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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: 

K arcza part i-utcza 31. szám, 
hova h lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
ét nyilt-téri költeménye jt 
a kiadóhivatal ménékatt ár-

jegyzék szerint námit. 

Egye« tmiilfc^|i) 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Start Nándor 
és Szigethy L könyv- és 

papirkereskedéeébeo. 

Kéziratok ne 

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

Egyes szám ára 5 kr. 

P6a>erkeiimt6': 

S I M A F E R E N C Z . 
P.letós Hserke.stó: 

P I N T É R 6 Y U L A . 

Lapunk megrendelhető : 

a k i a dóh i v a t a l b an és l a p k l h o r d ó l n k u t j á n , 
kik az' előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Huszonöt év. 
— Az első 48 as kör jubileuma — 

Békés nyugalomban és csendes örömök-

ben szegény, de izgalmakban és szenvedé 

lyes háborúságban dúsgazdag helyi közéle-

tünknek szép napja van ma, midőn a szen 

teai első 48-as kör huszonötéves fentállásá-

nak jubileumát ünnepli. 

Nemcsak a függetlenségi és 48 as párt-

nak, hanem általában az egész város közön-

ségének ünnepe ez,tehát még azoknak is,akik po 

litikailag nem tartoznak ahoz a párthoz, mely-

nek zászlaját a kör fennen lobogtatja. 

Ami a függetlenségi és 48-as párt tag-

jait illeti, azok méltán ugy tekintik ezt a 

kört, mint a jó édesanyát, aki szeretettel és 

gondossággal nevelte őket a hazafias erköl-

csökben, s bele plántálta kebleikbe a törhe 

tetlen ragaszkodást a nemzeti hagyományokhoz, 

s a rajongő lelkesedést az állami függetlenség 

nagy ideálja iránt. 

Apáról íiura öröklődik Szentes közönsé 

gének túlnyomó többségében az a tudat, 

hogy a politikában csak az jár a haza érdeke 

szempontjából helyes nyomokon, aki az anya-

kör által képviselt magasztos elvek érvénye-

sítésére törekszik. S bizonyára ezen felfogás-

nak s egyáltalában a kör által a nép lelkére 

gyakorolt irányadó befolyásnak lehet tulaj-

donitani. hogy Magyarországon Szentes ké-

pezi a függetlenségi eszmék egyik legerősebb, 

s a szó szoros értelmében bevehetetlen vá-

rát ; annyira, hogy a közfsügyes politika 

hivei itt soha még csak jelöltet se mernek 

állítani, jól tudván, hogy a szokásos mame-

luk fegyverek : a presszió és a vezetegetés, 

pozdorjává tőrnek a szentesi nép elvhüsé 

gének sziklaszilárdságán. 

Eltekintve azonban a politikától, Szentes 

város közöcsége pártkülönbség nélkül hálá-

val és kegyelettel tartozik adózni a jubiláló 

körnek, mert minden, ami közhasznú alkotás, 

első sorban e kör tagjainak köszöni lételét. 

Rendszerint ebből a körből indulnak ki az 

eszmék, vagy legalább itt érlelődnek meg 

annyira, hogy ténynyé alakulhassanak. Ha 

valamit fel kell karolni, ha a közérdeket meg 

kell védelmezni, ebből a körből származik 

az ahoz szükséges erély, buzgóság és 

lelkesedés. Szóval olyan ez a kör Szentes 

város közéletében, mint az emberi testben a 

sziv, mely központja a vérkeringésnek, és az 

agy, mely irányzója az egész szervezet mű-

ködtetnek. 

Mi, akik pártállásunknál fogva a leg-

szorosabb összeköttetésben állunk vele, ked-

ves kötelességet teljesítünk, midőn ezen 

a napon a legmelegebb üdvözletünk mel-

lett azon benső óhajtásunknak adunk ki-

fejezést, hogy az isteni gondviselés fej 

lessze, virágoztassa és azon az uton to-

vább vezesse a kört, melyen eddig tánto-

rithatlan hazafiassággal, a közérdek iránti 

hűséggel, bölcs körültekintéssel és nemes kö-

telességérzettel haladt ; hogy mindig elmond-

hassuk róla, amit ma mondunk : 

„ Multadban v a n öröm, 

Jövődben v a n remény.* 

„Itt az idő: most vagy sohal* 

Ugy érezzük magunkat ebben a pillanat-

ban,¿mint a hajós, aki ezer veszélyt és vi-

hart átszenvedve, sok hányattatás után végre 

elérkezik utazásának czélpontja elé. Szemei 

már látják az óhajtott kikötőt; csak az utolsó 

hullámcsapásokkal k 11 még megküzdenie, az 

tán nyugalomra térhet; nem ugyan azért, 

hogy tétlenségbe sülyedjen, hanem azért, ho^y 

a viszontagságokat kipihenve, ujult erővel 

foghassor a — csendes munkához. 

Mi is sok viszontagságot éltünk át a kö-

zel múltban. Szükségtelen ecsetelnünk, hiszen 

jól tudja mindenki, hogy mennyit küzdöttünk 

azzal a hatalömmal, mely egy mesterségesen 

összetákolt többségre támaszkodva, a várme 

gyebázánál uralkodik. Tudja mindenki, hogy 

elszánt küzdelmünket sok szép és jelentékeny 

siker koronázta, mert ellenfeleink kimagasló 

vezérei közül ép ugy, mint közkatonái sorá-

ból számosan elbuktak a viadalban. Ám vi-

szont az is bizonyos, hogy a háború reánk 

és különösen vezéreinkre is temérdek szen-

vedést hozott. Törtek vezéreink életére, va 

gyonára, becsületére, és anynyi sebet ütöttek 

rajtuk, hogy azok alatt gyöngébb emberek 

bizonyára összeroskadtak volna. 

