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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Kél évre . . 
Negyed evre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S z e r k e s z t ő s é g : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nezvt 
a lap egy oldala 14 helyre van beoaztvt 
£gy neiy ara kr. Bélyefdíj minden 

Deikutastól külön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyrkereske 

jeseben is talvetetnek 

Bermeotetlen levelek csak »mert kesek 
tOl fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - f c e m 
minden egyes sor kOxléss 30 kr 
K é z i r a t * k visiia nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v n i r i i p . k i l é i i é s p i i t i k n r • o fl e 1. 

Egyes szám ára 4 kr. 

FelelGs szerkesztő ós kiadó-tnlajdon s 

SIMA FERENC, 
Előfizetések elfogadUtnak helyben: 

SoktafWtf A. kiayv- ét p i p l r k i m k i l é i é l i i , 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A megbotránkozás. 
A fekete-sárga szellemű országos és a 

hivatalos kenyéren élődő helyi laptól eltekintve, 
az ország összes lapjai mély megbotránkozás-

s a l emlékeznek meg a szabad szólás és sza-
bad gyülekezés ellen a dorozsmai szolgabíró-
ság által Sima Ferenc prog4amrabeszédjének 
tartásakor elkövetett brutális viszaélésről. 

Mi az országos politikai állapotokkal 
összefüggőleg nem tárgyalhaljuk ezt az esetet; 
mert lapunk nem politikai lap; de hogy mi-
képpen itél a dolog felett a hazai sajtó, kö-
zöljük itt a többek között a Budapesti Hírlapi-
nak julius 25-diki vezércikkét, mely Sima Fe-
rencnek a dorozsmai esetével foglalkozik. 

íme a cikk : 
S z a b a d s a g szuronyfedeze t a la t t . 

Budapest, 189á. julius ¿5. 
„A polgárok legnagyobb két alkotmányos 

joga : a szabad szólás és a szabad gyüleke-
zés. A hol ez a két jog nincs meg, vagy 
nem tartatik tiszteletben : ott igazi alkotmá-
nyosságról beszélni sem lehet. S ime, tegnap 
Üoiozsmáu megtörtént, hogy a tápéi kerület 
ellenzéki jelöltjét szurouyos zsandárok meg-
akadályozták a szólásban s a törvényesen 
bejelentett választó gyülekezetet szétkergették. 
Hogy az a főszolgabíró, a ki ennek a tör 
vénytelen hatalmaskodásnak a főintézője volt, 
mint kormánypárti jelölt versenyez a kerület 
mandátumáért, csak csúnyábbá teszi a dolgot, 
de nem sérelmesebbé. 

A személyeket, a kik ebben az ügyben 
szerepelnek, egyáltalán tekinteten kivül hagy-
hatjuk. Nem az a kérdés áll előttünk, hogy 
kivel történt a sérelem, hanem az, hogy a 
kiknek kötelességük volna a törvényt mások-
kal is megtartatni, a hatóságok, keresztül 
gázoltak a törvényen s a kiknek kötelességük 
volna a polgárok jogait és szabadságát min-
den támadással szemben megoltalmazni, e 
jogokat és szabadságokat maguk támadták 
meg. 

A csendőrök, szuronyukat az ellenzéki 
jelölt mellének szegezve, megtiltották neki, 
hogy a hatóságok eljárását kritizálni merje. 
Hol van Magyarországnak olyan törvénye, a 
mely a zsándárok, vagy bármely rendőri ha-
tóság jogává teszi annak a megengedését, 
hogy a polgároknak mit szabad beszélniök és 
mit nem ? A rendőrség jelen lehet a gyüle-
kezésben, ügyelhet és kötelessége ügyelni a 
rend fen tartására; de hogy a beszédek fölött 
cenzúrát gyakoroljon, ahhoz nincs joga. Ren-
dőri prevenciót, a mint az irott, ugy a mon* 
dott zzóval szemben sem engednek meg tör-
vényeink. A ki olyat beszél, a mi a büntető-
törvénybe ütközik, tessék biró elé állítani; az 
maga gondoskodni fog a megtorlásról; de a 

szólásszabadságnak egyéb korlátja, mint a 
büntető-törvény, nincsen s gyakorlása elé po-
litikai szempontból korlátokat vetni nem 
szabad. 

Hová jutunk, ha a rendőri hatóságok 
önkénye szabhatja meg, mit szabad a vá-
lasztó gyülekezetekben, vagy akármily nyilvá-
nos gyülekezésben beszélni ? Ilyen módon 
egyszerűen lehetetlenné lehetne tenni minden 
nyilvános kritikát a kormány és a hatóságok 
felett s ki volnánk téve annak, hogy, ha egy 
miniszterről, vagy főispánról, vagy éppen 
szolgabiróról valami kellemetlen dolgot mon-
duuk. nyomban zsandár-szuronyokkal kell 
szembe találnunk magunkat. Semmi sem volna 
veszedelmesebb az alkotmányra, mint a jog-
hal óság ilyen kiterjesztése, a mely különösen 
választási mozgalmakban alkalmazva, gyakor-
latilag véve is nem egyéb, mint a legbrutáli-
sabb hatósági terrorizmus. 

A dorozsmai esetnek azonban itt még 
nincs vége. A rendőrhatóság nemcsak a szó-
lásszabadságot sértette meg, hanem a gyüle-
kezés jogát is, feloszlatta a törvényesen be-
jelentett választógyülést. Egyáltalán különös 
prakszis az, a mi egy idő óta a gyülekezési 
jog tekintetében nálunk meghonosulni kezd. 
A törvény annyit kiván meg, hogy a gyüle-
kezés előzőleg bejelentessék, hogy ezt a ren-
dőri hatóság tudomásul vehesse és a rend 
fentartásáról gondoskodhassék. S ime, jófor-
mán mindennapossá lett, hogy a rendőrha-
tóságok a bejelentésekre olyan végzéseket 
hoznak, mely szerint a gyűlés tartását meg 
vagy meg nem engedik. Kétségtelen törvény-
telen gyakorlat ez, s hogy mennyire vesze-
delmes a közszabadságra, mutatja a dorozs-
mai eset is. Nem lehet eléggé hangoztatni, 
hogy a hatóságnak a gyűlésekkel szemben 
egyetlen joguk az, hogy a bejelentést megkí-
vánhatják, a gyűlésén megjelenhetnek s ott 
a rend fentartásáról gondoskodhatnak. Enge-
delmet azonban, gyűlés tartásra nem adhat-
uak és meg nem tagadhatnak, s törvényesen 
bejelentett gyűlést, míg a külső rend megza-
varva nincs, feloszlatni semmi joguk. 

