
XXI. évfolyarr\ 1891. 3. szaru. Vasárnap, április 5. 

Előfizetési árak: 
Egy evre . 

Fél evre . . 

Negyed évre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt kr. 

Szerkesztőség : 

[ 3fu/9fparti-utca 31. szam. hova a 

* részét illető köziemé-

nek és \az előfizetési pénzek is 

küldendők. V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirde;éseKre nezve 
a lap egy oidaia 24 helyre ran beosztn 
Egy aeiy ara 90 fcr. Belyegdíj minden 

oeiktatAstól külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereake-

jeseoen is leivetetnet 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nji l t tér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

» i i í r u p , k e d d 8 d é t p é a t e k e a r • g a : 
Egyes szám ára 4 kr. 

'* lelős szerkesztő és kiadó-tnlajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stirk Náadar kiayv- és paplrkaraakaéétéiaa. 
Ugyanitt egyes számok is kaphat<Ll 

Szentes, 1891. ápril 2. 

„Pánszláv inquisitió" cim alatt mutat-

tunk rá lapunk mult számában, hogy Zsilinszky 

Mihály — a közpálya embere — midőn nyil-

vánosan megvádoltatik azzal, hogy a felügye 

lősége alatt álló esperesség, illetve egyház-

megye területén a magyar gyűlölettől izzó 

pánszláv szellem terjesztetik az iskolákbaii, 

és pedig egyházmegyei határozattal engedé-

lyezett tót könyvek segitségével, ugyanakkor 

Zsilinszky és a pánszláv irányzatáról ország-

szerte ismert Áchim Ádám esperes, ahelyt, 

hogy — mint ezt a magyar közvélemény 

jogosan elvárná tőlük - megcáfolnák eme vá-

dakat, alattomos vizsgálódással orvtámadást in-
téznek egy, magyar hazafiasságáról országosan 

ismert jeles lelkésze ellen a kérdéses egyház-

megyének. S ők, mint sértett felek, ahelyt, 

hogy a sajtóbiróság előtt keresnének magok-

nak elégtételt, fel szeretuék magokat tolni 

biróul saját ügyökben oly téren, hol őket 

állásuk tekintélye és befolyása minden eshe-

tőséggel szemben megvédi. S puszta gyanú 

ból — egy, közülök hazafias magyar érzet 

tekintetében messze kiemelkedő lelkész ellen 

— képesek volnáuak a kezökben levő egy-

házi fegyelmi biróságot gyakorolni, hogy az 

általuk terjesztett, vagy védett pánszlávizmus-

nak egyik legnagyobb ellenségét üldözőbe 

vegyék, megfélemlítsék és elnémítsák. 

Ezt teszi Zsilinszky főispán puszta gyanú-

ból egy lelkész ellen, ki a kérdéses cikkeket 

nem irta, s ki éppen ezért a hazafias önér-

zet teljes megvetésével néz le megtámadóira. 

Azért mutattunk rá Zsilinszky alattomos 

kezejárására a felügyelete alatt levő egyház-

megye kormányzatából, hogy lássák olvasóink 

és ítélje meg a közönség, hogy ez az ember, 

ki puszta gyanúból ily támadást képes ren-

dezni egy lelkész ellen, mire nem képes 

általa jól ismert, nyilt ellenfeleivel szemben?! 

— S ki a vezetése alatt álló egyházmegye-

gyében ily alattomos üldözést visz véghez 

azok ellen, kikről hinni véli, hogy őt, mint 

a közpálya emberét, méltán üldözendő hibái-

ban meg merik támadni, mire nem képes ez 

az ember itt közöttünk, hol megyekormányza-

tának silányságait és tarthatlauságát nyíltan, 

férfiasan felvetik. 

Sezaz ember hirdeti itt a főispáni székről, 

hogy őt pártatlanság és igazság vezérli! 

Egyházmegyei szereplésére tehát csak azért 

kívántunk rámutatni, hogy ebből Ítéletet, 

vonhasson le a közönség azon becstelen 

hajszára nézve, melyet ezen ember vezérlete 

alatt a vármegye irányzata, hogy uralmát 

fentarthassa, másfél év óta elkövet mindazok-

kal szemben, kik Zsilinszky és Stammernak 

silány megyei politikájával nyiltan szemben 

állanak. 

Ha városi tisztviselő az illető, akkor 

minden kigondolható forma és okokon fegyelmi 

hajszára viszik : ha megyei képviselő az il-

lető, bünfenyitő feljelentést tesznek ellene, 

hogy a megyei közgyűlésen gyakorolt szólás-

szabadságot elnyomják; ha szerkesztő valaki, 

akkor a kaszinói tagot támadják meg benne, 

ahelyet, hogy törvény értelmében a sajtóbiró-

ság előtt keresnének magoknak elégtételt. — 

Szóval az alattomos és nyilt üldözés és meg-

félemlítés minden eszközét alkalmazásba 

veszik ezek az emberek. 

S hogy ez legfőbb kiindulási pontját min-

denütt és mindenben Zsilinszky főispántól 

veszi, annak igazolására elég, ha a közpálya 

ezen jeles emberének a békésmegyei egyház kor-

mányzatában tanusitott s lapunk mult számá-

ban feltárt szereplésére hivatkozunk. 

A mult számunkban közölt cikk adja 

vissza Zsilinszky belső lelki világának igazi 

képét. 

Tessék csak jól megnézni ezt a képet. 