A szenvedéseket azonban szívesen elvi 

se'tük, mert erőt adott rá az a hit, hogy 

ennyi küzdelem nem eshet hiába, s pályabé 

rünk előbb utóbb a győzelem leszen. 

Most végre elérkeztünk immár oda, hogy 

czéljaink megvalósítása csak önmagunkon áll 

Az ellenzéki szellem az egész vármegyében 

dominál ; a községi és egyházi választások 

nál mindenütt a mi pártunk győzőtt; ország-

gyűlési képviselőink egytől egyig ellenzékiek ; 

tehát csupán a megyebizottsági tagok választá-

sánál kell még győznünk, s akkor az egész vo 

nalon a mi pártunk zászlója fog lobogni di-

adalmasan. S minthogy a megyebizottsági ta 

gokat ugyanazok választják, akik az ország-

gyűlési képviselők választására jogositvák : 

minden túlzás nélkül, teljes bizonyossággal 

állíthatjuk, hogy egészen rajtunk áll, hogy 

kinek a kezében legyen a kormányrúd ebben 

a vármegyében. S igazán gyávák, élhetetle-

nek és hitványak volnánk, ha erőnk tulnyo-

mósága daczára is eltűrnénk, nogy a kisebb-

ség továbbra is uralkodjék fölöttünk és fát 

vágjon a hátunkon. 

Teljes joggal elvárhatjuk tehát első sor-

ban azoktól, akik nehéz küzdelmeinkben htt 

bajtársaink voltak, hogy a döntő csatá-

ban ne lankadjanak el, hanem minden erejük 

megfeszítésével vigyék diadalra azt a százlőt, 

amely alatt oly sok ütközetben vitézül har-

czoltak. És elvárhatjuk másod sorban azok-

tól, akik küzdelmeinkben közvetlenül részt 

nem vettek ugyan, de törekvéseinket rokon-

szenvükkel kisérték, hopy most, midőn azt a 

csatát vivjul , mely hosszú időre eldönti a 

pártok sorsát és egész közéletünk irányára 

elhatározó befolyást gyakorol, — akkor ne-

csak rokonszenvükkel, hanem tettleg is segít-

ségünkre legyenek. 

Hiszen mi nem önmagunkért, hanem a 

népért küzdünk. Sem Sima Ferencz, sem as 

ö közvetlen könnyezete: a Szentesi Lap szer-

kesztőségének tagjai nem akarnak semmiféle 

vármegyei hivatalba jutni. Kezünk munkája 

után, Isten segitségével megélünk mindnyá-

jan, akármelyik párt győz is a megyebizott-

s4gi tagok választásánál. 

De küzdünk és harczolunk azért, hogy 

valahára vége legyen annak a hatalmi mo-

nopoliumnak, melyet eddig egy, uradalmi 

tisztekből, bérlőkből és hivatalnokokból álló 

érdekszövetség gyakorolt a vármegyén a kö-

zönségnek kimondbatlan kárára és keserűsé-

gére. S küzdüuk és harczolunk azért, hogy 

az erős: ak helyébe a jogot, a részrehajlás 

helyébe az igazságot vigyük bele a várme-

pyei kormányzatba, s kiűzzük onnét a hűtlen 

sáfárokat, akik furfanggal játszották ki és 

s uronyokkal nyomták el a nép jogait s a 

pártérdekek hamis fontján mérték a törvényt 

és igazságot. 

íme, küzdelmünknek ez a czélja ; s el-

érkezett a perez, hogy ezt a nemes és köz-

hasznú czélt megvalósítsuk. „ I t t a z i d ő : 

m o s t v a g y s o h a ; - mert valószínű, hogy 

ezúttal utolsó tisztújítás lesz a vármegyén, s 

így, ha most magunkhoz nem ragadjuk a 

gyeplőt, többé aligha lesz arra alkalmunk. 

Ebbe a döntő csaüba tehát egész erőn-

ket bele kell vinni. Erőnk nagy és legyőzhe 

tetlen, de csak ugy, ha nem hevertetjük parla-

gon Azért ne mondja és ne gondolja senki, 

hogy az ő szavazatára nincs szükség. A ha-

lottakat ki nem áshatjuk ugyan a sirból és 

a nehéz betegeket ki nem hurczolhatjuk az 

ág) ló ) , h o g y s z a v a z z a n a k , de aki 

mozogni tud, azt oda kell vinnünk a vá-

lasztási u r n á h o z . Ne sajnáljuk azt az 



I oldal. 

egy napot a közügynek szenteJni, még ha 

anyagi kárral és veszteséggel jár is; mert a 

mulasztás a jövőben százszorosan mepbosz-

szulná magát, s később — ha a várme-

gyén a mostani kormányzat továbbra is 

uralmon maradna — majd éreznénk a köz-

mondás igazságát: »fösvény többet költ, 

rest többet jár.® 

Kövessük tebát ennél a választásnál őse-

ink jelszavát, akik midőn törökkel, tatárral, 

némettel kellett viaskodni, ezzel a mondás 

sal tüzelték és biztatták egymást: 

„Elmegyünk mind, levágjuk mind, haza 

jövünk mind!* 

Város i közgyű l és lesz folyó hó 

21-én, melynek tárgysorozata a következő: 

1. A szentesi takarékpénztár piacztéri házának 

városház telkéül való megvétele tárgyában beadott 

indítvány. 

2. A kunszentre árton-szentesí vasúthoz kisajá-

tított földekből fentmaradt területek eladásának el 

határozása. 

3. Az 1894. évi szegénypénztári számadás felül-

vizsgálata. 