Szabad államban a gyülekezési jogot 
másképp értelmezni nem lehet s más értel-
mezésre a mi törvényeink sem nyújtanak 
semmi alapot. S a kormány és a hatóságok 
nem is értelmezik másképp, csupán a mun-
kásokkal és az ellenzéki képviselőjelöltekkel 
szemben. Mikor a nemzetiségi izgatásokról 
vau szó, Szapáry belügyminiszter ur nyom-
bau kész a maga tehetetlenségét a gyüleke-
zési jog köpönyegével betakarni s Szilágyi 
igazságügymiuiszter ur törvényes formaságok 
közt még törvénytelen tendenciák kifejezését 
is megengedhetőnek tartja. Az állam ellensé-

geinek, a nemzet megtámadóinak védőpajzsul 
szolgál a törvény; szabadon agitálhatnak, 
konspirálhatnak, Írhatnak és beszélhetnek ; 
Szapáry gróf és az ő közigazgatása nem lát-
ják eljöttnek azt a szükséget, a mely törvényt 
bont. De a mikor szó van egy kormánypárti 
mandátumról, pláne egy főispáni sógor man-
dátumáról : akkor a törvény védőfalai lehul-
lanak és zsandár szuronyok vonnak kordont 
a szólás és gyülekezés jogának. 

Ez a mai közigazgatás, a melyet Tisza 
teremtett meg, s a mely nem adminisztrál, 
de korteskedik, nem védi az államot, de védi 
a pártot, nem a törvényt szolgálja, de a fő-
ispánt és a minisztert. Es ez az a választási 
rendszer, a melylyel a többség megmarad 
többségnek mindaddig, míg egy egészséges 
vihar főispánjával, szolgabiráival és zsandárai-
val együtt el nem söpri.* 

— L á z í t á s D o r o z s m á n , z e n d ü l é s A l -
g y ő n , s o c i a l f o r r a d a l o m T á p é n ! — hangzik 
a borzalmas vészkiáltás Zsilinszky hivatalos lapjai-
ban, a derek «Szegedi Hiradó* és a tiszteletre méltó 
.Szentes és Vidéké"-ben a miatt, hogy a tápéi kerü-
let valaszto polgarai a lelkesultségnek még alig látott 
tüntetésével veszik körül Sima Ferenc személyét és 
az uj valasztassal szemben, általa újra felemelt 48-as 
zas/lot. Faj igen, faj Zsilinszky urnák és az ő tisz-
telt organumanak, hogy hiaba volt minden fektelen 
bajsza, üldözés es zaklatas 3 éven at Sima Ferenc 
ellen; hiaba törtek parb&jok provokalasával életére, 
majd parbajkeptelensegü b&jszakkal gavallérsaga és 
erkölcsi tekintelye; hivatala megsemmisítésével és 
üzlete ellen intézett támadasokkal kenyere ellen; 
hiaba semmisítették meg mandatumat; hiába ro-
vattak ki ra megfelemlitésül ¿000 frt költséget; hiaoa 
minden: Sima Ferenc nem akar meghalni, nem akar 
tönkre menni, s nem lehet erkölcsileg megsemmisí-
teni, s nem lehet a nép bizalmaban megbuktatni. — 
Annyi derék, becsületes uri ember erőfeszítése te-
hát hiaba való, a nép nem akarja elhagyni az ő 
jogainak és erdekeinek szószólóját és megfélemlithet-
len képviselőjét. S nem hagyja még akkor se, sőt 
annal szilárdabban áll mellette, mikor Zsilinszky ren-
deletere villogó szuronyokat allitanak Sima elé, hogy 
beszéde felett karhatalommal gyakoroljanak censu-
rat : az bántó a hatalomra és kétségbeejtő, hogy 
mikor a legbrutálisabb visszaéléssel megakadályozzák 
Simát, hogy programmbeszédét megtarthassa és fegy-
veres erővel oszlatjak szét a népet, mely jelöltje 
beszedének meghallgatására sereglett össze, még ak-
kor se élteti a nép Kelement, Zsilinszky érdemes 
sógorát, a kormánypárt tiszteletre méltó jelöltjét, 
hanem akkor is azt harsogja ezer és ezer torok, 
hogy : éljen Sima Ferenc ! 

Ez borzasztó! Ezt a zöld szamár nem állhatja 
ki, beleordittat tehát a .Szegedi Hiradó"-val és a 
.Szentes és Vidáké*-vel a kormány fülébe, hogy : 
Lázítás, zendülés, socialf orradalom van; mert Sima 
nem dicséri gróf Szapáryt, nem áldja Zsilinszkyt, 
ostorozza Stammer bűneit, s a szabad gyülekezés és 
szólásszabadság nevében tiltakozik az ellen, hogy, 
egy kepviselő-jelölt akadályozva legyen a közható-
ságok feletti s z a b a d kr i t ika gyakorlásában. 



1 •Idil. 
Hát nem irtóztató merénylet-e az, hogy Sima 

Ferenc bírálni akarja a kormány politikáját és os-
torozni merészli a közhatóságok körében felmerült 
visszaéléseket ? S nem kell-e fegyveres erővel szét-
verni azt a népet, mely ily szentségtelen beszédek 
meghallgatására gyülekezik össze ? 

Hát nem helyesebb-e, ha az a nép majd Ke-
lemen urat hallgatja, aki isteníti Szapáry kormány-
zatát, meghatva zeng dicseneket kedves sógora, Zsi-
linszky dicső főispánsága felett, ki őt Szegedről 
atyafiságos jóindulatból ideplántalta és közigazgatási 
gyakornokból egyszerre főszolgabíróvá avancieroz-
tatta? Nem nagyobb lelki élvezett lesz-e majd ezt a 
programmbesződet meghallgatni és ellelkesülni a 
felett, hogy Stammer veje volt — a tisztelt főszol-
gabíró ur véleménye szerint — a legderekabb és 
legtisztább községi jegyző a vármegyében, ki még 
most is boldogítaná Horgos népét a főszolgabíró 
ur kegyelméből, ha Sima a leglelketlenebbüi ki nem 
üldözi lapjával ahiva tálból. — Ilyen programmbeszé-
den lelkesüljön a nép, vagy éljenezze meg Lévainak 
tiszta kormánypárti izü pénzes zacskóit. — Ez tisz-
tességes politikai hivatas a néptől; de az lazadás, 
zendülés, forradalomra kelés, ha felhánytorgatják a 
nép előtt, hogy óvakodjék a sikkasztó jegyzőktől és 
tiltakozzék a szolgabirak bűntakarása és a hivatalos 
hatalommal való visszaélése ellen. — 8 különösen 
tartózkodni kell a közhatósag feletti kritikától, mi-
kor a főispán sógora, a tiszteletreméltó főszolgabíró 
ur az ellenjelölt; mert a főszolgabirósag nem en-
gedheti meg, hogy az ellenzéki jelölt és a vele levő 
képviselők beszéljenek, hanem egyszerűen fegyveres 
erővel szétkergetteti a látni és hallani kivánó népet; 
mert ha a nép nem látja a bűnöket, akkor nem 
undorodik meg tőle s ha nem hallja a bünostorát 
csattogni, akkor nem kivan maganak a bűnösökkel 
szemben elégtetelt. 

