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A gazdák baja. 

(P.) A gazda közönség körében ország-

szerte nagy a lehangoltság és az elcsügge-

dés; mert a szép remény, hogy az idei ter-

més kipótolja a mult év mostohaságát, s a 

jövedelemből jut valami a régebbi terhek tör-

lesztésére is, apránként szerte foszlik és csa-

lóka álomnak bizonyul, a melyből keserves 

a íölébredés. 

A buza termés kielégítő ugyan, de a 

piaczi ár a képtelenségig alacsony, s azon fe-

lül a tartós szárazság tönkretétellel fenyegeti 

a kukoricza és szőlőtermést. 

A baj utóbbi részén csak az isteni gond-

viselés segíthet és talán segít is, mert egy 

áldásos eső — amire van kilátás — még el-

háríthatja a veszedelmet. 

Ami azonban a gabona ár alacsony vol-

tát illeti, az — mint már volt alkalmunk ki-

fejteni — nem természetes és nem állandó 

ugyan, s mulhatlanul be kell következnie 

némi áremelkedésnek, de az áraknak olyan 

magasabb színvonalra szökkenését, mely na-

gyobb mértékben lendíthetne a gazda közön-

ség anyagi helyzetén, semmi esetre se vár-

hatjuk, mert a spekuláczió kapzsisagán kivül 

a rossz kereskedelmi politika lehetetlenné te-

szi, hogy terményeinket megfelelően értéke-

síthessük. 

Nem elég, hogy a külföldi piaczokat 

úgyszólván elzárták előlünk, hanem még itt-

hon is veszedelmes verseny nőtt a nyakunkra 

a Romániából származó olcsó gabona be-

özönlése által. 

Igazán példátlan helyzet az, amit a kor-

mány által dédelgetett nagy malmok és 

a Romániával kötött szerződós nálunk elő-

idézett. A nagy malmok a román buza se-

gítségével leverik a magyar buza árai, s 

mikor ez utóbbinak értéke már a potomsá 

gig alászáll, akkor össze vásárlauak a magyar 

gazdáktól atinyit, a mennyi a kiviteli liszt-

üzlet számára elegendő, s az olcsón előállí-

tott magyar liszttel ellátják a külföldet, a 

román gabona lisztjét pedig eladjak a ma-

gyar fogyasztó közönségnek — dupla áron. 

S az a megfoghatatlan, hogy ehez a 

botrányos politikához a kormánynak megvan 

a parlamentben a többsége. Hiszen ha a 

gabona tőzsde embereiből és a nagy malmok 

részvényeseiből állana a magyar parlament 

többsége, akkor megértenénk ezt a manipu-

lácziót. De tény az, hogy az országgyűlési 

képviselők nagyobb része vagy maga is föld-

birtokos, vagy legalább oly vidékeket képvi-

sel, amelyeknek népe tulnyomólag mezőgaz-

dasággal foglalkozik. Tehát valósággal ön-

gyilkosság-számba megy, hogy a tisztelt 

honatyák készek oly politikát támogatni, mely 

a földbirtokos osztályt szemmel láthatólag a 

tönk felé sodorja; a nélkül, hogy a társada-

lom többi osztályának, az iparosoknak, ke« 

reskedőknek, honoráczioroknak, akik mint 

fogyasztók a piaczról élnek, — olcsóbbá tenné 

a megélhetést. 

De ha már a mameluk szolgalelkűség 

erre is képes, legalább a gazda közönség 

t a n u l j o n a m a g a k á r á n , és az or-

szágos képviselőválasztásoknál ne szavazzon 

soha olyan jelöltre, aki a mostani vám és 

kereskedelmi politikát helyesli vagy csak el-

tűrni is hajlandó. 

Ha majd a választási urnához mennek a 

gazdák, jusson eszükbe, hogy az ellenzéki 

pártok de különösen a függetlenségi és 4ő-as 

párt programinjaban sarkalatos tételt képez 

a vám és kereskedelmi politika előnyös meg-

változtatása, s míg ez a programúi diadalra 

nem jut, addig Magyarországon tisztességes 

gabona arakról hiaba álmodoznak. 

helyezze takarékpénztárba, a a második medenczét 
akkor építtesse föl, ha majd az eddigi építkezés költ« 
ségei a jövedelemből visszatér ülnek. 

Mi azt tartjuk, hogy ha 7000 forint befektetés 
nem két ezer, hanem csak egy ezer forint tiszta jő* 
vedelmet hajt is, akkor nincs mit habozni ós bát-
ran bele lehetne menni a további építkezésbe, —-
mindazonáltal az esetleges aggodalmak elháritasa vé-
gett helyeseljük azt a javaslatot, hogy a fürdő jö-
vedelmét takarékpénztáriig gyümölcsöztesse a város; 
s ha a fürdő látogatottsága nem csökken, és a kö-
zönség igénye ugy kívánja, akkor majd fölépíthet-
jük a második medenczét is. Ügyelőre azonban érjük 
be azzal, ami van, ós adjunk halát érte tiunán La-
jos polgármesternek, akinek forszirozása nélkül a 
fürdőház ma is csak — jámbor óhajtás lenne. 

(P.) Az Ártézi f ü r d ő j övede lme . 
Nem régiben tölemli ettük, hogy az ártézi fürdő át-
lagos jövedelme naponként 34 forintra rug. 

Minthogy ez a bevétel azóta egyaltalaban nem 
csökkent, s minden jel arra mutat, hogy iegfeljeub 
annyiban változhatik, amennyiben fokozódni fog — 
érdemesnek tartjuk visszatérni a dologra, mert ez a 
váratlanul szép eredmény nemcsak meglepő, hanem 
további kombinácziókra is alapul szolgálhat. 

Ugyanis ha nem 34, hanem csak 30 forint 
napi bevételt számítunk is, minthogy legalább 100 
napot bízvást vehetünk a fürdésre: 3000 forint évi 
jövedelme lehet a fürdőnek. Ebből leütendő a ke-
zelési költség, mely makszimalis számítás szerint 
évenként 300 frtra tehető; tehát tiszta jövedelemül 
marad 2700 forint. 

