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Előfizetési árak; 
Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

S i e r k e u t ó i é g : 
kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek es az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
i lap egy oldala 14 helyre vna beoeatYt 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdíj miades 

beiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések SckámfM A. kOnyrkereske-

deseben is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek esak umert kezek 
toi fogadtatnak el. 

X j r i l t t é r - f c * m 

mindan agyas u r kftiléaa 3 0 kr 

K é z i r a t a k vi i sxa 

\ Megjeleli bétánként hàramsxor: 
' V a s á r n a p , k t á á n ès p é a t s k s i r i | | « l , 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelő a serkesxtő és kiadé-tolajdonos 

SIMA FERENC. 

Klöfizetéeek elfogadtatnak helyben: 
SeMafMI A. klayv- és paplrfcirtskiiésébts. 

Ugyanitt egye* számok is kaphatók. 

A legújabb gazság. 
Magyarországon hiába hoz törvényt a 

törvényesen összehivott országgyűlés és hiába 
szentesíti azt a törvényesen megkoronázott 
magyar király ; mert Szent István koronájának 
egyik értékes darabján ott, hol dicső eleink 
először gyűltek egybe az elfoglalt uj hazának 
bölcs törvényeket hozni, — Csongrádvárme-
gyében, van egy idegen ágról, — nem ma-
gyar ajkú vidékről, — ideszakadt existentia : 
a ki a törvényeket már két év óta lábbal ti-
porja s egészen jó p Idát nyújt a törvényt és 
királyt tisztelő és szerető ős magyar lakosság-
nak arra : hogy a törvényt büntetés nélkül 
lehet lábbal tiporni annak, ki az uralkodó 
kormány palládiuma alatt áll s annak inten-
tiói szerint cselekszik. 

Ez a paraszt ágyékból, számtalan derék 
hajlongási próbák és ministerek felesége ke-
zein elcsattant csókok árán, méltóságos úrrá 
felcseperedett existentia; Zsilinszky Mihály, 
szarvasi volt tanár s szabadalmazott törvény-
sértő s mellék foglalkozására nézve, az ez 
időszerint Isten sújtó kézitől megvert Cson-
grádvármegye főispánja. 

Mióta ez az ember beleült az általa tör-
vényesen, de méltatlanul elfoglalt Csongrád-
vármegyei főispáni székbe, azóta az országos 
lapok, — az adóüllérekből kitartott Nemzet, 
és a Pesti JUirlap kivételével, nap-nap után tele 
vannak a Zsilinszky által inscenirozott köz-
jogi chronique scandaleusökkel. 

Ez az ur volt az : a ki Stammer Bach 
huszárba oltott alispánnal egy gyékényen 
árult. Ez az ur volt az : a ki sikkasztó köz-
ségi jegyzőket, feddhetlen becsületességü em-
bereknek nyilvánított. Ez az ur csapatott el 
egy magas műveltségű és kifogástalan jellemű 
városi főjegyzőt egy éjjeli zenéért. Ez az ur 
volt az, a ki a belügyminisztert nem egy 
dologban, — melynek az országházban nyil-
vános interpelláció tárgyát is képezték, — 
hamis információkkal tévútra vezette 

S hogy ne foglalkozzunk tovább a ki-
merithetlen bünlajstrommal, — ez az ur volt 
az, a kit Sima Ferenc, a Csongrád megyei el-
lenzék vezére, kötelességmulasztás és bűn-
pártolás miait, szóval és Írásban, az egész 
megye sőt a«: egész ország közvéleménye előtt 
megostorozott. 

Most újból erről az emberről szól az 
ének. De nem szelíden, nem lágyan hangzó 
dal alakjában; hanem egy felháborodott vár-
megye méltó kifakadásának menydörgés-szerü 
szózatában. 

Az, a mi eddig történt Csongrádvárme-
gyében : az csak a törvény kijátszása volt ; 
a mi a f. hó 11-iki tápéi választás alkalmá-

val elkövettetett: az már egyenes és nyilt 
törvénysértés számba megy. 

Zsilinszky Mihály ügyes és ravasz róka. 
Rendkívül féltékeny a saját bőrére. De azzal 
tisztában van mindenki, hogy a mi a f. hó 
11-én, a Sima Ferenc tápéi választása alkal-
mával elkövettetett: az a Zsilinszky Mihály ra-
vasz koponyájából került ki. Az a vármegyei 
hivatalnok, a kit egy már megcsontosodott 
hitté váló gyanú ellenében, csak a főispáni 
elrongyollott dignitás véd, — a ki máig is a 
Döme féle sikkasztásból kifolyólag, közokmá-
nyok hamisításával vádolva, egy befejezetlen 
fegyelmi vizsgálat áll, aki a szentesi polgár-
mester-választás alkalmával gyalázatos pribék 
szerepre vállalkozott, s a ki a tápéi választás 
alkalmával, egy egész vármegye megbotrán-
kozása dacára, — helyettes választási elnökül 
lett a központi választmány által kiküldve : 
az csak eszköz volt ebben a szégyenletes do-
logban ; a kivel foglalkozni hírlapírói felada-
tunkhoz méltónak sem tartjuk; de foglalkoz-
nunk kell Zsilinszky főispánnal, a ki az előbbi 
gyalázatos játékot kieszelte, s a ki egy egész 
kerület választó polgárait jogaik gyakorlatá-
ban, közvetve megakadályozta. 

De térjünk a dologra. 
Azt már elmondtuk, mi bünt követett 

el Sima Ferenc Zsilinszky ellen. Most térjünk 
arra, mi bünt követett el Zsilinszky főispán 
a törvény ellen. 

A tápéi mandátumnak országszerte is-
mert igazságtalan megsemmisítése után a 
kerület újból a volt képviselőt, Sima Ferencet 
jelölte egyhangúlag. 

