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Füst, láng nélkül. 

(P.) Mióta a delegáczió szerencsétlen in-

tézménye fentáll, még ilyen kemény legé-

nyeknek nem mutatkoztak a mamelukok soha, 

mint az idén. A hetvenkedésrői visszhang-

zóit Európa, s hallottuk a fenyegetéseke , hogy 

tűzzel vassal fogják megtámadni a kttlügy 

minisztert, és móresre tanítják a hadügymi-

nisztérium generálisait. 

A külügyminiszter ellen azért agyarko 

dának, hogy miért nem regulázta meg a ró 

mai pápát ? A hadügyminisztere pedig azért 

készültek megleczkéztetni, hogy merészkedett 

túllépni a költségvetést, és fitytyet hányt a 

harmadik katonai akadémia ügyében hozott 

delegácziónális határozatnak. 

A könnyenhivő publikum elkészült a nagy 

spektákulumra, s várta a viharos üléseket, 

a szenzácziós kirohanásokat. 

A várakozás annál inkább fel volt csi-

gázva, mert a delegáczió bemutatkozasa al-

kalmával a törzsökös mameluk Münich Au 

rél, a hadügyi albizottság előadója, magyaros 

Őszinteséggel megmondta a királynak, hogy 

a hadügyminiszter engedetlensége semmikép 

se menthető. A delegáczió elnöke pedig meg-

nyitó beszédében csipős czélzásokat tett a 

külügyi politika hibá ra. S később, a hadügyi 

albizottság ülésében Hegedűs Sándor főfőma-

mtluk határozati javaslatot nyújtott be, mely-

nek éle a hadügyminiszter ellen irányult. 

Mikor aztán csakugyan tettre került a 

dolog, s a tromfot ki kellett volna vágni, 

a hegyek — egereket szültek. 

A delegátus urak a külügyminiszter előtt 

szépen hajlongottak, a külügyi politikát pom 

pásnak találták, s a római jegyzék felől, ame-

lyet hónapokon át hösz vehemencziával és 

zabolázhatatlan szilajsággal követeltek — még 

csak egy árva szó sem esett. 

És a hadügyminiszter ur ? No az olyan 

fényes diadalt aratott, amilyet soha se fog 

aratni a muszkán. A túlköltekezését egy meg-

rovó szó nélkül helybenhagyták; a jövőre 

nézve megszavaztak neki annyi milliót, a 

mennyit csak nem restelt kérni; ami pedig a ma-

gyar földön felállitandó harmadik katonai 

akadémiát illeti, kimondták, hogy arra 

ezidő szerint csakugyan nincs semmi szük-

ség, s nem is lesz soha, amig a hadügyi 

kormánynak nem tetszik. 

Még maga a nemzeti párt is lojálisán 

megszavazott mindent, és megelégedett azzal 

a — szinte komi us kijelentéssel: „Itt nem 

szólunk semmit, hanem gyerünk csak haza, 

majd otthon megmutatjuk, hogy ki a legény 

a csárdában.* 

Szerdán volt vége a delegácziónak, s a 

záróülésen a közös kormány nevében, Kállay 

Béni közös pénzügyminiszter megdicsérte azt 

a nagy lojalitást^ és alázatos engedelmessé-

get, melyet a delegátus urak a közös kor-

mánnyal szemben tannsitottak. 

A tüzes ¿csóva tehát, melylyel a vitéz 

mamelukok a bécsi miniszteri palotákat föl-

akarták gyújtani, szépen elaludt, s nem 

maradt belől más, csak a — szalmacautak, 

A füstöt igen, de a tüzet és a lángot nem 

láttuk. Hanem a füstpénzt lesz szerencsénk 

megfizetni. 

Városi közgyűlés. 

(P.) A folyó hó 27-én tartott városi közgyűlés 
békesseges hangulatban, minden összekülönbözés nél-
kül folyt le. 

A napirend előtt felszólalt Varga Benjámin, 
aki elpanaszolja, hogy a volt közjegyző által kiállí-
tott árvatári kötelezvények helyett — minthogy 
azok állítólag hiányosak — uj kötelezvények kiállí-
tását követeli az arvaszek, ami az árvatári adosok< 
nak nagy költséget okoz. Nem tartja méltányosnak, 
hogy a felek — akik nem okai a kötelezvények hia< 
nyos voltának — ezen költségekkel terheltessenek; 
intézkedést kér az iránt, hogy vagy maradjanak er-
vényben a régi okiratok, vagy legalább az uj köt-
vények luallitásanak költségei alól a felek fölmen-
tessenek. 

Burián Lajos polgármester előadja, hogy a ku-
déses okmányok csakugyan hiányosan vannak szer-
kesztve, ugy hogy nem birnak közokirat jellegével; 
tehát az árva pénztár érdeke mulhatlanul megkí-
vánja, hogy az adósok uj és szabályszerű kötelez-
vényeket állítsanak ki. 

Katai Pál János tudomasa szerint nemcsak 

az árvatári kötvények, hanem a volt közjegyző által 

kiállított mindenféle okmányok hiányosak. A feleket 

figyelmezteti erre a mostani közjegyző, akinek ez a 

dolog dus jövedelmet hajt; ámde igazsagtalanság, 

hogy a feleket önhibájukon kívül ilyen költségek 

viselésére szorítják. Szerinte azok az állami közegek 

n feleiósek, akik a volt közjegyző ellenőrzésére let-

tek volna hivatva. Írjon lel tehát a közgyűlés a kor-

mányhoz, hogy a mulasztásban vetkes ellenőrző 

közegeket szorítsa kártérítésre ; s egyúttal kérjük lel 

Sima Ferencz országgyűlési képviselőt, hogy az ese 

tet a parlamentben tegye interpellaczió tárgyává. 

Burián Lajos polgármester abban igazat ad 

Katainak, hogy az ellenőrző közegeket súlyos felelős-

ség terheli, mert a volt közjegyző mulasztásai és 

hibái miatt sokszor felszólaltunk, de a felettes ha-

tóság mituiiy rendben talált mindent. Ami a mos-

tani közjegyzőt illeti, annak csak halaval tartoznak 

a felek, hogy a hibákra tigyelmezteti őket, a azon 

felül az uj okmányok kiállításáért az őt szabalysze-

rint megillető összegnél mérsékeltebb dijakat szed. 