Mosolyog ez jobbra, mosolyog az balra, hogy 

tévedésbe ejtsen, mint egy ügyes szinjátszó; 

de a mosoly mögött alattomos szándék és 

az intriga szálai futnak keresztül-kasul össze. 

A lelki világ ezen összhangjával szép 

szerep várhat egy emberre, az alattomosság, 

intriga és boszu hazájában Szerbia, vagy 

Bulgáriában, sőt még fent valamelyik tót 

vármegyében is; de itt, Csongrádmegyében, 

oly nép között, melynek határozott karak 

terisztikuma a megfélemlítés politikáját feltét-

len viszautasitó egyenes magyar jellem, — 

ebben a vármegyében Zsilinszky nem fogja 

magát sokáig tartani! 

Azt írja egy előfizetőnk, hogy: „Szentes-

nek szive van!* 

Igen; de Magyarországnak csak egy 

szive lehet és Szentesen is ez a szív dobog. 

— Aki abba beledöf, az pusztuljon és pusz-

tulni fog! © 

K i eszi meg a fekete golyókat? 
Ez most a kérdés. Zöld csütörtökön a szentesi ka-

szinó választmánya összeült és azon határoza-

tot hozta, hogy lapunk szerkesztője ellen fegyelmi 

vizsgálatot rendelt el, a miért ez egy, a szentesi ka-

szinó erkölcsi szinvonalat pertraktáló cikknek helyet 

adott lapjában. - De a kaszinó választmányanak semmi 

jussa sincs ahoz, hogy egy, legfeljebb sajtóbiróság 

elé tartozó cikk miatt Sima Ferencet, mint kaszinói 

tagot támadja meg, ennélfogva Sima Ferenc, mint 

kaszinói tag, bár ezen zöld határozat meghozatala 

előtt már azon okon; mert a kaszinóból dr. Gsató 

Zsigát nem csapták ki, dr. Filó Tihamérral együtt 

írásosan bejelentette kilépését, mikor megtudta 

a kaszinó határozatát, azonnal visszavonta kilé-

pési szándékát, hogy mint kaszinói tag állhasson 

szemben azokkal, kik az alapszabályokkal fel-

tétlen visszaélve, a sajtó és gondolatszabad-

ság ellen azzal akartak orvtámadást intézni, hogy 

a lap és szernesztő helyett, Sima Ferencet, tehát a 

kaszinói tagot támadják meg. Egyúttal a kaszinó el-

nökétől kezdve, lovagias elégtételt kért ezen, ellene, 

mint kaszinói tag ellen egész perfideával intézett támadás 

miatt mindazoktól, kik a határozathozatalban részt-

vettek. Ezen kivül tudomására hozta a választmány-

nak, hogy amennyiben ez a jelen esetnél az alapsza-

bályokkal reá ruházott jogokkal a leglelkilsmeretle-

nebbűl visszaélt, a kellő megrendszabályozás vé:ett 

a belügyminiszterhez tesz felterjesztést. 

Az alapszabály 15-ik §-a ugyanis, melynek 

alapján a választmány Sima Ferencet, mint kaszinói 

tagot megtámadta, a következőleg szól: 

»írásbeli roszalásnak, súlyosabb esetekben p*-

dig kizárásnak van helye azon taggal szemben: 

a) aki, az egylet helyiségében az alapszabalyo-

kat megsérti, avagy a műveltséggel meg nem férő 

botrányos magaviseletet tanusit; 

b) aki bármely cselekménye által a közerköl-

csiséget és köztisztesség követelményeit megsérti. 

Mindezen esetekben roszalas, vagy kizarasnak 

van helye." 

A kaszinó választmányanak tehát körül van 

irva a joga, s meg vannak szabva az esetek, me-

lyekben bármely kaszinói tagot megtamadhat. Mar 

most az a kérdés, hogy tiszta elmével és lelkiisme-

retes, becsületes felfogással lehet-e a fent megirt 

esetekre való hivatkozással a lapszerkesztő kaszinói 

tagot megtámadni egy oly cikk miatt, melyről még 

az sincs tudva, hogy ki irta? Megtámadni egy oly 

kaszinói tagot, ki a kaszinói estélyektől eltekintve, 

hét év óta be se tette a lábat a kaszinó helyiségebe, 

hogy ne kelljen ott megbotozott és nyilvánosán 

diskreditalt emberekkel talalkoznia? 

Ezen kérdésre minoen tiszta felfogású, gaval-

léros, becsületes ember határozott nemmel íelel. 

Éppen ezért követelte Sima Ferenc, hogy a 

kaszinó valasztmanyának 9 tagja által hozott ezen 

hatarozat vagy feltétlen visszavonassek, vagy a sér-

tők lovagias elégtételt adjanak. 

Ezen lovagias ügyben a sértők a hihivást el-

fogadtak. S ez által a választmány határozata fel-

függesztetett; annak dacara, tehát a lovagias tisztes-

ség, nyilt megsértésével, április elsején, amikor a 

gyerekek világszerte bolondját járják, - összeül a 

lovagias elégtételadástól remegő 9 valasztmanyi tag 

és hét szavazattal kizárást határoznak a kérdéses 

cikk közlése miatt. Szerkesztőnket ezen lovagias 

ügyében egy oldalról az ország egyik első rangú 

lovagias tekintélye: Horváth Gyula képviselte, 

kihez éppen azért fordu t lapunk szerkesztője, 

hogy az itt Szentesen divó, lovagis szédelgésnek útja 

vétessék. — A targyalás a megbízottak között márc. 