Zsilinszky főispán, ki azt ígérte a belügy-
miniszternek, hogy Sima választásának meg-
semmisítése esetén kormáuypárti jelöltet fog 
az orszagházba bevinni: előre tisztában volt 
vele, hogy szavát be nem válthatja. Tartott 
tőle, hogy a sok hitegetés és hazudozás, — 
eddig is nehezen fenntartott — főispáni ál 
iásába log kerülni, s miután tudta, hogy a 
tápéi kerület választói százezer forintért sem 
szavaznak kormánypárti jelöltre, azon mester-
kedett, hogy a választást valamiként elhalasz-
tassa, ugy gondolkodván, hogy: „a ki időt 
nyer, életet nyer.* 

Az időnyerés s ezzel együtt a főispáni 
állásnak megtartása pedig nem csupán poli-
tikai aspirációját képezi 0 méltóságának, ha-
nem ez egyúttal existenciális kérdés is reája 
annyival inkább, mivel szerény anyagi tehet-
ségeit meghaladólag, a mult évben a százezer 
forintot érő Kárász féle horgosi uradalmat 
Ujhely Lipót Ismert uj földesúrtól átvette, 
illetőleg harminczezer frt sápot fizetett neki. 
Zsilinszky napjai pedig meglesznek számlálva, 
s véget ér a földes uraság, a mint Sima még egy-

szer a parlamentbe belép, s igy meg kellett 
tenni mindent, hogy Sima újból képviselővé 
meg ne választassék. 

Zsilinszky feltétlen többséggel rendelkezik 
a megyei központi választmányban. Ez a köz-
ponti választmány kezdetben másként volt 
összeállítva, de a választási eljárást, — Stam 
mer volt alispán elferdített információjára, a 
belügyminister jónak látta megsemmisíteni. A 
belügyministernek, ez a nem egészen korrekt 
eljárása szóba került akkoriban az országház-
ban is. 

Ezzel az engedelmes többséggel azután 
kineveztette Zsilinszky a tápéi képviselő válasz-
táshoz választási elnökül: dr. Csató Zsig-
mond megyei alispánt, helyettes elnökül pedig 
Albertényi Antal megyei alszámvevőt, a kinek 
hü személyleirását bevezető sorainkban adtuk. 

Dr. Csató Zsigmonddal azonban nem 
volt a főispán teljesen tisztában. Tartott tőle 
hogy nem fog egészen kedve szerint eljárni, 
s a mi tő, nem fog e törvényszegésben se-
gítségére lenni. 

Hát ugy csupán véletlenből, a választás 
előtt harmad nappal felcitáltatta vagy elutaz-
tatta Csatót Budapestre, számítván arra, 
hogy nem fog a választási napra visszaérkezni 
s igy Albertényi Antal helyettes elnöksége 
alatt szabad lesz a vásár. 

Dr. Csató azonban véletlenül hazaérke-
zett, s f. hó 10 én este 6 órakor kocsira ült, 
hogy mint többek előtt mondta — a válasz-
tási eljárásnál elnökölhessen. 

Dacára azonban, hogy a megejtett ren-
dőri puhatolódzás eredményeként az alispán 
úrral sem privát, sem vasúti szerencsétlenség 
nem történt, a választás idejére Tápéra még 
sem érkezett el s igy csupa véletlenből, Alber-
tényi Antalnak, kinek hüszemélyleirását már 
fentebb adtuk, — kellett, nolens volens el-
nökölni. 

Heggel 8 órakor elérkezett a képviselő 
jelölt ajánlások ideje. 

A választók jelöltekül ajánlották: Gajári 
Ödönt, ki hirlapilag kijelentette, hogy a jelölt-
séget semmi szín alatt sem fogadja e l ; Ka-
zaly Imre dorozsmai plébánost és Sima Fe-
rencet a kerület volt képviselőjét. Az ajánlatok 
benyújtásával egyidejűleg Albertényi Antal 
választási elnök azt az abszurdum és törvény-
ellenes követelést támasztotta, hogy Sima Fe-
renc hiteles bizonyítványokkal igazolja azt, 
miszerint az ország valamelyik választó kerü-
letében a követválasztók névjegyzékébe fel van 
véve s igy paszív választás jogosultsággal bir. 

Eltekintve attól, hogy Sima Ferenc a f. 
év január 28-án már egyszer a tápéi kerület 
országgyűlési képviselőjévé választatott s ha 
nem lett volna választói jogosultsága, ez a 
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k ö r ü l m é n y mandátumának megtámadása al-
kalmából fel lett volna hozva; eltekintve at-
tól, hogy Sima Ferenc, a szentesi követvá-
lasztó kerületben a követválasztók 1892. évre 
érvényes névjegyzékében benfoglaltatik, mit a 
helyettes elnök csak oly bizonyosan tudott, 
mint maga Sima Ferenc eltekintve, hogy 
Gajáry jogosultsága sem lett igazolva: ez a 
követelés teljesen jogtalan és törvénytelen volt. 

De valóságos törvénytaposás és a vá-
lasztói jog szabad gyakorlásának nyilt kiját-
szása volt e választási elnök azon enunciáci-
ója, hogy: „miután Sima Ferenc, választói 
jogosultságát nem igazolta, a választási eljárás 
ezennel elhalasztatik s erről a központi választ-
mánynak további intézkedés céljából jelentés 
tétetik. 

Ilyet még Magyarországon ép eszű ember 
sem nem mondott, sem nem hallott. A vá 
lasztási elnök sem juryszerü sem kijelölési 
jogokat nem gyakorolhat. 

Az 1874. évi X X X I I I . t.-cíkk 67. § ér-
telmében a választási elnöknek az a feladata: 
hogy a választást vezesse s a rendre felügyeljen. 
Szükség esetén, — például ha zavargás tá-
mad _ j 0 g a van a választást is felfüggesz-
teni ; de egy meg sem kezdett választást el-
halasztani : a törvény világos szavaival ha 
tározott ellentétben van. 

Itt nem lehet még a contrario sem argu-
mentálni', mert a törvény szankcióját képező 
92. és 93. szakasz ezen törvénytelen eljárás 
hoz súlyos büntetéseket is füz. 

Ha valaki, választói jogosultság hiányá-
ban mégis országggülési képviselővé válasz-
tatik, az ekkép történt választás törvényessé-
gének vagy törvénytelenségének, előzetes vagy 
utólagos elbírálására akkor sem a választási 
elnök van hivatva, hanem erre egyedüli ille-
tékes joghatóság; az igazolási állandó bizott-
ság, illetve a biráló bizottság, melyeknek jog-
körét a képviselőház házszabályai tüzetesen 
körülirván, ezen szabályzat 71-ik szakaszának 
e. pontja értelmében csak rendes kérvényezés 
utján lett volna a már megválasztott Sima 
Ferenc mandátuma megtámadható. 

De mit a törvény és házszabály Alber-
tényi Antalnak ? 