Sima Ferencz tűrhetetlennek tartja, hogy a 

volt közjegyző botrányos hibáiért még azt a morá-

lis elégtételt se kapta meg a közönség, hogy az el-

lenőrző közegek mulasztását megtorolták volna. Nem 

akar rekriminálni, csak annyit jegyez meg, hogy 

ha ellenzéki emberekről lenne szó, majd lenne itt 

országraszóló lárma és irtóhadjárat. Az árvatári köt-

vények dolgában az árvaszék is hibás, mert hiányos 

kötelezvényekre nem lett volna szabad kölcsönöket 

kiutalváoyoani. Teljesen osztozik a polgármester 

azon nézetében, hogy a mostani közjegyző hálás el-

ismerést érdemel azért a lelkiismeretességéért és elő-

zékenységéért, miszerint az okmányok hibás voltára 

figyelmezteti a feleket, mert ezzel megbecsülhetetlen 
szolgálatot tesz nekik s esetleg nagy kártól óvja 
meg őket A közönség érdekében szükséges, hogy a 
közgyűlés irjon fel az igazságügyminiszterhez az 
iránt, hogy alaposan vizsgáltassa meg a volt köz-
jegyző által kiállított okmányokat, s a mennyiben 
azok hiányosaknak találtatnak, az uj okiratok kiállí-
tásáért járó összes költségeket teríttesse meg a köz-
jegyzői kamarával, esetleg az állami pénztárból. Ha 
a Döme-féle arvatári sikkasztásból származó kár 
megtérítésére kötelezték a városi tisztikar több tag-
ját, akkor a volt közjegyző manipuláczlójáért is fe-
lelősek a felügyeletre és ellenőrzésre hivatott ha-
tóságok. 

Bánfalvi Lajos feleslegesnek tartja Sima indít-
ványát, mert az ő tudomása szerint ugy a pénzügy-
igazgatóság, mint a közjegyzői kamara ellen el van 
rendelve a fegyelmi vizzgálat. 

Burián Lajos polgármester konstatálja, hogy 
a fegyelmi eljárásról a városi hatóságnak semmi tu-
domása nincs. 

Sima Ferencz megjegyzi, hogy ha igaz vuiua 
is a Bánfalvi állítása, abban nem nyugodhatunk 
meg; mert szomorú tapasztalataink vannak az ef-
féle fegyelmi eljárásokról. Lehet, hogy majd meg-
dorgálják a mulasztó közegeket, s azzal vége lesz; 
a közönségnek pedig nem ez kell, hanem kárté-
r í tés . 

Szeder János helyesli Sima indítványát, csak a 
fokozatos felelősség, nevezetesen az állami kártérítés 
kérdését óhajtaná ezúttal mellőzni — opportuntási 
okokból. 

A közgyűlés azonban elfogadta a Sima Ferncz 
indítványát. 

Áttérve a napirendre, a polgármester előter-
jeszti, hogy a jövő hónapban megkezdik a fogyasz-
tási és italmérési adó haszonbérbe adására vonat-
kozó egyezkedési tárgyalásokat; kütelességének tar-
totta tehát e tárgyban a közgyűlés utasítást kikérni. 
Tájékozásul két körülményt tart szükségesnek a köz-
gyűlés figyelmébe ajánlani. Az egyik az, hogy az 
eddigi tapasztalatok szerint a város mindig ráfi-
zet a bértletre. Ezzel szemben áll ugyan a törvény 
azon intezkedése, hogy ha a város kitudja mutatni, 
miszerint .szabályszerű kezelés" mellett is deficzitje 
van, megfelelő bérleengedésben, illetőleg visszatérí-
tésben részesül; de ez nagyon problematikus ked-
vezmény, mert a pénzügyi közegek ítélik meg, hogy 
a kezelés szabályszerű volt-é, s azok rendszerint 
igen skrupulózusak. A másik figyelemre méltó kö-
rülmény az, hogy a törvény szerint a város, mint 
volt regaletulajdonos, a tiszta jövedelemben oszto-
zik; s e czimén a mult évben is 7000 ftot kaptunk 
mely összegtől elesünk, ha a város lesz a bérlő. 
Megfontolandó tehát, hogy bele menjünk é a bér-
letbe ; annál inkább, mivel a mostani bérlő ellen az 
első évben sok volt ugyan a panasz, de mostanában 
nem merült fel ellenne semmi kifogás. 

Szeder János köszöni a polgármester felvilágo-

sításait, de hivatkozik arra, hogy minden jóravaló 

község iparkodik a kérdéses jogot a kezébe kapni. 

Mondja ki tehát a közgyűlés, hogy óhajtja a bór-

letet megszerezni, s utasítja a polgármestert, hogy 

a pénzügyi hatósággal egyezkedjék és az eredmény-

ről tegyen jelentést. 

Sima Ferencz óvatosságból nem kívánja ezút-

tal kimondani, hogy a bérletet megakarjuk szerezni: 

csupán arra kéri utasítani a polgármestert, hogy 

közvetlenül a pénzügyminisztériumnál szerezzen tá-

jékozást a föltételekről a tegyen a közgyűlésnek in-

dokolt javaslatot, 
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szünetelésére 150 frt Neuman Jónás nem fél attól, hogy a bérlet kompközlekedés hosszabb 

deficzittel jár; sőt meg van győződve, hogy tisztes- haszonbér leengedtetett. 

Béget hasznot hajt. Nehogy most is elkéssünk, mint a Többeknek járdakészités iránti kérelme - Í 

múltkor, arra kéri utasítani a polgármestert, hogyI mennyiben a téglakészlet engedi teljesíttetni ren-

a kellő tájékozást hamarosan szerezze meg, s e tárgy-

ban rendkívüli közgyűlést hívjon össze. 