Hat nem elég-ez ? 8 mi szüksége volna a népnek 
elégtételre? uram Isten, hogy a nép adót fizet és fizet 
annyit, hogy j szinte roskad bele, még ő jogokat is 
akar, smi több, meg kritikát is kivan gyakorolni azok 
feletti kik ót kormányozzák? 

Hat nem vezet-e ez forradalomra? 
8 mindez Sima Ferenc és az ő demagóg tarsa-

csin aljak! 
Irtózatos, irtózatos! — ordít a zöld szamár 

tabora. — Lázadas van, zendülés van, forradalom 
lesz, mert Zsilinszky ur sógora, a legszebb főszolga-
bíró, nem kell képviselőnek! 

— A t á p é i m a n d á t u m . Híres mandatum 
lett az a tápéi mandatum; mert már azzal magára 
vonta a köztigyeimet, hogy egy szegény szerkesztő 
nyerte el benne a nép bizalmat; dacara annak, 
hogy egy milliomos zsidó 60 ezer írttal vadaszott 
reá. Draga jószág az ilyen, melynek nem lehet 
pénzzel megfizetni az árat, melyhez csak elv és 
hazafiság árán enged utat nyitni a nép többségének 
megvasarolhatlau becsülete. 

Nagy dolog a mai világban egy ilyen mandátum. 
Ezt a kincset meg kell becsülni. Sima Ferenc 

meg is becsülte ezt az alatta rövid idő alatt, araig 
birta; mert a rosz kormányzat miatt súlyos (60 ezer 
frtos) kövekkel ostromolta az országgyűlésen a 
kormányt és idelenn Zsilinszki ur hadát. — S ez 
az ostrom csak emelte a tápéi mandátum hirét. Hogy ne 
emelte volna, mikor 5 évig egy-egy árva „igen* 
szócskával volt képviselve az országgyűlésen, az 
ellenzék menykövei helyett. 

De még híresebbé tette ezt a mandátumot az, 
hogy a kormány jónak látta hadjáratot indítani en-
nek képviselője ellen. — Elkeli tőle venni, mondák; 
mert ennek a mandátumnak sok kő van a tarsojá-
ban és azt Sima mind a fejéhez vagdaljakormánynak, ha 
az ő kezén marad ; de ha mas kezére jut, az majd be-
köti a köves tarsoly száját. 

Az ország élénk érdeklődéssel várta, hogy el 
veszik-e hát azt a mandátumot becsületes birtokosá-
tól ? — Elvették. S nemcsak ; de hogy ez a mandá-
tum még érdekesebb legyen, azokért a kövekért, 
melyeket Sima a mandátum tarsolyából a kormány 
fejéhez hányt: meg is sarcolták 2000 frtig. — S ez 
a magas sarc annál inkább emelte a tápéi mandá* 

SZENTESI LAP. 

tum iránti érdeklődést; mert a csengeri kerület 
mandatumát is megsemmisítették s hasonlóan terro-
rizmus cimén, s ott a megválasztott képviselőt csak 
száz és egynéhány frtig marasztalták el, mit kép-
viselői napdijából bőségesen fedezhetett. — Az igaz, 
hogy a csengeri mandátum nevébni egyetlen követ 
se lódítottak a vizsgalat alatt a kormány roskadozó 
palotájára. 

De legérdekesebbé tette most már ezt a man-
dátumot az, hogy aki a szabad, független gondolko-
zás neveben akarja ezt a birtokot újra elfoglalni, az csak 
szuronyok kőzött szólhat a néphez, de igy is csak ugy, 
hogy ha azzal kezdi a beszédét, hogy Uraim! Jobb 
kormányzat soha nem volt, mint ma; jobb hazafi 
és nagyobb államférfi soha nem járté földön, mint 
gróf Szapiri; derekabb főispánja nincs Magyaror-
szágnak Zsilinszkinél, tisztább közigazgatás sehülnincs, 
mint Csongrád vármegyében, tehát éljen dr. Kelemen 
Béla jeles hazafi és dr. Lévai József wertheimszek-
rénye! 

De ha ezzel nem kezdi a beszédét, akkor meg-
vonják tőle a szót és zsuronynyal szétverik a népet. 

Csoda-e hát, ha ma nincs az országban hire 
sebb mandátum a tápéinál ? — De büszkék is ám 
rá az algyőiek és a cápéiak ; mert mikor f. hó 26 án 
ott jart érte Sima Ferenc: rendeztek a tiszteletére 
olyan fogadtatast s tanúsítottak mellette oly tünte-
tést, milyennek párját alig lehet látni Magyaror-
szágon. 

Alyyöre 26-án reggel 9 órakor érkezett Sima 
Ferenc Hegyi Antal és dr. Filé Tihamér kíséretében. 
A községi jegyzőt és birót kivéve, az egész falu 
népe fogadta Sima Ferencet és társait. Algyőn Szent-
Anna búcsúja volt, mely alkalomra az algyői nép 
Hegyi Antalt meghívta misézni és prédikálni. 

A tisztelt szolgabíróság azonban neszét vette 
az algyői nép kivánságanak, s azért elküldte a jegy-
zőt a plébánoshoz, hogy ne engedje meg Hegyi An-
talnak a misézést. Felmutattak a Dorozsmara küldött 
püspöki taviratot is. Az algyői fiatal lelkészt azonban 
nemcsak, hogy meg nem tantoritotta a püspöki ta 
virat; de felháborította az, hogy dr. Kelemen Béla 
kortesei mar a templomba is be akarnak hatolni, 
s már azt is meg szeretnek akadalyozni, hogy az a 
híres Hegyi plébános az isten igéjével se fordulhas-
son az algyői nephez. S azt monda a plébános a 
jegyzőnek, hogy a templomban én vagyok az ur, s 
mert az én népem ma az isten igéjét Hegyi Antal 
ajkairól akarja hallani, hál ha a fejem utána hully 

még akkor is megengedem, hogy misézzen és prédikáljon \ 
Ez a papi nyilatkozat emlékeztet bennünket 

arra a korbácsra, melyet Jézus Krisztus csattogtatott 
annak idején a jeruzsálemi templomban, az oda beto-
lakodott galamb fcufarusok fejen. 

Hegyi Antal tehát misézett és prédikált. — Kár, 
hogy ezt a predikátiót végig nem hallgatta Suszter Kon-
stantin azokkal együtt, akik itt elég szemérmetlenek 
Hegyi beszédét kortespredikátiónak bélyegezni. 