ű csak Zsilinszky intentiói szerint szokott 
cselekedni, jól tudván, hogy csak addig 
tarthatja állását mig Zsilinszkynek kedvében 
jár, illetőleg mig Zsilinszky Csongrádmegye 
főispánja lesz; pedig az az idő midőn Zsilinsz 
kynek pusztulni kell már ugy sincs messze s 
ilyen gyalázatos törvénytelenségek csak sie-
tetni fogják elpusztulását. 

Elhalasztott választás. 
Lapunk vezércikkében kimerítően foglalkozunk 

azon hallatlan törvénytelenseggel, melyet a f. hó 
11-iki tápéi országgyűlési képviselőválasztás alkal-
maval Albertényi Antal helyettes valasztasi elnök, 
Zsilinszky főispán parancsára elkövetett. 

Napokkal ezelőtt elterjedt már a híre Szente-
sen, hogy a főispán és környezetében bevégzett do-
log : a tápéi választasnak bármi uton és módon való 
elhalasztása. A főispán és környezete éppen nem 
csinált ezen aljas tervből titkot s uton-utfelen, kávé-
házban ós korcsmában egyaránt hirdetve volt, hogy 
a tápéi választás, — törik szakad, — f. hó 11-én 
nem fog megtörténni. Anyira ment ez a szemérmet-
len hirterjesztés, hogy előre tudta mindenki, mikép 
a valódi választási elnök dr. Csató Zsigmond is 
disponálva lesz felsőbb rendeletre a választás napjára; 
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csak hogy ne ő, hanem a helyettes választási elnök,! 
Albertónyí Antal elnököljön. Sót tovább megyünk, j 
Albertényi Antal egyik nv'lt üzletben fenhéjázólag j 
dicsekedett vele, whogy ha ő lesz a választási elnök, 
még ha becsukják is ér*e, elfogja halasztani a vá-
lasztást. 

Egész Csongrádmegyében mindenki tisztában 
van azzal, hogy ha Sima Ferencről van szó, Zsi-
linszky főispán az ördögökkel is szövetkezik, csak 
hogy neki árthasson. 

A tápéi mandátum kérdése pedig ugy is sok 
keserű napokai okozott a főispánnak, s midőn Sza-
páry Gyula minis'erelnök elbusulva a uzöld szamáron• 
kiadta a hangot, hogy Sima választását meg kell 
^emm?siteni s nagyott ugrott Zs-linszky örömében s 
képzeletében rózsássá festette a jövőt, mely neki a 
•ápéi kf»rüMbpn e?y kormánypárti képviselőt s ezzel 
együtt e*y megerősődöti főispáni állást mutatott. 

A dolog azonban másként ütött ki, mint a 
méltóságos ur kiszámította. 

A szabadelvű párti jelöltek egyenként léptek 
vissza a jelöléstől, sőt az oly nagy rarral hirdetett 
függetlenségi párti jelölés is elmaradt és Sima Fe-
renc mondhatni egyedüli jelölt volt, a ki kilenctized-
rész szotőbséggel elnyerte volna az összes választók 
szavazatát. 

Ezt mindenáron meg kellet: akadályozni s mi-
után nem volt mas eszkőz rendelkezésre: a törvény 
megsértésével is. 

A complat sikerült, Csató alispán, — dacára 
hogy azzal a szándékkal indult el Szentesről, hogy 
Tápéra megy, — valahol elcsavarogta az időt s igy 
teljesült a főispán kívánsága. 

Hogy is lehetne a megyei tisztikarból Zsilinszky 
tőispansága alatt önállóságot kívánni? Hiszen az a 
tisztviselő, aki igy merne cselekedni, ki volna e fő-
ispán busszujának szolgáltatva. Már pedig, hogy a 
főispán vezetése alatt működő fegyelmi hatóságok, 
milyen lelkiismeretesen szoktak eljárni, s hogy Ítél-
kezik mint felettes hatóság a Szapáry gróf elnöklete 
alatt működő belügyminist.erium fegyelmi hatósága, 
arról bőséges tudomásunk van. 

Csak hogy mi Csatot nem számítottuk a vár-
megyei tisztv.selők ezen osztalyába. ötet vagyona és 
társadalmi állása egyaránt függetleníti. S az, hogy 
nem ő elnökölt a választáson s hogy nem ő mondta 
ki az ismeretes törvénytelen határozatot: az éppen 
nem szolgál mentségére, hanem éppen terhére; mert 
közvetve ő volt az előidézője azon gyalázatosságnak, 
melyről egész Magyarorszag eiitélőleg fog nyilatkozni. 

Sajnaljuk hogy eddigi jó véleményünk dr. Csató 
közigazgatási működése iránt ilyen fordulatot vett, 
de erre egyedül ingadozó magatartásával szolgálta-
tott okot. 

Egy csalódással több. 
Egyet azonban ne felejtsen el Csató ur, hogy 

akkor, mar mikor Zsilinszky főispánnak csak emlékét 
fogjak átkozni, — pedig ez az idő nincs messze, —-
Csongrádmegye még akkor is meg lesz, s nagyobb 
szüksége lesz Csató alispánnak Csongradvármegyére 
mint Csongrádmegyének Csató alispánra. 

De folytassuk tovább referádánkat. 
Petróczy József, a kortes váci püspök által bünte-

tésből Nagy-Kátára áthelyezett dorosmai segédlelkész-
nek, a téli valasztasról tett leleplezései s a kormány-
párti kortesek gyalázatos üzelmei, még azokat is Sima 
részére hódították, a kik eddig a szabadelvű párthoz 
tartoztak. 

Az a 800 főre menő választó közönség, mely 
lelkesülten Sima nevét éljenezte, tanúbizonyságot tehet 
arról, hogy az arany keresztre ácsingózó Kazaly Imre 
dorozsmai papnak mindössze sem volt 100 híve s ezek 
is nagyobb részt községi birák, jegyzők és uradalmi 
bérlőkből állottak, Gajáry Ödönt nem tekinthetjük 
hivatalos jelöltnek, mivel ő határozottan kijelentette, 
hogy a jelölésre nem reflektál. 

A tápéi eljárás pontban 8 órakor nyittatott 
meg. Ajánlva lettek: Gajáry Ödön, Kazaly Imre és 
Sima Ferencz. 