De tegyünk le a vérmesebb számításról, és al-
lapitsuk meg a. tiszta jövedelmet évenkét csak 2000 
frtban, amely összegnél kevesebb semmi esetre sem 
lehet. Minthogy az építési költség körüibeiől nyolcz 
ezer forint, világos, bogy a fürdő legfeljebb 4 év 
alatt teljesen kifizeti magat, s 4 év múlva olyan 
jövedelmi forrása lesz a varosnak, mely egy fillér 
befektetés nélkül tekiutélyes összeget hoz. 

Annál inkább örvendünk ennek az eredmény-
nek, mivel a konzervativebb természetű képviselők, 
akik minden újítástól és költséges alkotástól ösztön-
szerűleg tartózkodnak, még közvetlenül a megnyitás 
előtt is aggodalmaskodtak, hogy a fürdőbe fektetelt 
pénz holt tőke marad. Láthatjak most már, hogy 
aggodalmuk alaptalan volt, s a fürdőház nemcsak 
közegészségi szempontból hasznos alkotás, hanem 
egyúttal pénzügyileg is gyümölcsöző és sikeres be-
fektetés. 

A siker, mint mindenütt, ugy itt is bátorítólag 
hat s már is fölmerült az a kívánság, hogy még 
egy medenczét kellene építeni, hogy nők és férfiak 
ne fölváltva, hanem minden időben használhassák 
a fürdőt. Ez eszme hívei arra hivatkoznak, hogy 
két medencze mellett nagyobb lesz a jövedelem, 
mert sokan vannak, akik mindennap fürd mének, 
ha volna rá alkalmuk. 

Mások pedig azt javasolják, hogy a város egy-
előre ne menjen bele a további építkezésbe, hanem 
a fürdőház tiszta jövedelmét kezelje elkülönítve és 

Városi téglagyár. 

(P.) É/ek hosszú sora óta hangzik min-
denfelől, hogy a városi téglagyár mosUni 
primitív állapotában fent nem tartható. A 
vélemények azonban elágazók arra nézve, 
hogy mit kell hát vele tenni? 
| Némelyek abban a véleményben vannak, 
hogy a városnak mint erkölcsi testületnek, 
nem való semmiféle iparvállalat, hagyja ezt 
a magánvállalkozásnak és ne tartsa fent to-
vább a telepet, ameiy különben is jövedelem 
helyett deficzittel jár. 

| Mások ellenben ugy gondolkoznak, hogy 
a téglagyár még akkor is fentartandó a kö-
zönség érdekében, ha némi áldozatot igényel, 
mert csak ugy lehet a magánvallalkozas túl-
kapásait korlatolni, vagyis a téglaárak fel-
csigázását megakadályozni, ha a városi gyár-
telep mint versenyző fél szerepel. Sőt azt 
i is vitatják, hogy a téglagyártás jelentékeny 
'hasznot hajtó üzlet lehet, ha a város meg-
felelő költséggel körkemenczét épít. 

IEz utóbbi felfogás indította arra a kép-
viselő testületet, hogy a mult évben pá-
lyázatot hirdetett a gyártelep fölépítésére 
'ugy azonban, hogy az építkezési költség egé-
szen a vállalkozót terheü, aminek lejében Ő 

bizonyos ideig használhatja a gyártelepet, s 
¡a kikötött idő elmultával adja azt át bizonyos 
megváltási árban a városnak 

Tudvalevőleg egyetlen ajánlat érkezeit 
| be: a szentesi kereskedelmi részvénytársa-
ságé. Ez az ajánlat azonban nagyon magas 
'összegre tette az építési költséget, s igy ter-
' mészéteseu magas lett volna a megváltási 
összeg is. Azonfölül a nevezett részvénytársa-
ság időközben a «felszámolás* állapotába ju-
tott, ajánlatát tehát a város nem fogad-
hatja el. 

Értesülésünk szerint a polgármester ezt 
az ügyet legközelebb a közgyűlés elé szándé-
kozik vinni; s akkor ismét előtérbe áll a 
körkemencze építésének kérdése, s előrelát-
hatólag fölmerül a javaslat és pedig mindou 
valószínűség szerint a polgármesteri székből, 
hogy a város maga építtesse föl a körke-
menczét és egyáltalában téglagyárát a tek-
nikai vívmányok fölhasználásával korszer illeg 
rendezze be. 

E terv mellett kétségkívül nyomós okok 
szólnak. A többek között például az, bogy 
a városnak a legközelebbi időben a város-
háza és esetleg a nagy vendéglő fölépítésé-
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hez 5 - 6 minid téglára, ta szüksége, s en- i S S t O S - ' 

dalok, énekli a dalos-kör. 6. Versenyfutás akadá nek előállítása — szakértők véleménye sze-
rint — a város gyárában ezrenként 5 forint-
tal olcsóbb lesz, mint a mennyibe az idegen 
gyártmányok kerülnének 

E szerint tisztán az említett középitke-
zésnél 25—30 ezer forintot takaríthat meg a 
város ; s hozzáértők azt állítják, hogy ebből az 
összegből jóformán föl lehet állitaai a kör-
kemenczét. 

Ha ez a számitás áll — pedig aligha 
csal — akkor úgyszólván pár év alatt ön-
magát kiűzeti a körkemeucze, s a város egy 
olyan gyártelep birtokába jut, mely a mel 
lett, hogy tisztességes jövedelmet hajt, köz 
vetve is nagy hasznára lesz a közönségnek 
annál a nem kicsinylendő hivatásanál fogva, 
hogy a verseny révén megakadályozza a tég-
lagyárak tulcsigázását. 

Érdemes tehát ezzel a dologgal beha-
tóan foglalkozni, s reméljük, hogy a képvi-
selő testület értéke szerinf méltatja a fölve-
tett életrevaló eszmét. 

Helyi és vegyes inre*. 
— Megh ívás közgyűlésre . A 

„Szentesi első könyvnyomda részvénytársa-
ság" f. hó Ö-án délután 3 órakor az igazgató 
lakásán rendkívüli közgyűlést tart; melyre a 
részvényesek ezen uton is meghivatnak. 
Tárgy: Az alapszabályok modositasa. 

