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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóh vatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
nyilt-téri közleményeket 

dóhivatal ménékelt ár-
jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- ós 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 
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Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken regpr«l 

' s zá txaa ű r a. S lcr. 

Felelóa-aserkesstő éa kiadótulajdonos: 

SI2S4I-A. P E R E ' N C Z . 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivata lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg Tarnak bizta. 

A helyzet. 

Bármit mondjon is a hivatalos és nem 

hivatalos kormánypárti sajtó, Apponyi beszé-

dének hatása nagy volt s ennek súlya ott 

marad az elmékben még akkor is, ha az 

egyház reformok törvénybe iktattatnak ugy, 

amint azt a kormány előterjesztette. Hogy a 

törvény a gyakorlati életben egyelőre keresz-

tül vihetetlen, azt Apponyi napnál világosabban 

bebizonyította, s hogy ennélfogva nem volt 

szükség ezt a reformot trapp galopp előhaj-

szolni a felett elfogulatlan, komoly politikus 

ma már nem is vitatkozhat más felfogásból, 

mint hogy a kormány az erkölcsi tönk szélére 

jutott szabadelvű pártot az egyház reformok 

liberális jelszavával véli megrestaurálni. 

Bármi legyen is azonban az egyház re-

formok sorsa : az a kérdés, hogy fentartható-e 

még sokáig a szabadelvű párt uralma ? S ha 

keresztül mennek is a javaslatok : existálhat-e 

még az a kormány, mely eltekintve születé-

sének erkölcstelen voltától, züllésnek indult 

pártjával már csak akkor tehet szolgálatot a 

nemzetnek, ha magyarán mondva, pusztul az 

útból, s tért nyit egy egészségesebb, a párt-

uralmi önzés sivárságától ment, s igy az ország 

önzetlen szolgálatára képes pártalakulásnak? 

A nemzetet ez a kérdés érdekli annyira, 

mint maguk az egyházreformok. S Apponyi 

nagy beszédjében szerintem ott volt legerő-

sebb, mikor a kormány és szabadelvüpárt 

helyzetét ezen kérdésekre nézve is tisztázta. 

Mit fognak önök csinálni, ha keresztül 

mennek a javaslatok ? - kérdé Apponyi. 

Talán azt hiszik, hogy a megnyitott reformok 

további sorozatában segítségükre fog sietni a 

a függetlenségi párt, mely az egyházreform 

kérdésekben megakadályozza bukásukat? Vagy 

azokra számítanak, kik az egyházreformok 

miatt kiléptek a szabadelvű pártból ? — Ne 

számítsanak egyikre se ; de rám se számit 

sanak. kiáltott föl a nagy szónok, a közigaz-

gatási reformok kérdésében 

Apponyi ezen kijelentésével el van vetve 

a koczka a mai kormány és pártja sorsa 

felett. A kormány keresztül viheti az 

egyházreformokat ; de az ő életét már sem-

miféle liberális jelszóval nem lehet tovább 

fentartani; mert a liberálizmus fényes szár-

nya magasra emeli azokat, kik a liberális 

eszmékért élnek; de könyörtelenül elseper 

egy pártot, mely nem érte, hanem belőle 

akar élni. 

A helyzet tehát az, hogy ha az egyház-

reformok felett megindult nagy vita alatt e 

nem pusztul is a kormány és pártja ; de 

menthetlen buknia kell; mert minden egyéb 

kérdésben egy egyesült szilárd csatalánczot 

A kormány tehát a liberális eszmék 

kisajátításával akart magának életet biztosí-

tani s ezek fogják őt pártjával együtt a rég 

kiérdemelt pusztulásba kergetni. 

S ennek bekövetkeztét bizonyára fogadja 

a nemzet akkora lelkesültséggel; mint akár 

a polgári házasságot. S. F. 

A nagy alföldi műút. 

A sokat emlegetett nagy alföldi műút 

ügyében — mely útnak köszönhetjük a tiszai 

állandó hidat — f. hó 17-én volt, az érde-

kelt törvényhatóságok közbenjöttével, az érte-

kezlet a kereskedelmi minisztériumban, Lukács 

Béla miniszter elnöklete alatt. 

Ezen az értekezleten részvettek azoknak 

a törvényhatóságoknak kiküldöttei is, a me-

lyek az útirányt elakarták tőlünk disputálni; 

s ezeknek részvétele annyiban bir jelentőség-

gel, hogy midőn az elnöklő miniszter élőszó-

val is kifejtette, hogy mi inditotta őt a mű-

utnak Félegyháza-Csongrád-Szentes-felé irá-

nyítására, ellenlábasaink is belátták a meer-

okoias neiyes voltát, belenyugodtak az út-

irány megállapításába, s igy a kérdésnek ez 

a része most már végleg eldöntöttnek, meg-

másithatla nak tekinthető. 

Különben az értekezlet legfontosabb 

tárgya a költségek viseléséhez való hozzájá-

rulás megállapítása volt. S őszintén meg-

valljuk, hogy — ámbár a tiszai hid kiépítése 

szempontjából a legmesszebb menő áldoza-

toktól sem riadtunk volna vissza — ez a 

kényes pont volt az, amelynek eldöntése elé 

némi aggodalommal tekintettünk. 

Annál nagyobb örömmel konstatáljuk 

tehát, hogy az az áldozat, melyet a költsé-

jóformán ajándékba kapjuk a műutat. S ami 

'ő, ennek révén megkapjuk a tiszai állandó 

hidat, melynek nagy jelentőségével tisztában 

vagyunk mindnyájan. 

A legbensőbb megelégedéssel, sőt öröm-

mel üdvözöljük tehát a február 17-iki érte-

kezlet elvi megállapodásait; m lyeknek alap-

ján most már a részletes tárgyalások mielőbb 

folyamatba tétetnek. S mihelyt a részletes 

tárgyalások befejezésre jutnak, azonnal meg-

kezdődik az építkezés. 

Ha valamiben, ugy bizonyára, abban az 

óhajtásban pártkülönbség nélkül mindnyájan 

egyetértünk, h o g y : „ a d d u r a m t e r e m -

t ő m , d e m i n d j á r t ! " 

Vidéki levelezés. 
Tápé község több érdemes polgára küldte be 

hozzánk közlés végett az alábbi levelet, melyet a 

száműzött tápéi kántor intézett hozzájuk. 

Szívesen engedünk tért ennek a levélnek, mely 

élénk világot vet arra, hogy olyan veszedelmes lázitó 

é hát az a Velkey Kálmán, akit Cieatriczisz Lajos 

zsarnoksága kiűzött az otthonából. A kérdéses levél 

Szeretve tisztelt kedves barátaim / 

Mélyen tisztelt polgártársak ! 
Meggyaláztatva, szomorú szívvel kellett távoz-

nom önök becses köréből, de a fensőbb hatóság Íté-
letén megnyugodva, ezt kellett tennem. 

