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

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és] nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

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

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egyes s z ám ára, 5 Icr. 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 
kik az előfizetési pénzek beszedéséyel is meg Tannak bizYa. 

Erőszakos ember. 
I 

Béke lenne Csongrád vármegyében egy-i 

szerre, nem volna itt semmi baj, kifogástalanul 

folynának a dolgok, szóval jól menne minden, 

ha Sima Ferencz nem volna oly erőszakos 

ember, ki ellenmondást nem tűr, terrorizál 

mindenkit, és lehetetlenné kiván tenni Cson-

grádmegyében minden intelligens embert, 

üldöz mindenkit, ki az ő befolyása körén 

kivül akar, vagy bir érvényesülni. 

Ez a csongrádmegyei bajok kútforrása 

s ezért nem lehet Csongrádmegyében béke 

és nyugalom, mig Sima él vagy a közéleti 

küzdelmektől vissza nem vonul. 

Ezt a véleményt igyekeznek a felső kö 

rökbe átplántálni Csongrádvármegyéből azok, 

kiknek nehéz és kellemetlen Sima és párt-

jának alkut nem ismerő küzdelme, s kiknek 

ide lenn gyökerük és levegőjük nincs, tehát 

fölülrő óhajtanák a — Zsilinszky korszakból 

ismereles és kedves emlékű — döntő befo-

lyást a maguk javára kierőszakolni. 

Ilyen szavakat hallottam fent, s a fönt 

vázolt véleményt propagáló leveleket olvastam, 

s mivel még isten kegyelméből élni óhajtok, 

a közélettől pedig leges-legkisebb szándékom 

sincs visszavonulni; de a megye békéjét 

óhaj tóm; annálfogva azon tisztelt urak és 

párt tájékozására, mely felső világításból, az 

én erőszakoskodásomban szereti kerestetni 

Csongrádvármegye békéjének és nyugalmának 

hiányát : legyen szabad ezen a helyen elmon-

dani <gyet-mást, hogy az az erőszakos ember, 

ki itt a pákuliczvilág véleménye szerint min 

den bajnak a kútforrása, ha még nem volna, 

hát a maga igazi czéljában meglegyen vi-

lágítva. 

Ha erőszakoskodás volt az, hogy én a 

Stammer korszak alatt a megyei kormányzat 

egész vonalán felburjánzott bünt és vissza-

élést nem tűrtem, akkor beismerem, hogy én 

erőszakos ember vagyok, ki a múltban lelkem 

heve egész extásisával igyekeztem útját állni 

a Fekete Márton és társai által protezsált 

ezen kormányzati rendszernek. 

Ha erőszakosság az, hogy én örökös 

botlás, sőt arczpiritó szégyennek tartom, hogy 

a mult után Stammer egész fizetésével pen 

zionáltatott, akkor én az erőszakot képvisel 

tem, mikor ezen erkölcstelen határozat ellen 

küzdöttem. 

Ha erőszakoskodás az, hogy Tasnádinak 

szuronynyal csinált polgármesterségét lehe-

tetlenné tettem, s kijelentettem, hogy felfüg-

gesztetem azért mert fel kél, azért mert le-

fekszik ; de nem engedem meg, hogy egy a 

nép legszentebb jogának gálád eltaposásával 

csinált polgármester visszaülhessen a polgár-

mesteri székbe, — sőt még abba sem egyez-

tem bele, hogy a hivatalba pro forma vissza-

vezettessék, — ha ez erőszako kodás, akkor 

beismerem, hogy erőszakos ember vagyok. 

Ha erőszakoskodás, hogy a szentesi pol-

gármesteri választásnál elkövetett soha el nem 

felejthető bün, majd a tápéi kerület népé-

nek választási jogával űzött becstelen eljárás 

folytán lehetetlenné tettem Zsilinszkynek Cson-

grádvármegyei főispánságát, akkor engem az 

erőszakoskodás vádja méltán megillet. Ha 

erőszakoskodás az, hogy Fekete Márton és 

társainak paktum tagadó eljárását kérlelhet-

len erkölcsi kritika alá vettem, és felhittam az 

ilyen eljárás ellen a közvélemény megvetését, 

akkor méltán illethet az erőszakosság vádja. 

Ha elitéltem Tallián Bélát; mert a megyei 

választásokkal szemben, a tiszta választás 

eszméjével kelt harczba, s ha nem tűrhettem 

az ő taktikázó rendszerét, s ha ostoroztam azt 

az átutazó vigécz szerepet, melyet ő Csongrád-

vármegye kormányzatával csinált, s már rég 

követeltem, hogy Csongrádmegyének oly fő-

ispán adassék, ki egész lelkét arra áldozza 

és pedig nemes ambiczióval, hogy az itteni 

tűrhetetlen állapotok megjavíttassanak, akkor 

beismerem, hogy én erőszakos ember vagyok. 

Ha erőszakosság az, hogy nem tűröm el 

és küzdeni fogok a végletekig azért, hogy a 

nép érdekében a mai uradalmi kormányzási 

szellemnek vége vettessék, akkor beismerem, 

hogy erőszakos ember vagyok. 

Ha végre erőszakoskodás az, hogy tollam, 

szavam, szivem és lelkem ott volt egy egész 

ember ereje és lelkesültségével mindig akkor, mi-

kor akár Szentesen, akár Csongrád vármegyében 

arról volt szó, hogy teremtsünk és alkossunk, 

hogy ez a darab föld, mely nekünk közvetlen 

otthonunk felvirágozzék, — ha mert talán 

ezen a téren legtöbbet igyekeztem tenni, - ak-

kor beismerem, hogy erőszakos ember vagyok. 

De ha azt kérdezitek, hogy ennyi erősza-

koskodás után és életemet, vagyonomat egy-

formán koczkáztató küzdelmek között; kér-

tem-e és kivántam-e a néptől valaha valamit: 

erre nyugodt lélekkel azt felelhetem, hogy nem ! 