Albertényi választási elnök felhívta a jelölteket, 
illetőleg párthiveiket, hogy okmányokkal igazolják, 
mikép az ország valamely kerületében a képviselő 
választók közzé fel vannak véve. Mindenki csodálko-
zott e képtelen kívánságon. A Simapárt jelenlévő bi-
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zalmTférfiaírHorváth Gyula és Balogh János orsz. 
képviselők megmagyarázták az elnök eme kívánságá-
nak törvénytelenségét. S mmtán ilyen igazolványt 
egyetlen jelölt s»ra szokott magival hordani, de en-
nek felroutatasara nincs is kötelezve, Albertényi An-
tal önhatalmúlag elhalasztotta a választást. 

Ennek a törvénytelenségnek aligha meg nem 
fogja Albertényi inni a levét; mert a választó pol-
gárok a megyei köz'gazgatási fegyelmi feljelentést, 
— a fenyítő törvényszékiéi bünvád feljelentést tet-
tek ellene s egyúttal kérték az okozott költségekben; 
elmarasztalását is. 

Minden valószínűség szériát Albertényi Antal meg-
fogja érn», a mire olyan nagyon áhítozott, hogy t. 
i. ülni fog, s ha Magyarországon a büntettek felett 
esküdts/ék »telne, Zsilinsky főispán is fcenyeres paj-
tasa lenne. 

Midőn Albertényi a valasztaa felfüggesztését ki-
hirdette, Ugrón Gábor szemtől szembe eljárását gaz-
tettnek nevezte, s egyébbiránt őt semmirekellőnek 
nevezte, s felkérte a népet, hogy e szennyes eljárást 
megvetve, a rendet és csendet fentartsák és nyugod-
tan viseljek magukat, s teljes rendben a Tiszaparton 
lévő gyülekezési helyre vonuljanak. Itt azutan Ugrón 
Gabora tvzalmi férfiak bizottságban történteket fé-
nyes szónoklatban előadta és kimutatta a választási 
elnök eljarasauak teljes tarthatatlanságát, s előadta, 
hogy a bizalmi fértiak Albertényit figyelmeztették, 
hogy azon kérdés, miszerint a valas/.tói minőséget a 
jelöltnek igazolni nem keli. Már előbb egy konkrét 
esetben eldöntőtettett és a képviselőház egy váiasz-
tast, melyből az egyik jelölt ily igazolvány hianya 
miatt kizaratott megsemmisítette és a választasi el-
nököt 2000 frt pénzbirságban marasztalta. 

Mindazonaltal nem használt, mert a valasztasj 
elnöknek szennyes tette elkövetésére utasitasa volt 
és azt előre kieszelték, azért rendeltek oda 3 szazad 
katonaságot es 50 csendőrt a válasz tas színhelyére. 

A valasztasi elnököt ismételten gazembernek 
nevezi, úgyszintén azokat is, Kik a gaztett elköveté-
sére utasíttattak. 

Kijelentette, hogy ujabban is meggyőződött a 
felöl, hogy Csongrádmegye közigazgatása oly emberek 
kezében van, — kevés kivitellel, kinek nem a hivatal-
ban, h a n e m a b ö r t ö n b e n v o l n a h e l y e . 

Ily had elleneoen csak a passiv ellenállás leg-
erőssebb kifejtése az összetartásé s tantorithatlan 
elvhűseg az egyedüli fegyver, melyet a választók fi-
gyelmeoe ajanl. A király, a haza és Sima Ferencz 
képviselő-jelölt éltetésével végezi beszédét. 

Tápé lakossagát pedig felszóllitja, hogy amint s 
valasztasi elnök helyiségükből távozik : söpörjék ki az 
utczákat, mert ennek az embernek a jelenléte vesze-
delmesebb ragály a coleránál is. 

Szólltak még viharos lelkesedések közt: Hor-
váth Gyula, Issekutz Győző, Hévizy János képviselők 
s ezek egyikének beszedeből sem hiányzott a gazem-
ber kifejezés a választási elnök, Zsilinszky főispán 
és czinkosursai ellen 

Sima Ferenc beszédében kiemeli, hogy teljes 
nyugodtan veszi a dolgot, s ha egy öreg tápéi pol-
gár szavai szerint Tápé egy fél év alatt azon kitün-
tetésben reszesült, hogy ketszer választott képviselőt, 
hát ezt harmadszor is megfogja érni; mert ő a vá-
lasztási közönség osztatlan lelkesedése folytán kö-
telességének tartja, hogy képviselő-jelöltül harmad-
szor is fellépjen. Nagy tetszésben részesül még Ba-
logh János orsz. képviselő és Kovács Sándor algyői 
plébános beszéde is. 

Ezek után a közönség Sima Ferencet szám-
talan kocsin Szegedre kisérle be, s oly hosszú volt a 
kocsisor, hogy az egyik vége Szegeden, a másik pe-
dig Tápén volt. 

Itt az „Európa" szálló előtt újból hallani kí-
vánta a valaszió közönség Ub'roa Gábort, Horvát 
Gyulát, és Sima Ferencet, kik az elsőemelet egyik 
erkélyéről beszédeket is mondottak, 

A valasztó közönség az Isten szabad ege alatt 
egymásnak szent fogadást tett, hogy bármenyiszer 
is kelljen fáradnia: Simát el nem hagyja. Horvát 
Gyula és a többi országgyűlési képviselők a válasz-
tasi elnök erőszakos eljárása ellen a belügyminisz-
terhez azonnal távirati jelentést tettek, melyben a 
kérelem gyors megieayitósóre kérik fel, hogy az 
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ország meggyőzessék a felől, hogy a miniszter 
megtorlója, nem pedig cinkus társa e szennyes gaz-
tettnek, anyival is inkább, mer: a tápéi választás 
ügyében csakis alispan, tudomás szerint személyesen 
referált a belügyministemek. 

E sürgöny tartalma báró Bánffy Dezső képvi-
selőházi elnökkel is közöltetett. 