A polgármester megnyugtatta Neumant, hogy 

a dolog nem less elodázva; mire a közgyűlés elfo-

gadta Sima indítványát. 

deltetett. 

A vásárzug kinyitása iránt beadott kérelemre 

kimondta a közgyűlés, hogy azt csak ugy hajlandó 

ezidő szerint teljesíteni, ha a fölmerülő kisajátitási 

költségekhez az érdekelt háztulajdonosok hozzájá-

A Zámpori Pál rendőralkapitány választását rulnak, s ezt 30 nap alatt bejelentik, 

megsemmisítő belügyminiszteri határozat tudomásul A magyar folyam és tengerhajózási részvény-

vétetett; s egyúttal a közgyűlés, Sima Ferencz in-

dítványára kimondta, hogy — tekintettel arra, mi-

szerint az általános tisztújítás már 8 hónap múlva 

bekövetkezik; tekintettel továbbá arra, hogy a kér-

déses állás csak kisérletkép rendszeresítetett, s hogy 

a szervezési szabályrendelet legközelebb módosítás 

alá kerül, és akkor lesz eldöntve, hogy ez az állás 

fentartaitk é vagy nem ? — nem kívánja választás 

utján betölteni a rendőrkapitányságot, hanem arra 

ideiglenesen Zámpori Pált alkalmazza. 

A második mérnöki állás betöltése azon okból, 

mert a fizetés fölemelés iránt majdan a szervezési 

szabályrendelet általános módosításánál határoz a 

közgyűlés — Sima Ferencz indítványára — szintén 

elhalasztatott; de ugyancsak Sima indítványára az 

általános tisztújításig a főmérnök mellé egy műszaki 

napidíjas adatik, kinek napidija az 1000 frt mér-

nöki fizetésből lesz fedezendő. 

Több szentesi lakosnak azon kérelme, hogy 

fogyasztási adóbérlő által a must után illetéktelenül 

beszedett adótöbblet visszatcrittessék — Sima Fe-

rencz indítványára csak abban az esetben terjeszte-

tik a pénzügyminiszter elé, ha a panaszosok állítá-

saikat bizonyítékokkal támogatják ; mert fordultak 

már elő esetek, hogy midőn a vizsgálatra került a 

sor, a panaszosok vagy nem tudták állításaikat igá-

zó ni, va;y panaszukat visszavonták, s ezzel a köz-

benjáró városi hatóságot is kompromittálták. 

Ifj. Sarkadi Nagy Mihály volt helyettes kapitányi 

fogalmazó a megyéhez történt kineveztetése folytán 

állásától megválván, igen szép levélben vett bucsut 

a várostól s hálásan megköszönte a szemelye iránt 

tanúsított bizalmat. A bucsuzólevél tudomásul vétetett 

Hosszn vita fejlődött ki a mágocsi ut kijaví-

tása iránt többek által beadott kérvény fölött. Végre 

elfogadták a polgármester javaslatát, mely szerint a 

mérnök a szükséges javitást az utászok áltat telje-

síttesse. 

Fekete Ferencz révbérlőnek — tekintettel a 

társaság azon kérelmét, hogy a város vegye meg 

részére a Duna gőzhajózási társaság állomási épü-

letül használt fabódéjál - Novobáczky Győző ta-

nácsnok a gazd. szakosztály nevében pártolólag ter-

jesztette elő. 

Sima Ferencz azonban kifejtette, hogy ez a 

társulat az államtól óriási szubvenczióban részesül, 

s így valóságos telhetetlenség tőle, hogy a várostól 

kíván állomási épületet. Ha helyet és utat kér, azt 

szívesen megadjuk; de tisztességes állomási épület-

ről gondoskodjék maga a társulat. A várostól an-

77. 

Fehér Antal rágalmazási pert índitott 

Nagy G. József közgyám ellen, ki Fehér An-

talra ama vádakat szórta, hogy a község ká-

rára régebben nagyobb összeget kezelt el. 

Természetesen e rágalmak nagy izgatottságba 

hozták a kedélyeket. A törvényszék Nagy G. 

Józsefet 14 napi fogságbüntetéssel sújtott a és 

28 frt perköltségben marasztalta el. 

Baj van bizony a község vezető férfiai 

között, de az a baj épen ott van, honnan 

a vádakat másokra szórják. 

A közgyám bezáratása egy cseppet 

sem emeli a község kormányzó férfiai tekin 

télyét, de ennek nem mi vagyunk, hanem 

épen pákulicaink az okozói. Arra vagyunk 

már most kíváncsiak, hogy a méltóságos fő-

ispán ur hivatalában meghagyja-é a fogságra 

itélt közgyámot? 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Nyilt levél Kossuth Fe-

Horgos, 1895. jun. 23. 

Tekintetes Szerkesztőség! 

A mi pákuliczaink örömmel ragadnak 

meg minden alkalmat arra, hogy a liorgosi 

ügyek zilált állapotát mindig ama férfiaknak 

rójják lel, kik lelkiismeretesen munkálódnak 

ugyan a község előre haladásán, de ellenzéki 

emberek. Hogy a bajok forrása épen a pá-

kulicz táborból ered, hol a gyanúsítás, a 

sértegetés és áskálódás gomba módra terem, 

bizonyítja ama rágalmazási per, mely f. hó 

20-án a szegedi törvényszéknél folyt le. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Nem adja a lányát 

— igaz történet. — 

Folytatás. (23) 

Irta: Sima Ferencz. 

Sajátságos gondolat villant meg a huszártiszt 

agyában, mikor Szappanos Bertalannak megígérte, 

hogy meghívja a lakodalmába. 

Nem vált most már el tőlük egy perezre se, 

nehogy Berta azzal vádolja, hogy rájuk unt. 

— Most mar jól viseli magát, ezt már szere-

tem, ugy is kell, hogy összetartsunk. így kedvesebb 

az élet, mondá Bertalan. 

Így találta ezt Berta is; de az őrnagy is, kit 

már nem bántott ugy, hogy az öreg egyetlen la-

nyába szerelmes. Hiszen olyan szeretetremeltó ked-

ves lény volt ező előtte is azon pillanattol kezdve, 

hogy módja volt a hosszú szempillák által takart 

menybe tekinteni. 