Szentes. Iö95. augusztus 3. 

Sima Ferencz, 
igazgató. 

(r.) — A vei. egyháztauacs ma 
délelőtt fontos ülést tart, melyuek tárgy so-|_ 
rozdtaban a többi között egy egyházkerületi ^¿JDynyai~ 

lyokkal, dij: 1 korona. 7. Melyik az erősebb párt ? 
— dij: 10 üveg sör. 8. A Hamum-féle nagy nem-
zeti muzeum és átlatsereglet egyetlen előadásra meg-
érkezik ; hol eddig még nem látott nemzeti ereklyék 
lesznek bemutatva, latható továbbá a repülő-elefánt, 
tigris es hétfejű sárkány. 9. Az okos tót zöld lovon 
bevonul a ligetbe. 10. Katona-induló, zenekisérettel 
énekli a dalos-kőr. 11. Suly-dobás, első dij: 25 drb 
szivar, második dij: 1 doboz szivarka. 12. Lepény-
evés. 13. Korona vadászat. 14. Kinai párbaj, ver 
senydij: 20 fillér, főnyeremény: 1 korona. 15. Esti 
csend, énekli a dalos-kör 16. A légberöpült juta 
lom. 17. Csalódások vígjátéka vagy a titkos kabinet 
Ide mindenki, aki titoktartást fogad, 5 krrért beme-
het 18. Csárdás verseny, jutalom: férfinak egy taj-
tékpipa, nőnek egy selyemkendő. 19 Lorelei és nép-
dalok, énekli a dalos kör. 20. Néptanczmulatság, 
kezdete este 8 órakor. Belépő-dij: a népünnepélyre 
20 kr., este a néptánczmulatságra 30 kr. Este fé-
nyes kivilágítás. 

(r.) A helypénz leszálltásáért folyamodott 
a tanácshoz két szentesi iparos. Minthogy azonban 
a helypénz mennyiségének szabályozása nem tarto-
zik a tanács hatáskörébe, a tanács a kérvényt to-
vábbi intézkedés végett a közgyűlés elé terjeszti. 

— Elveszett tárgy. Egy dupla fedelű női 
arany óra, vékony tonásu arany nyaklánczal, arany 
kék email találkával, f. hó 3-án d. u. 5—6 óra kö-
zött elveszett, a becsületes megtalalo, megfelelő ju-
talom mellett hozza a m. kir. csendőr szakasz-
írodaba. 

(z.) — Tüz a liatarou. Folyó hó 3-ára v» 
radóra Czukor Mózes örökösei alsó reti tanyájan 
ismeretlen okbol tüz ütött ki s mintegy 2j0 nieter-
mazsa búzát tartalmazó asztag elhamvadt. 

(r.) Eljegyzes. Selmeczi lajos hirlapkiadóhi-
vatali tisztviselő a napokban tartotta eljegyzését 
Eáriich József szeretetreméltó leányával s <ir. Ecseri 
Lajos városi ügyész nővérevei: Ehrlich Vilma kis-

viiági tauácsbiró választása és a körlelkészi _ Mulatság a azomszédban. Csong-
állás rendszeresítése is bent foglaltatik. K he-
lyen is felhívjuk ez ülésre a presbitérium tag-
jainak ügyeimét. 

(z.) — Az iparos il jak nyári mulatsaga. 
Ha lehet az előjelekből következtetni, az iparos íijak 
mai nyári mulatsága a sikerűitek köze fog tartozni. 
Midőn e mulatságra a közönség figyelmét ismetel-
ten felhívjuk, egyszersinnd aujbol közöljük a válto-
zatos programmot, mely a következő;: 

1. Kivonulás a ligetbe zenekisérettel, a kör 
helyiségéből, délután 3 órakor. A népünnepely kez-
detet ágyulövések fogják hirdetni. 2. Honu dal, 

rauon 14 — 15-en egymásután jótekonyozélu mulat-
ságot rendez, előbbi napon az öiikentes tűzoltó-egy-
let, az utóbbi napon pedig a polgári kör. Ezekre a 
mulatságokra, melyek igen jol szoktak sikerülni, 
Szentesről is többben rándulnak ki. 

— .Letartóztutas a Dunában. Furcsa he-
lyen történt a napokban Pozsonyban egy letartóz-
tatás : a Duna vizében. A Pozsonyban nagy derúlt-
seget keltett esetről a következőkről értesülünk : A 
napokban az Oeser-utczaban alló rendőr egy tot 
atyaüt pillantott meg, aki kalap nélkül bzaladt végig 
az utczan. A magavis lete gyanúsnak tetszett a ren-
dőrnek, aki a tót utan eredt. Mikor a tot eszrevette, 

A „ S Z E N T E S I L A P " T A R C A J A 

Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

Folytatás. (27) 
Irta: Sima Ferencz. 

Az én tisztem már az udvaron sétálgatott, fü-
tyürészve várta, hogy befogjanak neki. inasa egy 
pár jó nagy sarga bőröndöt es egy vadász fegyvert 
czipelt le az emeletről. 

En egyenesen az őrnagy leié tartottam, mi-
dőn meglátott barátságos tekintettel fordult telem 
es várt be. 

— Őrnagy ur, kezdém: én Drágffy Miklós va-
gyok, kezelője a pénteki uradalomnak, az imént a 
vendéglő egy szolgaja figyelmeztetett, hogy az őr-
nagy ur az uradalomba készül. 

— igen uram, telelt a Lszt tiszta magyar hang-
lejtéssel : én Szappanos Bertalant a jószág urát es 
leányát megjek megiatogatni. — kuionoen folytata 
kissé meghajtva magát én báró tireier vagyok, jö-
vetelemről értesítettem is urát. 

— Tudom őrnagy ur. Uram éppen azért rendelt 
ide, hogy fogadjam az ő vendégét. De én csak a 
legközelebbi vonattal vártam a báró urat. 