30-án volt. S bár az ott történt megállapodasnak 

titokban tartása elhatároztatott, ez immár a kihivot-

tak kibúvó keresése folytán elvesztette a diskretió 

jellegét, s igy erről szabadon Írhatunk. 

A tárgyalásnál a kaszinó tagjainak képviselői 

kerestek mindenféle menedéket és magyarázgatást, 

hogy miképpen lehetne a dolgot minden baj nélkül 

elintézni; de ez nem sikerülvén, oda fo-

lyamadtak, hogy végtére is a kaszinó választmányá-

nak határozata nem sértő, s így nincs a kaszinói 

embereknek miért elégtételt adni. Miért is kérték ezek az 

urak annak becsületbíróság utján való megállapitá-
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sát, hogy: van-e sértés? Ha van, akkor adnak elég-

tételt, ha nincs, akkor nem. 

Szerkesztőnk képviselői ezt elfogadták, s igy 

megállapittatott, hogy: a felett, ha követett-e el a 

kaszinó választmánya sértést, vagy nem s igy tar-

tozik-e elégtételt adni, vagy nem? — döntsön a 

nemzeti kaszinó választmányának kebeléből közős 

hozzájárulással alkotott 5 tagu becsületbiróság. 

Ez volt a jegyzőkönyvbe foglalt és a segédek 

által közösen elfogadott megállapodás. — Ezen, az 

ország első rangú gavalléraiból kontemplált becsü-

letbiróságnak f. hó 4-én kellett volna Budapesten 

megalakittatni. 

A mi kaszinónk gavallérjai azonban megijedtek, 

hogy felettök egy országos tekintélyekből álló gavallér 

bizottság fog ítélni, s azért a nyilt és határozott megál-

lapodás dacára, közben visszaléptek ezen becsületbíró-

ság eljárásától, és pedig azon címen, hogy Kiss Zsig-

mond irt Hentaller Lajosnak, a kérdéses távirat-

históriából ismeretes hírlapírónak, hogy lapunk szer-

kesztője kért-e a közte és Hentaller között fenfor-

gott hirlapi polémia aikalmaból Hentallertől elég-

tételt? 

Hentaller azt irta, hogy lapunk szerkesztője 

tőle nem kért elégtételt és erre azok az urak, akik 

életökben még se nem adtak, se nem vettek lova-

gias elégtetek, hősiesen fellélekzenek, s azt mondjak^ 

hogy: ha Sima Ferenc nem kért Hentallertől elég-

tételt, hát akkor ők miért tartozzanak elegtételt adni ? 

S ehez képest elallnak a becsületDiróságtól. — 8 a 

menekülési vagy annyira erőt vett rajtuk, hogy 

meg arról is megfeledkeztek: hogy azt, mely szerint 

Sima Ferencnek van-e, vagy nincs elintézetlen 

ügye Hentallerrel ? ezt Hentaller nem mondja, csak 

azt, hogy lapun* szerkesztője Hentallert nem hívta 

ki, s hogy barmit mondjon is Hentaller, az erre 

alapított kibúvás jogosultságát nem a kihívó Sima 

Ferenc, hanem a kihivottak, mint menekülni akarók 

tartoznak becsületbirosagilag igazolni. 

A dolog ilyen allasaban tehát, mikor a szen-

tesi kaszinó itelkezői bújnak a becsület bíróság elé 

és kapkodnak fühöz-fahoz, hogy a tisztesség latsza-

taval félrehúzódhassanak, — hát lapunk szerkesz-

tője nem fél az ország elsőrangú gavallérjaiból ala-

kított becsületbiróságtól, sem Kiss Zsigmond és tár-

sai, sem Hentallerrel szemben, hanem az ügyet a 

nemzeti kaszinó ítélete ala fogja bocsátani. Ez az 
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ítélet két nap múlva meg lesz hozva, addig gon-

dolkozási időt engedünk a felett, hogy: ki eszi meg a 
kaszinó fekete golyóit ? 

— K o s s u t h a v á r m e g y é k r ő l . 

Nagyérdekü nyilatkozatok jelentek meg a 

húsvéti ünnepek alatt Kossuth Lajostól. Szel-

lemének törhetetlenségével és tüzével szólal 

föl az önkormányzat tervezett reformja ellen, 

s a többek közt a következőket mond ja : 

„ . . . . Rettenetes müvelet vitetik vég-

hez az önkormányzat elvén Magyarországon. 

Az a törvényjavaslat a szó szoros értelmében 

valóságos attentatum, még pedig kettős at-

tentatum; a magyar alkotmány sarkalapzata 

ellen, melyre harmadévi (turini) beszédemben 

pár szóval rámutattam és attentatum a politikai 

szabadság legelemibb fogalma ellen, a mit e 

szó fejez ki: intézményes önkormányzat. 

A ministeri mindenhatóság azt mondja 

a megyéknek: én nevezem ki közigazgatás-

tok minden közegét; én rendelkezem velük; 

nekem felelősek; de te megye azért önkor-

mányzati intézmény maradsz, mert jogod van 

nézni, hogy mit csinálnak veled az éu köze-

geim, melyeknek te nem parancsolsz s ha 

fáj valamid, hát panaszkodhatok Es ezt fel-

ügyeletnek, ellenőrzésnek nevezik. Ily felügye-

leti, ily ellenőrzési joga a falu-vég putriját 

lakó cigánynak is van. 