S ez a lány fogadást tett, hogy pártáját nem 

teszi le soha! Istennek tetsző, józan dolog volt-e ez V 

kerdeze magában az őrnagy. Ha igen, akkor megtartja 

a fogadást — S ha nem, akkor nem tartja meg. — 

De bár miként rendelték is végzetét az istenek, fo-

gadkozek az őrnagy: én íelajánlom e fogadás meg-

törésére harezomat. 

S ennek a hareznak hatását Szappanos Berta 

már érezte, még mielőtt Rómát elhagyták volna, 

honnan Francziaországba mentek misét szentelni 

anyja emlékének. Breier báró elkísérte őket ide is. 

Sxappanos Bertalan felesége koporsójánál azért 

imádkozott, hogy az elhunyt kedves halott bocsás-

son meg neki amiért lányát kivouta végakarata alól. 

nál kevésbé igényelhet ilyet, mert a városi vasút-1renezhez. Ily czim alatt a .Magyarország" 

nak konkurrencziát csinál. Ennélfogva a kérelem [szombati száma egy nagy érdekű levelet kö-

elutasitását indítványozza. A közgyűlés az indítványt, zöl Meszlényi Lajos országyülési képviselő 

s Kossuth Ferencz unoka-testvére tollából, 

melyben Meszlényi a függetlenségi párt ketté 

szakadásával és Kossuth Ferencz szereplésé-

vel foglalkozik ; a vérrokon gyöngédségével, a 

jóbarát fájdalmával, de egyszersmind a hazafi 

mély aggodalmával fejezvén ki elégedetlensé-

gét a Kossuth Lajos fiának politikai magatar-

tása fölött. A szép levelet nagy terjedelmé-

nél fogva most nem közölhetjük, de lapunk 

jövő számában mindenesetre hozni fogjuk. 

(r.) — Gyűlések a vármegyén. 
A közigazgatási birottság julius havi ülését 

julius 4-én délelőtt 9 órakor tartja meg. 

Ugyanaz nap délután lesz a gyámügyi felebb-

viteli küldöttség ülése is. 

(r.) — Adomány a Kossuth-szo-
borra. A szentesi iparos ifjak önképző 

köre, az általa rendezett műkedvelői előadás 

tiszta jövedelmeként, a Szentesen felállítandó 

Kossuth.szobor javára 7 frt 93 krt. szolgál-

tatott te a polgármesteri hivatalhoz ; melyért 

lapunk utján is köszönetét fejezi ki a városi 

hatóság. 

(r.) — Érettségi vizsgálatok 
eredménye. A szentesi főgimnáziumban 

melyet Kátai Pál János is pártolt, Novobáczky ta-

nácsnok ellenzése daczára elfogadta. 

Horváth Jenő városi árvapénztárnok lemondása 

folytán ezen allásnak mielőbbi betöltése iránt az 

alispán megkerestetik; az árvapénztár ideiglenes 

kezelésével Papp László közpénztárnok bizatott meg, 

ugy azonban, hogy a közpénztárt is kezelje; de 

eddig míg kettős hivatalt visel, egy kisegítő mun-

kaerő adatik mellé. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Vidéki levelezés. 

S a szegény ember igyekezett a halottat megnyug-

tatni azzal, hogy leánya a zárdán kívül bár, de anyja 

végakarata szerint fog élni. 

A lány is imádkozott. Az őrnagy is gonüolt 

valamit, s ugy érezte, hogy kár a halottak álmát 

zavarni oktalan fogadkozásokkal. Mikor a kápolnát 

elhagyták s az őrnagy ugy jutott Berta közelébe, 

hogy ellenőrzés nélkül válthatott vele szót: a kö-

vetkezőleg beszélt: 

— Nem zavarom-e kegyeletes hangulatát, ha 

megkérdezem, hogy: minő érzelmek fogták el lelkét 

anyja szent porai mellett ? 

Őrnagy, szólt szenvedő hangon a lyány, 

nem válaszolhatok; mert azóta, hegy öntudatra 

kezdek ébredni, látom, hogy akaratlanul bűnre bűnt 

követtem el. — Lelkem zaklatva fut ismeretlen czél 

felé. S e czél harcz ed ligi egész életemmel. Megál-

lom-e ezt a harezot, vagy elesem benne, nem tu-

dom ; de anyám sírjánál azon érzelmeknek szentel-

tem imám, melyek ma eltöltik lelkemet. 

A báró e szavaknál kereste a lány szemeit 

de azok szerényen meg vonultak a hosszú szempil-

Iák alatt. 

— Köszönöm amit ön beszélt, felelt az őrnagy, 

még egyet kérek: megengedi-e, hogy a harezban 

mely önre várakozik : támogathassam. 

— Kérem, szükségem lesz reá, volt a halk, 
reszkető felelet. 

• • 

Szappanos Berta sorsa el volt döntve. Egy 

pár hét után, hogy a római és párizsi útból haza-

érkeztek: azt a vallomást tette apjának Drágffy 

Miklós es a Bábi Réh, a komorna jelenlétében, egy 

este a vacsoránál, hogy br. Breierbe szerelmes. S 

ez a láng már akkor lobbant fel lelkében, mikor az 

örnagygyal Rómában legelőször találkozott. 

Szappanos Bertalanban megfagyott a vér lánya 

ezen kijelentésére. 

De e nem várt nyilatkozatra halálsápadt lett 

az egész asztaltársaság. Bábi Réh kisasszony, ki ne-

velője volt Bertának, keresztett vetett magára, mi-

kor Szappanos Bertalan villámsujtott alakját látta. 

Nem mert egy kukkot se szólni az asztal-
nál senki. 

Különben Berta ezen szerelmi nyilatkozatára 

az adott okot, hogy az őrnagytól Szappanos Berta-

lan levelet kapott, rne'yben az őt arról értesiti, hogy 

Rómában és Párizsban tett Ígéretét be akarja váltani, 

s a pénteki uradalomban kíván pár hetet tölteni. 

