oicsón 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: 
yV52 OSZTERHUBER RÓKUS, vas és füszer-üzletében kapható. 

Szentes. 1896, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 