Nem akarok taglalni; csak egy pár 

észrevételt teszek. Azt mondják: államosítják 

a közigazgatást. Micsoda borzasztó furfang 

ellentétbe helyezni a megyék eszméjét az állam 

eszméjével és kormány számára elkobozni az 

állami minőséget. Hiszen minden önkormány-

zati intézmény állami intézmény, minden 

megyei funkció közege állami funkció. — 

Elvenni a megyétől a közigazgatási közegek 

választását és a velük való rendelkezést; nem 

államosítás, hanem kormányositás, — kor-

mány és állam nem egy dolog. Amaz ennek 

csak egyik közege, de nem egyedüli közege 

Ne engedjék önök a miniszteri omnipotenciá-

nak az államiság eszméjét uzurpálni. 

. . . A mindenhatóság, akár király, akár 

parlament kezében legyen, ellentéte a szabad-

40. szám. 

ságnak. A parlamentáris mindenhatóság 

nyavalyájától csak a városi, megyei, községi 

önkormányzat koordinációja által lehet a 

nemzeteket megóvni." 

Helyi és megyei hirek. 
— A v a s u t ü g y b e n , mint halljuk, a vár-

megye hivei rendszeres toborzást űznek a város* 

képviselők között, hogy a közgyűlés álljon el azon 

határozatától, hogy a megyei vasútra megszavazott 

60 ezer frtot csak az esetre fogja megadni, ha elébb 

a megye keresztül birja vinni a három érdekeltség 

egyesülését, másodszor, ha a kormány 200 ezer 

frttal járul ezen vasút épitési költségeihez. — Ezen 

toborzás egészen hiába való ; mert a képviselő tes-

tület nemcsak, hogy el nem áll ezen feltételétől ; 

de az erős változásra készülő állapotok miatt egy 

krt sem fog ezen vasútra megszavazni! 

A p o l g á r o k figyelmébe. Aki magát 

jó hazafinak tartja, mult évi adóját legkésőbben f. 

évi április 15-ig fizesse le. Az idén ez annyival szor-

gosabb kötelességük a polgaroknak, amennyiben a 

jövő évben lesznek az országgyűlési képviselő válasz-

tások, amikor is csak azok fognak szavazhatni, kik 

ápril 15-ig lefizetven mult évi adójukat, beíratnak a 

valasztók névjegyzékébe. A jövő választásra pedig 

annyival nagyobb suly fektetendő, amennyiben az 

akkor megválasztandó képviselők fogjak Ausztriával 

a vám- és kereskedelmi kérdést rendezni, sőt nincs 

kizárva annak lehetősége sem, hogy magat a ki-

egyezést módosítani. Tehát senki el ne mulassza 

mult évi adóját április 15-ig lefizetni, hogy valasztói 

jogát, kötelességét mindenki gyakorolhassa. 

— A m e g y é r ő l . Csongrádvármegye köz-

igazgatási bizottsaga f. évi ápril hó 14-én a szokott 

helyen ülést tart. 

— M e g k é s e t t r e f e r á d a . A szentesi kőmi-

ves és ács ifjúság kebelében tudvalevőleg egy álta-
lános munkás betegsegélyzö egylet alakítása iránt in-
dult meg a mozgalom. A mozgalom élén alló Kiss-

Molnár Bálint e tárgyban mártius 30-ára altalanos 

értekezletre hivta meg mindazokat, kik az eszme és 

annak megvalósítása iránt érdeklődnek. Ezen érte-

kezletre, mely az ipartestület helyiségében tartatott 

meg, az ügy iránt érdeklődők közül igen számosan 

jelentek meg s az előterjesztések után egyhangúlag 
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Az uj nemzedékhez. 
Légy büszke rá, hogy most születtél; 

Nagy munka vár, uj nemzedék 1 

Magyar dicsőség hőse lettél; 

Isten, ki mindnyájunk felett él, 

Aldólag tette rád kezét. 

Az első ezer év határán 

Tiéd a múltnak fénye mind; 

S feléd, az uj idők sugárán 

Célod merész útjára szállván, 

Még szebb jövendő képe int. 

Melyet dicső apák szereztek, 

Tiéd a véráztatta föld ; 

Szentelje .most tenérdemed meg 

Es vívd ki joggal nemzetednek, 

A mit szerencséd örökölt 

Előre a népek nyomában! 

Fölötted áll izzón a nap. 

Magasba törj, alkotva, bátran 

S diadalok dús mámorában, 

Légy tettben egyre gazdagabb! 

A nemzetek nagy versenyében 

Emeld az ősi lobogót; 

A régi cimert hiven, épen 

Uj lombbal födni sohse szégyen, — 

Öröklött jellemed megódd! 

Ne mások tapsait sovárgjad, 

Hazádnak, nemzetednek él j ! 

Szomszéd hizelgés vethet ágyat, 

Ne vonjon párnájára vágyad, — 

Ragadjon inkább szenvedély. 

Égő emlékek szenvedélye 

Lobogjon álmaid felett, 

Rajongón, kötül kőhöz érve,J 

Hóditson egy új ezer évre 

Szabad hazát hős szellemed J 

Épüljön az új Magyarország, 

Munkára, ifjú nemzedék! 

Hazádnak úgy intézd a sorsát, 

Hogy ezer évig visszhangozzák 

Győzelmedet a föld s az ég. 

Rudnyánszky Gyula. 

Az ügyvéd tárcája. 
— Regény két kötetben. — 38 

Irta Hugó Alfréd. 
A »Szen tes i L ap " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

— A nyomorult, — válaszolt Róbert dühösen, — 

nekem hallgatást igért s csak pár nap előtt mondá, 

hogy vár, mig fizetni tudok. 