De nem baj. Él még a magyarok igaz Istene, 
ki ügyemet, hiszem, rendbe fogja hozni. Én mos-
tanában egy pár napot Szentesen töltöttem, Sima 
Ferencz országgyűlési képviselő urnák szívesen lá-
tott vendége is voltam, ki ügyemet pártfogásába 
vette. Én Váczegyházmegye területén nem szándé-
kozom kántori állást elfoglalni. Tehát legyenek ked-
ves polgártársaim nyugodtak, válasszanak helyettem 
mást, vagy olyant mint én, vagy nállamnál alkal-
masabb egyént; ezért kérem én is a mindenható 

Kerucbucti ^ tási költségnek megfelel # 

! L vple szemben képezni a két ellenzék a Ezeknél több áldozatra nem tart igényt 

k o r m á n y p á r t b ó l kilépettekkel együtt. az á l lam; s igy bízvást elmondhatjuk, hogy 

.Istent, hogy önön magukat téves nézetekkel meg ne 
gekhéz való hozzájárulás czimén a törvény- csalattassák. Arra pedig ami tudomásomra jött egyik jó-
hatósátfoktól kíván a miniszter, minden te- a k a r ó m által, hogy én Szegeden tartózkodom és önöket 

kintetben méltányos, könnyen elviselhető, és — í T ^ n e t V h í 
anyagi erőnket tul nem szárnyalja. - -

A miniszter ugyanis első sorban azt kí-

vánja, hogy az úgynevezett átkelési szaka-

szok burkolatának költségeit az illető köz-

ségek viseljék. Átkelési szakaszok alatt pedig 

érteni kell azokat az utczákat, amelyeken a 

műút átvonul. Ez Szentesen nem jelent semmi 

ujabb áldozatot, mert hiszen a városon ke-

resztül már is keramit ut vezet; tehát másik 

burkolatra nem lesz szükség. 

Kívánja továbbá a miniszter, hogy a tör-

vényhatóságok az utterületet ingyen engedjék 

át, ahol szükséges viseljék a kisajátítás költ-

ségeit ; továbbá az útvonal irányába eső tör-

vényhatósági utak fentartási költségeinek 

tőkésített összegével járuljanak hozzá az épí-

tési költségekhez. 

Nálunk kisajátításra nem lesz szükség, 

az utterület átengedése tehát pénzbe nem ke-

rül. Ami pedig a készpénzben fizetendő hoz-

zájárulást illeti, az nem jár semmi ujabb 

megterheltetéssel, ha a vármegye kölcsön 

felveszi, és az állampénztárba befizeti azt a 

tőkét, amely az évenként fizetendő utfentar-

mert én bebizonyítom, hogy hol tartózkodom; 
N ó g r á d m e g y e Nándor községében, utolsó 
posta M o h o r a, a hová ha érdemesítenek, szives 
tudósításaikat igen őrömmel fogadom. Isten tudja 
láthatjuk e egymást még az életben. Holnap utazom 
Félegyházára feleségem testvérét meglátogatni, kivel 
egy kis végezni való ügyem van. Önöket is meg 
akartam most ez alkalommal látogatni, de hallva a 
fentebb irt piszkos rágalmazást, szivem legnagyobb 
fájdalmára ki kell önöket kerülnöm, nehogy az al-
jas nyelvek rágalmazó szavai be legyenek bizonyítva. 
Bárki mit tart felőlem, önök közt tisztességben éltem 
és közszeretetben, azt pedig be szennyezni nem 
akarom, hanem haladni akarok ezután is a becsü-
let utján. 

Kedves polgártársaim vigyék el ezen levelem 
Hegedűs István községi jegyző úrhoz, kinek adják 
át tiszteletemet, azon kérésemmel, hogy a részemre 
még ki nem adott községi bizonyítványt a fentirt 
helyre, hol tartózkodom, hivatalosan legyen szives el-
küldeni, mire 50 kros bélyegem nála van. 

Az Isten szent áldását az egész község lakos-
ságára kérve, magamat örökös és szives jó emlé-
keikbe ajánlva és baráti szereteteiket továbbra is 
kérve maradtam 

1894. február 6. 
Hazafiúi tisztelettel: 

Velkey Kálmán, 

kántor-tanító. 



2. oldal. 

Országgyűlés. 
A házasságjogi vita egyik nagy mozzanata, 

Szilágyi Dezső igazságügy miniszter beszéde, a febr. 
22-iki ülésen bekövetkezett. Apponyi beszéde után 
fokozódó érdeklődéssel várta ezt a beszédet az egesz 
törvényhozás és a ház tömött karzatai idegeden 
figyeltek, mikor fog már fölállani a polgári házas-
sálról szóló javaslat készitője s mit válaszol majd 
az ellenzéki beszédekre és határozati javaslatokra. 

Kevéssel déli tizenkét óra előtt kezdett be-
szélni Szilágyi. Beszédében, a mely körülbelül har-
madfél óráig tartott, a haz többségének zugó éljen-
zése mellett fejtegette az Apponyi-féle javaslat czel-
szerűtlenségét s a ház előtt fekvő törvényjavaslat 

elŐnyMagyarázta, hogy az Apponyi intencziója sze 
rint való polgári házasság az allamot az egyházzal 
szemben a házassági jog terén alárendelt helyzetbe 
hozná, az egyházilag elutasított és polgánlag egybe-
adott házasfeleket a házasság fölbontására s esetleg 
uj egyházilag kötendő házasságra kényszeritné, azon-
kívül pedig bő alkalmat nyújtana a polgárok vallás-
változtatására, mert az a katholikus fél, akitől lel-
késze a házasságkötésnél a közreműködést megta-
gadná, protestáns lenne, hogy ne kelljen polgári 
házasságot kötnie és az egyház által visszautasított 
házasfelek sorába tartoznia. 

Kifejtette Apponyival szemben, hogy a kóte 
lező polgári házasság a vallásos érzületet nem csök 
kenti, sőt kimutatta, hogy annak idejében maga 
Apponyi is ebbeli meggyőződésének adott kitejezest. 

A miniszter beszédének ezúttal nem volt olyan 
szembeszökő személyes éle, mint a milyent a vele 
vitába vegyülő ellenfelek irányában egyáltalán al 
kalmazni szokott. 

Két óránál tovább beszélt és ennyi idő alatt 
alig volt közbeszólás. Szilágyi-beszéd közbeszólás 
nélkül! Ez magában hordja a kritikát. Oiyan nyu-
godt, olyan higgadt volt, hogy még éljenzés is rit-
kán zavarta. A Háznak egészen uj volt ez a Szi-
lágyi, ez a csöndes, senkibe bele nem kötő, a pil-
lanat röpke eseményeiből nem meritő, semmiféle 
irányban nem vagdalkozó, kész beszédet program m-
szerüen elmondó Szilágyi. Mintha a vita négy nap-
ján más nem beszélt volna, csak gróf Apponyi Al-
bert: az igazságügyminiszter nem foglalkozott senki 
mással, csak Apponyival s az utolsó mondatig min-
dig csak Apponyival. 

Felolvadt az udvariasságban, az egész v.lágol 
átölelte szeretetével s a kormánypárt, mely gúnyt, 

párt volt legjobban meglepetve. Lassankint abban 
keresett vigasztalást, hogy a miniszter talán Apponyi 
után a többi szónoknak tartogatja gúnyos fegyve-
reit. Dehogy tartogatta. Nem is akart mas szónokot 
ismerni és nem is foglalkozott mással. Apponyival 
szemben pedig végig megmaradt udvariasnak és a 
reformok alapelvére nézve még ma is konstatálta a 
szolidaritást Apponyival. Mintha csak röstelte volna 
azt a hangot, melyet a kormánypárt sajtója hasz 
nált Apponyi ellen. 