Éppen vacsoránál ültek, mikor a levél érkezett. 

Szappanos Bertalan igen örült, hogy a levelet vette. 

Nagy lelkesültséggel beszélt az őrnagyról s Bertát 

is bizonyságul hitta, mire Berta szerelmének nyilvá-

nításával tett az őrnagy kiváló egyénisége mellett 

bizonyítékot. Másnap reggel kellett kocsit küldeni a 

báró elé; de Berta nyilatkozata után Szappanos 

Bertalan kijelentette hogy az őrnagyot nem fogadja 

el s Drágffynak olyan utasítást adott, hogy menjen 

be Lúgosra s mondja meg az őrnagynak, hogy Szap-

panosak elutaztak s egyúttal meg is tette még az 

éj folyamán a rendelkezést, hogy lányával együtt 

reggel elutazhassanak. 

E rendelkezések ideje közben rendkívüli jele-

netek játszódtak le az apa és lánya között. 

Az apa ugyanis kijelentette, hogy szó se lehet 
leánya férjhozmeneteléről soha ! 

Berti pedig azt mondta, hogy Breieré lesz! 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 

az írásbeli érettségi vizsgálatok tudvalevőleg 

máj. 20., 21., 22., 24. és 25-én voltak; a 

szóbeliek pedig jun. 26. és 27-én. Vizsgá-

latra jelentkezett a 8-ik osztálynak valamennyi 

rendes tanulója, számszeriut 15 ; továbbá 2 

magán- és egy ismétlővizsgát tevő tanuló, 

— összesen 18. Az Írásbeli vizsgálatot si-

keresen letette mind a 18 jelentkező. A szó-

beli vizsgálaton „jelesen érettek"-nek nyil-

váníttattak : Grünvald Sándor, Juhász Sándor, 

Polatsek József; „jól érettekének: Hajdú 

Józ ef, Harnyas Sándor, Kohner S. Vilmos, 

Ónodi Sz. Sándor, Virágos Sándor; „egy-

szerűen érettek"-nek : Berényi Imre, Hege-

dűs Károly, Keresztes N. Sándor, Mojzsik 

Zoltán, Németh Lajos, Szeder F. János. A 

többiek részint javító, részint ismétlő vizsgá-

latra utasíttattak. 

(r.) — A szentesi ref. egyház-
t a n á c s ma délelőtt ülést tart, melynek tárgya 

egy ideiglenes kölcsön megszavazása lesz. 

Az egyház ugyanis abban a nem szokatlan, 

de sajnálatos helyzetben van, hogy az üres-

ségtől kongó pénztárából nem képes fedezni 

a folyó kiadásokat, nevezetesen a tisztviselők 

és alkalmazottak fi etését. Tehát vagy kö 

nyörtelenül meg kell indítani az adóbehajtást 

— arai most a legnagyobb lelketlenség volna 

vagy kölcsönt kell fölvenni. Tertium non 

datur. 

fr.) — Szerencsétlenség. Kiss Nyiri Bálint 
45 éves kanász, ki ifj. Sarkadi Nagy Mihály szolgá-
latában állott, f. hó 28-án a gazdája sertéseit für-
dette a Kurczában. Midőn a sertések utan a Kurc/.a 
túlsó partjára akart átmenni, a ír ély v zben elme-
rült és .uluokolni kezdett. A gazda, itj. Sarkadi 
Nagy Mihály maga is jelen volt az es tnél, s min-
den lehetőt elkövetett a szerencsétlen ember meg 
mentésére, de erőlködése hasztalan volt, mert sem 
úszni nem tud, sem mentőeszköz nem volt a keze 
ügyében. A szegény ember tehát a szomorú eset-
nél jelen volt 12 éves kis üa szeme láttára bele 
fult a vizbe. A kis űu annyira kétségbeesett apja 
vesztén, hogy azzal a kiáltással: .ha apám meg-
hal, én is vele akarok halni* — bele rohant a 
mély vizbe. Szerencsére ifj. Sarkadi Nagy Mihálynak 
sikerült elérni és a partra hozni a már fuldokló 
tiut. A tragikus esetnek több szemtanúja volt, de 
daczára a szivrebató segély kiáltásoknak, senki se 
tett kísérletet a mentésre. A gyászos véget ért Kis 
Nyiri Bálint nőt és gyermekeket hagyott hátra. 

— Nyílt számadás a .Szentesi Iparos Ifjak 
Únképző-köre* által egyharmad részben a helybeli 
Kossuth-szobor alapja-javára tolyó hó tó án a kur 
czántuli közgyűlési teremben adatott műkedvelői 
előadás bevételei és kiadásairól. Bevétel: Belépő-je-
gyekből 37 frt 70 kr. Felülüzetésekből 3 írt 90 kr. 
Összes bevétel 41 irt lO kr. Kiadás ¿5 frt Gá kr., 
maradvány 15 frt 98 kr: A jótékonyczélra eső 7 frt 
93 krt Szentes város tekintetes polgármesteri hiva-
talához a mai napon beszolgáltattam. Felülüzetni 
szivesek voltak: Ngos Balogh János -2 irt, Racz 
Zsigmond 1 frt, Hollósy Jánosné 50 krt, N. N. 
40 krt, melyért fogadjak az egylet nevében bálás 
köszönetemet. Szentes 1895. junius *9. Ko r sós 
T ó t h S á n d o r , h. pénztárnok. 

(r.) Táncziskola. Vereb István jónevú táncz-

mester, a főgimnáziumi tanulók és a polgári leány-

iskolái növendékek számara tancziskolat nyit az 1-ső 

48-as kör helyisegében. A tanítás jul. 8-an veszi 

kezdetét; a beiratások azonban addig is teljesíttet-

nek a nevezett tánczmester l. tized 348. sz házánál. 

Ajánljuk ezt a szülők és az ifjúság tigyelmebe. 