— igen ugy volt, hogy most reggel érkezem ; de 
akkor egész éjjel utaznom kellett volna s meggon-
doltam a dolgot, lejöttem az este s így most pi-
henten megyek a vágyva várt vendéglátásra. — Re-
mélem tiszttartó uram, hogy szívesen látott vendég 
leszek. 

Biztató mosolylyal néztem az őrnagyra, ki 
nagy siálas ember volt, férfiasan kellemes, szinte 
barátságos arczczal. 

92. 

hogy valaki fut utána, még jobban szaladt. Nagy 
hajsza kerekedett erre, amelyben részt vett egy 
csomó ember és számos utczagyerek. Mindnyájan a 
!tótot kergették. Mikor az nagy fáradsaggal kiért az 
apró, szúk sikátorok labirintjából, egyenesen a Du-
nának szaladt és beleugrott. Aztln úszni kezdett 
befelé. Az üldözők eleinte meghökkenve állottak a 
parton: utána menni nem mert egyik se. Végre a 
rendőrnek ötlete támadt. Csolnakot kerített és utána 
evezett a tótnak, akit a Duna közepén szerencsésen 
el is csípett. Nagy diadallal kiczipelte a partra, ahol 
kiderült, hogy a jó uszó egy Zsembera János nevü 
hírhedt tolvaj, aki már egyszer gyilkosságért is el 
volt ítélve. Mikor megmotózták, arra a mulatságos 
eredményre jutottak, hogy a derék atyafin három 
nadrág volt. Kettő közülük egészen uj volt. Ezeket 
Zsemberák egy órával ezelőtt lopta egy üzletből. 

— Százesztendős euioerek. Francziaor-
szág méltán dicsekedhetik azzal, hogy sok embere 
van, aki a százesztendőt meghaladja. A legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint kétszáz és tizenhárom 
ilyen ember van Francziaországban, közte hatvanhat 
férfi és száznegyvenhét nő. A férfiak között tizenegy 
agglegény, a nők között harminczhárom hajadon 
van. A száz esztendőt meghaladott nők közöt har-
minczkilencz olyan özvegy van, aki életében kétszer 
volt férjnél, százkettő pedig olyan, aki csak egyszer. 
Házasságban él még az öregek közül tizenhat férfi 
és tizenkét nő. 

— Boszuálló kofa. Tegnapelőtt délután 
dráma történt a fővárosban. Ebben a drámában egy 
kofa, egy boitiszolga és két marék paprika a szerep-
lők Horváth Gusztáv boltiszolga ugyanis a mult 
héten alaposan elagyabugyált egy kofát, akit Kovács 
Erzsébetnek hívnak. Kovács Erzsébet rettenetes bo-
szut esküdött és esküjét be .s váltotta. Délután meg-
leste Horváthot, amikor az a Wesselényi-utczába 
ment és hirtelen megrohanva, két marék paprikát 
szórt a szeme köze. Horváth összerogyott. Az utczai 
járókelők a mentőket hívták, azok vitték be a sze-
rencsétlen embert a Hekusba. Kovácsot el-
fogták es bevitték a rendőrségre. Horváth alighanem 
elveszti mind a két szeme világát. 

— Uj módi öngyilkosság. Egy különös 
kis emberte került vasarnap a győri rendőrsrgre. 
Ez a kis emberke a perzselő, tikkasztó meleguen 
hí jadon fővel kiallott a Széchenyi-téri aszfaltra és 
ott szivei tépő keserves hangon zsoltárokat énekeit. 
A rendőrposzt figyelmes lett reá, megszólította : 

— Mit kornyikal kend ilyen nyílt hangon, ilyen 
nyilt helyen, ilyen fényes nappal ? 

A különös kis emberke megrázta tar fejét és 
tovább zsoltározott. A rendőr megsokalta a dolgot, 
egy ideig még zsörtölődött s látva, hogy az se hasz-
nál, előállította az atyafit. 

AZ inspekcziós rendőrtiszt rászólt a különös 
emberkére: 

— M csoda skandalumot csinált maga a Szé-
chenyi-tf ren Y 

— En, kérem, én ? nem csináltam én ott skan-
dalumot, csak nyugodtan, magambaszállva meg-
akartam halni. 

— Ura remélem jól van. Derék magyar em-
ber és a kisasszony hogy van Y 

— Hál istennek jól vannak, mondám éá ugy 
teltem arczczal is szóval is mindent, mintha az em-
beremet az egész ház-nép ünnepi díszben lakodal 
mas arczczal várná. 

Megmondtam az őrnagynak, hogy a szálloda 
fogatát rendelje vissza; mert a magunk kocsiján 
megyünk. 

Hemar készen voltunk mindennel. 
Az inas a kocsissal a bakon jól elfért én pedig 

a bárót vettem jobbom felől és megindultunk 
— Messze van-e ide a puszta Y 
— Biz az derekas ut. 
— Egy vagy két óra? 
— Szappanos Bertalan lovai megteszik azt az 

utat két ora alatt, ha az ember nagyon hajtó kedv 
ben van. 

— Akkor közönséges fuharLa 3—4 óras ut ez. 
— Éppen annyi. 
— Sokszor jönnek az urak be a városba Y 
— Ritkán, 
— De kijárnák vendégek Y 
— Mióta Szappanos Bertalan özvegyember lett 

titkán. 
— Régóta özvegy f 
— Tizenhárom ev óta. 
— S a kisasszony is el van minden társaság 

nélkül Y 
— üh ő soha sincs társasag nélkül. Vele van 

örökké az apja és komornája. Este és délben én is 
társaságában vagyok. 

A báró végigtekintett rajtam s bár arcza nem 

áruit el semmi lenézést, éreztem tekintetéből, hogy 

fugem nem néz tarsaságnak. S mint volt katona 

ezt a mellőzést egy perczig se bírtam elviselni, s 
azért felvilágosítottam, hogy én a szabadságharcz-
ban huszárezredbe voltam s feleségemül bírtam 
Beitha anyját. A báró e felvilágosításra kezét nyúj-
totta, mint tisztek között szokás «pertu* szólított. 