Nem volt az kortesbeszéd, hanem egy remek 
egyházi szónoklat Szent-Anna életéről és ezzel kap-
csolatban a házasságról, milyet ritkán hall az ember 
A mise és prédikálás alatt mar zsandárok vették és 
cirkáltak körül a templomot. — Kell ez, mert hát 
kitör a templomban a forradalom. 

A nagy mise után, melynek 12 órakor volt vége 
indult Sima Ferenc társaival együtt a község házá-
hoz, hol a jelölt programmbeszédét tartá. Az indulás 
pillanatában 30 fehér ruhaba öltözött leanyka állt 
a jelölt elé és a kis Gonda Mari mondta el bátran 
versbeszedett szép üdvözlő beszédét. — Azután meg-
indult a menet zászlók alatt hazafias dalokkal, zené-
vel és szakadatlan éljenzések között. Annyi nép még 
Algyőn nem volt egy rakason. Dr. Kelemen Béla ur 
ezt előre gondolta, s nehony Sima Ferenc ki legyen 
téve a megköveztetésnek: 18 lovas és gyalog 
csendőrt állíttatott fel s ezek szuronyának ra-
gyogasában gyönyörködve tarta meg a jelölt 
rendkívüli hatású beszédét, melyet dr. Filó 
Tihamér beszéde követett, ki a szentesi 48-as párt 
nevében akarta — úgymond — lelkesíteni a népet; 
de mint látja, nincs erre szükség, sőt még ő is az 
algyői nép kitartásából merit lelkesültséget. Utána 
Hegyi Antal plébános beszélt szellemesen és a tőle 
megszokott kacagtató humorral. 
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Felesleges beszélnünk arról a rendkívüli ha-
tásról, melyet ezek a beszédek előidéztek, hiszen az 
algyői nép lelkesülUégét és jelöltjéhez való ragasz-
kodasat leirni ugy sem lehet. 

Sima és marsai d. u. 4 órakor távoztak Al-
győről, hova a tápéiak egy nagy küldöttséget me-
nesztettek a jelöltert. Tapera érve, a falu szélén a 
tápéi nők virággal szórtak tele Sima kocsiját. — A 
községhaza előtt gyűlt össze Tapé népe, s itt közel 
másfél óráig beszelt Sima leirhatlan hatas mellett. 

Utána Hegyi Antal beszélt és elmondta, hogy 
honnan van az, hogy ő, a kath. plébános, Sima Fe-
rencet, a református embert kisen körútján és küzd 
diadalért. Majd áttért a mandatummegsemisités té-
nyére, s mikor azt mondta, hogy : ő Sima mandá-
tuma megsemmisítését igazságtalan eljárásnak tartja, 
— Szabó szolgabirosági ember kijelenté, hogy itt 
nem engedi meg, hogy a bíráló bizottság korrekt 
ítelete felett velemenyt mondjanak, s mikor Hegyi 
erie azt felelte, hogy ó csak a szabad szolas jogos 
krtikajaval él, akkor Szabó ur, ez a novus homo a 
népgyűlést feloszlatta es a csendőrőrsvezetőt a nép 
szetoszlatasara utasította. Az örsvezető azzal a ki-
jelentései/, hogy itt nincs semmi szükség csendőri be-
avatkozásra, megtagadta a karhatalom mozgósítását. 

A nep rendkívül fel voit indulva a nepgyüles-
nek hatalmi visszaelessel történt feloszlatasa miatt. 

Sima Ferenc alít ekkor fel es a nepet békés 
szétoszlasra hivta fel, kijelentve, hogy a hatósagnak 
meg jogtalan intezkedese előtt is meg kell hajolni s 
azutan meg kell a törvényes lépéseket tenni a tör-
vény rendes utján a visszaélés megtorlasa végett. 

A nep erre Sima Ferenc és tarsai nevének él-
tetésével szétoszlott, Sima pedig egy par látogatast 
tett meg a községDen, majd a Tóth Mihály vendeglős altal 
rendezett halvacsoran vett részt és tarsaival .együtt 
este tel 9 orakor hagyta el a községet; de a falu 
nepének egy nagy része egész Szeged városáig kí-
sérté liazatias dalokat énekelve. 

Nyolc kocsi nép zaszlókkal egész az Európa 
szállodáig kísérte Simát, hol ő és tarsai Szegeden 
szallya voltak. Mikor Sima bucsut vett a lelkesült 
tápeiaktól, ők még a szegediekkel kórt formáivá, 
csaknem egy fél óráig ott eljenezték Sima Ferenc 
nevet a szalloda ellőtt és daloltak a jo izü kortesnó-
takat, melyeknek szintén bőve van most az algyői 
és tapei Tiszapartou. 

Mig a tapeiak ily lelkesen tüntettek Sima mel-
lett meg Szegeden is, addig Kelemen Béla ugyancsak 
az Európa szalloda ettermenek egyik asztalanal vette 
jelenteset az o tisztelt szolgabirosagi kiküldötjanok, 
arról, hogy ez Tapen is elment a szóiasszabadsag 
rovasara elkövethető legvakmerőbb és legbrutálisabb 
visszaélésig. Persze a tisztelt iöszolgabiró ur kepvi-
selöi jelöltsegben megelegedessel vette a jelentest, s 
hogy a tapei mandatum híresebb legyen, jót ittak 
a visszaélés örömére. 

Ilyen a világ a tapei kerületben! 
o— r. 

Levelezés. 
Tekintetes szerkesztőség ! 

Mi alulírottak a f. ho 22-én megjelent becses 
lapjánan kőzzetett, Rudnay Bela orsz. képviselő 
vizsgáló biztos jelent ése alapján készült biraló bizott-
sági ítéletre vonatkozólag, mintha mi azon vallo-
masra esküdtünk volna meg, mely a jelentésben 
foglaltatik, — az igazsag és sajat reputatiónak érde-
keben kötelessegünknek tartjuk egész őszintén beval-
lani és kinyilatkoztatni a következőket: 

1. A viszgáló biztos ur azon felhívására, hogy 
miért nem mentünk el Tápéra a kormánypárt jelölt-
jére szavazni ? — mi azt vallottuk, hogy egyszerűen 
azért; mert mint üzletemberek, nem akartuk a nép 
haragjat magunkra vonni. 

Mint tényt, beismertünk annyit, hogy midőn 
Lévai József felállt beszélni, a nép nem akarta 
meghallgatni. 

Ézeken kivül mi mást nem vallottunk, mert 
nem tudunk semmiről. Nem áll tehát, mintha mi 
arra esküdtünk volna meg, hogy a néptömeg Lévait 
este göröngyökkel togadfa, vagy hogy a kaszinó aj-
taját Lévai kormányparti jelöltre törte volna, vala-
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mint arra sem tettünk hitet, mintha más, hasonló 
lázongás is történt volna; mert ilyenről tudomásunk 
egyáltalán nincs. 