— Helyreigazítás. Lapunk f. évi 
92 ik számában „Nehéz helyzet" cím alatt meg-
jelent közleményünkben, midőn dr. Kelemen 
Béla ur képviselői jelöltségéről szólottunk: 
kellemetlen sajtóhiba csúszott be. Ugyanis a 
szedő ezen kifejezés helyett: politikai le-
hetetlenség, — politikai becstelenséget 
szedett ki. Ez utóbbi kifejezésért dr. Kelemen 
Béla, lapunk szerkesztőjétől lovagias elégté-
telt kért, dr. Babó Emil és dr. Fuchs István 
megbízottai által. Lapunk szerkesztőjének ne-
vében Horváth Gyula és Balogh János orsz. 
képviselők kijelentették, hogy felük nem ki-
váuta dr. Kelemen Bélát sérteni, mert a 
b e c s t e l e n s é g kifejezés, a szedő elné-
zése folytán, képtelenség helyett lelt 
kiszedve. Az erről felvett jegyzőkönyvet 
lapunk nyilt terében közöljük. A felelős s*er 
kesztő távollétében azon megjegyzéssel iga-
zítjuk helyre a kellemetlen sajtó hibát, hogy 
mint már fentebb emiitettük, a meglévő eredeti 
kéziratból arról győződlünk meg, hogy a kér-
déses közleményben nem is politikai képte-
lenség, — annál kevésbé politikai becstelenség 
hanem politikai lehetetlenség van irva. 
A használt kifejezésről megfeledkezhetett a 
szerkesztő s azért mondott képtelenséget, de 
az intentió, bármelyik kifejezést vegyük egy 
és ugyanaz. (Helyettes szerkesztő.) 

— A b e r e t t y ó - n j f a l u s i v á l a s z t á s . A 
berettyó-ujfalusi kerületben, a hol Csanady Sándor 
elhunyta következtében u> vaiasztas vált szükségessé, 
ma a kormánypárti Szunyogti Szabolcsot választottak 
meg kepviselőve a függetlenségi- és 48-as Pappszasz 
Karollyal szemben. Egesz napon at renukivúl heves 
volt a küzdelem. De a kormány minden eszköz föl-
hasznalásaval küzdött es igy történt hogy Szunyogh 
Szabo'csot 717 szavazattal megválasztottak a Papp-
szasz 686 szavazata elleneben Szunyoghnak a több-
sége tehát mindössze 31 szavazat. 

Helyi és megyei hirek. 
— Ó v o d a v i z s g a . A helybeli jótékony nő-

egylet altal föntartott ovodában a nyilvános vizsga 
f. hó 13-an d. e. 9 órakor, — azaz szombaton lesz 
megtartva, melyre a szülők és nevelés ügy barátok 
figyelmet felhívjuk. 

— E s k ü v ő . Díszes esküvő ment végbe f. hó 
9-én Szentandrason. E napon délután 6 órakor ve-
zette ugyanis oltárhoz Kutas Bálint földink, török-
szentmiklósi reform, lelkész Darabos Aranka kisasz-
szonyt, Darabos Sándor szentandrási reform, lelkész 
müveit lelkű kedves leányát. 

— V a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t . Folyó hó 
7-ével, augusztus hó első vasarnapjaval megszűnt a 
vasárnapi munkaszünetes törvényre vonatkozó azon 
rendelkezés, melynek értelmében az üzletek a nyári 
két hónap (junius és julius) alatt csak d. e. 10 óráig 
tárthattak nyitva. Folyó hó 7-től kezdve vasárnapon-
kent újra nyitva lehet déli 12 óráig minden üzlet. 
Amire jónak látjuk figyelmeztetni az érdekelteket. 

— T ű z o l t ó k a s z o m s z é d b a n . Magocson, 
a Károlyi grófok birtokán, mint ezt lapunknak írjak, 
nem régiben önkénytes tüzoltóegylet alakult, mely-
nek alapszabályait már jóvá is hagyta a belügymi-
niszter. Az egyletnek idáig is sok tagja van. 

— M e g g y i l k o l t h á z a s p á r . Hódmező-Vá-
sárhelyt borzasztó eset történt. E hó 6-én éjjel 
ugyanis ismeretlen tettesek behatoltak Koti István 
62 éves előkelő földbirtokosnak, a ref. egyház adó-
szedő gondnokának lakására s a szegény öreg em-
bert és nejét is agyonlőtték, azután pedig mintegy 
300 frt értékű holmit magukhoz véve eltávoztak. A 
gyilkosságnak sötetben tanuja volt a meggyilkolt 
pár menye, kit a gyilkosok dunnával letakaúak és 
ráparancsoltak, hogy meg ne moccanjon, mert ka. 

SZI' VTESI LAP. 
lőnben őt is lelövik. A szegény fiatal asszony az 
ijedségtől még raasnap sem tudott beszélni. A vizs-
galatot a legerelyesebben megindították. A részvét 
a varosban altaláaos, mert a meggyilkolt öreg párt 
mindenütt nagyon szerették. 

— A l i b á k k o p p a s z t á s a . Mi kényelmes 
agyakban Uradalmainkat Kipihenő emberek nem gon-
doljuk meg, hogy mennyit kínozza a libakat a te-
nyésztő, míg egy vankosra való pelyhet összekupor-
gat. B<zonyara semmi sem lehet fájdalmasabb, mint 
egy élö madár testéről a tollazatott leszedni, a mint 
ezt a legtöbb baromfitenyésztőnk megcselekszi s nem 
varja be a koppa^ztásra alkalmas időt. E durva, 
mondhatnók, le ketlen bánásmód aital a lioák fej-
lódesüKben gatoltainak s a tenyésztő tulajdonképen 
önmagat csalja meg, midőn pillanatnyi haszon arán 
baromtiallomanya utódról-utódra satnyabba válik. 
Ha a koppasztas kedvezőtlen időjárás mellett tör-
ténik, ugy a kínzástól eltekintve, az állatnak megbe-
tegedesd is bekövetkezhetik. Most ha még ehhez 
hozzávesszük, hogy^ezt az embertelen kínzást némely 
baromfitenyésztő evenkint haromazor cselekszi meg : 
nem kell csodálkoznunk, hogy kifejlett hadcsapatok 
helyett, valósagos nyomorult allatokat latunk lé-
zengem a mezőkön. 

— Á l l a t k i á l l i t á s G y ö n g y ö s ö n . A he-
vesmegye! ga^da^agi egyesület szeptember 8. és 9-en 
lódijazas, ióvasar, lo- es ügető-versennyel egybekötött 
ailatkiallitast rendez. A kiállításon a megye területen 
kívül tenyésztett allatok is résztvehetnek, valamint 
gépek is bemutathatók. Bejelentéseket elfogad az al-
latk.állítási üizottsag Gyöngyösön augusztus ¿O-ig. 