Ezzel gondoltam, már csak rendben vagyunk, 
hanem hogy jövünk rendbe a többi dolgokkal, me-
lyektől minei közelebb ertünk a pénteki kastélyhoz 
annál jobbau fázott a hátam. 

Minő képet fog az én tisztem vágni, ha szí-
ves vendégfogadás helyett üres házat talál azon fel-
világosítással, hogy a hazi ur megszökött előle s 
magával vitte a mágnest is, aki ezt a bárót ide 
szívta. 

El voltam tökélve, hogy még az ut folyamán 
megkezdem a felvilágosítást s nem teszem ki embe-
remet semmi varatlan meglepetésnek. 

Azzal kezdtem lehat, hogy a báró táviratavai 
egyidejűleg kapott egy másik táviratot is Szappanos, 
mely egy barátja halalos ágyához hitta; tehát én 
Szappanosnak azt mondtam, hogy menjen, s vigye 
magaval a lányát is, ki különben keresztapját fogja 
veszítem a haldoklóban, s a vendéget elfogadjuk és 
latjuk mi addig, míg a biztosra vehető kataszt-
rófa eldől. 

— Oh igen, felelt az őrnagy. Ez a legtermésze-
tesebb, e felett gondolkozni se kellett volna Szappr -
uoséknak, hiszen ón bevártam volna őket. 

— Aligha ez nem lesz a helyzet; mert én mi-
kor elindultam is, ezt tanácsoltam Bertalannak. 

— Oh bár megfogadta volna ezt az okos ta* 
nácsot, szólt az őrnagy, kinek különben nem igen 
tetszett ez a véletlenül közbejött eset. 

(Folytatása következik.) 



SZENTESI L A P 3. oldal. 

A rendőrliszt elnévette magát. látszott az is, hogy a mikor a kihallgató rendőr-
— Zsoltár-éneklés közben ? aztán hog/an lett tisztviselő üzt mondta a rendőrnek s 

volna az ? Vigye el ezt az embert a fogházba s mondja 
— Ja, kérem, — felelt a kis emberke, én már meg, hogy csak egy hét múlva hozzák fel ismét — 

sok mindent próbáltam, hogy elpusztu jak, de eddig a siketnéma hirtelen csak elszólta magát s odaszólt 
tisztviselőnek . 

— önnek beszélek 
nem akartam beszélni. 

S Kurzmann Izsák 
mindent. 

még e<»y se sikerölt Most azt RondolUm hogy ott 
a melegen talán majd napszúrást kapok, s megvál-
hatok ettől a földi nyomorúságtól. Mert tessék el-
hinni, kérem, annyit se ér az élet, mint itt ez a 
rendőr, a ki engemet most bekísért la. 

Az öngyilkosjelölt eme nyilatkozat folytán hű-
vösre került s most ott énekli szivettépő hangon a 
zsoltárokat. 

— Elfogott orgyilkos banda. Néhány 
héttel ezelőtt Temes Rubinban halva találták Milosz-
lavlievics Pérát, a község herkulesi termetű korcs-
márosát. Minden jel arra mutatott hogy a korcs-
márost orgyilkosok tették el láb alól. A csendőrség 
széleskörű vizsgálatot indított a tettesek kideríté-
sére, de minden fáradsága hiábavalónak bizonyult. 
Tegnap aztán véletlenségből rájöttek, hogy kik gyil-
kolták meg a korcsmárost és az egész bandát el-
fogták. A tettesek nyomára egy Nika nevű pipaszár-
kereskedő vezette a csendőröket. Nika egy levelet 
akart a községi jegyző háza ajtaján annak szobá-
jába becsúsztatna a titokzatos műveletnél rajtacsíp-
ték a pipaszárkereskedőt, ki balálra rémült midőn 
elfogták. Nikat a csendörségre vitték és kivallatták. 
Vallomása egyszerre világot derített az egész ügyre, 
Kiderült, hogy őt a meggyilkolt korcsmáros neje és 
annak Zarics Ljuvo nevü szeretője felbérelték Mi-
loszlavlievícs meggyilkolására - háromszáz forintért, 
ö azonban a gyilkosságot n;m merte elköveltni, 
hanem husz forintért felbérelt egy környékbeli elzú-
lőtt embert a korcsmáros meggyilkolására. Az em-
ber végre is hajtotta a tettet husz torintért: két 
pisztolylövéssel a másvilágra küldte a korcsmárost. 
Mikor a levelet, melyet Nika a jegyző ajtaján be 
akart csúsztatni, a vallatás után felbontották, azt 
olvasták ki belőle, hogy a pipaszárkereskedő magát 
kivéve — az egész orgyilkos bandát fel akarta 
jegyzőnél jelenteni. Mikor kérdezték tőle, hogy miért 
cselekedte ezt, azt a választ adta, hogy a vérdijból 
a korcsmárosné szeretője kártyázás közben elnyert 
tői » 58 forintot 0 kérto az embert, hogy adja visz-
sza neki a pénzt, de az csak 30 forintot a iott vissza 
neki. Ezért annyira meg aragudott, hogy elhatá-
rozta, hogy az egész bandát feljelenti a jegyzőnél. 
A csendőrség mindenkit elfogott már, aki csak az 
ügyben korapromitálva van. 

— A drága toilettek miatt. B.irtha Imre 
debreczeni jómódú gazdaember feleségével összeszó-
lalkozva, szemére hányta fénj űzését. Az asszony 
hallgatta egy ideig a férj kitakadásait, de mikor az 
mindig csak előhozakodott a nagy ruhaszámlával, ő 
is megharagudott s odakiáltotta urának : 

— Ha nem tetszik, akaszd fel magad : 
Az érzékeny férj szótalanul fordult be szobá-

jába. Az asszony várta, inig kijön, de mikor meg 
unta a hosszas várakozást, rosszat sejtett. Kopog-
tatott az ajtón, szólítgatta az urat, de választ nem 
kapott. Erre már betörette az ajtót s kétségbeesés 
sel kellett látnia, hogy férje megfogadta a szavát. 
Ott függött az ajtósarkán — holtan. 