Hogy a fentieknél sem többet, sem kevesebbet 
nem vallottunk, hit alatt is készek vagyunk bi-
zonyítani. 

Ezekután tisztelettel kérjük a tek. szerkesztőséget, 
kegyeskedjék becses lapjában jelen nyilatkozatunknak 
helyet adni, végezvén ezt azon kijelentésünkkel, hogy 
vallomasainkkai mia függetlenségpártiakat sérteni nem 
akartuk, a dologban artatlanok vagyunk és mint 
üzletemberek a kellemetlenségeket kerülendő, marad-
tunk semlegesek, noha hazánk szabadságat és füg-
getlenségét mi is óhajtanank. 

Maradunk a tek. szerkesztőségnek 
Sándorfalván, 1892. julius ¿6-án. 

illő tisztelettel 
Schvartz József. 
Dtkány József. 

» * * 

Nekünk erre a levélre csak az a megjegyzésünk« 
hogy a felszólalók által kifogasolt vallomás nem 
egyszerű hirlapi közlemény, hanem a mandatumot 
megsemmisítő biraló bizottság ítéletében foglaltatik. 
S igy, ha felszólalók azt állitjak, hogy ők nem azt 
vallották és nem arról tanúskodtak, a mire az Íté-
let hivatkozik: ez azt latszanék bizonyítani, hogy a 
felszólalók kihallgatasáról felvett jegyzőkönyv tanuk 
vallomásat nem a valósagnak megfelelőleg tünteti 
fel. Ha azonban ez igy van, amit mi kétlünk, azt 
kerdezzük, hogy tanuk miként írhattak ala ilyen jegy 
zőkönyvet? Erre kérünk valaszt! 

Helyi és megyei hirek. 
— A p o l g á r m e s t e r i h i v a t a l dr. Tas-

nadi Antal teltügesztetese loiytan tegnap adatott at 
hivatalosan Burián Lajos helyetes polgármesternek. 
A hivatal atadasanal a városi képviselőtestület ré-
szerői Temesvary Antal nyug. biro, Szeder János és 
Tetrovics Soma kepviselök vettek részt. Tasnadi ur 
tehát most már tenyleg kívül helyeztett a polgármes-
teri széken, s igy a városi kepviselő testület önér 
zete serelme nélkül lolytathatja a varos erdekeben 
szükséges és áldásos működését. 

— P r o g r a m i n b e s z e d j é n e k megtartasa 
végett Sima Ferenc, a tapei kerület 48 as jelöltje 
v a s á r n a p r e g g e l e r k e z l k . több kepviselő es 
szentesi baratja kisereteuen K i s t e l e k r e . Innen a 
déli gyorsvonattal H o r g o s r a megy, hol d. u. 4 
órakor tartja programbeszedjet. Mindketáhelyen nagy 
tuntetessel készülnék togadni a nepszerü jeiöltett 
Horgoson este laklyaszenevel is megtisztelik, mint 
ez a szolgabiroi hivalaihoz bejelentetett. Sima Ferenc 
különben tarsaival együt szombaton délután mar 
Szegedre megy és vasarnap reggel a személyvonattal 
innen megy Kistelekre. 

— V i z s g á l a t . A dorozsmai eset miatt 
a szolgabiróság törvénytelen eljárásának meg-
torlása vegett Sima Ferenc képviselőjelölt, 
valamint Balogh János és LLévizg János orszá 
gos képviselő* tavirati feljelentést tettek a 
belügyminiszterhez. Sima Ferenc ezen felül 
a bűuleuyitő megtorlás iránti eljárás végett is 
meg fogja tenni a vadat. A belügyminiszter 
maga nincs most Budapesten, helyette Szalav 
szky Gyula állaintitkar azonnal táviratilag 
hívta lel Csongrádmegye alispánját, hogy tartsa 
meg a vizsgálatot és tegyen azonnal jelen 
tést az esetről. Dr. Csató alispán távollétében 
Dr. Cicatricis Lajos megyei főjegyző járt el 
az ügyben és pedig — mint értesülünk — 
ugy, hogy táviratilag jelentéstételre hívta tel 
a dorozsmai szolgabíróságot. — Hogy a 
szolgabirósággal szemben a jelen esetben, — 
mikor a főszolgabíró képviselő-jelöltképen is 
szerepel, — nem ez az eljárás, azt felesleges 
mondanun, mi azonban a dologhoz érdemi-
leg nem szólunk, addig hozzá, míg a főjegyző 
a vizsgalatot be nem tejezi és annak eredmé-
nyét nem látjuK, itt csak annyit említünk meg, 
hogy mikor Ugrón Gábor értesült az esetről, 
Erdélyöől azonnal Budapestre ^utazott és a 
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belügyminisztériumtól sürgős és szigorú vizs-
gálatot követelt. — A belügyminisztériumban 
szintén megbotránkozással vettek az esetről 
tudomást; mert a szolgabiróság által a nem-
zet legsarkolatosabb joga, a szabad szólás és 
gyülekezési jog sértetett meg, melyben az a 
legszégyeulelesebb s megbélyegző, hogy itt egy 
szolgabirósági, teljesen illetéktelen persona 
vetette magát a nép jogára és akadályozott 
meg egy képviselő-jelöltet programmbeszédje 
megtartásában azon szolgabiróság nevében, 
melynek feje Sima Ferenc ellenjelöltje. A do-
logban az a megnyugtató, hogy ezt a szolgabiró-
sági közeget Zsilinszky plántálta ide ebbe a 
vármegyébe Szegedről. 

— A s z e n t e s i 48 -as n é p k ö r és a t á -
p é i m a n d a t n m . A szentesi 48 as népkör, mely-
nek Síuia Ferenc közel 15 ev ota elnöke, legköze-
lebb elhatarozta, hogy a tapei kerület minden köz-
segenek egy-egy zászlót küld a valasztasi küzdelemre 
— A dorozsmaiak, horgosiak es kistelekiek akkora 
zászlót kapnak, amekkorát ott meg aligha lattak. A 
kisebb közsegeknek szinten egy-egy szép zászlót 
küld a kór. 

— F e l B u d a p e s t r e ! Dr. Cikatricis Lajos 
lőjegyzot, mint helyettes alispaut, a belügyminiszté-
rium tavuatilag Budapestre rendelte, hogy a dorozs-
mai esetről reteraljon. Mint ertesúlünk, Cikatricis tő-
jegyző mar fel is utazott Budapestre; de az esetről 
kellő felvilágosítást aligha adhat. 