Perczekig éljenzett, tapsolt, tombolt a ház 
többsége a beszéd után. 

Az ülés kezdetén Szacsvay Sándor mondott 
hosszabb beszédet, kinyilatkoztatva, hogy a függet-
lenségi és 48-as párt elveit az egyházpolitikai refor-
mok dolgában aláirta ugyan a maga idejében, de 
azt reverzálisnak nem tekinti s a ház előtt levő tör-
vényjavaslatot sem fogadja el, mert tiltja a meg-
győződése. 

Szacsvay habozás nélkül megmondotta, hogy 

S Z E N T E S I L A P . 

a javaslatot nemcsak azért nem fogadja el, mert az 
a felekezeti villongások magvait hinti el, hanem nem 
fogadja el egyszerűen — pártszempontból. Mert 
a függetlenségi párt álláspontja az, — hogy a 
kiegyezés alapján álló kormánynyal meg nem békül-
het, vele nem szövetkezik s nincsen egyelőre más 
czélja, mint a közösügyes kormány megbuktatása. 
A parlamenti élet hadviselés s a harczosoknak nem 
szabad azt nézniök, hogy mi lesz a harcz után, nekik 
győzniök vagy bukniok kell. 

A febr. iki ü l é s b e n az első szónok 
Reiter János volt, aki ellenzi a polgári házasságot 

A következő szónok a függetlenségi és 48-as 
párt soraiból került ki. Hoitsy Pál kifejté, hogy miért 
tartja ő üdvösnek az egyházpolitikai javaslatokat és 
mert a haza érdekei szempontjából szükségesnek 
tartja azokat, örömmel el is fogadja őket. Ezt a ki-
jelentését nagy éljenzéssel fogadta a kormánypárt is 
melynek lelkesedése azonban rögtön lelohadt, midőn 
Hoitsy kíméletlen igazsággal ostorozta a liberális 
pártnak 20 éven keresztül a .liberális*4 jelszóval 
elkövetett visszaéléseit. A szabadelvüség czégére alatt 
folytatott politikai kuruzslásoknak véget kell vetni 

Azon óhajtásának ád nagy tetszés közt kifeje-
zést, hogy a kormány akkor, midőn a javaslatokat 
a főrendiházban is keresztül vitte, mondjon le; ez a 
hazafiság lefegyverezne mindenkit. 

Zajos éljenzés kisérte a szónok rendkívül ügyes 
fejtegetéseil. A hatás még fokozódott, amikor Hoitsy 
beszéde után rögtön gróf Csáky Albin kelt föl. Rög-
tön megváltozott a ház képe. A folyosóról beözön 
lőttek a képviselők, kik azonnal megragadták az al 
kaimat, hogy a miniszter auia kijelentését, mely 
szerint neki is része van a reformok megszületesében 
hosszantartó éljenzéssel fogadják. A miniszter kifej-
tette, hogy az allarn igenis jogosult a házasságjog 
terén rendelkezni, mert összefügg a családjoggal. — 
Az egyház álláspontjával nem polemizál, mert zárt 
ajtókon nem szokott kopogni. — Kifejti, hogy másutt 
is voltak hasonló konfliktusok, másutt is ellentétbe 
került az egyház az állammal, de azért mégis meg 
férnek egy mással. 

A kormány nem akar sem a protestánsokra 
sem a katholikusokra ütni, hanem mindkettőt meg-
nyugtatni. A kormány reformjai véglegesek, mig 
azok, melyeket Apponyi uiegpenditett csak ideigle-
nesek volnának. Ezeknek a végrehajtása ugyanannyi 
küzdelembe és faradságba kerülne, mint a véglege-
seké, mért nem lehetne akkor ezeket győzelemre 
vinni. Az elfogulatlanság elvhüség és rendithetlen 
szabadelvűsét? nevében kéri a javaslat elfogadását. 

Hosszantartó éljenzéssel és öt percznyi szünet-
tel jutalmazta a haz a koltuszmimszter beszédét. 
Azonban még sem a kultuszminiszter beszéde hanem 
Szapary Gyula grófé volt a nap eseménye, aki azon 
kezdte, hogy a felekezeti súrlódások az elkeresztelési 
rendelettel vették kezdetüket. 

Hogy mennyire nem volt szükség e rendeletre 
szerinte kitűnik abból, hogy pl. 1891-ben csak 36 
panasz tétetett elkeresztelesek ügyében. Majd rátér 
az egyházpolitika genezisére és itt kijelenti, hogy a 
minisztertanácsi megállapodásokból nem fog indis-
krécziókat elkövetni. — A kérdések a választások 
előtt, a trónbeszédben fel nem vétettek, pedig 
a trónbeszédeknek rendesen meg kell emlékezniök 
azon törvényjavaslatokról, melyek az országgyűlést 
foglalkoztatni fogjak. És ime, alig egy rövid évvel 
rea, e javaslatok lettek a legsürgősebb teendők. — 
A volt miniszterelnök most egy nagyot vágott Tisza 
Kálmánon, a mikor kijelentette, hogy a herczegpri-
másnak az elkeresztelési ügyben te*t nyilatkozata 

A^ZENTES I LAP" jARCÁJA. 

Jó barátok és ellenségek. 
— Regény — 79. foly. 

Irta: Sima Ferencz. 
A két ellenfél egy órával későbben kinn az 

erdőben találkozott és állt töltött fegyverrel egymás-

sal szemben. A feltételek szigorúak voltak; de a ve-

rekedők még szigorúbbak egymás iránt. Papp Ig-

nácz nyugodt és hideg volt; de Madarassy arcza, 

mozdulata sőt még a lehellete is elárulta a féktelen 

szenvedélyt, mely halált sovárog vagy a maga vagy 

az ellenfele számára. S b zonyos ösztönszerű elő-

érzettel mondá segédeinek, hogy meglássátok : n a g y 

s z e r e n c s é t l e n s é g fog t ö r t é n n i . * 
Nem mondta ő, hogy bizton leteríti ellenfelét; 

de sejtette, hogy ez a párbaj valakire végzetszerű 

lesz kettőjük közül. — Ugy is kellett lenni, hogy a 

két ellenfél közül az egyik pusztuljon az útból; 

mert ellenkezőleg ennek a harcznak nincs vége ez-

zel a mérkőzéssel. — Ebben a véleményben volt 

Papp Ignácz is, s bár ő nem jósolgatott segédei 

előtt; de azt érezte, hogy akármi lesz a mái mér-

kőzésnek a vege: Kettőjük közül az egyik félre 

nincs szükség, de nem is maradhat a földön. 

24. szám. 

után semmikép sem volt szükség a komáromi refor-
mátus harczi indulóra. 

Nagy zaj támadt, a midőn Szapáry Gyula gróf 
az ő jelenlegi álláspontját magyarázgatta. Szerinte 
az ő politikája a konszolidáczió politikája, a jelen-
legi kormányé pedig gyöngít 

Szapáry beszéde további folyamán nagyon fon-
tos kérdésnek találja azt, hogy mily fórum előtt tog 
a házasság megköttetni. És mivel e kérdesre nézve 
nincs még teljes világosság, szerinte nagy könnyel-
műség volt e kérdést bolygatni. Majd Szilagyi teg-
napi beszédével polemizál és a kötelező polgári há-
zassággel szemben sokkal helyesebbnek találja Apponyi 
álláspontját, mely megvédené az állam tekintélyét is. 
A kötelező polgári házasság intézményében liberá-
lizmust egyáltalán nem lát. mert abban, hogy valaki 
az egyházi kötés mellett még polgárilag is megkösse 
házasságát, kényszer alkalmazását látja, már pedig 
kényszer sohsem lehet szabadelvű; a szabadelvüség 
fogalmának egyedül a fakultatív polgári házasság 
felel meg. 