4. Az 1892—93, évi iskolaszéki pénztárszáraa-

dás felülvizsgálata. 

5. Az 1892—93. évi gymnasiumi bizottsági szá-
madás felülvizsgálata. 

6. Az 1892 93. évi ipariskolai pénztár szá 
madásának felülvizsgálata. 

7. Az 1894. évi községi közmunka váltságpénz-
tár számadásának felülvizsgálata. 

8. Az 1893—94. évi iparostanoncz iskola pénz-
tári számadás felülvizsgálata 

9. Az 1896. évre érvényes virilis képviselők 
névjegyzékének összeállítására kinevezett küldöttség 
jelentése. 

10. A városi főgymnasium tanári karának elő-
terjesztése a 12-ik tanári állás be nem töltése oká-
ból őket terhelő tanórák jutalmazáfa iránt. 

11. Tanácsi előterjesztés a fogyasztási adó bérb^ 
adásáról. 

12. Kovács Kálmán központi kiadónak hiva-
talos állásáról való lemondása. 

13. Tóth Dezső alszámvevőnek hivatalos állá-
sáról való lemondása. 

14. Jegyzőkönyv hitelesítő küldöttség kiren-
delése. 

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

A z utolsó Zr íny i 
Irta: B0R0SS VILMOS. 

Mutatvány szerzőnek ,11. R á k ó c z i Ferencz " 
czimü most megjelent történeti regényéből.*) 

(Folytatás.) 

Zrínyi János elhallgatott. Görcsösen belekapasz-
kodott Aspermontba és — sirni kezdett. 

Halkan, tuldokolva sírt. 
— Cn elvesztett világom ! Hazám ! Kedvesem 1 

Margitom ! Világom, üdvöm, boldogságom 1 Eletem ! 
. . rebegte össze-vissza és szakgatottan. 

— Elveszett minden, foljtatá, és én a patká-
nyok martaléka lettem. Köszönöm Aspermont, hogy 
eljöttél. Ne félj tőlem, már nem vagyok bolond I 
Mindent tudok! . . . Huszonegyedik éve rothadom 
itt . . . Te még akkor deli ifjú voltál 

S Z E N T E S I LAP . 

Helyi és vegyes hirek. 
— AB elaó 48-as kör jub i leu 

m á r a , mely tudvalevőleg ma lesz, újból fel-
hívjuk a körtagok és a közönség fig>elmét. 
A programm szerint délelőtt 10 órakor le z 
a diszgyülés, este 7 órakor a banké11. R * 
méJjük, hogy e ritka szép ünnepélyen a kör 
tagok és meghívott vendégek közül senki se 
fog hiányozni. 

— Hock János országgyűlési képviselő — 
mint értesülünk ma az első 48as kör jubileumára 
Szentesre érkezik. 

— Az I . 48-as kör Jubi leumán a szen-
tesi kaszinó is küldöttségileg képviselteti magát. A 
küldöttség tagjai: Pólya Ferencz választmányi elnök 
vezetése alatt Petrovics Sóma, Zolnay Károly, Bíró 
Elek, dr. Pollák Sándor Nagy Sándor és Kovács 
Lajos kaszinói tagok. 

— A megy© bizottsági tagok 
v á l a s z t á s a iránt megyesz rte roppant nngy 
az érdeklődés. Közéletünk ujabbkori történelme 
nem mutat föl ilyen lázas küzdelmet, a mi-
lyet a pártok most kifejtenek. Különösen a 
pákuliczok tesznek rendkívüli erőfeszítéseket, 
mert érzik, hogy az ellenzéki szellem föllen 
dülése halálos veszedelemmel fenyegi kárho-
zatos uralmukat. Amint azonban mi vagyunk 
értesülve, hasztalan minden kilincselés, hiába 
öltik fel legnyájasabb arczaikat, hiába szo-
rongatják a polgártársak kezét, hasztalan hi 
zelkednek és hasztalan ígérnek eget földet, 
a választó közönség már torkig van velük és 
örömmel ragadja megfáz alkalmat, hogy uti-
laput köthessen a becses talpaik alá. 

— P á r t é r t e k e z l e t e k . A megyebi 
zottsági tagok választása alkalmából pártuuk 
ma délután mind a négy szentesi kerületben 
értekezletet tart, és pedig az első kerület dél 
után 1 órakor a szentesi 1 ső 48 as kör he-
lyiségében, a második kerület délután 2 óra-
kor a felsőpirton a Varga Ferencz-íéle iskola 
helyiségében, a harmadik kerület délután 3 
órakor dr. Szántbó Lajos III. t. 255. számú 
házánál, a negyedik kerület délután 4 órakor 
a szenteti rom. katb. egyház tanácstermében. 
Figyelmeztetjük elvtársainkat, hogy ezen trte 
kezleten minél nagyobb számbau jelenjenek 
meg. E helyen emiitjük fel, hogy ugyancsak 
ma déli 12 órakor Mindszenten, délután 4 
órakor pedig Szegváron is tartanak hasonló 
értekezleteket a lüggetlenségi és 48 as párt-
hoz tartozó választók. 

— A Sima-Bartlia Kálmán-féle ismeretes 
perben, mely tudvalevőleg abból keletkezett, hogy 

doltam . . . De mi ezP . . . A toronyban éjfelet 
kongat az óra és a dal szól . . . hallgasd . . . e; 
ő, ez ő 1 

Gróf Zrínyi János felső testének egész sulyá 
val rádőlt Aspermont grófra. Ugy leste, hallgatta, 
mintegy magába szívta azt a dalt, nely kívülről 
szólt ugyan, de ugy hangzott, mintha valaki mélyen 
a föld alatt énekelt volna. 