— E l t á v o z i k , körünből a szentesi tanuló 
ítjusag; de azt hisszük, hogy a szentesi közönség 
teljes megelegőiésere is, dr. Veszprémi Jakab tanar 
ur aki legközelebb azzal igyekezett orszag-vilag előtt 
híresé tenni a szentesi tógimnaziumot s az ebben 
uralkodo humánus szellemet, hogy nem elegedett meg 
azzal, mely szerint egy, ellene vető tiatal embert a 
szentesi főgimnáziumból kitiltottak, hanem követelte 
hogy az ország összes intezeteiből is zarjak ki, s 
igy egy tíatalkori kihágásért egesz jövőjétől meg-
íusztassek. Sőt Veszprémi ur meg ezel sem elegedett 
meg, hanem a bünienyitő birosag elé is felhurcol-
tatta a tiatal embert, hogy ugy az iskolai, mint a 
polgári büntenyites teren a legvégső megtorlás al-
kalmaztassek ellene. — Veszprémi urat különben 
Debrecenbe vaiasztottak meg tanarnak, azt hisszük 
azonban, hogy a debreceniekuek aligha van tudo-
másuk Veszpremi urnák itteni nemes emberbarati 
vonasokrol tanuskodo tanari szerepleserői. Mitehat 
ajanijuk e sorokat a jó debrecenielk ügyelmébe, 
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Az őrsparancsnok kijelentette, hogy a csendőri 
kihágást nem az ő legénysége követte el,¿ha-
nem a szolgabiróság által Szegedről kirendelt 
idegen csendőrség. Sima^orvosi|látleletet [vé-
tetett fel az ágyából elvonszolt (polgár sérü-
léseiről ,^ a bünfenyitő feljelentés meg fog 
tétetni aá csendőri garázdálkodók ellen. Igy 
kezdődik ¿a^yálasztási előjáték Dorozsmán. 

— L e m o n d o t t , állásáról dr. Lakos Imre 
megyei arvaszeki ülnök. Dr. Lakos ügyvédi irodá 
fog nyitni, azért vált meg hivatalos állasától. Benne 
a megyei arvaszek egyik legimunkásabb és legtehetsé-
gesebb tagjat veszette el. 

— S z í n h á z b ó l . Megrovással kell kezdenünk 
tudósításunkat. Szol pedig ez a megrovásunk egye-
nesen a szentesi közönségnek, mely csak nem régen 
is még, országszerte arról volt hires, hogy az elsők 
között állt a szmügy partolasában. Sajna, ez a hír-
név — ugy latszik — csak volt, s maholnap lám-
passal is alig lehet publikumot felfedezni az elő-
adásokon, kerüljön bar színre az irodalom legújabb 
és leghirnevesebb termeke. Érthetetlen közönségünk-
nek ez a közönye, szeretjük azonban hinni, hogy ez 
csak átmeneti, s a közönség tartózkodasa az uj 
színtársulattal szemben nem fog állandó maradni, s 
már jövő szamainkban revokálhatjuk e megrovásun-
kat. Elismerjük ugyan, hogy Szentesen nem fordul-
nak meg idegenek nagyobb szamban, hogy csak egy 
szinhazlatogato közönségé van e varosnak; de azért 
mi eleg gazdagnak tartjuk ezt az egy közönséget is 
arra, hogy egy 3—4000 frtos havi regievei dolgozó 
színtársulatot Szenteshez méltó pártolásban tudjon ré-
szesíteni. Csóka színtársulata méltó e pártolásra. — 
S most szóljunk még röviden az előadásokról s 

Kedden Stojanovics „Kis molnarne" című ope-
rettéje adatott. Az előadást a sikerültebbek köze so-
rozhatjuk. A címszerep Juhasz Ilonka kezében volt, 
a többi szereplők közül Bacskay Julcsa (Fejedelem), 
Nagy Mari (Fejedelemnő), Mikey Lajos (Bicskei Adám) 
és Szilagyi Dezső tűntek ki leginkább, míg a Litzen-
mayer nővérek gyönyörű csángó tancukkal arattak 
tetszést. Közönség, dacara, hogy az operette először 
került nálunk színre, kis számban voltak jelen. 

Szerdán Planquette „Ripp van Winkle* regé-
nyes operettéjét elevenítette fel a társulat. Az előadas 
teljesen üres haz előtt, nyomott hangulat közben 
folyt le. 

Csőtörtökön „Hunyadi László halála és V. 
László király,* Dobsa kitűnő történeti tragoediaja 
adatott kerek, összevágó előadasban, azonban telje-
sen üres haz előtt. E dárabban ismét Cs.-Almássi 
Juli a asszony (Ronow Ágnes) ragyogtatta fényes te-
hetségét. Rajta kívül meg Rónay Uyulanak (V. Lászó) 

- A zsandar v i l á g az nap éjszaka réSu6 a z e t l s l k , e r f e P; * n e h é z s z e r e P é t d i c s é -
. ,v , • . .. retremalte igyekezzettel oldotta meg. 

megkezdődött Dorozsmán, amikor ott szuro- M&f Peteken, „A madarasz- opperette kerül 
nyok alá helyeztetett a gyülekezési jog és a szinre másodízben. 
szólásszabadság. — Vasárnap ugyanis, mikor 
Sima Ferenc és társai elhagyták Dorozsmát, 
a nép korcsmákban, vendéglőkben verődött 
össze és beszélgetett a szolgabiróság brutális 
beavatkosásáról. A sok szó melktt sok pohár 
bor fogyott el, s a véleménykülönbség mind 
élesebb s mind hangosabb lett, és az egyik 
oldalról abban nyert kitejezést, hogy; éljen 
Sima Ferenc! s a másik oldalról éltetve lett 
az, a ki majd Sima Ferenccel szemben több 
pénzt bír harcba vinni. Ebből a pro et kontra 
éltetésből azután szóváltás, a szóváltásból 
pedig egy kis testgyakorlat fejlődött ki. — A 
polgárok között azonban a béke majd helyre 
állt volna a legszebben, ha a csendőrök be 
nem avatkoznak a dologba és ott egyik-másik 
polgárt a legbrutálísabban össze nem verik. 
Egy Sima-párti dorozsmai iparossal pláne el-
követte a csendőrség azt a becstelenséget, 
hogy mikor ez haza ment a korcsmából, a 
csendőrök utána mentek, felköltötték, felkisér-
ték a városházához, s ott, mint valami bes-
tyiát, összeverték és akkor eleresztették, s 
azt mondták neki, hogy: ne kutya, máskor 
is éltesd Simát! — Sima Ferenc tiszteletére 
másnap este Dorozsmán illés Antal pártel-
nöknél nagy pártvacsora volt adva, s igy Sima 
másnap Dorozsmára ment, s mikor meghal-
lotta az éjjeli csendőri brutalitást, a csend-
őrök által megvert embereket meglátogatta és 
az eset felől kikérdezte, s miutáu meggyő-
ződött arról, hogy a csendőrök jogtalan avat-
koztak be és verekedtek, felkereste a dorozs-
mai őrsparancsnokot s megkérdezte, hogy 
tudtával és hozzárulásával történt-e az eset) 

— M é r g e z é s g y u f a o l d a t t a l . Részvétet 
keltő mérgezési esetről veszünk értesülést. Herunter 
Lajos cipész neje, született Kanti-Horváth Eszter asz-
szony ugyanis, ki alig 10 hónappal ezelőtt kelt egybe 
férjevel, f. hó áö-an este gyufaoldattal megmérgezte 
magát. Elszomorító a szerencsétlen fiatal asszony 
tettéoen az, hogy az öngyilkosságot férjétől és min-
denkitől elhagyatva követte el, s csak másnap, f. hó 
27-én este nyitottak ra ajtót, amikor már az előhí-
vott segély későn volt s a borzasztó kínok után ki-
leheltefiatal s jobb sorsra érdemes lelkét. Tettének 
okául szerencsétlenc saladi életet emlegetnek. Most 
mar megpihent 'nyu-godjek, békében! 