— Párrsi tolvaj-lurlang. Egyik nagyobb 
áruházban egy elegáns öltözetű hölgyet lopáson ér-
tek A hölgy iazasan ti takozott a lopás gyanúja el-
len és kísérője egy tiatal leány, aki karjan szopos 
gyermeket vitt, keserűen sirt. A jelenet számos ta-
nuja nagyon izgatott volt s azt hittek, hogy a rend-
őrség téved. Akadtak mindjárt egyesek, a Kik tilta-
koztak s kezességet vállaltak a hölgyért s az elfoga-
tási meg akartak akadályozni. Ekkor a rendőr lerán-
totta a martyrnőnek látszó alakról hosszú lelsöka< 
bátját és íme; az előkelő hölgy ruhája tele volt ag-
gatva csipkével, legyezőkkel, ernyőkkel es más toilette 
tárgyakkal, melyeket összelopkodott. Ez a váratlan 
fordulat kissé megleptő a tömeget. A gyermeket 
tartó leány pedig ugy megijedt, hogy azt a földre 
ejtette. A rémület kiáltása hangzott föl e pereiben, 

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

A szegény baby csakugyan szét zúzta a fejét, de ez 
a fej szerencsére viaszból volt. Ez a baba sem volt 
más. mint egy szétszedhető doboz telve lopott tár-
gyakkal. A tömeg erre kénytelen volt igazat adni a 
rendőrnek s a nagyon is lovagias hajlamú urak rös-
telkedve elillantak. Ki tudja talán azok is ugyanah-
hoz a bandához tartoznak oly megbízatással, hogy 
'/.ükség esetén erélyesen játszszák a gentlemant. 

Szeplős hölgyek figyelmébe ajánljuk 
azt a néhány sort. amit itt közlünk s a mit a Kürthy 
Ermlné által igen ügyesen és nagy változatossággal 
szerkesztett .Háztartás" czimú lapból veszünk át. 
Olyan háziszerről van szó, a mely a szeplőket könnyű 
szerrel eltávolítja és a mely állítólag az egész világot 
érdeklő „szeplő-kérdés'-t megoldja. A tanács a maga 
rövidségében és egyszerűségében a következő: Fél-
koczka fehér ezukrot, késh gynyi konyhasót, negyed 
czitrom levét fél pohár langyos vizbe kell tenni jól 
fölkavarni, kihűlni hagvni és esténként, minden má 
sodnap, vagy ha az arezbőr tűri, minden nap, két 
három hét g vele megmosakodni, a nyakat és kezeket 
is lehet bedörzsölni, hogy a sárga szin lemenjen. A 
szembe ne jusson belőle, mert csípős. 

- Hogy kell eltartani a liust meleg 
év8zakokban ? A hol jégverem van, ott a hus 
eltartása könnyű dolog, ámde sokkal több ember 
van, a ki nem rendelkezik jégveremmel, mint a ki 
igen, és így nem marad egyéb hátra, mint más 
olyan módról gondoskodni, a melylyel a hust leg-
alább is tűrhetően eltartani lehet. Ajánlatos ezek 
közt az az eljárás, a melyet Francziaorszagban mar 
régóta gyakorolnak. Bemártanak ugyanis egy ruhát 
jó erős eczetbe s abba takarják be a hust. Az igy 
betakart hus hűvös helyen több napig eláll a nél-
kül, hogy legkevesebb kellemetlen szagot kapna. Az 
eljárás nagyon egyszerű, s minden költség nélkül 
meglehet próbálni annak, a ki körülményeinél fogva 
nem juthat minden nap fris húshoz, vagy a ki ál-
talában a hus több napi tartogatására utalva van. 

Vakmerő rablús. Alsó Méra Abauj-Torna 
megyei községben e !»ó 18-án vakmerő rablás tör-
tént. Cio dtnan Lajos 60 éves korcsmáros uyufcüdtan 
aludt leieségevel, m.don ejjei i'l oia&oi ugy aiarczus 
parasztlegény a téli ablakokat benyomva, egy mel-
lékszobába hatolt s ott kényelmesen gyergyát gyújtva, 
mindent összeszedett, a mi keze ügyebe akadt. 
Azonban, a mit leginkább keresett, pénzt, nem ta-
lált. E miatt felbosszankodva a haloszobaba is be-
nyomult s itt Goldman párnája alól kihúzta a mel-
lényt, melynek mellzsebebe tudomása szerint, pénzt 
szokótt tartani. Nem csalatkozott, 450 írt papírpénz 
volt benne, a mit zsebébe csuztatva, kifelé haladt. 
Útközben azonban valamibe beleütűdőtt a mi oly 
zajt okozott, hogy az öreg Goldman felébredt, 
látva, bogy ki akarják rabolni, utána iramodott a 
rabió után, a ki egy hatalmas ökölütéssel elkabita. 
A kábulást a rabló arra használta fel, bogy a pénz-
zel és a már azelőtt összekötött batyuval az abla-
kon kimeneküljön. E perezben az öreg felocsúdva, 
lármát csapott, és az összecsődült nép űzőbe is vette 
a rablót, de hiaba, az eltűnt. Most a csendörök fá-
radhatatlanul nyomozzák, de eddig még eredmény-
telenül. 