Kint a torony lábánál egy nő énekelt. Gyönge 
rezgő hangja volt, de a börtön vastag falain áthatott, 

Aspermont gróf ismerte Kinszki Margitot. Husz 
esztendővel az előtt ünnepelt szépsége volt Bécsnek, 
gróf Zrínyi János elfogatása után özvegy anyjával 
— a k< különben született herczegnő volt — eltávo-
zott Bécsből, mint akkor mondották Angliába. 

A leány azonban nem Angliába utazott, ha-
nem ismeretlenül meghúzódott Rottenburg falucs 

Isten kában és esténként onnan járt a vár alá énekelni, 
Zrínyi R*b jegyesét ezzel vigasztalta, bár más uton veled , . . öleld helyettem szeretteinket 

Ilonát, Rákóczi Júliát Thökölyt, Rákóczit, szóval elkövetett minden lehetőt, hogy Zrínyit kiszabadítsa, 
azokat mind, a kik szerettek minket . . . Aztán . . . Fáradozása azonban nem járt sikorrel 
aztán menj le itt a faluba, Rottenburg alá . . . Fájdalmasan hangzott a dal. A dal utolsó sza-
hallgatózzál . . . este . . . Ave Mária után egy dal •*« í«T «óltak: 
zeng fel . . . nem tudom honnan iönn . . . a ki Várj reám a felhők felett, 
dalol, az Margit . . . Kinszki Margit . . . a jegye- Kedves hallott isten veled! 
sem . . . Szólj hozzá és mond meg, hogy temetni — Hallod halottnak mond, lihegte Zrínyi. Oh, 
fognak . . . mondd meg, hogy elve.1 ztettem az esze- hogy husz év alatt soha sem tudtam neki vála 
met, de kábultan is hallottam kedves énekét . . . szólni! . . . De ugye, átadod az üzenetemet 
oh, mond, hogy karjaidban haltam meg és reá gon- Megmondod neki, hogy utolsó órámban visszanyer 

1S4. 

lapunk főszerkesztője Bartha Kálmán megyei árva-
széki ülnököt egy sértő hirlapi czikk miatt tettleg 
inzultálta, a szegedi kir. tábla — a törvényszék fel-
mentő ítéletének megváltoztatásával — főszerkesz-
tőnket, Sima Ferencz országgyűlési képviselőt 200 
frt pénzbirságra Ítélte, s a körülbelöl 400 frtot tevő 
eljárási költségekben is elmarasztolta. 

— Dr. Tasnádi Antalnak Sima Ferencz 
és 56 társa, városi képviselők ellen indított rágal-
mazási porében a szegedi kir. törvényszék az eljá-
rást m e g s z ü n t e t t e . 

— Hul l az áldás, a hetek óta várva várt 
áldás már három nap óta, felcsillan a gazda szeme 
reménységgé válik a vágyakozása. Olomszinü felhők 
gomolygnak már napok óta s szép csöndben per-
metezik a tartós őszi eső. És az ólomszinü szürke 
égbolt nem kevéssé tetszik most a gazdának, mint 
akár a rügyfakasztó, napsugaras tavasz verőfénye, 
avagy a gabona érlelő nyári nap heve. Az égi csöp-
peket mohón issza a szomjú anyaföld, megázik a 
parlag s pár nap alatt ezer meg ezer ekevas haso-
gat barázdát keresztül kasul a szántóföldeken a 
poinDás nedves talajban. Persze mi, pennával dol-
gozó emberek nem látjuk olyan rózsaszínű szemü-
vegen a lucskos, hűvös őszi időjárást mint a mező 
munkásai, s inkább óhajtanók talán a napsugárt és 
verőfényt a szürke felhőzet, csípős, fütyülő őszi szél 
helyett: de a gazda szemében reménység, bizodalom 
van minden esőcseppben, mert a növényzet élere 
fakad ennek nyomán, gyarapodik a jó termésre való 
kilátás, ez pedig mindannyiónkban kell hogy igaz 
örömet keltsen ! 

— Haladunk előre a város szépités, utcza 
rendezés terén. Az uri utczának a Kass-szállótól a 
Soós Pál-féle házig terjedő szakasza olyan képet 
nyújt, akárcsak egy felzavart hangyaboly, élénk sür-
gés forgás az egész szakaszon. Az aszfaltozási mun-
kálatvk folynak serényen. Óriási katlanokban fő, pö-
fög a fekete massza, s má a takarékpénztári és Vá-
rady-féle épületek előtt szentesi aszfalton sétálhat a 
publikum. Szóval haladunk a korral, s bizony ha 
egy pár évtizeddel visszagondolunk, mikor még ro-
zoga palló és méteres távközökben elszórt tégla volt 
a járda : bizhatunk hozzá, hogy nagyváros is leszünk 

ha soká élünk. 

— A rfőkapitányság tűzbiztonság okából 
rendeletet adott ki, hogy a belterületen az udvarok-
ban és az udvarokhoz tartozó kertekben felhalmo-
zott szalma, kukoriczaszár és egyéb gyúlékony anya-
gok záros határidő alatt eltakarittassnak. A rendelet 
kibocsátásara az ind totta a rfökapitányságot, hogy 
az ily nemű gyulékoay anyagok oly nagy mennyi-
ségben vannak felhalmozva és összezsúfolva helyen-
ként, hogy esetleges tűz kitörésnél — a mentésről 
alig lehetvén szó, — bcláthatlan szomorú esélyek 
következtetnének be. A fölös szalma és takarmány a 
rakodó kertekbe szállítandó ki. 