S ha mindezek után azt kérditek, hogy 

meddig akarok még erőszakoskodni ? — Erre 

azt felelem, hogy mindaddig mig én és a párt, 

mely nézetemet osztja, arra a meggyőződésre 

nem jut, hogy most már felesleges a harcz 

és küzdelem; mert az én és pártom erősza-

koskodása folytán átalakult a közszellem ugy, 

hogy a közkormányzat megtisztult erkölcséből 

önként folyik az önzetlen, tiszta és becsületes 

adminisztráczió s a nép érdekének és jogámik 

feltétlen tisztelete. 

Mig ez az idő elkövetkezik, addig aka-

rok s ha isten is ugy akarja, addig fogok 

küzdeni s azután alázatos megadással hajtom 

le erőszakos fejem és pártom zászlaját a 

megújhodott jobb kor szelleme előtt ! 

Sima Ferencz, 

Legyen tehát világosság! 

i. 

Rég érzett baj volt az, hogy Algyő, Sándor-
falva és Mindszent községek szellemi és anyagi fej-
lődését, mindenkor megakadályozható, a Pallavicini 
uradalom tisztsége egyeseinek túlkapása, valahány-
szor csak akarta. 

Példa reá, hogy többet ne mondjak, az algyői 
tanyai iskola csak nem régiben e lapok hasábjain 
is megszellőztetett ügye és hogy a még többiről hall-
gassak, a Sima Ferencz és Basa Kálmán között le-
folyt beszélgetés után, e czikksorozatban bemuta-
tandó okmány is. 

Óriási bünt követne azonban el az, aki e do-
logban, magának, a hazánk történelmében már év-
századok előtt is szerepelt Pallavicini családnak, il-
letve annak jelenlegi fejének őrgróf Pallavi-
cini Sándornak látná a kezét; mert az a nemes őr-
gróf, a kinek egyik őse 1803-ban, igy tudott még 
szólani a kesergő algyőiekhez, hogy: » m i n d e n 
n y o m o r u s á g t o k b a n é d e s a t y á t o k 
l e s z e k " ; a kinek ősét 1833-ban szept. 5-én a 
Tiszán legelőször megjelenő gőzhajón még tüntetés-
szerű bizalommal kereste fel a legnagyobb magyar: 
Gróf Széchényi István, 280 szegedi polgárral egye-
temben Algyőn; a kinek őseit, az az algyői nép pl. 
mely még közvetlenül érintkezhetett ezekkel, emlé-
keiben még ma is szent kegyelettel őrzi, s a ki vé-
gül csak 1879-ben a Tiszaparton személyesen vi-
gasztalta meg az akkor általa csak boldognak kép-
zelhetett Sándorfalvával, az árvízkárosult algyőieket, 
— hogy csakis nagylelkű és nem oly törpe jellem 
lehet, a ki azért hagyna nyomorogni ezreket és ez-
reket és csakis azért nem adna az ő uradalmát egy 
egész életén keresztül szolgáló embereknek haszon-
béres földet; mert az a nép, még ebben iz Sima 
Ferencz dicsősségét látná, hát ezt mindenki hiszi 
róla és ez csakis igy lehet. 

Hiszen ha Pallavicini Sándor őrgróf birtokából, 
még azok számára is 500 holdas bérlet jut, az al-
győi jegyző komájával egyetemben, akik 1879-ben 
nemcsak Szentesre jártak el, az őrgrófi intentió — 
a sándorfalvi telepitést — meghiusithatására 
pártfogásért könyörögni, de ennek az intenció-
nak teljes agyoncsaphatásáért még Hód mező-Vásár-
helyre is elmentek a felbujtott nép pénzére ügyvé-
det fogadni, csak nehogy néptelenné váljék az az 
Algytf, a honnan e most emiitett urad. bérlőknek, 

akik mellesleg legyen mondva, nem azóta nagy-
bérlők, hogy Nóvák mellett korteskodtak, de csakis 
azóta, mióta Kovács Kálmán ellen felhasználtattak — 
nem vitte el az ár, jó karbon megmaradt szélmal-
maikat ; ugy bizonyára még azok szamára is jutna 
onnan egy kis haszonbérelhető föld, akik igy az őr-
gróf ur érdekeinek még sohasem ártottak, de akik, 
noha annak uradalmát hosszú évtizedeken keresztül 
mindig hiven szolgálták, mégis a 8-10-ik határba 
kénytelenek elmenni nyáron részre, addig a mig az 
algyői uradalomnál még ráczok és idegenek is kap-
nak munkát, csakhogy kenyeret adhassanak télen 
annak a 40 kros napszámból tengetett családnak, a 
mely az őrgrófi birtok mellett tengeti eletét. 

Igen ám, csakhogy a dolognak ily iránybani 
rendezéséhez, szükség volna arra is, hogy az őrgróf 
ur, a ki 1879-ben 600 hold földet hasitott ki ura-
dalmából az algyőiek áttelepithetésére, s aki azóta 
is, az előtt is minden nemes eszmének megnyerhető 
volt még, de aki ugyanakkor, midőn a fentjelzett 
invidiumok 500 holdas bérletet nyertek, egy község, 
— melyhez pedig őt gyermek-évei boldog emlékei 
tűzik — képviselőtestületét, ridegen utasította el, alább 
bemutatandó kérvényével, főtisztje által tisztán lás-
son mindent és ne oly emberek informácziói után 
ismerje meg a viszonyokat, akiknek még az is fáj, 
hogy Sima Ferenczet, többre becsüli nálluknál a nép. 

Meghiszem azt! De hát ki az oka ennek? 