— Káp lán a miniszter ellen. Dunaszer 
dahelyen most óriási az izgatottság, mely ab-
bál az ügyből keletkezett, hogy Székács László 
katholikus káplán egyházi szónoklatában erő-
sen megrótta azokat a katholikusokat, akik Er-
dély Sándor igazságügy miniszter ünnepel tetesében 
részt vettek és ez az izgatottság, daczára annak, 
hogy a herczegprimás Székácsot Ipoly Nyekre he-
lyezte át, még most sem akar lecsillapodni. A kér-
déses templomi szónoklat ügyében Olle Bencze fő-
szolgabíró indított vizsgálatot es kihallgatva V^nczel 
József kántort, Szarka Gábor tanítót es vagy negy-
ven polgárt, az iratokat áttette a királyi ügyészség-
hez, egyúttal jelentést téve az esetről Klempa József 
alispánnak, ki viszont a belügyi minisztert ertesitette 
a vizsgálat eredményéről. Haskó József esperes kü-
lönben az inkriminál szónoklat utáu, azonnal eltil-
totta Székács Lászlót a további papi funko:ióktól. 
Székács csendőri fedezet mellett hagyta el a várost, 
mert a kormánypárti polgárok inzultálni akarták. 
Dunaszerdahely iOOO katholikus polgára közül azon-
ban csak egy resz van Hasko esperes pártján, a 
többi az eltávolított káplán hivénak vallja magát. 
Ezek a megtörtént eset óta annyira gyűlölik Haskó 
esperest, hogy kerülik templomát es csapatosan jár-
nak ál Abonyba, hol egy Ferencz rendi szerzetes és 
Varkonyba, hol egy világi pap végzi az istentisztele 
tet. Űrnapján is tüntetőleg e ket közsegbe vonultak, 
de még tovább is mentek Mindazokat a kegyeletes 
ajándékokat ugyanis, melyeket éveken át, mint a 
Maria Egylet és a Krisztus koporsója egylet tagjai 
gyűjtöttek, leszedték a dunaszerdahelyi templom ol-
táráról és felairól a képeket, szobrokat átvitték az 
abonyi és varkonyi templomba, sőt a lourdesi szűz 
szobrara akgatott ékszereket is elvitték. A katholi 
kusok másik része persze szörnyen felháborodott 
ezen s hogy a két ellenséges párt közt komolyabb 
összeütközesre nem került a dolog, az csak a köz-
ségbe rendelt Uzeukét fegyveres csendőrnek kö-
szönhető. 
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Saját gyártmányú/ 
urkuha szövetek) 2 2 S 

kendők stb. 

a legújabb divatos színű n a d r á g szövetek szél-
zettel, áthúzó szövetek, czélszeiü finom ós elegáns 
divatszövetek méterenkint 1 frt Sáííi/* kr., bérmentve 

a házhoz szállítva csak i s 3—6 
OETT1NGER & Co., ZÜK1CH (Sehweix.) 

Minták uri és női szövetekből bérmentve. 
Kettős levélbélyeg 1 Színezett divatkép ingyen. 

KUGLI-VERSENY. 
M a v a s á r n a p jun. 30-án délután 

U g r a i A n t a l kispiaczi vendéglőjében 

nagy kugliverseny 
lesz, három nyereménnyel, az első nyere-
mény 1 drb 10 koronás arany, második egy 
bárány, harmadik egy óra, nyertes az, a ki 
öt dobásból legtöbbször bírót üt 

teljes tisztelettel: 

U G K A I ANTAL,. 

Sérbeadandö. 
A szentesi takarékpénztár piaeztéri há-

zába a Wellisch-féle üzleti helyiségtől fent-

maradt, és Budai Imre — Oszterhuber K. 

üzletiei közt levő k i s s e b b b o l t helyiség. 

Azonnal is átvehető. 

Várardy Lajos, 
1V3 igazgató. 

Nagy alkalmi 
vétel I lm 

pp- Üzlet áthelyezés végett. 

á * 5 , 

i . 28,a. 

» 35, J» 

• Í . öO, 

15 kr. 

18 kr. 

28 kr. 

<24 kr. 

35 kr. 

1 rőf jómosó kart., melynek gy. á 25, cs. 15 kr* 
1 rőt , vászonf festő 9 , 
1 rőf „ karton voál „ , 
1 rőf m zefír és atlasz saten 
1 ről dupla szélesászöv. , „ 
1 rőf , m fin. sz« __ __ 
1 rőf Príma karton-voál maradékok csak 19 kr. 
1 rőf Franczi atlasz saten maradékok cs. 35 kr. 
1 drb Karton-voál kendő csak . . . l ó kr. 

A k i bevásár l ásná l pénz t 
akar megtakarítani siessen e nagy alkalmi 

vételt megtekinteni, mert csak rövid ideig 

tart még. 

Ezenkívül minden raktáron levő áruk rend-

kívül olcsó, gyári áron alól lesznek elárusítva. 

BUUAY JLMltE 
kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésében 

Szentesen kís-piacz. 

K o v á c s Nándor 
városi udvarosnak a felsőréten 1 részlet 1300 

agy. öles földje a volt sóház átellenébe eladó, 

értekezni lehet a városházánál. 

Hirdetmény« 
Tóth Árpád gőzmalom tulajdonosnak Poosan 

Biharmgye központi járásában 500 hold 

1200 nsz. öles jóminőségü szántó földje ked-

vező fizetés feltételek mellett e l a d ó , bőveb-

ben értekezhetni a tulajdonos vásártéri gőz-

malmában. 1—3 

Polgár Mihály örököseinek 
II. t. 144. számú házuk, jaksori 160 hold 

földjük, tüzkövesi 22 hold földjük a melyben 

ó hold szőlő foglaltatik és nagy-hegyi 4 uold 

szőlő földjük szabadkézből eladó; továbbá 

III. t. 579. számú ház ¡kedvező feltételek mel-

lett örökáron eladó. Értekezni lehet 111. tized 

579. sz. a. Polgár Juliánnával. 

U Z L £ T £ M B £ N 
a legfinomabb f e h é r e z u k o r n a k kilója 

42 krajezár, a fiumei p e t r ó l e u m n a k li-

terja 20 krajezár. Rőfös és divat áru czik-

keket mélyen leszállított árakban árusítok. 

Z u c k e i m a n n K & r o l y . 
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ösv. Szegi M i h á l y n é n a k 
Karácson telken 23 hold szántó földje örök 

áron eladó, értekezni lehet II. t. 54 szám a. 

Hirdetmény. 
A Szécheny-ut mentén a kuczori csárda 

mellett az ezelőtt a rakpart bérlethez tarto-

zott területen, uj rakodókert létesíttetett; hol 

és bárminő szálas takarmány, a szokásos 

dijak fizetése mellett bérelhető. 

A felügyelettel a Berkó János-féle tanyán 

lakó Hajdú György tanyás van meghízva, ki-

nek a kezeihez a dijak egyszersmind fize-

tendők. 

Kelt Szentesen, 189J. junius hó 28-án. 