— Népfölkelők összeírása. A város ka-
tonaügy vezető hivatala újból figyelmezteti a népfel-
kelő köteles egyéneket, hogy szemlevizsgájuk e hó 
21 — 26-ik napjaiban tartatik meg a sóház udvarán. 
Bővebb és részletesebb utasítást a minden nyilvános 
helyen kifüggesztett hirdetmények adnak. 

tem eszméletemet és az ő dala mellett vált meg 
lelkem összekinzott porhüvelyétől. 

— Mindent megmondok, kedves rokon, min-
dent, csak alkalom nyiljék reá, vlszonzá Aspermont. 
Jegyesed hűsége annyira megindító, hogy nekem is 
könyek tolultak szemeimbe . . . Ah, de mire való 
ez a harangozás ? . . . 

Kint ugyanis megszólalt a lélekharang. 

— A várparancsnok, — folytatá Aspermont 
— erővel eltemetni akar. Pedig azt mondom, légy 
erős kedves rokon, talán megsegít még a jó isten. 

— Most segit rajtam, érzem, erőm elfogyott, 
a küzdésnek végei Oh . . . dalolj, én édes Mar-
gitom t 

A dal egyre zengett, a lélekharang egyre csi-
lingelt 

A két férfi a földre szórt dohos szalmán kupo-
rodva egymást átölelve tartotta. 

Zrínyi János a dalban gyönyörködött, Asper-
mont a haldoklót figyelte. 

Zrínyi János a gróf mellére ejtette fejét. A tá-
volból feltörő hangok, a lélegharang csilíngelése 
összekavarodtak fülében . . . Hazáról, szabadságról 
és a patkányokról suttogott . . . Aztán elhallgatott 
egészen. Aspermont lefektette a szalmára. Megrázta, 
szólt hozzá de Zrínyi nem fe'elt. 

Halott volt. 
Az utolsó Zrínyi kiszenvedett! 

Vége. 



3. oldal. 

— Kinevezés. A csongrádi főszolgabróSág-
nál üresedésben volt írnoki állápra a főispán Bor-
bás József csongrádi lakolt nevezte ki. 

H a l á l o z á s . Mint részvéttel értesülünk, eey 
t sz«es polgárnő Balogh Szabó Juliánná özv iNémotb 
Imréné f. hó 19 én elhalálozott. A boldogultban Né-
meth Imre és Németh János elvtársaink édes any-
jukat gyászolják. Temetése f. hó 21-én d. e. 10 óra-
kor lesz. Nyugodjék békén. 

— Körözés A szetrény Kaczíba Péter bizony 
nem járt ott a hol az észt kétszer osztogatták, sőt 
még az egy porczió sem gen jutott ki neki. Esze-
lős volt egy kissé az istenadta, ugy tengette napról 
napra az életét hol itt, hol ott, isten irgalmából, 
jó emberek kőnvőrületéből. Egyszer csak eltűnt, egy 
idő óta nem hallott hírt róla nem látta senki. 
Szerencsétlenül jártj-e, megmenekült-e a szomorú 
élet terheitől, vagy idegenten tengődik- e valahol ? 
azt csak a jó isten tudhassa aki az ügyefogyottak-
nak is gondoskodó atyja. Illetékes hatósága, a cson-
grádi ssolgabiróság most ország szerte körözteti. 

— El tűnt elmebeteg. Horváth Lidia 14 
éves elmebeteg leány néhány nappal ezelőtt szüle 
lakásáról eltűnt, s azóta nyoma veszett. A rendőr-
ség körözteti. 

— Tolonczolás. Lövi Sándor törvénytelenül 
távollevő hadkötelest a szarvasi szolgabiróság letar-
tóztatta és haza tolonczoltatta. 

— Vásár. A mindszenti őszi országos vásár 
a folyó hó 26-án és 27-én fog megtartatni. 

Bitangságban. Egy 2 éves üsző került a 
bitangakolba. Tulajdonosa jelentkezék a rendőrségnél. 

— Kiss Sándor müórásnak lapunk mai szá-
mában közölt ,0zlet áthelyezés" czimú hirdetését e 
helyen is ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— Megszökött menyasszony. M. F. gyu-
lai özvegy ember szűcs iparos örök hűséget eskü-
dött Balog Juliánná hajadonnak a róm. kath. temp-
lomban Az esküvő megtörténte után az alatt, mig 
a boldog vőlegény a sekrestyében volt két násznagy-
hoz ment, meghívandó azokat uzsonnára, a menyasz-
szony megszegvén a hűségesküt, a templomból meg-
szökött s rohant haza édesanyja lakására, hova ké-
sőbb a kétségbeesett vőlegény elszaladt, de az akkor 
már egy nád kúpba elbujt feleségét nem tudta reá 
birni arra, hogy lakására kövesse s igy nem tehetett 
mást, mint a papnál, majd a rendőrségnél tett pa-
naszt, kérve utóbbit feleségének hazakisérésére, vagy 
ped g vétessék el attól a jegygyűrű, melyet ő vett 
menyasszonyának, ebbeli kérelmét azonban a rendőr 
ség m gtagadta. 

— Az özvegy vigasza. Meghalt a férj. Impo 
záns gyászmenet kiséri ki utolsó útjára. Az özvegy 
is kiséri és zokogva dobja le a sirba az első rögöt 

— Nagyságodat súlyos, rendkívüli veszteség 
érte, mondja a résztvevők egyike vigasztalólag. 

— Igen, suttog az özvegy siránkozva, nagy 
veszteség ért. De egy vigaszom mégis van: most 
már legalább tudni fogom hogy hol tölti el az 
estéit. 

A közönség köréből. 
(£ rovatban költöttekért nem valtai felelősséget a Szerk ) 

Köszönet-nyilvánítás. 