Legyen ott is annyi önzetlenség és nemeslel-
küség, mint Sima Ferencznél van, és legyen több 
érzék a kultura felkarolása iránt, mint ott tapasz-
talható, a honnar«, még egy oly iskola ügyét is, 
mely év ken keresztül ingyen neveli az urad. tan-
köteleseit, csak érdekből tudnak felkarolni; és legyen 
végre annyi szeretet az iránt a magyar ember iránt, 
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kinek nemzedéke nemcsak eddig védte meg azt a 
főidet, amely most azoknak ad uras megélhetési 
módot, akik Simához küldik a szegény embert ha 
ez földet és nem alamizsnát kér pénzéért, de aki-
nek vagy unokáinak hazafiságára újból apellálni 
fognak ezek az urak, ha majd védeni kell a hazát 
s e hazában az ő kényelmüket is, — mint a meny-
nyit tiszteletet ők kívánnak tőlünk saját érdekeik s 
elveik iránt, — ugy majd őket is megbecsüli az a 
nép, a mely Sima Ferencznél csak azt az elvet ér-
vényesíti, hogy: cuiqe suum. 

Igen ám, de mikor fog ez bekövetkezni. . . í 
Addig aligha, a mig a mai rendszer fog ott ural-
kodni, a hol még egy nép nyomorát is csak azért 
nem akarják enyhíteni; mert Sima Ferencz nevének 
nimbusától félnek, és bizonyosan kell hogy féljenek 
attól, hogy az a Sima Ferencz, aki egy vármegyét 
tudott meghódítani nemeslelkűségével az őrgróf előtt 
is, igazi Sima Ferencznek tűnjék fel. 

Ennek pedig be kell következni; mert a mai 
rendszer ott szoczializmust fog szülni, ettől pedig 
mentse meg a jó isten azt a jobb sorsra érdemes 
népet. 

Igen, a mai rendszer átkot s bajt fog szülni; 
mert aligha van az uradalomban olyan ember, aki 
a befolyás óriási hatalma miatt tudomására merje 
hozni az őrgróf urnák azt, hogy egy oly néppel 
szemben, amely pl- csak 1859-ben is, midőn 27 
ezer hold földje volt mentesítendő a Pallavicini ura-
dalomnak, hát az ennek mentesítésére szolgáló Per-
csora vadkerti tőltésvonal kiépítésénél, addig a mig 
maga az óriási előnyt ebből úgyszólván csak egye-
dül nyerő uradalom 1002, azaz ezerkét köb öl föld 
beépítésére köteleztetett, hát az e vonalban egy talp-
alatnyi földdel sem biró Algyő addig mintegy 13 ezer 
azaz tizenháromezer köb öl föld beépítését volt kény-
telen elvállalni ingyen — mégsem egészen ember-
séges dolog az, ha ugy bánik az uradalom, hogy 
azoknak még magasabb haszonbér mellett sem ad 
töldtt addig amíg ily munkát sohasem végző nagy-
bérlők ezer holdakat bérelhetnek kisebb haszonbé-
rért, körülbelöl csakis azéit, mert hát a községek 
népei nem becsülik meg ugy Nóvák Józsefet, mint 
azt, aki nekik soha sem igérte oda vagy örökároni 
megvehetésre, vagy pedig hosszú időközi olcsó ha-
szonbérelhetésre a Szomolyát és Baktát. 

Igen, aligha van ma oly valaki ott, aki az őrgrófot, 
ki minden karácsonykor tekintélyes pénzösszegeket osz-
tat ki a lelkészek által uradalma községei szegényei kö-
zött, felvilágosítsa arról, hogyha hangzik is fel ott 
az urad. községeiben néha-néha elégedetlenség által 
kisajtolta átok, hát az nem reá szól, de csakis az 
olyan tisztre, a ki még egy óriási munka végzéséért 
birt, külömben másra használhatlan legelőből is ki-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Sakk matt. 
(A második parthie.) 

Elbeszélés. 

Irta: Siriusz. 
(Vége.) 

Ila az ágyban feküdt, megfehéredett ajkakkal, 
halálsápadt arczczal. Szemei, mint a sötét éj tüzes 
csillagai ténylettek. Bizonyosan a magas láztól. A 
sok orvosság szaga egészen betöltötte a szobát s 
llának apró, ziháló, szakadozó lélekzése azt a benyo- ou* cuucts uuui muLor a szem aiya eltávozott 
mást tette, hogy ez a szegény leányzó sem sokáig Ila nagyot kaczagott, felült ágyában, letörölte arczá 
íog már tanyázni a siralomnak völgyében. Laczi ° ai—* * i. o j — '"•ej^"*'"« uaww ivi a vaaiaft ivi 
doktor az ágy mellett állt, egyik kezével a beteg Imrét, s szólt: 
lí f aha! f n rvinlrvl 1 n wnr% A nllrVvX •« JL —JL 1 JL L i 1 _ 1 1 _ A T > « i üterét tapintotta, másikbán óráját tartotta. Arcza 

belépőket. 
—- Kisasszony, — szólt az orvos a merev te-

ide jönni, 
Ila kissé félre fordult, hogy a lelkészre nézzen 

Aztán elhaló, fuvalomszerü hangon suttogott: 

ité 
zug 
har 

ítélőszéke elé . . . állíttatom. . . . már 
zug . . . fülembe az an . . . angyalok 

gan tér . . . térhessek meg az ő 
fényesség . . . hazájába. Kapcsolja . 
. . . kötelékkel . . . szive . . . szivemet 
. . . szerelmesemmel. . . . Tegye . 
óh . . . 

Fuldokló köhögési roham vett erőt a betegen 
Az orvos nem engedte tovább beszélni. A pap tit-
kon az orvosra pillantott, kérdőleg szegezve rá te-
kintetét. 

— In extremis . . . súgta az orvos. — Vége 
. . . vége. — Jó lesz sietni. 