— Hogy az efajta emberek Ígéretéről mit 

kell tartani, mar rég tudhatta volna ön, — folytata 

Gumbinner, hanyagul játszva burnótszelencéjével, — 

az efajta emberek csak a magok javára gondolnak, 

s ha veszélyt látnak, még az esküt is megszegik. 

— Perrel fenyeget talán? — kérdé Róbert, 

ki belső felindulását csak nehezen tudta fekezni. 

— Nem. Sokkal okosabb e tekintetben, semhogy 

ezt tegye, miután tudja, hogy ezzel mitsem érne el, 

hanem, mint mondám, egy váltóról beszélt, melyet 

ön adott el neki s melyen az ön nevén kívül még 

két barátjáé is volt. Ezen aláírások valódiságában a 

legerősebben kételkedett. 

A bárónak haragtól vöröslő arca egyszerre el-

halványodott, s kardja, melyet térdei között tartott, 

reszkető kezeitől megcsörrent. 

— A nyomorult! — pattant fel Róbert, — 

Parole d'honneur! E gyalázatot korbácscsal fogom 

neki visszaadni, ha állításait be nem tudja bizonyítani. 

— Nem tanácslom, hogy e lépést megtegye, — 

jegyzó meg az ügyvéd röviden, - nyilvános bot-

rányt idézne elő, melynek következményei önre há-

romolhatnának. Wolf Benjámin ugyanis azon merész 

gondolatra jött, hogy a kérdéses váltót uraatyja elé 

terjeszti s kényszeríteni fogja a bárót, fiának összes 

adósságai kifizetésére. Terve — álláspontját tekintve — 

éppen nem volt rosz, a kivitelt azonban elhibázta 

s a helyt, hogy a váltót egyedül csak a báró urnák 

adta volna át, nekem is felmutatta, melyet aztán én :n-

kassáltam s értékét nyomban kifizettem, pedig tud-

hatta volna, hogy e váltót saját érdekében nem lett 

volna szabad nekem atadni. 

Gumbinner e kijelentésére Róbert fellélekzett, 

azonban tüzes tekintete még mindig várakozástel-

jesen tapadt az ügyész komoly arcára. 

— Tehát önnél van a kérdéses váltó ? — 

kérdé, —1 remélem, nem közölte atyámmal ? 

Nem. Meg akartam őt kímélni a szomorúságtól. 

Pénzem jó helyen van s nincs okom az aggodalomra. 

— Köszönöm uram, — válaszolt Róbert ud-

variasan, miközben arcán ismét a gőg kifejezése 

foglalt helyet, — azon összegből, melyet atyámtól 

kap, kárpótolhatja magát, nekem pedig adja ide azt 

a firkát, hogy megsemmisítsem. 

Gumbinner tagadólag rázta meg ősz fejét. 

— A váltót, — mondá, — tanácsaim és in-

telmeimnek nagyobb nyomatékossága szempont-

jából, egyidőre magamnál tartom. Az ön és családja 

érdekében már most kényszeríteni akarom, hogy 

hagyja el azon veszélyes pályát, melyen már is 

sokáig vándorolt. Ha ezt megteszi, ugy egy bizonyos 

idő múlva készséggel kiszolgáltatom önnek a váltót 

mig ellenkező esetben felhasznalom s kényszeríteni 

fogom ónt Európa elhagyására is. 

Róbert e szavakra dühösen ugrott fel székéről. 

Gyűlölet és megvetés tükröződött azon tekintetből, 

melylyel Gumbinnert végig mérte. (Folyt, köv.) 
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elhatároztatott ezen munkás betegsegélyző egylet 

megalakítása, — mely a budapesti általános munkás 

betegsegélyző egyletnek fiókja kiván lenni, — s az 

alapszabályok kidolgozásara egy szűkebb körű bi-

zottság küldetett ki. 

— Tavaszi fegyvergyakorlatok. A kö-
zös hadsereg tartalékos katonái részére már meg-

érkeztek a 13 napi fegyvergyakorlatokra szóló rózsa-

színű behivók. A behivók közül 24 darabot a 46. 

gvalogezred hadkiegészítő parancsnoksága adott ki, 

ápril 20-ára szól s a behivottaknak reggeli 9 órakor 

kell jelentkezni Szegeden. A 101. gyalogezred had-

kiegészítő parancsnokságának 54 legényre van szük-

sége s ugyancsak ápril 20-án reggeli 6 órára invi-

tálja meg az öreg bakákat. — Az 1890-ben besoro-

zott honvédhuszárok részére is megérkeztek a be-

hivók s a tényleges szolgálat megkezdése végett, 

f. évi april 30-án kell az I. számú honvéd huszár-

ezred parancsnokságanal Jászberényben jeientkezniök. 

— A sorozás a mai napon veszi kezdetét 

városunkban, összesen 712 legény kerül mérték ala. 

A sorozó bizottság katonai képviselői Denk őrnagy 

vezetése alatt tegnap délután érkeztek meg varo-

sunkba s a Kass-vendeglőben vannak szállva. 

— Á l l a t v e s z e d e l e m . Argyellán Miklósnak 

Nagy-Tőkén a Pintér-fele tanyan levő juhai közül 

rövid par nap alatt 50 drb. elhullott, s mert neve-

zett az elhullott allatok húsát áruba bocsájtotta és 

az esetleges ragályos betegseg konstatalasa vegett, 

a rkapitánysag Árgyállán juhállományanak megvizs-

gálását rendelte el. — Mezőhegyesről vett értesüles 

szerint, az ottani kincstári birtokon a szaj- és kö-

römfájás betegség lépett fel járványosán, miért is 

a nevezett birtok zár ala vétetett. 