— Ujonczok öröme. Az ezidei ujonezokra 
kellemes meglepetés vár. Teljesen megbízható for-
rásból ugyanis arról értesülünk, hogy a közös hadügy-
minisztérium rendeletet intézett az összes hadtest-
parancsnokokhoz, mely szerint az ez őszi ujonczok-
nak, október elseje helyett csak október hetedikén 
kell bevonulniok. Ez az intézkedés a gyalogosakra 
vonatkozik. A lovas ujonezok, valamint u tüzérek 
még később, valószínűleg csak október közepe tajan 
fognak bevonulni. A hadügy miniszteri rendelet indo-
kolása ugy szó!, hogy az ezidei rendkívül hosszura 
nyúló őszi manőverek folytán a rekrutak későbbi 
bevonulása vált szükségessé. 

— Ugy nem tud szuszogni. Szegeden tör-
tént : Csuka Juliánná szivét meglepte a szerelem, 
mely azonban nem talált viszonzásra, mmek követ-
keztében Juliánná fölment a padiasra és a hónaljá-
nál fogva fölakasztotta magát. Ott künn a madarak 
csicseregtek, juhászok furulyáztak, tehenek bőgtek, 
Juliánná pedig várta a halalt. A halai ugyan nem 
jött, deamegjött Julianna gazdaasszonya, aki gyen-
géd szívű cselédjét ily helyzetben látva, kérdést in-
tézett hozzá: 

— Mit csinálsz, te Julcsa ? 
— Nehéz a szivem, asszonyság, hát fölakasz-

tottam magam. # 

Nem így kell azt csinálni, te bolond! 
— Tudom én azt, épp azért, próbáltam már 

a nyakamra Í9 tenni a kötelet, de ugy nem tudok 
szuszogni. 

— Megszólalt siketnéma. Egy rendőr 
hó 1-én délelőtt behozott a főkapitánysághoz egy 
Kurzmann, álnéven biau Izsák nevű embert, a ki 
azzal van vádolva, hogy meghamisítva tíeregmegye 
alispani hivatalának pecsétjét koldulni jart minden-, 
felé. A rendőr hozzátette egyúttal azt is, hogy az 
illető siketnéma. A főkapitányságnál azonban mintha 
már ismertek volna ezt az urat, a mit ' 

én most is, Csak ezeknek 

ezután tényleg bevallott 

E lha l t ak névsora. 
— 1895. jul. hó 20-tól 1895. augusz hó 3-ig. 

Vatrel Elek, 5 hó, tüdőlob. — Pászti Tóth 
Anna, 7 hét, bélhurut. — Faragó Mihály 74 év, 
szívbetegség. — Szabó Borbála 52 év máj-baj. — 
Dömsődi Ágnes 62 év. hashártyalob. — Bognár 
Ferencz 40 év szívszélhűdés. — Mikecz Erzsébet, 
80 év végelgyengülés. — Sípos Péter li/, év agy-
bártyagyuladás. — Szabó István í1* hó béihurut. — 
Szűcs Pál 17 év, tüdővész. — Nyíri Anna 60 év, 
végelgyengülés. — Szoboszlai Szabó Mária 70 év 
aggkór. — Ácsi Kovács Erzsébet ly, év roncsoló 
toroklob. — Berezeli János 63 év szívbaj. - Szabó 
István 20 év vizbefuladás. — Égető Lajos tüdő-
vész. — Kibár Mihály 5 napos születési gyenge-

— Kovács Gyula 6 hetes születési gyenge-
ség. — Mészáros Kálmán 1 év bélhurut. -- Mocsai 
Lina 10 év agyhártyalob. — Hegedűs Ferencz 
hó bélhurut. — Lovas Zsuzsánna 82 év végelgyen-
gülés — Vas István 70 év aggkór. — Kiss János 
19 év tüdőgümőkór. — Jerei Szekely Maria 54 év 
agyszélhüdés. — Pótya Fereucz 10 hét születesi 
gyengeség. — Dávid Borbála 38 év tüdő vész. — 
ózántó Lajos 1 het születési gyengeség. — Kiss 
Sándor 18 év tüdőgümőkór. — Üóczi Erzsébet 
l1/« év méhrák. - H. Szabó Bálint 5 hét, bélhu 
rut. — Gere Mária 5 hó bélhurut. 

M. »iám. 

és 50 m. mázsa kőszén szállítására ezennel 
zárt ajánlati verseny hirdettetik. 

A tűzifa üatal gyertyán, vagy tölgy, vagy 
e kettőnek keveréke lehet, a vállalkozó ¿Ital 
folyó évi október l-ig s pedig 21 köbmeter 

csongrádi, 21 köbmeter a mindszenti, 21 
köbmeter a dorozsmai szolgabírói hivatalnál, 

többi pedig a szentesi tiszdparton 6 m. 
öles csomókban kirakva lesz átadandó. 

Vállalkozni kívánók felhívatnak, hogy le-
pecsételt s külön a fára és külön a kőszénre 
szóló ajánlataikat az összeg 10u/o-ának meg-
felelő bánatpénz vagy ovadékképes értékpa-
pírnak melléklésével, alólirottnal folyó évi 
aug. hó 11-ík napjanak délelőtt 11 órájáig 
nyújtsák be, később érkező ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Szentesen, 1S95. évi augusztus 2. 

Dr . C lca tncz ia L»ajOH 
főjegyző, bizottság elnöke. 

Foulárd-se lymet 65 k r t ó l a frt 
3:> krig méterkint — japáni, chinai, s. a. t a 
ujabb mintázattal és színekben, ú. m. fekete, fehér 
és szines H e n n e b e r g-s e 1 y m e t 35 krtol 14 frt 
65 kr. méterkint sima, csíkos, koczkázott, mintázot-
takat damasztot s. a t. (mintegy 240 különböző mi-
nőségben és 2000 szin es mintazattai s. a. t. posta-
bér és vámmentesen a házhoz szállitva és mintákat 
küld postafordultával: Uenneberg O. (cs. k. ud-
variszállitó) se l yemgyá ra Z ü r i c h b e n . — 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, es levelező la 
pókra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 11V16 

Ü Alapíttatott 1875. 
ETTLNGEK óc Co, 

D 

Dunás Varga Ferencz 
UL tized 100. számú háza eladó; kistőkei 
22 hold földje eladó vagy haszonbérbe kiadó. 