— Gyermekem, szólt a pap kenetteljesen, — 
kívánságodat teljesitendem. Az Isten szolgája imád-
kozik érted, te pedig gondolj az Egre, s kérd a vé* 
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zárja azt a polgárt, ak:nek más politikai nézete mer 
lenni mint a mi neki van, de a kinek apái is az ő 
uradalmát szolgálták; és hogy az a veszedelmes 
tan, melyet soczializmus név alatt ismer a világ, 
okvetlenül kell hogy bejöjjön az ő uradalma köz-
ségeibe is igy, ha ott nem a méltányosság de a 
politikai gyűlölet kormányoz az ellenzéki emberek-
kel szemben, és egykor majd az özvegyek és árvák 
átkai is jajkiáltással fognak kitörni, ha e seb gyó 
gyulást nem nyer. 

Mert hát hogy oly kormánypárti rendszer mel-
lett, amely csak azért nem segit a népen, mert az 
ezt is Sima Ferencznek tulajdonítaná, hogy már 
vége nem lehet annak a dolognak, amely a meg-
élhetését támadja meg más, az eddigi haszonbérlet-
től is megfosztott népnek a haszonbéres földek el-
vevésével — azt mindenki belátja; mert hiába! ha 
a gyomor is kiáltani fog egyszer nemcsak a sziv ke-
serve, — akkor már baj lesz. 

Azt hiszem, az őrgróf ur nem politizálni, de 
csakis uradalmát akarja kormányoztatni tisztjeive!; 
mert hiszen mindaddig, mig az ő érdekeit senki sem 
sérti, reá nézve egészen közönyös kell hogy legyen 
az, vájjon Sima Ferencz e Tápén a képviselő vagy 
más, de az már nem lehet közönyös, hogy az 
nép, amely századok óta él ott, a hol az ő uradalma 
van és a hol őt évtizedek óta szolgálja mint nap-
számos, átokkal veszi e majd nevét ajkára, avagy 
szeretettel . . . ez is hizonyos. 

Jól mondta azt II. Lipót király egy századdal 
előbb, hogy az „eszméket szuronynyal leverni nem 
lehet" ; mert ez nagyon is igaz; miért küzd tehát 
a Pallavicini uradalom ma oly eszmék ellen, amelyek 
bánthatják ugyan egyes tisztek képzelt vagy nem 
képzelt mindenhatóságát, de magát az uradalmat 
és ennek jogos érdekeit nem sértik, azt nehéz felfogni, 

Üldözést szenved e pedig a Pallavicini urada-
lom részéről mostanában oly intenczió is, ¡amely még 
egyrészt hazafias, addig másrészt az uradalom ér 
dekeire nézve határozottan kedvező is, vagy nem, ? 
Ezt a következő czikkeimben fogom bemutatni. 

Kováos Kálmán. 

Országgyűlés. 
A február 23-iki ülésben Szapáry Gyula gróf 

a napirend előtt szólalva fel, visszavágott azokra a 
csipkedésekre, a melyeket a pénteki ülésben Szilágyi 
Dezső igazságügyminisztertől kapott. 

Elmondotta ugyanis, hogy az igazságügymi 
niszter a pénteki ülésben elmésen figurázta ki, mi 
kor azt vetette szemére, hogy két izben is volt 
belügyminiszter s ugy látszik még sem ismeri az 

ságáról, fényes gyönyörűségéről, mely örökké tartó 
Bizzál leányom az irgalmas úrban. 

— Erős az én bizodalmam, — susogott a beteg. 
Imre fogott még egy tanút az orvos mellé. A 

szomorú czeremoniát aztán hamarosan elvégezte a 
lelkiatya. A beteg látszólag megkönyebbült, szemeit 
hálásan emelte a lelkészre, s most már érczesebb 
hangon beszélt: 

— Lelkiatyám ! ugy érzem, mintha ezer mázsás 
kő esett volna le a szivemről. 

A lelkiatya szomorúan mosolygott. Szegény 
hajadon ! Lelked megtér teremtőjéhez, — azért ér-
zed magad megkönnyebülve. 

Sok áldás után mikor a szent atya eltávozott, 

ról a vastag kámfor-réteget, örvendve csókolta meg 

7 " ; . T f 17~' "i — x x i ^ a — Látod kedves, édes férjem, nem kell se hir-
vésztjosló volt, s komoran intette csendességre a detés, se dispensatio. Hanem menj, menj gyorsan 
beléüőket. I I r a n i r o o n m l i m ^ Irí n n /\nlr/>(An! : l t 1 > 
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kedvesem, hozd ki az esketési bizonyítványunkat, 
!- hogy még a déli vonaton elutazhassunk a Gazsi es-7 — u. uicic* ic- uugj meg a ueii vuimiuii ej uiaznassunK a uazsi es-

kintetu, mozdulatlan beteg fölé hajolva, itt a szent küvőjére Épen egy órával érkezünk az esküvő előtt 
atya. Kernem nagytiszteletes ur, ha lenne szives Milyen hadd-elhadd lesz ott! Szegény Miczi ieazán 
ide lönni. oainál^m A UH Uí'-.l . » 

•» — * — » j « « v o i , i^utiuii 
sajnálom, hogy ő lett a negyedik, bármit megtennék, 

i. ha segíteni lehetne rajta, csak, természe-
tesen csak azt nem, hogy én maradjak vén leány ©— • wvovu voua aü nem, "ugj cu iiitti dujaii ven leany-

~~ , • • e r z e m ' • • • é r z e m h°ey l s t e n nak. Önnek pedig édes doktor, köszönöm szives közre-
. . l t e m s z é l r p P I A á l l i t t o t n t v i I i i - a / • , W i , . működését. Látja, most már igazán jól érzem ma-

. —*>j—- • . . gamat, s nincsen szükségem többé orvosra. Ugy-e 
. . sonája. . . Teljesítse szent . . . atyám hogy jó pacziens vagyok ? Hanem most már hajry-

u . . . utolsó kivanságomat . . . hogy boldo- janak magamra, mig felöltözködöm. 
. örök . . . — A déli vonattal 11a tárczájában az esketési 