— A k e r e s k e d ő i f j a k által vasárnap, e 
hó 31-en rendező nepünnepely, hangverseny és tanc-
mulatsagra a belépti jegyek kibocsájtatvan, annak 
egy resze mar e hét íolyaman elkelt. Ezen körülmény 
és a folyton fokozódo érdeklődés azt engedi követ-
keztetni, hogy hason-sikerü és látogatott mulatság ez 
idő szerint Szentesen nem volt. A kitartó faradság 
és buzgalom, melyet a rendezőség a siker érdekében 
elkövet, meg is érdemli a közönség pártolását. 

— S z í n h á z i m ű s o r . Színhazunkban köze-
lebb a következő darabok tognak szinre kerülni u. 
m. : ma, pénteken, bérlet 4. számban közkívánatra itt 
másodszor: „ A madarász," operette. Szombaton, bérle 
5. számban „Az eleven ördög" operette. Vasárnap, 
bérlet 6. szamban ujdonságul itt először : ,A siroki 
románc', Abonyi Lajos legújabb népszínműve« Hét-
főn, bérlet 7. számban, Csiky Gergely utolsó műve, 
újdonság itt előszőr: „Az atyafiak,* társadalmi szin-
mü. Kedden, Kiss János jutalomjátékául bérletszű-
netben itt először: „Villárs dragonyosai, vagy a re-
mete csengetyűje," regényes opera. Szerdán, bérlet 
8. szamban közkívánatra másodszor; «Thermidor, 
vagy a francia rémuralom utolsó napja/ Sardon 
nagy hatasu színmüve. 



4 . «Ida!. 

C S A R N O K . 

Megtörve . . . 
Elég volt a harcból, tegyük le a fegyvert, 
Fogjuk kezünkbe a béke olajágát . . . 
Tépett keblünk sebje eleget vérzett uár, 
Ne űzzük előttünk lelkűnk boldogságát . . . 

Emlékezzél vissza!... Hiszen nem volt oly rég, 
Hogy szivem mélyében oltárkép lett arcod, 
S szivem oltárképét rajongva imádtam . . . 
— Emlékezzél . . . s ób i ne, ne kivánd a harcot. 

Letűnt boldogságunk felvirulhat újra 
Csak ne irtsd ki kebled szerelem virágát . . . 
— Elég volt a harcból, kínos szenvedésből, 
Fogad el tőlem a béke olajágát! 

Külföld. 
— Szökőkút borral. Amerikai terv s ezzel elég van 

mondva. A chicagói kiállításon lesz egy olyan szökőkút, a 
mely viz helyett valódi bort fog fecskendezni. A kut, mely 
Slarford városi képviselő költségén épül, naponkint két óráig 
fog fölváltva kaliforniai fehér és vörös borban dolgozni. Min-
den látogatónak meg lesz engedve, hogy tetszése szerinti men-
nyiségű bort merítsen a medencéből. Előre látható, hogy a 
kiállításnak e pontja fogja a legnagyobb vonzóerőt gyakorolni. 

— Az Etna kitörésé Sxicilia szigetének tűzhányója 
napok óta szakadatlanul ontja a lávát, s maris jóval nagyobb 
karokat okozott, inint a XIX. században eddig észlelt tizenhá-
rom kitörés. Egyidejűleg az Etna erős forrongásával azt is ta-
pasztalták, hogy Olaszország hőforrásainak a hőmérséklete 
.melkedett, valamint hogy a Vezúv is vulkánikus lazba jött. 

SZENTES! LAP. 
megjegyeznünk, hogy Révai testvérek a tartalomhoz méltó külső 
mezt adtak a kő iyvnek, mely disze, ékessége lesz könyvtára-
inknak és a kifogyhatatlan élvezet forrása mindazok számára, 
kik a hasznost a kellemesse! egyesíteni tudják és akarják. A 
díszes mü ára 7 frt, diszkötésben 8 frr 50 kr. 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton —szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
Szolnokra érkezik 11 óra 28 perc délelőtt, U óra 35 

perc éjjel. 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc ójjel 
Szentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc regge. 

Szentes - Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, lá óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d. e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra -22 perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal 

Budapest-Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 
délután, 2 óra 35 perc délután. 

Félegyházára érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 4b 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

Féleyyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 02 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházára érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

88. szám. 

Gőzhajózás. 

Irodalom 
I r o d a l m i e s e m é n y . 

Valósággal az, még pedig olyan, a milyen nálunk vajmi 
ritkán fordul elő. írói nemzedékünk termel mindenfélét, a 
mennyiség ellen nincs kifogásunk, az elbeszélő műfajok terén 
szépet, jót is produkálunk, — a verselés sem pang, nap nap 
után ujabb költeménykötetre hirdetünk előfizetéseket, — de a 
tudományos irodalom terén bizony igen szük az aratás, a mi 
kétségbevonhatlan jele annak, hogy a vetés is szép volt. 

Es még itt is határvonalat vonhatunk az egyes ágak közt. 
Szeretjük a theoriak cultusat es ha kell, a cserebogarak szel-
lemi életének is akad monographusa, — de oly tudományos 
müvek, melyek tudományos szinvonaluk daca a is széles el-
terjedesnek örvendenenek, melyek általános érdeklődést kelte-
nének, melyek olvasásaval szívesen foglalkozik az is, kinek 
szellemi igényei a regényolvasáson nem terjednek tul, — oly 
ritkák, mint a fehér holló. Ep ez okból helyesen irtuk cikkünk 
élére, hogy tirodalmi esemény*, — mert oly könyv fekszik 
előttünk, melyet örömmel, elvezettel lapozunk végig és melyre 
örömmei, leik- sedessel hívjuk fel annak a nagy közönségnek 
figyelmét, mely a sajtóban szokott utmutatást keresni arra 
nézve, hogy a napi kritikának nincsenek-e maradandóbb becsű-
mozzanatai .s. 