Alulírottaknak szegvári tanyáján f. évi szept. 
21-én éjjel istállójuk és színjük teljesen leégott; 
ezen épületet a Rubovszky István kántor ur által 
képviselt .Unió Katholika" kölcsönös kárbiztositó inté-
zetnél voltak biztosítva, melynek kárbecslője kárun-
kat oly igazságosan és méltányosan állapította meg. 
hogy ezéit kötelességünknek tartjuk a fent nevezett 
intézet jó indulatát nyilvánosan megköszönni, s egy-
úttal az „Unió Katholiká-'t minden felebarátunknak 
legjobb lelkiismeretünkből ajánlani. 

Szegvár, 1895. okt. 15. 

Néh. Varjú András örökösei. 

Irodalom. 
Boros Vilmos legújabb munkája A fővá-

rosi hírlapírói kar egyik régi és kitűnő tagja, B o-
r o s s V i l m o s , - kinek történeti müvei száz és 
százezer példányban forognak a magyar nép kezén 
— nagy meglepetést szerzett a magyar nemzetnek. 
Csöndben, minden előzetes híresztelés nélkül felku-
tatta és összegyűjtötte a nagy Rákóczi Ferencz ko-
rára vonatkozó adatokat és ezekből e?y olyan tör-
téneti regényt irt, melyet minden magyar ember 
örömmel üdvözöl és egyik legbecsesebb és legkedve-
sebb könyvének fog tekinteni. 

Érdemül tudjuk be Boross Vilmosnak azt 
is, hogy VII. Rákóczi Feiencz" czimü regényével, 
mely a magyar népnek van ugyan szanva, de a 
mely irodaim ¡¡becsénél fogva a legkényesebb izlést is 
kielégíti halálos csapást mért a gombamódra elter-
jedve volt rémregényekre, melyeknek egyetlen pusz-
títója hazánkban hosszú idő óta Boros Vilmos volt. 

Lapunknak mai aTárcza* rovatában különben 

SZENTESI LAP. 
közlünk mutatványt a műből, melyből megítélhető 
ugy a regény kö tői szépsége, zamatos irálya, ha-
zafias és irodalmi értéke 

E regényben II. Rákócz"' Ferencznek, a nagy 
s/abadsághősnek és kortársainák dicsőségteljes, szo-
morú és viszontagságos élete tárul az olvasó e'é. 
Látja Rákóczit édes anyjától; a hős Zrinyi Ilonától 
elszikitva a jezuiták kolostorában ; látja Rákóczit 
hő szerelemre gyulladni a liliomszelidségü bátorlelkü 
és fonkölt szellemű D irmstadt Magdaléna h^rcz^gnő 
iránt, kitől I. L'pót császár könyörtelen neje, Eleo-
nóra elszakitia; látja Rákóczinak a hesseni fejede-
lem leányával, Amália herczegnővel kötött házassá-
gát és nyugodt családi élefét, melyet feldúl a kaján 
ellen és börtönbe hurczoltatja az ifjú férjet. 

Látja és élvezi e regényben Darmstadti Mag-
daléna herczegnőnek, a császárné által holtnak hí-
resztelt, elhagyott menyasszonynak, önfeláldozó sze-
relmét, emberfeletti és csakis a szerető szív által ve-
zérelt bámulatos működését az udvarnál, csatákban 
és börtönökben, — Rákóczi és a magyar szabadság 
érdekében. 

Mindez azonban csak egyik részét képezi Bo-
ross Vdmos nagybecsű munkájának. 

Különösen elragadóan szép részletek II. Rá-
kóczi Ferencz, Magdaléna és Amália herczegnők, 
gróf Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen, I József ki-
rály és Gzinka Panna szerelmi történetei s a milyen 
remek részletek ezek, épen olyan idegrázóak Garaffa 
és Heiszter tábornokok iszonyú vérengzései Magyar-
országon. 

A sziv és lélek minden öröme és gyönyörű-
sége, minden borzalma, rettegése és szomorúsága 
benne van e történeti regényben. 

Ez a mü megtanít hazát és hitvest szeretni, 
hazáért és szerelemért élni, szenvedni, áldozni és 
meghalni! 

A regényt Székely Aladár budapesti könyvki-
adó adta ki, nagy gonddal és költséggel. A mü rend-
kívül diszes szines boritéku füzetekben jelenik meg 
hetenkint 2-szer. A füzeteket Madarász Viktor és 
Benczúr Gyula hírneves festőművészek képei díszítik. 
Kgy-egy füzet ára 12 kr., mely hallatlan csekély árat 
valóban páratlan. Megrendelhető minden könyvke-
reskedőnél és könyvügynöknél valamint a kiadónál: 
Székely Aladárnál, Budapesten, Erzsébet körút 32. 
szám alatt. 

Mexey Ferencznek 
111. tized 341. számú háza örökáron eladó. 
Értekezni lehet a fenti szám alatt. 2V3 

Hivatalos hirdetmény. 
A földadó kataszter nyilvántartásáról 

szóló 1885. évi XXII. t.-cz. 7. $-a érteimé-
hen a birtokos személyében bekövetkezett 
változások 30 nap alatt a községi elöljáró-
ságnál különben pénzbírság terhe alatt beje-
lentendők. 

Felhivatnak ennek folytán miudazok, kik 
vétel, csere, bírói ítélet, öröklés, kisajátítás, 
hagyomáuyozás, ajándékozás, közös birtokok 
felosztása folytán, vagy bármi más utou bir-
tokot szereztek, miszerint ezen birtok válto-
zásokra vonatkozó adásvételi szerződéseiket, 
bírói átadó végzéseiket, szóval a változás alá 
jött földrészlet birtoklásához való jogosultsá-
gukat bizonyító okiratokat, a százalék levél-
lel együtt — a nyilvántartói hivatalhoz mu-
tassák be, annál is inkább, mert a bejelen-
tés elmulasztása miatt esetleg átuem vezetett 
birtokvaltozások a jövő évi föld-, házadó- és 
ármentesitési kirovásoknál tekintetbe vétetni 
nem fognak. 