A liberális és ultramontán szavakkal való do-
bálódzás a gyermekszobába Való kérkedés. Nem lehet 
a reakczió vádjával illetni azokat, akik elfogadnak 
minden reformjavaslatot; és csak a polgári házasság 
kötelező formáját helytelenitik. Nagyon sokan voltak 
még másfél hónappal ezelőtt is, a kik a fakultatív 
forma mellett foglallak állást. 

A szabadelvüség — folytatá a gróf — 
sem egy sem kilencz ember privilégiuma és senki-
nek sincs joga az ő szabadelvűségét kétségbe 
vonni akkor, a midőn ő a javaslatokat meg 
nem szavazza. Az ő alláspontja e kérdésben az, 
hogy nálunk, hol annyiféle vallás van, tehát 
egységes papi befolyás sem érvényesülhet annyira, 
az egységes polgári házasság nem szükséges. Hiszen 
a házasságot nem végzi a pap, a temetést elvégzi a 
kántor, könnyen felkerülhet a kérdés, hogy mire 
kell majd a parókián a pap. Mely kijelentést nagy 
derültség követte. A gróf beszéde további folyamán 
azon félelmének ad kifejezést, hogy a javaslat által 
majd a felekezetnélküliség fog szaporodni. Attól is 
fél, hogy a jegyzőkre, kik most is tul vannak hal-
mozva munkával, a javaslatok által ujabb terheket 
rakunk, melyek következtében tulajdonképeni felada-
tuknak sem fognak megfelelhetni. 

Szapáry beszéde alatt helyenkint nagy volt a 
nyugtalanság. A beszéd egyes részeit az ellenzék 
zajos helyesléssel fogadta, csak Károlyi Gábor gróf 
adott minduntalan nem tetszésének kifejezést, mi 
azután viharos kifakadásokra adott okot. 

A békédet olll<x 1 végezte Szapáry gróf, hogy 
kijelentette, miszerint a javaslatokat mai formájuk-
ban nem fogadja el. 

A nyomban utána felálló Wekerle Sándor 
miniszterelnöknek roppant nyugtalansággal kellett 
megküzdeni. A miniszterelnök első kijelentése rop-
pant zajos hatású volt. Felteszi — úgymond - Sza-
páryról, hogy tulajdonit egykori minisztertársainak 
annyi jó izlést, hogy azok őt sem ultramontánnak, 
sem reakczionáriusnak nem tekintik. De tény az, 
hogy azok, kik a javaslatok ellen küzdenek, akarat-
lanul is olyanoknak tűnnek fel, mintha a reakczió 
¿s ultramontanizmus uszályhordozói volnának. 

Lett erre olyan zaj, olyan lárma, mely a ház 
legviharosabb üléseire emlékeztetett. A jobboldal 
ujjongott, a nemzeti párt éktelen lármába tőrt ki és 
a függetlenségi padokon is heves ellentmondások 
szakították félbe a miniszterelnököt. 

Madarassynak ez előtt soha nem volt párbaja; 

de jól lőtt; mert gyakorolta magát, Papp Ignácz-

nak már volt; de nagyon szelid feltételek mellett, 

hol jobban féltette ellenfele életét mint a magáét. 

A pisztolylyal és karddal ő is jól bánt egyaránt, s 

ellenfelével szemben segédei nagy előnyt láttak nála 

hideg nyugodt magatartásában. 

A czélzásra 30 másod perez volt kitűzve. A 

felállás után Madarassy rögtön haladt előre a barri-

érig és felemelte pisztolyát. Papp ignácz ezután lé-

pett őt lépéssel előre és lőtt A két pisztoly talán 

egy pillanatban dördült el. 

A két ellenfél oly közel állt egymással szem-

ben, hogy a két pisztoly lövés által támasztott füst 

gomoly egy pillanatra a kettőjük közt levő tért ugy 

elfedé, hogy pár másod perez kellett a segédeknek 

is arra, mig meggyőződtek, hogy a lövésnél mind 

két fél sértetlen maradt. 

Néhány perez múlva a pisztolyok újra töltet-

tek s az ellenfelek vért fagyasztó elszántsággal álltak 

egymással szemben. Most Papp Ignácz lépett elő 

szór előre is lőtt, mielőtt ellenfele a barriérre ért 

'volna. Nem talált. Madarassy arczán is látható ká 

ros szenvedélylyel lépett előre a harmincz másod 

perez teljesen kihasználva czélzott és lőtt. 

A hatalmas dördülésre ugy tetszett, hogy Papp 

— Ha meghallgattuk Szapáryt, meghallgatjuk 
Wekerlét is! — kiáltja Madarász Imre. 

Ignácz megingott. Segédei hozzá futottak, hogy fel 

fogják ; de a fiatal ember melléhez kapott kézzel 

bár szelid mosolylyal felelt: nem vagyok találva. 

A harmadik lövésnél ismét Papp Ignácz lőtt 

először és ellenfele halálos sebben rogyott össze. 

Madarassy még össze rogyva és görcsösen szo-

ritá kezében pisztolyát és mikor orvosa kérdé, hogy 

hol van találva ajkába harapva sugá, hogy: „n e m 

t u d o m ; de s ebem nem h a l á l o s s még 

f o l y t a t j u k a h a r e z o t . " 

Papp Ignácz pedig, mikor a harezteret el-

hagyva kocsira ült, kimerülten rogyott Brand szá-

zados karjai közé: meg vagyok lőve s azt hiszem 

sebem halálos. 

A második lövésnél, mikor a segédek sejtették 
hogy találva van, csakugyan találva volt; de rend-
kívüli fizikai és lelki erejét fokozva tartotta fenn 
magát, hogy a harmadik lövésnél megkísérelje ellen-
felét leteríteni. 

Ehez ember feletti erő kellett; mert a vér a 

lövés után azonnal erősen szivárgott az ifjú mellé-

ből ; de a rajta levő feszes ruha s különösen a se-

lyem véd, mint görcsök ellen szokott magán állan-

dóan hordani, megakadályozá a vér kiömlés teljes 

megindulását. 

(Folytatása következik.) 
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— Nem hallgatjuk meg! zug vissza egy hatal-
mas kórus. 