. össze szenl bizonyítvánnyal, mint boldog férj és feleség robogtak 
. . szerelme a másik esküvőre. Vajh, hogy fog ez végződni Y Ilal 

. tegye meg, szivét szorította e tépelődés, de ellensúlyozta saját 
boldogságának érezte e nyugtalanító gondolatokat.' 

i. Kéz a kézben, arany fürtös fejecskéjét férje vállára1 

hajtva, most már részletesen elbeszélte Imrének a' 
villanygyorsaságu házasság meséjét, s Imre mámo-
rító boldogságában áldotta a pillanatot, mikor az a1 

négy szeszélyes lány azt a fogadást tette, mely tün-! 

dér feleségét karjaiba röpítette. És ez a másfél óraj 
amit a kis helyiérdekű vasút elakadása folytán a 
várszegi állomáson kellett tölteniök, első osztályú szűk 
kis külön kupéjukban ; életüknek legboldogabb más 
PAl in i.nlt ^ ~ ~ 1 - O J i > M . 
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1879-ben hozott állampolgársági törvényt, melyet 
pedig elég sokszor kellett alkalmaznia. Ez a meg-
jegyzés nagyon elmés, csak abban a kis hibában 
szenved, hogy 1873-tól 1875-ig (amig ugyanis elő-
ször volt miniszter) bajosan alkalmazhatott olyan 
tőrvényt, mely csak négy évvel később lépett életbe. 
Különben ő nem akart olyan elhirtelenkedve szólani, 
mint az igazságügyminiszter s azért nem válaszolt 
mindjárt tegnap, hanem előbb összehasonlította 
az állampolgárságról szóló törvényjavaslat 21. sza-
kaszának szövegét a házassági javaslat 147. szaka-
szával s ebből az összehasonlításból meggyőződött, 
hogy a két, Horvátországra vonatkozó kifejezés kö-
zött különbség van. 

A hangosan megnyilatkozó derültség ingerelte 
az igazságügyminisztert s nyomban belefogott a 
visszavágásba. 

— Elismerem, hogy első minisztersége alatt 
nem alkalmazhatta a törvényt, de rendes körülmé-
nyek között az is elég valamely törvény megismeré-
sére, hogy valaki — egyszer belügyminiszter. 

(Gróf Károlyi Gábor sietett közbekiáltani : 
— Bár egyszer se lett volna miniszter!) 
— Ami pedig folytatta Szilágyi — az elhirte-

lenkedést illeti, ez a vád sokkal inkább érheti Sza-
páryt, aki t' gnap is, ma is állította, hogy az idé-
zett két törvény szavai között különbség van, de az 
állítás bizonyításával tegnap is, ma is adós maradt . . . 

így végződött napirend előtt a mérkőzés, s az-
tán a képviselők kielégített kíváncsisággal siettek 
vissza a barátságos folyosóra, benn a barátságtalan 
teremben pedig beszélni kezdett a javaslat mellett 
Pulszky Ágoston. Sokkal inkább védte a szabadelvű 
pártot, mint támogatta a javaslatokat s arra fektette 
a legnagyobb súlyt, hogy a Házban és a Házon kí-
vül mutatkozó hittel szemben igazolja a szabadelvű 
pártot, mely néhány évvel ezelőtt még ellenezte az 
egyházpolitikai reformokat, most pedig lankadatla-
nul sürgeti. 

Pulszky után felszólalt Hortoványi József, aki 
természetesen a javaslatok ellen beszélt s arra a 
feladatra vállalkozott hogy az igazságügyiminiszter-
rel szemben bebizonyítsa, milyen rázkódtatásokkal 
járt mindenütt a kötelező polgári házasság behoza-
tala. Hortoványi erős statisztikai apparátussal sze-
relte fel polémiáját, mely éppen e föls erelés követ-
keztében inkább az olvasó, mint a hallgató közön-
ség figyelmére számithat 

Jóval egy óra után végezte beszédét Horto-
ványi s ekkor élénk érdeklődés közben emelkedett 
fel Horváth Gyula. 

A kormánypártnak nagyon tetszett Horváth 
Gyula kiinduló pontja. Azon kezdte ugyanis, hogy 
becsülni és tisztelni tudja Hortoványit és mindazo-

" Ä « S Ä « SuiST. Ä ü » ^ 

Mikor a fiakkeron elhelyezkedtek, nagy boldog-
ságában csak akkor jutott eszébe Imrének, hogy ő 
nekik már Micziéknél kellene lenniök. 

— Szent Isten! — kiáltott — az esküvő azóta 
talán már meg is volt! 

— Jajám ! Akkor tán el is késtünk . . . óh, 
ez a vonatkésés oka mindennek, szólt Ila, de hogy 
nem vettük észre mi, kedves férjem, hogy késünk ? 

— Hiszen mi nem késtünk . . . s azt hittük 
kedvesem, hogy a vonat is ugy halad, mint mi a 
szerelemben . . . De már mindegy, mi nem va-
gyunk az okai. 

Es épen eleget késtek A templomból jövő nász-
néppel együtt érkeztek meg. Gazsiékkal a lakodalmas 
ház kapujánál találkoztak. 

S mikor a két boldog menyasszony, megismer-
vén a történteket, örömökben zokogva, egymás nya-
kába borult, ez a jelenet igazán megható volt. Gazsi 
oda szólt boldog vőlegénytársának: 

— Gzimbora, ez a parthie végre nem lett re-
mis, itt mind a ketten nyertünk pajtás, képzeld ezt 
a jelenetet vásznon ! 

Aztán felvetette tréfásan a kérdést, hogy hát 
most ki a negyedik ? 