— A h ú s v é t M á g o c s o n . A szent színé-

szet Cs. Magocson meghatóan végezte a nagyheti 

ajtatosságot. Szerdán, csütöitök és pentek esti 7 óra-

kor az énekkar tagjai fölvaltva énekelték a lamen-

tátiókat, mely idő alatt a szentély elején kilenc négy-

szögméternyi lepelen fényfeszület volt látható. Ennek 

helyét azután fölváltva Jeruzsálem, az élénk színe-

zetű tizennégy státió-kép és végül ismét rózsacsokor-

ban álló kereszt foglalta el. Az egyes képeket meg-

felelő magyarázat, sóló vagy karének és ima kisérte. 

Mindhárom nap telve volt a templom közönséggel, 

mely a tavolabbi majorokbol sem restelt befáradni, 

hogy a műéi vek által fokozott buzgosaggal végez-

hesse ájtatosságát. 

— G y a n ú s a r a n y t á n g y a k . Lővy 1. 

János helybeli aranyműves f. évi april 1-én egy 

nyers arany karikagyűrűt, egy kis darab nyers ara-

nyat és egy kis arany fülbevalót mutatott be a 

rendőrségnél, mint gyanús árukat, amelyeket Gom-

bási István nála áruba bocsájtott. Sikerült annyit 

kideríteni, hogy Gombási Heim Géza aranyműves 

segédtől kapta lakbér hátralék fejében a gyanús 

arany tárgyakat. Heim ellen a további eljárás fo-

lyamatba tétetett. 

— K i t i l t o t t g y u f á k . A vőrösfejü, úgyne-

vezett .krokodil" és „kakas- gyufák, melyek klór-

savas kálival készíttetnek, nagy gyulekonyságuk miatt 

a forgalomból kitiltattak. 

Hirek a szomszédból. 
— A pusztaszeri kettős gyilkosság-

hoz . A pusztaszeri véres tragédia hős : S z ő 11 ő s i 

Zsigmond, ugy látszik csak most ebred őrült tette 

iszonyatosságának teljes tudatára, mely mind na-

gyobb sulylyal nehezedik lelkére. Vad, sötét kétség-

beeséssel jár-kel naphosszat a szegedi csillagbörtön-

nek ugyanazon zárkájaban, melyben egy év előtt a 

halaira ítélt csongrádmegyei kilencszeres rablógyil-

kos várta napról-napra a kegyelmet. Szőllősi a pusz-

taszeri kettős gyilkosságot három ízben beszélte el. 

Budapesten Zsarnay kapitánynak, Pusztaszeren Tyll 

László csendőrfőhadnagynak s legrészletesebben 

Szegeden Molnár Elemér törvényszéki biró előtt 

nyilatkozott. Vallomásai között nagy az eltérés, több 

ellenmondásba keveredett s mikor a biró szobájá-

ból a fogházba kisérték, zavartan tekintett a bör-

tőnőrre s így szólt: 

— Ha sokáig kérdez a biró ur, ugy azt 
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hiszem, megőrülök. Becsüleremre, mindent bevallot-

tam, ami csak a lelkemet terheli. 

Szőllősi Zsigmondról egyébiránt tegnapelőtt az 

a hir terjedt el Szegeden, hogy a ruhájából kötelet 

csavart s a börtönben felakasztotta magát. Ez a 

hír azonban nem bizonyult valónak. A gyikosnál 

ezután Schmiedt Imre kir. ügyész tett látogatást. 

— Hogyan támadt magának ez a szerencsétlen 

gondolata ? — kérdezte a gyilkostól. 

— Magam sem tudom uram, — felelt ez, — 

elvesztettem az eszemet. 

— De hát már ha azt a nőt megölte, miért ölte 

meg az apját is? 

— Azt én nem bántottam, — felelt Szőllősi, 

ha nem hallottam volna, nem is tudnám, hogy az 

is meghalt. Én csak a nőt öltem meg. Ezt akarattal 

tettem. — Nyolc év óta forrt bennem a mereg. 

ö volt a szerencsém megrontója. Az apám ajtaját 

és az apám szivét ő zárta be előttem. Meg kellett 

őt ölnöm. Ha most meg nem öltem volna, meg kel-
lett volna ölnöm később. 

A meggyilkolt Mezei Sara gyermekeit, a tíz éves 

Kálmánt, a ki a teljesen sötét kuckóból, folytonos 

halalfélelem között nézte, mint mészárolja le szüleit 

a bátyja és a hat éves Esztikét, a ki csöndesen aludt 

a dunna alatt, meggyilkolt apja labainái, a kisteleki 

elöljáróság kivezette a piacra, a hol dobszó mellett 

hirdették, hogy az árván maradt ke r e s z t e l e t-

1 e n gyerekek most JÓSZÍVŰ emberek partfogasara 

vannak utalva s az elöljáróság ö r ö k b e adja mind-

kettőt. A bámész tömegből kivait ket ember, Puz i ta 

Gábor kovácsmester, a ki karoncsipte a kis Kálmánt 

azon kijelentéssel, hogy örökbe fogadja majd s ha 

megerősödik, be fogja műhelyebe s kineveli kovács-

nak. A kis lánynak is akadt pártfogója C s ű r e 

Péter pusztaszeri pusztazó szemelyeben, ki öibe kapta 

a csöpp teremtést s szintén ünnepelyes fogadast 

tett, hogy ugy fölneveli majd, mint akár a sajat 

legkedvesebb cselédjét. Még mindketten megigerték, 

bogy a gyerekeket a római katholikus vallasra ke-

reszteltetik. Ezen ünnepélyes jelenet után a kisbíró 

még egy nagyot ütött a dobra s kikialtotta, hogy 

„röndén van mindőn !« A gyerekek halalsapadt arccal 

még egyszer visszapillantottak egymásra, azután el-

vitték egyiket jobbra, másikat balra. A meggyilkolt 

Szőllősi László vagyonát Szőllősi Gábor budapesti 

géplakatos örökli. 