Szentes, 1895. október hó 5-én, 

Száüthó János, 
2V3 v. birtoknyíl vau tartó. 

fialom Ferencz 
örököseinek III. ti ed 523. szátnu zsidó temp-
lom utzában levő házuk örökáron eladó, ér-

tekezhetni ugyanott. 

Hirdetmény. 
Értesitetik a bökényi ártéri birtokoáság, 

miszerint a Tisza-Körös zugi ánnentesitő 
társulat kölcsön törlesztésére vonatkozó ki-
rovási főkönyv megküldetvén : ennélfogva a 
társulati kirovási összeg a városi adópénz-
tárba most már akadály nélkül befizethető. 

Szentes, 1895. október 19 én. 

N a g y , 
1 —3 aü. tanácsnok. 

1S4. ssám. 

ifj. Sarkadi Mihálynak 
nagytőkéi Horváth-féle tanyán egy 16 soros 
Nicholson-féle sorvetőgép, buza-szalma, tőrek 
és polyva öl számra, továbbá 2 boglya bö-
kényi szénája van eladó. Értekezni lehet I1L 
1V2 tized ¿02. sz. alatü lakásán. 

Föld-eladáa. 
Tóth Kálmán Szolnok megyei birtokából 

90 holdtól egész 160 holdig terjedő kitűnő 
fekete szántóföld buza vetései rendkivül ked-
vező feltételek mellett azonnal eladó. 

A birtok kissebb részlettekben, vagy 
társaságban is megvehető. 

Értekezhetni lehet fent nevezett tulaj-
donossal Gyomán. 1—3 

1210—szám. v7 1895." 

Árverési hirdetmény, 
Aulirt bírósági végrehajtó 1881 évi LX. 

t. cz. 102 $ a értelmében ezzennel közhírré 
teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 1894 
évi 7797 és 7803. számú végzése következ-
tében Dr. Ecseri Lajos ügyvéd által képviselt 
Szentesi keresk. részvény társaság javára 
Vittreb Sándor és neje ellen 1272 frt. 41 kr. 
s jár. erejéig 1894 évi Szept. hó 29-én 
foganatosított biztosítási végrehajtás utján le-
foglalt és 944 frt becsült házi bútorok ló-
szerszámok és másnemüek a megtizetetlen 
lévő követelések jár. erejéig álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jpiróság 
8025—1895. szám végzése folytán 1272 frt 
41 kr tőkekövetelés, ennek 1894. évi bzept. 
hó 1-sŐ napjától járó 6°/o kmatai és eddig 
összesen 149 frt 05 krban biróilag már meg-
állapított költségek erejéig Mindszenten vég-
rehajtást szenvedettek lakásán lakásán leendő 
eszközlésére 1695. évi okt. hó 23-ik napjá-
nak délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintettiingóságok 
az 18S1. évi LX. t.-cz. 107. és 108 §-a ér-
telmében készpéuzüzetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. évi okt. hó 8. 

Végh Sándor, 
kir. bírósági végrehajtó. 

4139/tk. 1895~ 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Szentes vá-
ros árvaszéke végrehajtatóuak özv. Páczi Mi-
hályné üaktai Juliánná és társai végrehajtást 
szenvedőkkel elleni 170 frt tőkekövetelés ós 
járulékai iráut végrehajtási ügyében a sze-
gedi kir. törvényszék (a szentesi kir. járás-
bíróság) területén levő Szentes községben 
fekvő a szentesi 2266. sztjkben A f 2843 
rsz. a. foglalt ingatlanra és tartozékaira az 
árverést 936 frtban ezeunel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1895. évi okt. hó 31-ik 
napján délelőtt 9 órakor ezen telekkönyvi 
hatóság épületében megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsáráuak 10°/o-át, készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. g-ában jel-
zett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-éu 3333. sz. a. kelt igazság-
űgyminiszteri rendelet 8. g-ában, kije ölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy 1881. LX. t.-cz. 170. g-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előle-
ges elhelyezéséről kiállitott szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, a kir. járásbiróság mint 
telekkönyvi hatóságuál, 1895. szept. hó 20. 

K a t k l t s , 
kir. aljbiró. 
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Olcsó pénz 
4 f/§, 41/»0/® és!5% k a m-a 11 á b r a megfe-
lelő tőketörlesztéssel 15—50 évig terjedő visz-

szafizetés mellett 

ház- és földbirtokra 
a legelőnyösebb föltételek 

és legrövidebb idö alatt 
kapható 

a hatóságilag engedélyezett és törvényszéki 
leg bejegyzett 

„Ingatlan- és Földhitel Kölcsön For-
galmi Intézetnél" 

Tulajdonosok: 

Szallai é s Halmi. 
Bővebb felvilágosítással szolgál 

HOFFMANN J A K A B 
Szentesen. (Hariss-ház.) 

» a . ~ -
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Üzlet áthelyezési 
Alólirott tudatom a nagyközön-

hogy órás üzletemet, mely öt 
évig a Mácsai Lajos czipész ur házá-
ban volt, a lutherános egyház há-
zába tettem át. 

A nagyközönség eddigi b. párt-
fogását kérve, minden törekvésemet 
oda irányítom, hogy teljes bizalmát 
és pártfogását továbbra is kiérdemeljem. 