Marcali Henrik nagy történelmi müvéről: VA legújabb 
kor törtenetéről* van szó. Már a mikor az első füzeteket kap-
tuk a nagyszabású munkából, akkor is megirtuk, hogy oly 
könyvvel szaporodik irodalmunk, melyre a külföld bármely or-
szág i Is büszke, melyért akarmely nemet is irigyünk lehetne 
— A nemetek nem vádolhatók azzal, hogy törtenelmi irodal-
muk szegény; — van annyi törtenetirójuk és annyi füzetes, 
kötetes, bő es kisebb munkájuk, hogy sokkal kevesebb is sok 
lenne. — Más nemzetek történetírói is sokat fogialkozuak a 
múlttal és ezertéle változatban tálalják fel az ó- és középkor , 0 » > . • A•• , . , , , 
eseményeit, - de az u-kor törtenelmo jobbára már c-ak az hegedről indul o ora éjjel, 9 ora o9 perc délelőtt, b óra 
elfogult nemzeti hiúság megtestesülése, — a mikor az tenné- P e n U eiLe' „ . . , , . , .. « . 
szelesen megszűnik szambavehető történeti munka lenni. - A ' Ü.-M- l asartielyre érkezik b ora 22 perc reggel, 10 óra 
legújabb korról meg éppenseggel nincs seholsem ily munka, 0 4 * , erc d é ' e l o t t 7 . o r a « P e r c e*te. 
mely a semleges álláspontot elfoglaló kritikus igazságszereteté- , 
vei mutatna rá azokra az időkre es eseményekre, melyek — bár 
a multak következményei — a mai államalakulásokra döntő 
befolyással bírtak. OOOOO 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyliáza—Szeged. 
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 
Szegedre erkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 óra57 perc este 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri felej9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
Félegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 

41 perc délután. 

II.-M.-Vásárhely szegedi vonal. 

H.-M.-Vásái hely—Szeged. 
H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 40 perc regjei, 4 óra 

IM> perc délután, 9 ora 08 perc éjjel. 
Szegedre érkezik 7 ora 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 

délután, 10 ora 30 perc éjjel. 

Szeged —11.-M.-Vásárhely. 

Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a liszan 

Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 1892. évi mártius 15-től — 
Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pán-
ikén délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasarnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon es pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

197. vh. szára.— 1892. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a kunszentmártoni kir. já-
rásbíróság 2014—892. P. számú végzése által 
K o h n G y u l a együtt foglaltató felperes ja 
vára — időközben csődbe jutott S c h w a r c 
A l b e r t helybeli lakos kereskedő ellen 122 
frt 99 kr. tőke és járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás "foganatosítása alkalmá-
val bíróilag lefoglalt 1030 frt 50 krra becsült 
különféle rőfös áruk, kendők, szövetek, selyem 
kelmék, rövidáru cikkek és bolti felszerelvé-
nyekből álló ingóságok 122 frt 99 kr. tőke, 
ennek 1892. év február hó 4 ik napjától járó 
kamatai 47 frt 24 kr, megállapított eddigi 2 
frt 40 kr. jelen hirdetményi és az ezutáni 
költségek erejéig nyilvános árverés utján el-
adatnak. 

Mely árverésnek a kszmártoni kir. járás-
bíróság 2142 P. sz. —1882. kiküldést rendelő 
végzése folytán a piactéri bolthelyiségben 
leendő eszközlésére 1892. év a u g u s z t u s 
hó 1-ső napjának d é l e l ő t t 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. t. c. 107. § a értelmében, a leg-
többet igtrőnek becsáron alul is eladatni 
fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. c. 108. § ában megállapított 
feltételek szerint lesz kifizetendő. 

Kelt kszmártonban 1892-ik évi julius hó 
16-ik napján. 

D ó k a E lek , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Az előttünk fekvő nagyszabású munka írója erre a nehéz 
mondva, Dicséretére legyen 

.11. József császár 
és kényes feleletre vállalkozik, 
ugy oldta meg feladatát, mint a hogy azt a 
és kora* Írójától vártuk. — Neh>z volt a munkája, mert ko-
runk tartalmas törteneteböl szakavatott átnezettel kellett azon 
eseményeket és változásokat csoportosítania, melyek az embe-
riség és az egyes allauiok mai allapotának megteremtesére a 
legnagyobb, sőt döntő befolyassal bírtak. 

Hiszen a jelen korban láttuk megtörténni azt, a mire egy 
évszazaddal azelőtt gondolni sem mert senki. A származás 
megszűnt előjog lenni, a műveltség a maradiság, az ósdiság 
lölé kerekedett. A nemességet odarugni, a kutyabőröket sutba 
lehetett dobni és a 77 őst számító arisztokratanak remegnie 
kellett, hogy a minden korlátokat leromboló nép a vérpadra 
ne Hurcolja. 

A legújabb kor története nyújtja hü képét annak, mint 
nőtte kt magát 1793-ból 1848, mint keletkezett az a mai napig 
eltartó forradalom, mely nélkül a mai liberalismus csak fes-
tett bálvány lenne. A nemzeti öntudat mind jobban kidombo-
rodik es egyeságre, függetlenségre törekednek a népek, — 
megszületik az olasz, a nemet egység, — keletkezik a tiszte-
letet parancsoló független Magyarország, melynek ma mar 
irigyei vannak, mig azelőtt csak kiaknázói akadtak. — Az 
ujabb kor törtenetében ismerkedünk meg az ujabb honalapító 
nemzedékkel, Széchenyivel, Kosuthttal, Deakkal, bennük és ál-
taluk emelkedtünk oda, hogy ma modern ország vagyunk és 
hogy viszonyaink rendezvék mindenfelé, még ott is, a hol a 
kréta körül mindig hibát szerettek keresni 

Ezzel vázoltuk nagyjában azt, a mit Marcali munkája 
felölel. Vázlatunk az érdéin feltétlen elismerése. Csak iueg nzt 
teszszük hozzá, hogy a könyvnek minden része vonzó, zama-
tos irályu és méltán sorakozik a legkiválóbb történészek 
munkáihoz. 

Hogy a kiállításról is mondjunk valamit, hát elég annyit 
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disznópor. 
Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek 

bizonyult a sertések között nagy pusztítást oko?ó orbánc (Rothlauf), 
lépt&lyog (Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz e m é s z t é s 
hasmenés (Ruhr-Durchfall) n á t h a és h u r u t ellen. 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként 
kétszer vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi 
kevertessék sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozzaa sörte 
hullatást és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt 
okozó bajnak veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 

VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 8 
gooQ00000000000000000000003000000 

Suntes, 1891 Nyomatott Sima Ferenc gyoraaajtóján. 
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