— A v á s á r h e l y i b e t ö r ő b a n d a vezérének, 

Farkas Jancsinak alighanem meggyűlik a baja az 

igazsagszolgáltatassal. A törvényszéki vizsgalat ugyanis 

kiderítette, hogy az öt évvel ezelőtt tőrtént csendőr-

gyilkosságban Farkas Jancsi mint tettes szerepelt. 

A szegedi vizsgalat e szerint fényes eredmenyre ju-

tott. Molnár Elemér biró a szivére tudott tapintani 

a gyilkosnak. F.rkas Jancsi annyira megtört, annyira 

megjuhodott a bírónak erősen lélekreható vallatasa 

alatt, hogy a tömeges bűnügye csaknem egészen 

tisztaban. rendbeszedetten áll. Minthogy azonban a 

főbűne a csendőrgyilkosság, a békéscsabai törvény-

szék elé tartozik, a bűnügyi aktái átmennek oda és 

őt is átkísérik Szegedről a békéscsabai törvényszéki 

fogházba. 

— K ö t e l e s M i h á l y m e g h a l t . Ország-

szerte ismeretes ifj. Köteles Mihály szegedi gazda 

szomorú sorsa, kit felesége meggyilkolásával vádol-

tak s kit a szegedi törvényszék e vad alapjan 1874-

ben kőtél altali halálra itélt, mely ítéletet a felsőbb 

bíróságok 20 évi fegyházbüntetésre változtattak. A 

mikor kihirdették előtte a halálos ítéletet, a vele 

együtt elitélt igazi bűnöst megszállotta a lelkiismeret 

s megvallotta ott mindjárt, hogy Köteles Mihály 

ártatlan s hogy ő csak bosszúból vallott reá. A tör-

vényszéki jegyző kifelejtette az ítélethirdetésnek ezt 

a megdöbbentő részét a jegyzőkönyvből s a felső 

bíróságok nem értesültek róla. Köteles Mihály kilenc 

évig sanyargott Illaván s minden esztendőben kö-

nyörgött szóval és írásban, hogy újítsák meg a 

pőrét, mert ő ártatlanul szenved. A fegyház refor-

mátus papja, a ki előtt sokszor elpanaszolta bánatát, 

dicséretekkel telt erkölcsi bizonyítványt csatolt utolsó 

kérvényéhez s a budapesti törvényszék akkori al-

ügyésze, Kálosi József, nem nyugodott addig, a míg 

a pőrt újra nem targyaltak. Az első fórum, a buda-

pesti tőrvényszék nem oldotta föl az Ítéletet, de a 
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felső bíróság teljesen fölmentette ifj. Köteles Mihályt 

a hitvesgyilkosság vádja alól. Szép gazdasága el-

pusztult, mialatt raboskodott s egészsége is ugy 

megromlott, hogy nem lehetett többé öröme az 

életben. — Az államtól kapott kártalanítási össze-

gen vagy nyolcz hold földet vett Makón s azóta ott 

gazdálkodott s a napokban hunyt el. 

Hazánk és a főváros. 
— Megs z ó l a l t n é m a . Lukács György két-

egyházi napszámosnak hat évvel ezelőtt nagy beteg 

lett a felesége s hirtelen megnémult, ugy, hogy hat 

év óta szavát nem hallották. Mult hó 20-án azonban 

csoda történt vele ; a néma asszony egészen várat-

lanul visszanyerte a szavat s mintha semmi sem 

történt volna, kérdezte férjétől, hogy hol vannak 

gyermekei? A megszólalt némának csodájára jár az 

egész falu. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton—Szentes között) 

Érvényes 1890. junius 1-tőL 

Szentes—Szolnok. 
Szentes indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 05 p. d. u. 

Töke , 6 ó. 11 p. éjjel, l á o. 41 p. d. u. 

Kszt.-Márton , 6 ó. 51 p. d. e. 1 ó. 20 p. d. u. 

P.-Homok , 7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 52 p. d. u. 

T.-Földvár , 7 ó. 41 p. d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 

Martfű , 7 ó. 59 p. d. e. 2 ó. 36 p. d. u. 

Kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 3 ó. 11 p. d. u. 

P.-Tenyö „ 8 ó. 55 p. d. e. 3 ó. 31 p. d. u. 

Sza j j l „ 9 6. 16 p. d. e. 3 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 4 ó. 25 p. d. u. 

Budapestre erk. 1 ó. 55 p. d. u. 7 ó. 45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 
B.-pestről indul 9 ó. 

Szolnok 

Szajol 

P.-Tenyő 

Kengyel 

Martfű 

T.-Földvár 

Homok indul 6 ó. 

Kszt.-Márton , 7 ó. 

Töke , 7 ó. 

Szentesre érk. 8 ó. 