De bizony meg! Igaza van Wekerlének! Nincs 
igaza ! lesz hallható minden oldalról. A szenve-
délyesség láthatóan nő. Polónyi, Madarász, Kiss Al-
bert, Szalay Károly élénk szóvitába elegyednek; mely 
nagy feltűnést kelt. A miniszterelnök azonban nyu-
godtan áll helyén és mikor a csend csak annyira is 
helyreállott, hogy beszédét folytathatja, Szapáry né-
hány nyilatkozatát megczáfolja. Konczedálja Szapáry 
azon jogát, hogy ő a javaslatokkal szemben állást 
foglalhasson, de sok állításában téved. Így nem áll 
az, mintha a kormánypárt csak 1892. november ha-
vában változtatta meg volna az egyházpolitikai kér-
désekben való álláspontját, mert hiszen már 18í>2. 
május havában megszavazta Irányi határozati javas 
latát és ekkor fordult meg a helyzet. Az sem áll, 
mintha a komáromi gyűlés változtatott volna a kor-
mány álláspontján, mert ez szeptember 4-én volt, 
Szapáry Gyula gróf pedig nagyon jól tudhatná, 
hogy Csáky Albin gróf már az 1892. évi nyári szü-
netek előtt nyújtotta át Magyarország akkori mi-
niszterelnökének, Szapáry grófnak vidéken az egy-
házpolitika terén tett előterjesztését. 

Ekkor már a ház izgatottsága igen nagy volt. 
Veszter Imre, kire Szapáry beszédjében czélzott, sza-
vai értelmezésére kivánt szólni, de saját pártja aka-
dályozta meg ebben. Báró Andreánszky Gábor el-
kezdett kiabálni: Eláll, eláll; ezt csakhamar utána 
kiáltotta hatvan más torok és kiáltotta folyton vagy 
öt perczig. Veszter mosolyogva nézte, hogy hagyja 
cserben őt saját pártja, de meg nem mozdult helyé-
ből és daczolt a lármával. Az elnök, ki kénytelen 
volt a felizgatott kedélyeket lecsillapítani, ekkor öt 
perczre felfüggesztette az ülést. A szünet alatt a te-
remben csoportosultak a képviselők és izgatottan 
beszélték meg a történteket. A teremben roppant 
zür-zavar, mely még akkor is tart, mikor Bánffy 
báró az ülést újra megnyitja. 

Veszter Imre ekkor a ház nagy mozgása közt 
kijelenti, hogy ő mint jó magyar ember, igenis a 
magyarság kérdésének tekinti a javaslatokat 

Végül Szilágyi Dezső nyilatkozott meg. Ő szin-
tén Szapáry beszédjére reflektált és először kijelen-
tette, hogy az uralkodóház tagjaira vonatkozó meg-
állapodások minisztertanácsi megállapodások tárgyát 
képezték, másodszor pedig felvilágosítja Szapáry 
Gyula grófot, hogy a horvátországi polgárokkal szem-
ben a javaslatokban semminemű újítás nem jut ér-
vényre, mert a javaslatokban ugyanazon elv van 
lefektetve, melyeket törvények alapján a belügymi-
nisztérium már régen követ a horvátországiakkal 
szemben. Csodálkozik azon, hogy Szapáry Gyula gr., 
ki két izben is volt belügyminiszter, ezt nem tudja. 

Ebbe a gúnyos kijelentésbe mar a ház derült-
sége vegyült, de mindenkinek nagy megkönyebbülé-
sére szolgált midőn az elnök egy negyed háromkor 
az ülést bezárta. 

A szombati ülésben — mint táviratilag érte-
sülünk — Horváth Gyula mondott nagy beszédet a 
javaslat mellett. Érről majd jövő számunkban re-
ferálunk. 

S Z E N T E S I L A P . 3. oMal. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A főispán távozásáról szóló hírünk 

széles körben keltett élénk érdeklődést, s túlzás nél-
kül hozzá tehetjük, hogy — örömet is. Minden ol-
dalról ostromolnak bennünket azzal a kérdéssel, hogy 
ki lesz az uj főispán ? Szívesen kielégítenénk az ál-
talános kíváncsiságot, de a főispáni szék betöltése 
iránt folyamatban lévő tárgyalások még eddig befe-
jezésre nem jutottak. A kombinácziók iránt adhat-
nánk ugyan tájékozást, azonban jobbnak véljük ad-
dig hallgatni, mig illetékes helyen döntő elhatáro-
zásra jutnak. Anynyi bizonyos, hogy nem minden-
napi feladat, Gsongrádvármegyébe alkalmas főispánt 
kiszemelni, mert kormánykörökben is megérlelődött 
immár az a meggyőződés, hogy ennek az állásnak 
csak oly férfiú felelhet meg, akiben az ambiczión 
és jóakaraton kívül a képesség és tapintat is meg 
van arra, hogy a vái megyében ha nem is a békét, 
de legalább a nyugalmat helyreállítsa ; s aki ezen 
áldásos missziójához bírja az e l l e n z é k b i z a l -
m á t is. Ezért nehéz dolog ezt a kérdést közmeg-
nyugvásra megoldani. A döntés azonban minden 
pillanatban — s mint egy, lapunk zártakor vett 
budapesti távirat jelenti, legfőlebb 3—4 nap alatt — 
várható. Mihelyt bekövetkezik, azonnal tudomására 
hozzuk olvasóinknak. 

— A szegények menháza javára . Burián 
Lajos polgármester felhívást intézett azokhoz a föld-
birtokosokhoz, akik a saját földjükön önmaguk gya 
korolják a vadászati jogot, hogy erről a jogukról 
mondjanak le a szegény-menház javára, s egyezzenek 
bele abba, hogy a város a vadászati jogot bérbe-
adhassa, s a jövedelmet a szegénymenház czéljaira 
fordíthassa. Reméljük, hogy a humánus czélu fel-
hívásnak meg lesz a kivánt eredménye, legalább 
azoknál a földbirtokosoknál, akik a vadászati jogot 
t é n y l e g ugy sem gyakorolják. 

— A vi l lany vi lágítási munkálatok f. hó 

27-én, kedden, megkezdődnek, hogy a márczius 

15-iki próba világítás megtartható legyen. 

— A gazdasági egylet választmánya elha-
tározta, hogy a sertés tenyésztés fejlesztése érdeké-
ben kiváló fajú tenyész állatokat szerez be. E vég-
ből tudakozódott a mezőhegyesi állami jószágitjaz-
gatóságnál, hogy mily áron adna el az egyletnek 
12 drb. kant és ugyanannyi koczát. A felelet az volt, 
hogy darabját — 60 frtért. Ez oly borsos ár, me-
lyet a szük anyagi viszonyok között élő egylet meg 
nem bir. Folyamodott tehát a főldmivelési minisz-
terhez, hogy a beszerzendő tenyész sertések vétel-
árának felét, darabonként 30 frtot az állam pénztá-
rából fedezze, illetőleg adjon erre a czélra 720 frt 
államsegélyt. Reméljük, hogy a kérelem teljesíttetni 
is fog. 