Novobáczky Győző, 
1 -3 gazd. tank. | 

özv. Séli Sámuelnénak 
derekegyházi oldalon levő 32 hold tanyaföldje, 

több évekre haszonbérbe kiadó. Értekezni le-

het IH. tized 640 sz. alatt. 1V2 

Eladó birtok. 
Tóth Kálmán Gyoma alatti birtokából 

mintegy 90 hold eladó. A birtok áll 80 hold 

fekete szántó és 10 hold kaszállóból, ára kis 

holdanként 225 frt. Mely összegből 9000 frt 

olcsó bank kölcsön, 6000 frt azonnal fize 

tendő s a még fen maradó hátralék 10 év 

alatt törleszthető. 

Értekezhetni tulajdonossal Gyoma 

Szentes, 1895. junius 27. 

2-1 Töth KHUrt» 

Haszonbérbe adás. 
Nagyméltóságú Gróf Károlyi Sándor ur 1 

csongrádi uradalmához tartozó halászati jog ' 

folyó évi julius hó 10 én délelőtt. 9 órakor j 

a csongrádi vasúti állomás közelében lekvő j 

felgyői majorban tartandó árverésen 189b. 

évi január 1-tól 6 évre haszonbérbe adatik. 

Ezen bérletre vonatkozó felvilágosítást 

szóbelileg megadja Felgyőn 

Az uradalmi tiszttartóságr. 

Sarkadi Fazekas Lajos 
II. t. 1*04. sz. háza és nagynyomási két első-

osztályu földje szabadkézből eladó. Értekezni 

lehet a fenti szám alatt Székely Lajossal. 

Stark M n d o r 
IV. tized 111. számú háza kedvező feltételek 

mellett eladó. I. tized 196 számú uj há-
zánál egy boltüelyiség szeptember 

1-től kiadó. Értekezhetni könyvkereskedé 

sében a kávéházzal szemben. 4V10 

SZENTESI LAP. 

Hirdetmény. 
Major István csongrádi lakosnak III. tized 

50 számú házánál 114 hektoliter saját termésű 

pinczés fehér borai vannak kissebb 

77. Mám. 

Í V 3 Ugy a béltartalom, mint a külső tiszta-

ságra igen nagy gondom leend, mert a syp-

honok megtöltés elő ttminden esetben megtisz-

títva esetleg ragályos betegségek alkalmával, 

nehogy azok az üvegek által — mire már pinezes l e u e r v t t r a i vrt.iua* r x . ^ ^ * ^ nehogy azok az üvegeit anai — iuue mai 

és I I a u r y o b b mennyiségben eladók. Hek- v o j t e s e t _ tova hurczoltassanak, kellően 

tóliterenkint, literje 20 kr. 10 hektóliteren derinficiálva lesznek. 

felüli vevők árkedvezményben részesülnek A legnagyobb tisztaság figyelembe vé-

tele és követésére szolgál szállító zárt ko-

csim készülékem munka képessége mellett 

nemcsak a helyi, de a környék szükségletét 

is azonnal fedezhetem s igy a fogyasztó kö-

zönség mindenkor ellátható a szükséges meny-

nyiségü legjobb vegytiszta szikvizzel. 

Helybeli, valamint vidéki megrendelések 

kívánatra házhoz szállíttatnak, az ár lehető 

mérsékelt. 

Szentes, 1895. jun. 28. 

Gömbös László, 
gyógyszerész. 

A nagyérdemű közönség 
becses tudomására hozom, hogy a kor kívá-

nalmainak megfelelŐleg legújabb szerkezetű 

hatóságilag sabadalmazott gépen szürlézett 

ártézi víz és folyékon szénsavval telitett 

„vegytiszta szikvizet1 

.hoztam forgalomba. 

i S z i k v i z g y á r a m összes berende-

zése, syphona a nm. m. kir. belügyminisz-

térium ez évben 110.461 sz. alatt kiadott 

rendeletéhez mindenekben megfelelŐleg van 

fölszerelve. 

Szakismeretem és e téren való hosszabb 

idei gyakorlatom kellő garanczi.it nyújt arra 

|nézv, hogy törekvésem szerint a legtisztább, _ 

¡szikvizet állithassam elő, mert lehetősége is ig a n i i tUra , az egyik nyolcz a másik hat ló-

ki van zárva annak, hogy k é n s a v vagy e r e j ű gőzgéppel, Bánfalván a Bakai majorban 

bármely mérges anyaggal f e r t ő z ö t t , tisz- * T t f V r f c Q A " D O T M 

tátlan, az egészségre káros hatású vizet bo- d U -L-ELH i U O A l l U i l 

csáthassak közre. szabadkézből eladó. 1—2 

KÉT 

cséplő 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásványvizek királya. 

K i t ű n ő é l v e z e t i é s 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 szén savtartalmánál 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 ¿s a hugy ivar-

szervezett több bántalmainál. 

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

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul á l l ! 

Főraktár: Szentes és vidékére. 

91 0 € Z K Á L M Á Sl 
üveg és porczellán kereskedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden füszer-kereskedésben. 24V 

KM 

Megérkezett 
a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti g^élllállt kasza. 

Ajánlom tisztelt gazdak^zönségnek 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, inert sok esztendőn keresztüi használható, iszonyú erős, mesés o l c s ó , 

sötétben is lehet kötözni, kezeket nem sérti meg, ugy hogy más vidékeken már is a drótot 

háttérbe szorította. Huha szárító kötél gyanánt is igen alkalmas. 

Kátrány papirt, mely igen alkalmas minden épület fedésére szintén nálam kapható. 

Végül még nagyou ajánlom tisztelt házi asszonyok szíves figyelmébe, épen rnost 

érkezett kitűnő kávé, tinóm édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 

Figyelmen kivül ne hagyják még a nálam igen o csón kapható finom franczia Cog-

nacokra és mindenféle száraz és olajban tört festékekre. Aki még nem próbált nálam egye-

dül kapható mosóport és fényesitőport, ne mulaszsza el mielőbb megkísérteni. 

Csak egyedül SZÉNÁSSY FERENCZ utóda; 
11V52 OSZTERHUBER RÓKUS, vas és füszer-űzletében kapható. 

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