— Lesz -e k o l e r a M a g y a r o r s z á g o n ? 
A koleranak lassú terjedese es lel:epeseből azt kö 
vetkeztetik az orvosi szakkörök, hogy ez evben, mi-
után a hüvösebo időjáráshoz közelgünk, Magyaror-
szágon a kolera nem fog fellépni, azonban tartanak 
a jövő tavasztol, s ezen velemenyükkel támaszkodnak 
az 1873-iki kolerajárvány keletkezesere. Bekesmegye-
oen üroshara bír leginkább hajiandosaggal a kolera 
fertőzesere, mert vize, Kovács István megyei főorvos 
velemenye szerint sótalan, nagymérvű vérelvalasz-
tast és hasmenest okoz. S ily ivóvízzel bíró község 
még mindig csak kísérletezik egy artézi kut létesítése 
végett! 

— M e g j á r t á k . Nemrég fura hír jarta be a 
lapokat, hogy Cognac irancia varos poigarai kérvényt 
nyújtottak be az illetékes Irancia miniszterhez, mely-
nen kieszközölni kérik, hogy idegen, különösen kül-
töldi cognacgyarosoknak tiltsak meg, hogy gyartina-
nyukat szinten ,Cognac*-nak nevezzek el, mivel ez 
az ő városuk neve es innen eredőleg az ő világhírű 
gyártmányuké is, mely utóbbi a névbitorlas folytan 
uireben es kelendőségében érzekenyen karosittatik, 
Nem lűztünk e hírhez magyarazatot, mely fölösleges 
is lett volna. Most azonban mégis vissza kell térnünk 
e targyra, mert az a furcsa dolog esett meg a sze-
geny cognaciókon, hogy a francia köztarsasag véd-
nöksége alatt nemreg tíordeauban tartott nemzetközi 
egészségügyi kiállításon a jury nem az ő gyártmá-
nyukat, hanem kiiltöldit, meg pedig magyart (a gróf 
Eszterhazy Géza budapest-angyaifóldi, cognacgyaraét) 
tüntette ki a rendelüezesere állott legnagyobb dijak-
kal: az arany eremmel és érdemkereszttel is. Mar 
most kivanesiak vagyunk megtudni mi történik az-
zal a kérvennyel? 

Szinház. 
Barmikent igyekszik is a helyben működő szín-

társulatunk derek igazgatója Csóka Sándor a legvál-
ogatottabb és leghirnevesebb darabokat szinre hozni, 
sajnalattal kell kinyilatkoztatnunk, hogy a társulat 
nagyon szűk anyagi partolásban részesül. 

Inditatva érezzük magunkat, hogy egész őszintén 
szóljunk varosunk műpártoló közönségéhez, hogy 
hasson oda partfogasával hogy Csóka megelégedetten 
távozzék körünkből, mert hiszen jól szervezett tár-
sulata ezt komolyan megérdemelné. 

Szombaton .Moriila* Hopp Gy. hírneves víg 
operaja került szinre, szép közönség előtt: szereplők 
mindannyian megállották helyöket. Litzenmayer nö-
verek tanca dicséretet érdemel. 

Vasárnap .Felhő Klári* Hatkai énekes népszín-
művét láttuk bemutatni, a rendes vasárnapi közön-
ség jelenlétében. Szereplők közül különösen kitűntek 
Rónai (Aba András) ki elég meghatóan adta a bol-
dogtalan szerelmest; vele egy lépést tartott Csókáné 
igazan szellemes alakításával; címszerepben Bácskai 
Julcsa, valamint Kiss (Fátyol Ferkó) többazőr tapsra 
ragadtak a közönséget, továbbá Szilágyi jóizü humo-
raval folytonos jó hangulatban tartott mindenkit. 

Hétfőn az Emke javára »Gasparone* regényes 
operetett láttuk, s dacára a nemes jótékony célnak 
a nézőtér kongott az ürességtől, bizony sajnos hogy 
kénytelenek vagyunk ezt írni; — pedig az Emke 

javára rendezett bármi előadás széles e hazában 
mindenütt sikerülni szokott, és éppen a mi közön-
ségünk adna a nemes egyesületnek legkevesebbet P 
Ml azt hisszük hogy a darab ismeretes már közön-
ségünk előtt és ebben találjuk a valódi okot. 

Kedden .Szitakötő" általaban kedves francia 
vígjáték adatott; közönség most is kevés verődött 
össze. Cimszerepben Litzenmayer Szidi kitüntette 
magát és többször zajos tapssal hívták a lámpák elé. 

Szerdán Jászai Mari urnő első vendégjátékául 
,Medéa" került szinre. E hatásos életkép már ma-
gában véve is remek mű; kétszeresen az pedig Já-
szai Mari altal előadva, ki címszerepében ugy ala-
kította a kétségbeesett anyát, melyet a mi gyenge 
tollúnk leírni képtelen, ezt látni, kiváltképen érezni 
kell mindenkinek; Jászai Mari hazánk e kitűnő mű-
vésznője midőn bennünket eme bemutató előadása-
ival rövid 4 előadasra megtisztel, csak a művészet 
iránti kötelességét kell hogy lerója mindenki vele 
szemben; s tekintve direktorunk ügy buzgóságát, 
e tettel bizonyara műpártoló közönségünk meg fogja 
teni kötelességét; — különben ami az előadott da-
rabot illeti, a nagy művésznő mellett derekasan meg-
állták helyeiket ami színészeink is, koszorúban és 
viharos tapsban sem volt hiány, a szinház telve volt. 

CSARNOK. 
Jászai Marihoz. 

Leszallva hozzánk büszke trónusodról 
Ott hagytad értünk a pompát, a fényt, 

S áldozni fogsz itt kicsiny templomunkban 
A Művészet kegyes papnőjeként. 

Kigyúlt az oltár pislogó tüzével, 
A füst gomolyg, ah minden oly szerény . . . 

De volna itt a nap, oh tul ragyogná 
Művészetedben láng, erő s a fény! 

Itt vagy közöttünk, e baráti körben, 
Mely bo'dog, a mig övének nevez; 

Körödbe gyűlvén, ifjú s gyermek-ajkán 
A félelem csodálat hangja lesz. 

Fogadd a halat. Oh hisz nincs ajándék, 
Oly ragyogó, mely felülmúlja azt ? 

S van-e gyémánt, mely csillogóbb a könnynél, 
Melyet játékod annyiszor fakaszt ?! 

A beke napja süt — de elborulhat 
És harcba indul e maroknyi nép; 

Fegyvert ragadnak ellenünk a milljók 
8 nem tudnak összetörni semmikép I 

Oly nemzet, melynek honleányi harcban 
Megvillogatják véres kard-vasok: 

Nem veszhet el! — de áll a béke s nállad 
A kard helyett művészeted ragyog! 