— Uj ármentesitő-társulat a Tisza-
Körös mentén . Bolza József gróf kezdeménye-
zése folytán a „ s a s - c s é p a - c s o n g r á d -
s z e l e v é n y i ő b l ö z e t e t á r m e n t e s i t ő -
t á r s u l a t " alakuló közgyűlése f. hó 20-in volt 
Gsépán, az érdekelt birtokosok nagy részvét de mel 
lett. A gyűlés színhelyéül a csépai nagyvendéglő 
terme volt kijelölve, de miután körülbelül 800 bir-
tokos jelent meg, a terem szűkntk bizonyult, s a 
gyűlést — melyen Bolza gróf ajánlatára Fechtig 
Imre báró elnökölt, s a földmivelésügyi minisztérium 
képviseletében Bertalan Lajos miniszteri tanácsos is 
részt vett — a szabad ég alatt tartották meg. Fech-
tig báró megnyitó beszéde utan Nagy Ödön kir. 
főmérnök, a szolnoki folyamszabályozási mérnökség 
főnöke magyarázta meg a kormány közegek által 
készített műszaki tervet és költségvetést. A tervezet sze-
rint ármentesittetni fognak Csépa, Sas, Ug, Szelevény, 
Csongrád határrészei, s a szentesi határból a bő-
kény i és tehenesi földek egyrésze; s be fog vonatni 
a társulatba a tóköze—istvánházi társulat is. A költ-
ség holdanként 57 frtra rug, melyet egy 50 éves 
költsönnel fedeznek, ami holdanként és évenként 3 
frt annuitással lesz törlesztendő. A kir. mérnök után 
Sarkadi Imre sasi lelkész ajánlotta melegen a terv 
elfogadását. Hasonló értelemben szólott néhány szen-
tesi birtokos képviseletében Herczka Zsigmond is. 
Ellenben Csongrád részéről Szvoboda Ferencz el-
lenezte a társulattá alakulást. Az eredmény az lett, 
hogy a társulattá alakulást és a terveket a nagy 
többség elfogadta. A 11 ezer holdat tevő ártérből 
ugyanis a megalakulás mellett szavazott: Csongrád 
3 ezer holdjából 1232 hold, Szelevény 3700 hold-
jából 2940, Sas 2100 holdjából 1400, Szentes 800 
holdjából 322, Csépa 2200 holdjából 2000 ; s igy 
összesen 7894 hold. Ug a maga 117 holdjával nem 
szavazott. A megalakulás kimondása után megvá-
lasztották a tisztikart és választmányt is. Elnök lett 
Fechtig Imre báró, alelnök Bolza József grof. Vá 
lar.ztmányi tagok: dr. Dévai Gyula, Imrei Gyula és 
Schveiger N. Szelevényről; Réti Ferencz és Ludro-
vai Tóth István Csongrádról; Sarkadi Imre Sasról, 
és Biró Elek Szentesről. 

— Biztonsági kengyelvas. Dencsházy Jó-
zsef budapesti gépész egy oly kengyelvasat talált 
föl, mely sok szerencsétlenséget van hivatva elhárí-
tani. A biztonsági kengyelvas ugyanis olyan szerke-
zetű, hogy ha a lovas leesik, a ló nem hurczol-
hatja magával, mert a kengyel kinyilik, és igy a 
láb kiszabadul. A feltaláló ebből a kengyelvasból 
egy példányt megküldött Héja Lajos helybeli bir-
tokosnak, kinél a találmány czélszerüségéről meg-
győződést szerezhetnek maguknak az érdeklődők, 

— Za j l ik a Tisza, s a komp közlekedést csak 
sok bajjal és veszedelemmel lehet fentartani. »Ál-
landó hid, jöjjön el a te országod!* 

— A hamis eskü j u t a lma , özvegy Be-
rényi Bálintné, szül. Pap Erzsébet pert folytatott a 
veje Lakos Imre ellen, a helybeli kir. járásbíróság 
előtt 335 frt hozományt készpénz és 75 frt értékű 
hozomanyi ingók kiadása iránt. A törvény Lakos 
Imrének Ítélte meg az esküt, hogy akkor megnyeri 
a pert, ha esküt mer tenni arra, hogy az ő néhai 
jó felesége, Berényi Mária, — aki oly rejtélyes, ed-
dig még ki nem is derített okok miatt, férje házánál 
a kútba ugrott s ott lelte halálát — a 335 frtot és 
a 75 frt értékű hozományi ingókat meg nem kapta, 
s az ő házához nem vitte és Lakos Imre az asszony 
elhalta után mindazt a napának visszaadni nem 
igérte. — Lakos Imre az esküt letette, — azt 
hivén bizonyára, hogy ezzel aztán k i s ü l t a le-
p é n y : v é g e l e s z az e g é s z n e k Napa 
özv. Berényi Bálintné azonban másként gondolkozott, 
s abból kiindulva, hogy még az utolsó gyerek is 
belálja azt, hogy még egy mosogató-szolgáló is visz 
valamit a házhoz, legalább dunnát, vagy párnát, s 
igy arra megesküdni, hogy egy szalmaszálat nem 
vitt az asszony a házhoz, világos valótlanság, hamis 
eskü miatt beperelte vejét, Lakos Imrét. — Szokás-
mondás, hogy ejh, hiszen akárki megesküszik mai 
napság egy vöröshagymáért, még se lesz „kutya-
baja" se. No hát ezt fényesen megezáfolta a szegedi 
büntető-törvényszék a most megtartott tárgya-
lás után hozott Ítélete, hol a panaszos Berényi 
Bálintnét Dr. Filó Lajos ügyvéd képviselte, és amely 
tárgyalás után a tőrvényszék Lakos Imrét, mint ha-
mis eskü-tevőt, másfél évi szigorú börtönre és 100 
frtra Ítélte. Jó tanúság ez sokaknak. — Van 
még igazság és a bűnt törvényesen sujtoló erős ha-
talom I Az elitélt felebbezett, de terhére felebbezett 
a kir. ügyész is. 

— Szörnyeteteg. Olvasóink talán emlékez-
nek rá, hogy félévvel ezelőtt hirt adtunk arról a 
szörnyű esetről, hogy a szomszéd H.-M.-Vásárhelyen 
egy elvetemült suhancz, Diószegi Flórián, apját, 
anyját és 6 testvérét legyilkolta, csupán azért, hogy 
a csekély vagyont - 23 hold főidet — a kezei közé 
kaphassa. A héten ült tőrvényt fölötte a szegedi 
törvényszék, de em Ítélhette halálra, mert még 19 
éves sincs; de a törvény által kiszabott legnagyobb 
büntetéssel, 15 évi fegyházzal sújtotta a szörnyeteget. 

— F o g o r v o s czimü minapi hirünk kapcsán 
fölemlítjük, hogy a nálunk előnyösen ismert Kovács 
J. budapesti fogorvos — mint egy hozzánk intézett 
levelében írja — a héten okvetlen megérkezik, s a 
Kass-szállóban vesz lakást. Ismételten felhívjuk erre 
a fogbajban szenvedők figyelmét. 

— Verekedés a piaezon. Csák János II. 
tized 254. sz. és Gáspár György I. tized 538. sz. a. 
lakosok között a piaeztéren folytatott parlamenti 
tanácskozások alkalmával némi nézeteltérés merült 
föl, ami előbb in parlamentáris kifejezésekie, később 
pedig arra ragadta a két atyafit, hogy a markukban 
lévő somfa argumentumokkal kegyetlenül fejbe tisz-
telték egymást. A helyszínére siető rendőrök alig 
tudták szétválasztani a bőszülten „vitatkozó* feleket. 
Azt a kárt, amit a kölcsönős argumentumok okoztak 
bennük, csak elviselnék valahogy, de az a baj, hogy 
az izgága rendőrség nem elégszik meg ennyivel, ha 
nem egy kicsit a hűvösre is teszi ő kelmeiket. 

Gáspár István, városszerte ismert és 
többször büntetett csavargó, valami rosz fát tehetett 
a tűzre Szegeden, mert az ottani rendőrség az elő-
élete után tudakozódik, azzal a megjegyzéssel, hogy 
ott le van tartóztatva. 