Érre aztán Szil ver állt elő, s komoly képpelt 
vágta ketté a csomót: 

Én már VIII. éves jogászgyerek vagyok, s 
bár van az ugy néha, hogy az ember a professorok 
szamársága mián elhasal: de azért nekem mégis 
csak okos embernek kell lennem. Az én bölcs Ítéle-
tem szerint pedig .harmadik" mind a két menyecske, 
a sors mindent jól intéző keze nem engedte meg 
azt az istentelen cselekedetet, hogy e két gyönyörű-
séges szép virágszál ne találja meg a maga kerté-
szét. Azt mondta egy hires szájú ember, hogy a 
boldogság ott a legnagyobb, ahol nehezen küzdőt-
ték ki azt! Én azt mondom erre, ugy engedje a jó 
Isten ! küzdelemmel lett kiviva, legyen a boldogság 
örökké tartó. Csak azt az egyet teszem kötelessé-
gükké a menyecskéknek, hogy férjeiknek ne csak 
„mennyecskét," hanem egész menyországot nyújtsa-
nak. Mivel pedig dupla lakodalom vagyon itt ma, s 
olyan szépen jóra fordult minden, hadd szóljon hát 
az a nóta, hadd dallom el örömömbe' még egy-
szer, hogy : 

„Kicsi nekem ez a csűr, 

Kirepülök, mint a fűr — 

Madár" . . . . 
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kat, akik — habár vele ellentétes alapon — de vi-
lágosan és félre nem érthetően foglalnak állást a 
javaslat meilett vagy íllen Nem helyeselheti azon-
ban azoknak eljárását, akiknek félreérthető nyilat-
kozatai megtéveszthették nemcsak a törvényhozást 
hanem az egész nemzetet z akiknek határozatlan-
sága sokkal veszedelmesebb a reformokra nézve, 
mint a nyilt ellenségek támadása s e bev- zetés után 
Horváth Gyula világosan kifejtette, hogy a vélemény-
eltérések daczára sem tartja szükségesnek a nem-
zeti pártból való kiválást és az Apponyi zászlója 
alól való elpártolást, mert ma is meg van győződve, 
hogy gróf Apponyi Albertnek nagy része van a li-
berális reformok napirendre kerülésében, s hogy ha 
a formára nézve nem is tud egyetérteni az intézők-
kel, magukat a liberális reformokat szivével és egész 
erejével segiti. 

Gyöngysor a reformok egésze s egy drága sze-
met sem szabad belőle elhullatni, mert ez a gyöngy-
sor talizmánja lesz a nemzet erejének s meg fogja 
szilárdítani minden külső és belső támadás ellen. A 
reformokat tehát egészen meg kell alkotni s aki a 
reformoknak egyelőre csak minimumát akarja meg-
valósíttatni, az a nagy elvek iránt nem fogja a szük-
séges bizalmat kelteni, hanem inkább a meglevő ke-
vés bizalmat is megingathatja. S itt rátérve gróf 
Szapáry Gyula beszédére, azt mondotta, hogy Sza-
páry nagy szolgálatot tett volna a nemzetnek és a 
koronának egyaránt s különösen a helyzetet tisz-
tázta volna, ha mindjárt akkor lép ki a pártból 
midőn a kabinet-kérdés fölvetésénél látta, hogy a 
reformok fölvetését meg nem akadályozhatja. 

De ott maradt, daczára annak, hogy a kor-
mány egész preczize meghatározta álláspontját. (He-
lyeslés ! felkiáltás balról: Tisza is bennmaradt í) 
Igaz, Tisza is ott maradt, de a mióta nem a párt 
vezére, azóta nem is hallottuk beszélni és szere-
pelni a párt ellen! Helyeslés és tetszés jobbfelől.) 

Szapáry azt mondja, hogy a liberális reformok 
nem voltak 1892-ben a párt programmjában ; hát 
akkor mire kérték a papok a reverzálist ? (Tetszés és 
és derültség jobbfelől.) Vagy mit gondolt Szapáry, 
amikor 1892. májusban elfogadta Irányi javaslatát ? 
Azt hitte, hogy annak a becsületes férfiúnak 20 éves 
törekvése nem ezekre a most szőnyegen levő javas-
latokra vonatkozott ? (Zajos helyeslés.) Akármit gon-
dolt Irányi, egész múltja azt bizonyítja, hogy azt, 
amit Szapáry tegnap gondolt, nem mondta. (Élénk 
hosszas helyeslés és tetszés.) 

Akkor maga Szapáry is obligót vállalt; hogy 
azt időközben jónak látta nem obiigónak tartani 
többé, arról szóló nem tehet. (Helyeslés.) A mi az 
1868-iki törvényczíkket illeti, legyen szabad megje-
gyeznie, hogy miután ez csak írott malaszt, a pro-
testánsok arra nem sokat adnak. (Ellenmondások.) 
Pedig igy van, hisz tudvalevő, hogy a herczegpri-
mástól kezdve le az utolsó képviselőig, (Zajos hosz-
szas derültség) mindenki a tőrvény végrehajthatat-
lanságát hangoztatja 

Hát ha végrehajthatatlan, akkor ugyan ki 
mondja, hogy a protestánsok adnak valamit erre a 
törvényre? (Helyeslés.) Ha eg)éb garancziát adnak 
a protestánsoknak, nem bánják Ők, akár megváltoz-
tatják az 1868 at, akár meghagyják. (Élénk helyes-
lés.) Az egyházpolitika genezisére nézve kétségtele-
nül nagy befolyással volt az egész háznak, a kor-
mánypártnak ép ugy, mint Apponyinak és a többi 
ellenzékinek az az állásfoglalása, amely Irányi javas-
latának és igy Irányi intencziójának eltogadásá-
val járt. 

Ezzel szzmben azonban bizonyos az is, hogy 
ha a kormány máskép jár el, akkor a reformok 
sorsa is máskép állna most. Nem az következett 
volna be, hogy a pártok most egymás között vesze-
kednek, hanem az, hogy a pártok e reformok körül 
csoportosultak volna. Azzal azonban, hogy a kor-
mánypárt kabínetkérdést csinált az egyházpoliti-
kából, aeghasonlást idézett elő valamennyi pártban 
és kényszerit sokakat, hogy meggyőződésük ellenére 
is állást foglaljanak e javaslatokkal szemben. (He-
lyeslés balfelől.) 