Nállam mindennemű órák : u. m. 
f é r f i és n ő i z s e b ó r á k , i n g a , 
é b r e s z t ő , különböző f a l i ó r á k 
a legolcsóbb árban, pontosan szabá-
lyozva, jótállás mellett kapható, úgy-
szintén mindennemű órák javítását 
gyorsan és pontosan készítek. 

ÜZLETEMBEN EGY FIU TA-
NONCZNAK AZONNAL FELVÉTETIK. 

Szeutes, 1895. október hó. 

Tisztelettel: 

K l S o S Á N D O R , 
2V3 müórás. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező Dorabai 

és Vida Szücs-féle szölőföldek, f. év október 
hó 21 én délután 3 órakor, a helyszínén 
(Naijy-hegy) megtartandó nyilvános árverésen 
egy évi időtartamra haszonbérbe fognak adatni. 

A béröszeg azonnal fizetendő utóajánlat 
nem fogadtatik el. 

Szentesen 1895. október hó 17-én. 

Novobáczky Győző, 
gazd. tanácsnok 

Házak, ékszerek és bútorok eladása. 
Cs i l l a g Á r m i n ékszerész I. tized 190. 

számú háza, valamint III. tized 7. sz. háza 
örökáron eladó; az I. tizedbeli háza esetleg 
haszonbérbe is kiadó. Ugy annak házi búto-
rai és egyéb tárgyai is — elköltözés miatt — 
jutányos áron eladók; továbbá üzletében arany 
és ezüst tárgyak, tajték pipák és szivarszip-
kák a beszerzési áron alól is elárusittatnak. V3 

Kert-eladás. 
A Hambovszki-féle kereskedelmi műkert, 

tulakurczán, mely 4033 nsz. öl területű, minden 
hozzátartozékaival együtt, akár egy terület-
ben, akár kétfelé osztva. Szabadkézből eladó. 
Az eladás iránt értekezni lehet, 

1(1. Nziínthó J á n o s , 

4 4 ügynökkel, Szentesen. 

Nagy választék mindennemű 
óra, ékszer é» varrógépekbe. 

Alólirottak t sztelettel felhívom a nagyérdemű kö-
zönség figyelmét 24 óv óta fennálló raktáromra, hol 
a legjobb szerkezetű inga, schwarzwaldi és éb-
resztő fali órák, valamint a legfinomabb svájczi 
zsebórák arany, ezüst és nickel tokban, ugyszinte 
mint különlegességek a világhírű glasliûtti és Lon-
gines órák jutányos áron és előnyös részletfizetés 
mellett kaphatók. 

Arany és ezüst ékszerekből, mint : gyürük, lül-
bevalók, karperecz, broscb, gyémánt és bril-
liánt kövekkel is, óralánczok, médai l lon és hozzá-
tartozó függelék, valamint ezüst és ulapcca kana-
lak, kések és villából, valamint e szakba vágó 
czikkekből nagy raktárt tartok. Optikus tárgyak: szem. 
üvegek, légmérők hőmérők, legjobb ¿minőségben kaph-

Varrógép raktáramban az .Első magyar varró-
gépgyár* nak a külföldön és elismerést és kitüntetést 
nyert. Adria varrógépeit, melyek a külföld jelesebb 
gépekkel is versenyeznek, legszebb kiállításban kapha-
tók, legjelesebb gyártmányú Kayser karika hajó gé-
pekket család és iparos használatra zajtalan járással 
és perczenkint ÍOOO öltést meghaladó működéssel, 
úgyszintén legjobb szerkezetű Howe gépeket leg-
jobban ajánlhatom, melyeket szintén részletfizetésre is 
árusítok. 

Minden az óra és varrógép szakba vágó javítást 
jótállás mellett gyorsan teljesítek. 

Midőn a nagyérdemű közönség irányomban eddig 
is tanúsított becses bizalmát köszönöm, kérem ezt szá-
momra tovább is fentartani. 

Tisztelettel : 

1V10 Felsenburg Bendek. 
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Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, iiogy 
nagy bevásárlási utamból hazaérkezve, 

norinbergi-, diszmü- és rövidáru üzletemst 
a mai kor legmesszebb menő igényeinek is megfelelően, újonnan sze-
reltem fel és rendeztem be. 

Bevásárlásaimat mind készpénzzel fedezve, abban a kellemes 
helyzetben vagyok hogy a legjobb árut a szokott árakon alul és 
bárkinél olcsóbban bocsáthatom t. vevőim rendelkezésére. 

Kiválóan nagy raktárt tartok: 
férfi, női és gyermek divatczikkekbeu, kalapokban, czipőkben és fe-
hérnemüekben. Czipőim valódi karlsbádi gyártmán uak, ka-
lapjaim a világhírű Hablg-c%gtől valók. 

Raktáron 'ártok ezenkívül dus választékban valódi p á r i s i 
Tál l füzöket , nap- és esöernyóket divatos n y akkendőke t , 
valódi kutyabőr keztyüket, Larékeket, brossokat, nyak-
diszeket, legyezőket majo l ika vázakat, szobadíszeket, 
illatszereket, szappanokat, női szabó-kelékeket, al-
ka lmi a jándéktárgyakat és játékszereket. 

Üzletem 14 éve áll fent jó hírben a helyi piaczon és ezt a 
jó hírnevet megtartani és öregbíteni lesz mindenkor főtörekvésem. 

Midőn a nagyérdemű közönség eddig irántam tanúsított szi-
ves bizalmát megköszönöm, kérem azt részemre továbbra is meg-
tartani és üzletemet szükségletei bevásárlásánál ezután is nagybecsű 
pártolásában részesíteni. 

Tisztelettel: 

3V3 ^ T E L L I S C H V I L M O S . 

(Főtér Hariss-ház.) 
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