— Rakonczátlankodó inasok. Két czi-
pész és két lakatos inas pénteken este az iparos 
iskolából hazamenet éktelen duhajkodást vitt véghez 
az utczán, ugy, hogy a mi türelmes rendőreink is 
megsokalták, és bekísérték őket. A kapitányság 
„ke l l ő i n t e l m e k * után szabadon bocsátotta 
ugyan őket, de nem ártana, ha a mestereik — 
Kmetykó czipész és Kertész lakatos iparosok — 
szintén nem sajnálnának egy kis lábszijat és egyéb 
„erkölcsjaviló* instrumentumot a rakonczátlankodó 
sihederektől. 

— V i l á g n a p l ó ! Érdekes vállalat élére állott 
ismét a „ T e l e f o n H í r m o n d ó * szerkesz-
tője J. Virág Béla budapesti hírlapíró. „Világnapló* 
czimen oly hetilap jelenik meg szerkesztésében 
jén, mely eddig páratlanul áll a maga nemében. A 
hirek lexikonja lesz ez, vagyis hetenkint összegyűjti 
a het folyamán a világsajtóban megjelent összes hí-
reket és czikkeket. A rendkívül érdekesnek ígérkező 
hetilap előfizetési ára egy évre 6 frt, félévre 3 frt, 
negyedévre 1 frt 50 kr A pénz a „Világnapló* ki-
adóhivatalának küldendő: Budapest, IX. Rákos-
utcza 2. Az uj vállalatot melegen ajánlhatjuk ol-
vasóink figyelmébe. 

— Óriás hordó. A heidelbergi hires hordó 
csak egy tonnilcska ahhoz a szörnyeteghez képest, 
a mely jelenleg a párisi borcsarnokban áll és a 
melynél nagyobb hüvelye még nem volt szőlő levé-
nek. Ez az óriás hordó 850 hektóliter bort foglalhat 
magában és magassága 7 méter. Az óriás hordó 
belülről őt részre van felosztva és igy öt különféle 
borfajta van benne, a nélkül, hogy ezek összekeve-
redhetnének. A töltés légnyomás utján történik. A 
hordó súlya, ha üres 11 ezer kilogramm és 96 ezer 
kilogramm, ha tele van. 

— Uj ágyu. Párisból sürgönyözik, hogy a 
langonandi lőtéren két hadtestparancsnok jelenlété-
ben egy uj ápyut próbáltak ki. Az ui öldöklő esz-
köz kalibere 75 milliméter s lövege 6 és fél kilogramm 
sulyu. A kezdősebessége másodperczenként 600 méter. 

Elhaltak névsora. 
Szentes, 1894. február 17-től február 24-ig. 

Kuti Sándor 58 éves, mirigyrák. - Csortos 
Gyula 17 éves, tüdő vész. - Sebők Mária 9 hóna-
pos hörglob. — Vecseri János 65 éves tüdŐlob. — 
Keresstes Nagy Eszter 13 hónapos, álképlet. — 
Sz. Nagy Béla István 11 hónapos, torokgyik. — Ku-
nus Erzsébet 71 éves, aggkór, Mészáros János 
65 éves, csontszú. — Mészáros Sára 74 éves, tüdő-
vész. Rúzs Molnár Bálint 4 hónapos ránggörcs. 
— Gránicz Mária 1 és fél éves, fogzás. — Négyesi 
Ferencz 33 éves, nehézkór. 

Szerkesztői üzenet. 
Kovács K á l m á n , Csongrád. Nagy sajná-

latunkra, ezúttal későn érkezett. De jövő számunk-
ban hozni fogjuk. Szíves üdvözlet. 

Rad imeczky Zol tán Tisza-Roff. A kiadó-
hivatal pontosan küldi a lapot; tehát a postán té-
vedhetett el. Intézkedtünk, hogy a hiányzó számot 
megküldjék. V. Szőcs Géza a szentesi főgimnázium 
tanára, 

Puszta-Péteribe. A lapot megindítottuk, s 
megküldtük a feruár 1-től kezdve megjelent összes 
számokat. Az előfizetést is onnét számítjuk. Fogadja 
üdvözletünket. 
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Pintér István Üzlet-megnyitás. 
Tisztelettel tudomására hozom a t. cz. kistőkei tanyáján 2 kazal here-szénája van, 

közönségnek, hogy a helybeli I-ső 48-as 
népkör vendéglősévé megválasztat-

ván, üzletemet a mai napon megnyitom ; s 

miután a kör engedelméből nyílt korcsma-
Üzletet is folytatok, a kör-tagokon kivül 

más Yendé f eke t is szívesen látok. Kitűnő 

csongrádi bort literenként 30 krajczárért, és 

saját főzésű szilvapálinkát literenként 1 frt 

20 krért noká lok ki. A t. közönség szives 

pártfogását kérem. 

8zentes, 1894. febr. 25. 
Tisztelettel 

Bese Líijos. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek az 1894-ik évi fősorozásra 

felhivott I., II. ¿és Ill-ik korosztálybeli had-
kötelesek, hogy a fősorozás ez évi april 
hó 2, 3, 4 és 5-ik napjain fog meg 
tartatni, és pedig megvizsgáltatnak : 
ápril 2-án az I-ső ko.-beli hadkőt. 1-től 200 sorsz.-ig 

, 3-án f I. . , , 201-től 309 
és a 111-ik , , , 1-től 126 

ápril 4-én a Il-ik , , , 128-tól 330 
és a Ill-ik , , , 1-től 181 

ápril 5-én a 111-ik , „ , 182-től 192 sorsz.-ig 

és előállíttatnak az önként jelentkező had-

kötelesek ; apák, munka- és keresetképesség 

tekintetéből leendő megvizsgálás végett, és a 

helyben tartózkodó idegen illetőségű had-

kötelesek. 

A sorozásra minden hadköteles külön 

fog beidéztetni, és a kitűzött napon való pon-

tos megjelenésre — szigorú büntetés terhe 

mellett — hivatik fel. 

Kelt Szentesen, 1894. febr. 23-án. 

Magyar Elek, 
h. főjegyző. 

Hoffer Lőrincz örókösei-féle ház 
Szent György naptól fogva bérbe adandó. 

Értekezhetni Scheinberger és Popper bőrke-

reskedői üzletben, ref. eklézsia bérház. 2V3 

Veszett Nagy Sándor iv2 
tudatja a tisztelt gazda-közönséggel, hogy a 

lóherélést megkezdte és kívánatra közel vi 

dékre is a czélból átrándul. 

Lakása I. t. 543. sz. a. van, a vásárzugban. 

II. tized 443. szám alatt 
egy külön szoba konyhával együtt kiadó. 

Értekezni lehet Berényi Lászlóval ugyanott, 

Szabadka melletti 
almási uradalomban 10 ezer darab birka és 

300 darab szarvasmarha vállaltatik f. évi 

legeltetésre. Bővebb értesítést ad Magyar 
urad. Intéző Bács-Almáson. 1—2 

Dezió J á n o s 
vekerháti másfél fertály tanyaföldje 
1894—1895. évre haszonbérbe kiadó. Érte-

kezni lehet II. tized 348. sz. a., vagy pedig 

a helyszínén, a vekerháti 10-ik sz. tanyáján. 