De ha már igy vagyunk, arra kéri a házat, 
hogy ne tekintse a liberálizmust, vagy más szem-
pontokat, hanem szavazza meg a javaslatokat, mert 
ez most az ország legégetőbb szüksége. (Helyeslés.) 
A rend érdeke követeli hagy ezt a megoldást pár-
toljuk, mert ez vezethet egyedül ki az uralkodó 
khaoszból. A javaslatot megszavazza. ^Helyeslés.) 

Helyi és vegyes hirek. 
— A Sima-Novák-ügy legújabb 

fejleménye az, hogy Nóvák József ki akar 

térni a becsület-bírósági eljárás elől. Leg-

alább arra vall az az eljárása, hogy dr. Babó 

Emil és dr. Mülek Lajos országgyűlési kép-

viselőknek azt a levelét, melyben felszólítot-

ták, hogy a maga részéről két becsület-birót 

nevezzen meg, s amely levelet lapunk pén-

teki számában mi is közöltünk — minden 

válasz nélkül visszaküldte. Babó és Mülek — 

mint a fővárosi lapokban olvassuk — most 

már nyilvánosan intézték hozzá felszólításu-

kat, amit bajos lesz agyonhallgatni; de ha 

még is agyonhallgatná, az talán még rosz-

szabb lenne rá nézve. Parlamenti körökben 

és a vármegyében is méltó feltűnést kelt a 

Nóvák bujkálása, de bennünket nem lep meg; 

hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy a Novák-

kal egy testet és lelket képező Fekete Már-

tonok és Gicatriczisz Lajosok rettenetesen ir-

tóznak a becsület-birósági eljárástól; m ive l-

h o g y a k i n e k f á j ó s a s z e m e , n e m 

s z e r e t a z a n a p b a n é z n i . 

— A iőispán távozásáról szóló hírünket 
nemcssk a megyepárt, — amely restelli a saját tá-

jékozatlanságát — hanem t. laptársunk, a »Szegedi 

Napló* is kételkedve fogadta. Ezzel a kételkedéssel 

szemben a leghatározottabban fentartjuk állításunkat, 

és ismételjük, hogy az uj főispán kinevezése már 

legközelebb várható. Tallián Béla lemondásának el-

fogadása csupán azért nem lett publikálva a fővá-

rosi sajtóban, mivel utódjára nézve méj nincs vég-

leges megállapodás. 

— Az ármentesitő társulat széttagolá-
sára irányuló mozgalom a napokban döntő pontra 

jutott, amennyiben az irányadó tényezők a szétvá-

lasztásra nézve immár végleges megállapodásra ju-

tottak, s legközelebb megindítják az e végből szük-

séges egyöntetű akcziót. 

— Sulcz Károly adóügyi tanácsnok fegyelmi 

ügyében leérkezett a belügyminszter határozata, 

mely szerint a felfüggesztett tanácsnok állásába 

visszahelyeztetik. Értesülésünk szerint azonban Sulcz 

aligha foglalja el hivatalát, mert Fekete Márton el-

viszi a társulathoz sagednyilvántartónak. 

— Hegyi Antal , pártunk vezértagja, a cson-

grádi „Tiszavidék" szerkesztőségét letette. Ez azon-

ban nem jelenti visszavonulását a hírlapirodalomtól, 

mert — biztos tudomásunk szerint — uj lapot fog 

indítani, sőt nyomdát is állit. Addig azonban, mig 

saját nyomdája lesz, lapját — mely márczius első 

feleben fog megjelenni — a „Szentesi Lap" nyom-

dájában nyomatja. 

— Pályázat a városnál. A boldogult Nagy 
Imre elhunyta folytán megüresedett gazdászati ta-

nácsnokságra meghirdette az alispán a pályázatot. 

A kérvények márczius 10-ig nyújtandók be a vár-

megye alispánjához. 

— Hajmeresztő vakmerőség. Csongrá-
don f. hó 17-én nem mindennapi vakmerő tettnek 
voltak szemtanúi a Tisza parton járókelők. Gzibulyka 
Béla kereskedő segéd, ki Gsépán járt látogatóban, a 
nagy jégzajlás miatt a Tisza tulső partján szorult, 
de nem sokáig töprenkedett, hanem kapta magát, 
rálépett egy uszó jégtáblára, s azon vitette magát 
egy darabig, aztán jégtábláról jégtáblára ugrálva, 
lassacskán átkelt a Tiszán. Az életveszélyes játék 
hosszú ideig tartott, mert a vakmerő ifjú egy fél-
mértföldnyi utat tett meg, amig partra birt vergődni. 
Az eset szemtanúi roppant aggodalmakat állottak 
ki, csak maga Gzibulyka mosolygott nyugodtan a 
sikerűit bravúron. 