Értekezni lehet 111. tized 100. sz. alatt. 

Föld eiada*. 
Tóth Kálmán gyomai lakos Uyoma alatt 

fekvő birtokából 70-től 15U holdig terjedőleg 
tetszés szerinti mennyiségű kitűnő fekete 
szántóföld 1100 nsz. öles holdja *CK> Ü > 
j a v a l e ladó . 

A birtok minden holdját 100 frtnyi föld* 
hitelintézeti kölcsön terheli; holdanként 0 5 
f r t , azonnal fizetendő s a még ezentúl len-
maradó hátralék t i z é v a l a t t t ö r « 
leszü lető . 

Értekezhetni levél utján is fentnevezett 
tulajdonossal Gyoman. 1V 3 

Z Kitüntetve 1883. 
ÜRiCtí, (Schweiz.) 

Magánosoknak bérmentve házhoz szállítva : 

ivatos mintázott női szövetek 14 kr. méterje 
díszes , , 47i/a kr. , 

és tartós gyermekruha sz. öli/, kr. , 
eredeti uriruha sz. 1 irt 2zy, kr. , 

M i n t á k i ngyen . 
Valamint ezernyi szinben mintázott a legelegánsabb 

női- és uri ruhaszöveteké 
Színezett divatképek ingyen, valamint gazdag minta-

gyüjtemeny ingyen és bermentve. 1—4 

Vart a JBtéiii&min 
lapistói '¿ö hold tanyalöldje több évekre ha-

szonbérbe k i a d ó . Értekezhetni lehet L tized 

30*. szám alatt. 1V3 

2785. k. 895. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, miszerint Szen-

tes város halárában kenderáztató helyűi a 
Weili-féle volt fatelep melletti, nagyvölgyi 
u. n. libalegelő jelöltetett ki. 

A lejáras, valamint a szárítás a Polgár-
féle bejáró ut felőli oldalon történik. 

Figyelmeztetni az érdekeiteket, hogy a 
megjelölt helyen kívül máshol, kendert áz-
tatni szigorúan tiltva van, s az ez ellen vé-
tők az 1894. XJLi. t. cz. idevonatkozó sza-
kaszai rendelkezésénél fogva büntetés alá 
esnek. 

Kender, illetőleg ienáztató gödrök a 
hatóság engedélye nélkül senki által nem ás-
hatók még saját birtokán sem. 

Keit Szentesen, 1Ö9ö. aug. hó 2-án. 

Novobáczky Győző, 
1 —3 gazd. tanácsnok. 

A d. 3/1895. 

Csongrád vármegye beszerzési bizottságától. 

Hirdetmény. 
Csongrád vármegye részére az 1895. év-

bizouyíiani ben szükséglendő 50 méter öl tűzi hasábfa 

BUDAI IMRE 
központi árú-háza 

^ S Z E N T E S E N , h^ 

Van szerencsém a tisztelt vásárló kö-

zönség szíves tudomására hozni, h o g y a 

mai naptoi kezdve 
kispiacz-téri kézmű, divat és rövid-áru ke-

reskedésemet a Kossuth-téri szentesi (nagy) 

t a k a r é k p é n z t á r házának W e 11 i s c h-

fé 1 e volt ü z l e t h e l y i s é g e 

r van Át helyezve. 
Hivatkozva üzletem eddigi múltjára s t. ve-

vőim bizalmára és elősmerésére ; bátorkodom a 

vásárló közönség szíves figyelmébe ajánlani 

ezen ú j o n n a n b e r e n d e z e t t k e r e s -

kedésemet hol j ó m i n ő s égű aru-
k a t r e n d k í v ü l o l c s ó á r a k é r t lehet 

beszerezni, minél fogva saját érdekében áll 

mindenkinek szükséglete e s e t é n üzletemet 

felkeresni. 

Pontos, szolid és lelkiismeretes kiszolgá-

lásért üzletem eddigi jó hirneve teljes biz-

tosítékot nyújt. 

Minél tömegesebb látogatást kérve, va-

gyok kiváló tisztelettel: 

14-62 B U D A Y I M R E . 
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Kiadó föld. 
Kácz Ferencznek a nagy-tőkei állomásnál két 

darabban 130/IMO nsz. hold földje 3 vagy 

6 évre haszonbérbe kiadó. 1V2. 

Znekermann Károly 
kistőkei 45 hold tanya földje több épületek-

kel és ugyanott külön fekvő 7 hold földjei 

eladók. Értekezhetni L t. 634. sz. alatt. 

Horváth örökösök 
kurczaparti f ö l d j e , dinye vagy egyébb 

k a p á s veteményeknek haszonbérbe kiadó ; 

értekezni lehet özv. H o r v á t h J á n o s n é -

n á l i. t. 163. sz. alatt. 3V3 

2463—aü. 895. Szentes város adóhivatala. 

Hivatalos hirdetmény. 
Felhivatnak mindazon adózók, kiknek az 

előző évekből vagy a folyó évből fennmara-
dóit adó vagy bármi néven nevezendő egyéb 

SZENTESI LAP . 

kincstári tartozásból eredő hátralékaik van-
nak, hogy ezen hátralékaikat folyó évi augusz 
tus hó 15-ig befizetni el ne mulasszák. 

A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság 
27527 —L 895. számú meghagyásáról elren-
delte, hogy tekintettel egyfelől a mult évi 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok folytán en-
gedélyezett nagyobbmérvü fizetés halasztások 
következtén felszaporodott tetemes künn lévő 
kincstári követelésekre, de tekintettel másfe-
lől az idei kedvező aratási eredményekre, a 
végrehajtási eljárás egész általánosságban 
egész szigorral megindittassék, hogy minden-
nemű közadó és a közadó jellegével biró tar-
tozások augus tus hó végéig teljes összegük-
ben befolyjanak, mivel ellenkező esetben, a 
mutatkozó hátralékok kényszer végrehajtás 
utján fognak behaj'atni. 