3 ó . 

4 ó. 

4 ó. 

5 ó. 

5 ó. 

6 ó. 

40 

45 

20 

43 

11 
39 

08 p. 

20 p. 

10 p. 

3X p. 

13 p. 

éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 

éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 

éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 

éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 

éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 

éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 

d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 

d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 

d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 

d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 

d. e. 4 ó. — p. d. u. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között, 

— Érvényes 1891. mártius 23-tól. — 

Felfelé: 
Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán és 

pénteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szom-

baton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 
Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongádról Szentes és Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak I. és 

II. osztályra vetetnek fel utasok. 

T. cz. 

Tisztelettel alulirt igazgatóság ezennel a 

n. é. közönség szives tudomására hozza, hogy a 

Hygiea Sprudel 
(Korona forrás) 

égvényes savanyúvíz, mely az első orvosi 

tekintélyek, nevezetesen dr. Korányi tanár, 

kir. tanácsos, dr. Kétli tanár, dr. Kézsmárky 

tanár, dr. Schvimmer tanár, dr. Stiller 

tanár, dr. Herrmann főorvos stb által az 
emésztési és lélegzési szervek bajainál, gyomor, 
máj, torok és vese bajoknál 

első rangú gyógyvizeknek 
ajánltatik, mai naptól fogva, mindig friss töl-

tésben kapható 

ROBICSEK GÁBORNÉ ÚRNŐNÉL 
Szentesen. 1—12 

A Hygiea Spudel — Korona forrás igazgatósága 
Radkersburg. 
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Házeladás 1389-1891. E. 

A szentesi izr. hitközség tulajdonát ké-

pe/ő Purjesz Dávid-fél© I. t. 263. sz. 
a. háza kedvező feltételek mellett eladó, 

vagy haszonbérbe kiadó. 

A feltételek iránt értekezhetni Feuler 
Márton hitközségi alelnökkel III. t. 516. 

sz a. házánál . 1 3 

2V3 Feuler Márton 
I I I . t. 516. számú házánál egy lakás áll 

három utcai szoba és melléképületekből — 

van f. évi szent-György naptól kiadó. — 

Ugyanannak I. t. jelenleg Bleier Hermá imé 

által lakott há7a kedvező feltételek mellett eladó. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi minisz-

térium ez évi mártius hó 12-én 12921. számú ren-
deletével, a lovak és szekerek összeirását elrendelte. 

Ezen összeírás a folyó évi a p r i l h ó í - i ő 
n a p j á t ó l kezdetik meg, s april hó 15 napjával 
befejeztetik. — Az irodahelyiség a F.-Török-féle ház-
ban van, s az összeírás teljesítésével Szakái Mihály 
aljegyzőt bíztam meg. 

Felhívatnak tehát a város bel- és külterületén 
lakó ló- és szekértulajdonosok, hogy lovaikat és 
szekereiket a kitett időben és helyen múlhatatlanul 
bejelenteni kötelességüknek tartsák; mert a mulasz-
tók, a törvény értelmében szigorúan fognak meg-
birságoltatni. 

Kelt Szentesen, 1891. évi márc. 28-án. 
Magyar József, 

1V3 tanácsnok, h. polgármester. 

Kovács J. 

fogorvos 
B u d a p e s t r ő l ertesiti a n. é. közönséget, hogy f. 
évi a p r . 1-én rövid tartózkodásra Szentesre ér-

kezik. Lakása a Kass-féle s zá l l odában lesz. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem, 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem. 

London 1878. 
Díszoklevél. 

4 í \< . I V > : z í s o í 
csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szerem! portlaml cement és vízhatlan 
mé»zgyár 
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Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudolf-rakpart 8. 
ajánl ja a t. építész és építőmester urak, építkezési vállalatok földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő j ó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Erüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged, 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

Több évi «iker ! Számos hála-nyilatkozat! 

Biztos szer fejfájás ellen! 
Ezen, általam készített 

p o r o k m í g r a í n e 
egyoldalú, ideges, rheumaszerü, sőt 

gyomorból származó f e j f á j á s ellen 

legbiztosabb szernek bizonyultak. 

* egy nagy doboznak 1 ft 96 kr. 
A r a egy kis doboznak — ft 98 kr. 

Kapható gyógyszertáramban a világ-

hírű c s o d a m e l l - t h e a , mely a légző 

szervek nyak hártyáira és idegrendsze-

rére inger és fájdalomcsil lapító s biztos 

szer a következő bántalmak ellen u. m. 

görcsös, ideges hörglégrekedési, roha-

mos köhögések ellen, száraz köhögési 

inger, nehéz légzés stb. 

Á r a egy doboznak 3 5 k r . 

Kapha tó egyedül 

VÁRADY LAJOS 
a »Hajnalhoz" címzett gyógyszertárában 

Szentesen. 
Postai megrendelések azonnal teljesít-

tetnek. 15 

Csöves tengeri daraló, Konkolyom o ¿ r¡ y Körfűrész Kótvasú eke 

Tisztító rosta. 

Lóhere toklászoló 

Répa vágó. 
tóaiotáiKÓ. 

Malomtrieur. 
SZllHSZA Mii Él*EK, 

szerszámok és eszkö-
zök gépészek, kovácsok 
és lakatosok számára. Ő r l ő m a l o m . 

Fükaszalógep. A rat6gép. 
Szénagyüjtő. 

S ien te » . 1881. N y e n u t e t t S i m a F e r e n c i ( y o r u a j t ö j á n . 