Szentes, 1892. augusztus 10. 
Farkas Antal. 

A kék kendő. 
— Egy katona naplójából. — 

18** év október hó végével Orleansból gyalo-
golván, Bordy vár felé, az országúton előttem kato-
naságot láttam menni. Utánok siettem, hogy zenéjök 
mellett faradt labaimmal könnyebben folytassam 
utazásomat. 

Nagy meglepetésemre magyar fiuk voltak, kiket 
az akkori szokás szerint Orlcasba helyeztek, illetve 
tettek át. 

A tompa, egyszerű dobverésre lassú léptekkel 
haladt a csapat előre, s félórai menet után egy feny-
ves erdő mellett megállapodtak. 

Egy százados ismerősömmel találkoztam itt, ki-
től megtudtam, hogy egy közlegényt fognak agyon-
lőni, mivel lakást adó gazdaasszonyát meglopta. E 
felvilágosítás után siettem magamnak oly helyet ke-
resni, a honnan mindent láthatok és hallhatok. 

Nem messze tőlem két közlegény gödröt ásott 
a kivégzendő bűnös hullajának. Ez alatt a katona-
sag négyszöget képezett; a négyszög közepén nyolc 
dobon ugyanannyi közlegény ült, mig a kilencedik 
térdén valamit irogatott. 

Eiután a csapatot vezető ezredes parancsára 
egy deli termetű, csinos arczu katona lépett elő, ki-
ről — vidám arcáról ítélve — senkisem gyanította 
volna a bűnös, végórájához közel álló katonát. Köz-
vetlen utana egy asszony ment, ki egyedül volt ta-
núja vétkes tettének. 

Midőn az ezredes az asszony felé fordult, fel-
hívandó, hogy panaszát előadja, a vádlott ezredesót 
megelőzte. 
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— Ezredes ur, kérdése szükségtelen; mert ön-

kényt bevallók mindent, s ezzel saját szavaimmal 
bizonyítom, hogy ezen asszonytól egy zsebkendőt 
loptam. 

— Igen sajnálom Pitter — mondá szelíden az 
ezredes, hogy a dolog igy történt kenddel, az ezred 
legderekabb legényével. 

— Ezredes ur szavai jól hatnak szivemre; min-
dig igyekeztem kötelességemnek eleget tenni, és elöl-
járóim szeretetét megnyerni. Azonban bátor vagyok 
megvallani ezredes urnák, hogy én azon kendőt nem 
magamnak, hanem Mária számára vettem el. 

— Kicsoda az a Mária ? 
— Ah ezredes ur, — folytatá lelkesülten Pit-

ter — az egy angyal, szép és jó lélek, Lakása szü-
lőhelyemen, Rekefalván van a patak partján, azon 
kis kunyhóban, mely előtt a nagy cseresznyefa áll. 
Oh Istenem 1 én őt többé nem fogom látni! . . . 

Értelmesebben szóljon kend Pitter, ezekből én 
mitsem értek, vágott közbe az ezredes. 

— Szóljon e levél helyettem! kiáltá Pitter, s 
kebléből egy levelet véve ki, az ezredesnek nyujta, 
ki azt felbontván, fennszóval a következő sorokat 
olvasta, melyek örökké emlékezetemben fognak ma-
radni. 

.Kedves Józsefem ! Használni kívánván az al-
kalmat Arnold újonc által, ki az ezredeshez megy, 
ezen sorokkal egeszsegem felől tudósítást adni és 
szamodra egy kis zacskót küldvén, kedveskedni akar-
tam. Ezt titkon, éjszakakon át készitettem, hogy apam 
meg ne tudja, mert sokszor szid engem azért, hogy 
ón téged még mindig szeretlek, s elakarja velem hi-
tetni, hogy te soha se fogsz hazakerülni. Ugy-e ked-
ves Józsefem, vissza fogsz jönni ? De ha ez ugy nem 
történnék is, még ez esetben is utolsó pillanatig sze-
retni foglak. Én életemet és magamat neked szen-
teltem akkor, midőn kék kendőmet az esti tánc al-
kalmaval felemelted és átadtad. Nagy örömmel hallom 
híredet, valamint azt, hogy az ezredbeliek teged 
mindnyájan szeretnek és tisztelnek. Szolgálatodnak 
hatarídeje, a még hátralevő két év, reám nézve örök 
idő. Töltsd azt ki becsülettel, azután elvállhatian pá-
rod lesz a teged halaiig szerető hived: Maria. U. i. 
Küldj te is nekem valamit emlékül Francziaorszag-
ból. Ezt nem azért kérem, hogy az engem reád em-
lékeztessen, hanem hogy magammal hordozhassak 
valamit a mi a tied volt. Csókold meg azon kül-
dendő emléket, s biztositlak, hogy csókod helyét fel-
találandom. 

Az ezredes a levél elolvasása után kérdőleg 
pillantott Pitterre. 

Arnold hozta e levelet tegnap este, midőn la-
kasomat kijelölő cédula kezembe adatott. Egész éjjel 
aludni nem tudtam, csak hazám és Mária forogtak 
szüntelen elmémben, ki tőlem emléket kért idegen 
országból. Nekem pénzem nincs, mert három hónapi 
üzetesemet előre kikértem, hogy kölcsönadhassak 
egyik unokatestvéremnek utikolisegre, nmei kapitu-
lacio-ideje letelt, hazajaüa visszatérhessen. — Ma 
reggel, a mint az ablakot kinyitottam, egy kendő 
lógott a kötélen. A kendő nagyon hasonlított a Ma-
riahoz ; ugyanoly szinü és virágos volt, mint a levél-
ben említett. Eletemben ekkor fogott el először azon 
gyöngeség, hogy ama kendőt a kötélről orozva le-
vettem és tarisznyamba dugtam. Elmenvén a háztól, 
megbantam tettemet, s épen készülőben voltam visz-
szatérni, hogy az elvett kendőt visszategyem, de mar 
késő volt; a gazdaasszony lármát csapott, megmo-
toztak, s az elorzott jószág tarisznyámba volt. Én 
vétkeztem, tudom a törvény ama változhatlan ren-
delését : ki lakhelyről legkisebbet ellop, agyonlövetik. 
Nekem tehát megkeli halnom ! Pajtásim lőjjetek ! de 
kérlek, tettemért ne vessetek meg! 