Midőn eme rendeletet alkalmazkodás iránt 

az adózó közönség tudomására hozom, egy-

ben értesíteni, hogy a hátralékoso ellen már 

augusztus hó 16 án végrehajtás fog foga 

natosittatni. 

Szentes, 1895. julius 30. 

3-3 

N a g y , 

aü. tanácsnok. 

92. Rám. 

2478/aü. 96. Szentes város adóhivatala. 

Hivatalos hirdetmény. 
Az 1895. évre szóló tőkekamat és jára-

dékadó kivetési lajstrom a szegedi m. kir. 
pénzügyigazgatóság által megállapittatván, az 
a f. évi augusztus hó 1-től 8-áig terjedő 8 
napon át Szentes város adóhivatalánál köz-
szemlére kitétetik. 

£rtesitem az adózó közönséget, hogy 
mindazok, kik a kivetésben meg nem nyug-
szanak, a kirovás ellen netáni felszólamlásai-
kat és pedig: 

a) azon adózók, kik tőkekamat adóval 
már a mult évben is megvoltak róva: a 
lajstrom kitételének napjától; 

b.) azon adózók pedig, kik a most ki-
vetett adónemmel a kivetési évben először 
rovattak meg: adótartozásaiknak adóköny-
vecskéikbe történt bejegyzését követő 15 nap 
alatt Szentes város adóhivatalánál, vagy pe-
dig a szegedi m. kir. pénzügyigazgatóságnál 
benyújthatják. 

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

Szentes, 1895. jul. 30. 

Nagy , 
3-3 aü. tanácsnok. 
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Raktárom tulhalmozása 
végett, 

¿¡gr az összes raktáron lévő árukat, ^ 

u. m.: vászon, kanavász, schiffon, karton, voil, festők, delin, szövetek, 

selymek, posztókat, szóval minden e szakmába vágó czikkeket m é -

lyeit leszál l í tott á r é r t á rus í t om el, és mondhatom 25, sőt 

30% is olcsóbban fedezheti be, a nagyérdemű közönség szükségletét 

nálam, mint bármelyik más üzletekben. 

A midőn kérem a nagyérdemű közönséget egy próba vásár-

lással erről meggyőződni, maradok kiváló 

tisztelettel: 

Briili Ferencz, 
rőfös kereskedő, (Kossuth-tér, a Jurenak Edéné urnő hazában.) 

Egy j o h á z bó l va ló ü u TANULÓUL azonna l fe lvétet ik . 
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Föld eladás. 
Meiszter Ignácz hódmezővásárhelyi lakos-

nak a szentesi határban Bősérben 42/uoo hold 

jóminőségü földje tanyaépülettel és kerttel 

szabadkézből azonnal eladó. 2V2 

Értekezni lehet az eladás iránt i d. 

S z á n t h ó János ügynöknél S z e n t e s e n . 

EL ¡Szabó János 
1. t. 323. számú háza örökáron eladó, érte-

kezni lehet 1U. t. 648 szám alatt. 2V3 

Mark Nándor 
IV. tized 111. számú háza kedvező feltételek 
mellett e l a d ó . 1. tized 196 számú i|j h á -
z á n á l egy b o l t n e l y i s é g szeptember 
1-től k i a d ó . Értekezhetni könyvkereskedé-

sében a kávéházzal szemben. 8V10 

Doszlop N. János örököseinek 
1. t. 716. számú házuk és alsóréti 11 hold 
földjük örökáron eladó. Értekezni lehet F á -
b i á n Tó t h J ánossa l , II. tized 155. 

szám alatt. 4V4 

A f a b ó » K á r á n a k 

tiartucz József-féle tanya földje haszonbérbe j 
kiadó; értekezni lehet 111. tized 575. szám! 

2V3 alatt. 

Legjobb ugor&a-eczet 
beszerezhető 

if j . KOVÁCS 8ANDOK 
k e r e s k e d é s é b e n . 2V4 

Hirdetmény. 
Szentes város közgyűlése elhatározta, 

hogy a szőlőbeli düllŐ-utakat vállalkozó ma-
gánmémök által óhajtja kijelöltetni; ennél 
fogva ezen ut kijelölési munkalatokra ezennel 
pályázatot hirdetek és felhivom a vállalkozni 
szándékozókat, hogy Írásbeli ajánlataikat hoz 
zám, ezen hirdetmény közzé-téielétől számí-
tott 15 nap alatt adják be. 

A vállalkozási feltételek a polgármesteri 
hivatalban hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Szentesen, 1895. jul. hó 28-ik napján. 

tturián Lajos, 
3—3 polgármester. 

Szántás. 

A t. közönség figyelmébe! 
Van szencsém a t. közönség figyelmét felhívni, miszerint a t o l l és 

p e h e l y ára rohamosan felemelkedvén, kik enemü áruikat ezen magas ár 
ban eladni akarják, kérem egyenesen hozzám fordului, hogy e czélból az 
illetőket felkereshessem, avagy az áruval együtt hozzám fáradni szívesked-
jenek. — Már az első eladásnál meggyőződhetik a t. közönség, hogy nálam 
mennyivel magasabb árban adhatja áruját, mint bárkinél. 

Egyben tudomásul adom, miszerint italkimérési f ő d e p ó m b a n na-
ponként friss töitésü, jégbenutött D r é h e r s ö r h á z h o z k i h o r d v a 

a mai naptól üvegenként 16 kr. 
kitűnő minőségű csongrádi borok literenként . . 32 kr.| 
10 literen felül 30 kr., 
40-es pálinka literje 32 
50-es pálinka literje 40 kr!| 

kisüstönfőtt söprő és törköly . . . . 1 frt. 

rumok, cognac, s többféle édes italok pedig mélyen leszállított árban 
k aP h a t ó k- Tisztelettel: 

L é d e r e r J ó z s e f , fődepós. 
(Kossuth-utcia, Mácsai-hái, Sajtós-ház mellett.) 

1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szenteai elaőkönyvnyomda réMvénytáraaaág« gyorggajtóján. 