1810. alisp. 1894. Csongrádvármegye alispánjától 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes, rendezett tanácsú városnál vá-

lasztás utján betöltendő, évi 700 frt fizetés-

sel javadalmazott gazdászati tanácsnoki, és 

évi 500 frt fizetéssel javadalmazott adópénz-

tári tiszti állásra ezennel pályázatot hirdetek 

s felhivom mindazokat, kik ezen tiszti állások 

valamelyikét elnyerni kívánják, hogy képesí-

tettségüket és erkölcsi magaviseletét igazoló 

okmányokkal kellően felszerelt pályázati kér-

vényeiket f. évi mártius hó 10-ik nap-
jának d. utáni 5 órájáig hozzám 

nyújtsák be. 

Megjegyzem mikép a megválasztandó 

adópénztári tiszt 1000 frt hivatali biztosíté-

kot lesz köteles a városnak nyújtani. 

Szentesen, 1894. február 20-án. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1—3 alispán. 

öl számra is eladó. 3V3 

Bérbe adó lakás. 
Betlehem utcza I. t. 412 számú Volfinger-féle 

házban két szoba és hozzátartozóval Szent 

György naptól fogva haszon bérbe kiadó 2Y3 

Hirdetés. 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

séget értesíteni, hogy a megnyíló tavaszi 

évadra, a szobafestéshez szükséges ujdivatu, 

ízléses mintákkal láttam magamat el, s már 

most felhivom a t. közönség figyelmét, hogy 

a szakmámba vágó munkákat a legjutányo-

sabb árszámitással vállalom el; úgyszintén 

mindennemű mázoló munkát, czég-
táblairást fára, vászonra, falra vagy 

üvegre, valamint aranyozást és bron-
zolást. 

Javításoknál a legmérsékeltebb munka-

dijat számítom. 

A n. é. közönség szives pártfogását kérve 

tisztelettel 

Hegedűs Márton, 
szoba-czimfestő és mázoló. 

Lakásom 1.1. 225. sz. Ugrai kovács-féle saját házamban. 

Értesités. 
Van szerencsém a n. érd. közönség szi-

ves tudomására hozni, hogy a Hegedűs 
testvérek czég társaságból barátságos ki-

egyezés utján kiléptem és ezután önállóan 

fogom iparágamat folytatni, ezt igyekezni 

fogok jó, pontos és jutányos munkámmal ki-

érdemelni, kérve a n. érd. közönség szives 

pártfogását. Egyszersmind tudatom, hogy 

Kossuth-téri sarkon a volt Burián-féle helyi-

ségben egy, minden igényeknek megfelelő, 

festék- és ecsetáru s ezzel kapcsolat-

ban ffíszer-űzletet rendezek be. 

Különösen felhivom azon iparosok figyel 

inét, kik szükségletűket nálam fedezhetik, egy 

próba-vásárlásra, hogy meggyőződhessenek 

áruim kitűnőségéről. 

Továbbá tudatom a n. érd. közönséggel, 

hogy ü z l e t e m b e n mindennemű szoba-
czégfestés és m á z o l ó - m u n k á t el 

fogadok, magamat a n. érd. közönség szi-

ves pártfogásába ajánlva. 

Szentes, 1894. február hó. 

Tisztelettel: 

2V3 HEGEDŰS IGNÁCZ, 
szoba- és czégfestő. 

Lakásom 111. tized 191. szám Weinmann Salamonnál. 

495.—1894. Szentes város aljegyzői hivatalától. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi 

miniszter ur által 66294. számú rendelete 

értelmében a ló, kocsi és szekerek összeírása 

az 1894-ik évre elrendeltetett 

Felhivom tehát a város bel és külterü 

létén levő, ló, kocsi és székér tulajdonosait, 

hogy lovaik, kocsiaik és szekereiknek össze-

írása végett, a tul a kurczai volt iskola épü-

letben levő hivatalomban f évi február 
hó 25-ikétől márczlus hó 31-ig 
annál is inkább jelentkezzenek, mert a beje-

lentést elmulasztók, vagy elkésetten jelent-

kezők a törvény által megszabott a szegény 

alap javára minden ló után 10 frt pénzbirság-

gal fognak büntetettni. 

Szentes, 1894. február hó 19. 

Herczka Zsigmond, 
3-3 jegyző. 

24. szám. 

618—aü 894. Szentes város adóhivatalától. 

Hirdetmény. 
Az 1894. évre szóló I. II. oszt. ker. 

adókivetési lajstrom Szentes város adóhiva-

talában a f. évi február hó 19-től 
február 26-ig oly figyelmeztetéssel lesz 

közszemlére kitéve, hogy mindazok, kik a ki-

vetésben. meg nem nyugszanak, felszólam-

lásaikat, és pedig: 

a) azon adózók, kik az ezúttal kivetett 

adónemmel már a mult évben is meg voltak 

róva, a lajstrom kitételének napjától ; 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-

tett adónemmel a kivetési évben először ro-

vattak meg, az adótartozásaiknak az adó-

könyvecskéikben történt bejegyzést követő 

15 nap alatt a városi adóhivatalban benyújt-

hatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul 

elkésve beadott felszólamlások figyelemb 1 vé-

tetni nem fognak. 

Szentesen, 1894. február 17-én. 3—3 

Bugyi Antal, 
h. aü. tanácsnok. 

Meghívás 

a Csongrád megyei takarék-
pénztár részénytársaság 1894. évi 
márczius hó 10-én délelőtt 10 órakor Szen-

tesen saját helyiségében (Hariss ház) tar-

tandó 

Ill-ik évi rendes közgyűlésre. 
Tárgysorozat: 

1. Zárszámadások előterjesztése, az igaz-

gatóság és felügyelő bizottság jelentésével, a 

a tiszta nyeremény felosztása iránt határozat 

hozatal és a felmentvény megadása. 

2. Az alapszabály értelmében előterjesz-

tett indítványok tárgyalása. 

3. Két üresedésben lévő igazgatósági 

tagsági állás betöltése és az alapszabályok 

40. §-a értelmében kilépő négy igazgatósági 

tag választása. 

4. Egy felügyelő bizottsági tagnak vá-

lasztása. 

5. Jegyzőköny hitelesítésére küldöttség 

kinevezése. 

Az eredeti mérleg és zárszámadások a 

mai naptól a közgyűlés napjáig az intézet 

helyiségében a tisztelt részvényes tagok ál-

tal megtekinthetők. 

A közgyűlésen szavazati jogaikat csakis 

azon részvényes tagok gyakorolhatják, a kik 

az alapszabályok 30. §-a értelmében, igazol-

ványaikat a közgyűlést megelőző 8 nap alatt 

az intézet pénztári hivatalában átvették. 

Szentes, 1894. február hó 16-án. 

2V3 

Balogh János, 
elnök. 

G O c o o o o o i o o i o c o o o o o o n 

fogorvosi műterme SZEGEDEN, 
uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

Műfógak és fogsorok 
24-48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
Plombirozások 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

Fogak tisztítása, 27 

mindenféle fog- és szájmütétek. 

Rendelési idő: d. e. 9—12, d. u. 2 - 5 óráig. 

Fogmtttétek oooainn&l es altató-gázzal de l l-12-lg. 

VIDÉKIEK ÉS ÁTUTAZÓK 
előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-

jére különös tekintetben részesülnek. 

Sitntes, 1894. Nyomatott Sima Fereacz gyorssajtóján. 
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