A birak megilletődve hallgatták e szivből jött 
szavakat, s nem egy érzekeny szivü katona könnye-
zett. A bűnös az engesztelhetlen törvény értelmében 
halálra Ítéltetett. 

Pitter a felolvasott Ítéletet nyugodtan hallgatta 
meg. Ennek befejezte után századosához lépett, s 
kérte azt, miszerint ajándékozná őt meg halála előtt 
négy frankkal. A százados teljesité kérését. 

— Jó asszony, itt van négy frank, ad nekem 
azért reám nézve végzetes kék kendődet, s ha mind-
járt többet érne is, kérlek téged, engedd át nekem; 
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mert gondold meg, hogy ugy is drágán vásárlom 
meg tőled — életemmel! 

Péter a kendőt átvévén, megcsókolá, és száza-
dosának adta át a következő végrendelkezés kísé-
retében : 

Százados ur 1 ha pajtásaim közül valamelyik 
visszatér hazámba, kérem teljesítse rzen kérésemet, 
s küldje el kendőt RekefaWára Máriámnak. De a vivő 
hallgassa el szomorú esetemet! 

Ezen szavak után PiMer térdre esve, imádko-
zott, melynek végeztével férfias elszántsággal lépett 
a három puskacső elé. 

Én a tőrtenet végét bevárni nem akarván, az 
erdőbe siettem. Nemsokára eldördültek azon lövések, 
melyek a szerencsétlen Pittert az örökkévalóságba 
küldték. Dolgomat a városban elvégezve, ugyanazon 
uton tértem haza. A katonaság már nem volt o t t : 
csak egy frís hant bizonvitá, hogy e kivégzés meg-
történt. Egy fenyüágat törve keresztet készítettem, s 
Pitter sirhalmára helyezem, kit talán az egész világ 
elfelejtett, csak én — és alkalmasint szegény Má-
riája nem. Regélő. 

Nyilt-tér. 
J e g y z ő k ö n y v . 

Fölvétetett Szegeden 1892. évi augusztus 
hó 10 napján a dr. Kelemen Béla és Sima 
Ferenc urak között fölmerült becsületbeli ügy 
elintézéséről. 

Jelenlevők az alulírottak. 
Dr. B a b ó Emil és F u c h s István urak, mint 

dr. Kelemen Béla ur megbízottjai, megbízójuk nevé-
ben lovagias elegtételt kérnek Sima Ferenc úrtól, a 
.Szentesi Lap- szerkesztőjétől, a nevezett lapnak f. 
evi augusztus hó 7. napján megjelent 92. szamában 
.Nehéz helyzet' cím alatt foglalt közlemény követ 
kező kitétele által: „ő méltósága elébb ismét a só-
gora újbóli fölléptetésére gondolt s csak mikor en-
nek politikai becstelenségeről meggyőződött stb • 
dr. Kelemen Béla urat illetőleg elkövetett becsület-
sértésért. 

B a l o g h János és Horváth Gyula urak, mint 
Sima Ferenc ur megbízottjai, felük nevében kijelen-
tik, hogy az érintett közlemenyben foglalt .becste-
lenség* szó „képtelenség* szó helyett sajtóhibából 
származott s felüknek dr. Kelemen Béla ur szemé-
lyét és becsületét sérteni szandékaban egyaitalában 
nem állott; a „képtelenség* szó pedig — mint ez 
a szövegből is kitűnik — nem a személyre, hanem 
a helyzetre vonatkozott s hogy ennélfogva felüknek 
valamint a múltban, ugy a „nehéz helyzet* cimü 
föntemlitett közlemény által sem állott csak a leg-
távolabbról is s^ándékaban dr. Kelemen Béla urnák 
felük részéről is mindig kifogástalannak tartott sze-
mélyét és becsületét érinteni vagy épen megsérteni. 

Miután Sima Ferenc ur megbízottjai még kije-
lentették, hogy Sima Ferenc ur a sajtóhiba kiigazí-
tása iránt mar a kihívást megelőzőleg intézkedett, 
ily körülmények között alólirottak a fegyveres elég-
tétel szükségességét fönnforogni nem látják, s az 
üaryet befejezo-tnek nyilvánítják azzal, hogy ezen 
jegyzőkönyv alólirottak által a szentesi s a be'.v suk 
szerinti budapesti, ugy a szegedi lapokban kőz 
zéteendő. 

Ezzel a jegyzőkönyv fölolvastatván, helybenha 
?yólag aláíratott s annak egy-egy példánya Fuchs 
István és Balogh János urak által átvétetett. 

K. m. f. 
Sjma Ferenc részéről: 

Horváth Gyula. Balogh János. 
Dr. Kelemen Béla részéről: 

Dr. Babó Emil. Fuchs István. 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 1892. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hítfőn, s'erdán és pén-
teken délután 3 órakor. Ejjelizés 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. 

Lefeló; 

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

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-

1891 NyaaaUtt Siiw FemQ gyorssagtójén, 

91. szam. 

pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel 
zolnokra érkezik 11 óra 48 perc délelőtt, 12 ora 35 

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

Szentes—Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, 12 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 erkezik 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 46 

perc délután, 4 óra 56 perc délután. 
Félegyházáról 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, 
Félegyházárx 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. 

Féleggháza—szegedi vonal. 
Félegyháza—Szeged. 

Félegíjházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 
Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután 

Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. ti óra57 perc este 
Szeged—Félegyháza. 

Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-
Péteri felé)9 óra 58 perc delelött, 3 óra 05 perc délután. 

Félegyházára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 
41 perc délután. 

H.-M.- Vásárhelg —szegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 40 perc reggel, 4 óra 
06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 
délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

34 perc este. 
H.-M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel, 10 óra 

54 perc délelőtt 7, ora 43 perc este. 

A csongrádmeiyei takarékpénztár 
r é s z v é n y t á r s a s á g Szentesen 
Takarékbetéteket 

eiíogad 

5 ° 0 k a m a t o z t a t á s m e l l e t t 

A kamat adót az intézet fizeti. 

Jó karban levő szoba 
és konyha 

BÚTOROK 
háló jSzoba berendezés, garnitúra, zongora, 
függönyök, jlámpák,^(konyha edények) jutá-
nyos áron eladók és szeptember hóban kész 
pénz fizetés mellett átvehetők. Megtekinthetők 

Nyári László 
1. tized 207 számú lakasán. 3 - 3 