— A polgári leányiskola hangversenye. 
Mint már jelentettük, a helybeli polgári leányiskola, 
a f. évi márczius 11-én, a Kass-szálloda nagyter-
mében, jótékonyczélu hangversenyt rendez. Hely-
árak: ülőhely 50 kr. állóhely 30 kr. Jegyek előre 
válthatók: — Szépe Károly és Bányai József 
utódai kereskedésében. A műsor a következő: 1 
Ima. Bánk-Bán operából, Erkeltől. Énekli az I. .11. 
111. IV. osztály. 2. A gyermek és szivárvány. Arany-
tól. Szavallja Friedman Berta. 3. Sóhaj. Mendel-
sóhntól. Énekli a 11. osztály. 4. Az együgyü paraszt. 
Szentjóbi Szabó Lászlótól. Szavallja: Gál Irén. 5. 
Magyar népdalok. Énekli Schvarcz Vilma. 6. A rózsa 
temetése. Váradi Antaltól, zongora kiséret Staab 
Lénárttól. Szavallja Mersy Anna. 7. A tavasz érke-
zése. Ernyeitől. Éneklik Hoffer Jolán, Abaffy J. Aig-
ner V. Freund E. Schenk G. Tóth T. Radimeczky 
L. Götzl. J. Paskesz K. Virágh B. Vecseri M. Dózsa 
E. Páriát R. Szeder E Balázsovits M. Varjassy G. 
Csúcs I. Kass J. Schenk K. Kóhn M. Czirbus E. 
Sarkadi M. Nyiri J. Szegi G. 8. A csalán. Tompától! 
Szavallja Tóth Teréz. 9. Magyar népdalok. Énekli a 
III. és IV. osztály. 10. A merengőhöz. Vörösmarty tői. 
Szavallja Gránicz Etel. 11. Himnusz. Énekli az I II 
HL IV. osztály. 

— Az izr. nőegylet hangversenye iránt 
általános az érdeklődés, melyet nagyban fokoz az, 
hogy Hentallerné Pauli Mariska, a szegedi szinház 
primadonnája, és a budapesti népsztnház szerződött 
művésznője is szerepelni fog az estélyen. Mint hall-
juk, a művésznő már pénteken este körünkbe ér-
kezik férjével, Hentaller Lajos országgyűlési kép-
viselővel együtt. 

— A munkások gyűlése csakugyan meg 
lesz márczius 4-én, a kurczántuli közgyűlési terem-
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ben. A rendőrség nem tf.maszt semmi akadályt; 
mindössze puhatolódzik a vidéki vándor apostolok 
előélete után; s az eredménytől függ, hogy megen-
gedi-e nekik a szereplést ? 

— Sok zaj, semmiért. Lélekszakadva je-
lentették a rendőrkapitányságnál, hogy Pap Mihály 
királysági lakos kutyája megveszett, s rémületben 
tartja az egész környéket. Nosza, kivonult a hely-
színére iziben a városi állatorvos, a gyepmester és 
a — fegyveres lovasrendőrség, kiirtani a veszedel-
mes bestiát. De mikor meglátták a jámbor állatot, 
konstatálták, hogy esze ágában sincs megdühödni 
csak az a baja szegény párának, hogy valami vadász-
ember meglőtte a lábát. Minthogy azonban a gaz-
dája követelte a kiirtását, a rögtönitélő bíróság ki-
mondta rá a halálos szentencz át. A szegény sebesült 
kutya egy szemrehányó tekintetet vetett a gazdájára 
s látva, hogy végkép kiesett a grácziából, mélységes 
bánatában — világgá futott. Állatorvos, lovasrendőr, 
gyepmester hasztalan üldözték jó másfél órán át, 
az elkeseredett kutya elpályázott Orosháza felé, jobb 
hazát keresni. Még most is fut, ha meg nem állott. 
Királyságon pedig immár lecsendült a riadalom. 

— A „Szentesi Iparos I{jak önképző 
Köre" f. évi február hó 25-én tartott tisztújító 
közgyűlése alkalmából beválasztattak egyhangúlag : 
E l n ö k n e k : Rácz Zsigmond. A l e l n ö k n e k : 
K. Nagy Antal. T i t k á r n a k : Kormány Lajos. 
G n d n o k n a k : Hollósy János. K ö n y v t á r -
n o k n a k : Kovács György. Szava/attőbséggel: V á-
l a s z t m á n y i t a g o k n a k : K. Tóth Sándor, 
Török József, Szigethy Zoltán, ifj. Szathmáry Pál, 
Borbély László, Pethő László, Dömsödy Pál, Hajdú 
János, Hunyadi Sándor, Berényi Sándor, Simon Ede, 
Csillag Ármin. Pótválasztmányi tagok. Farkas Antal 
és Tóth Lajos. R e n d e z ő k : Vass Mihály, Bajkay 
Bálint, Szathmáry Sándor, Földváry N. István, Ká-
dár Antal, Vass Antal, Lakos Sándor, Dömsödy Bá-
lint, Pótrendezők : Rákóczy Ferencz, Tukácsli János, 
Hering Gyula, Berényi Gergely, Halász János és 
Érsek M. Imre. 

— „Pénz és Föld" czimmel vettünk egy Bu-
dapesten megjelenő, Magyarország jelzálog- és föld-
birtokforgalmának érdekeit képviselő uj szaklapot, 
melynek első mutatványszáma közjegyzőileg konsta-
tált 65.000 példányban jelent meg. A kiváló gond-
dal szerkesztett szaklap bő és változatos tartalmából 
kiemeljük a következő czikkeket: „Beköszöntő;" 
Mátyás király, mint szántó;" „Föld és Hitel," irta 
dr. Dobránszky Péter; a „Királyhágontuli országrész 
(Erdély) birtokviszonyai: „Valutaszabályozás* sat. 
Állandó rovatok: Törvényhozás, Lapszemle, Tör-
vénykezés és Közigazgatás, Szakirodalom. Közgazda-
ság, Hitel és Pénzügyek, Vasúti ügyek sat. A lap 
felelős szerkesztője: dr. Báttaszéki Lajos. A lap négy 
pályadijat tűzött ki, összesen 500 ezüst korona ér-
tékben, mely összeget a beküldendő pályamüvek 
megbirálásáig, Steinbach István, budapesti kir. köz-
jegyzőnél helyezett letétbe. Előfizetési dija a lapnak 
egy évre 3 frt, fél évre 2 frt. Megjelenik minden hó 
1. 10. és 20. napján. A lap előfizetői Magyarország 
térképét, az egyes megyék termelési ágait hitelesen 
és remekül kitüntetve, hátlapján Magyarország eladó 
birtokaival, díjmentesen kapják. Az előfizetési dij a 
kiadóhivatalhoz czimzendő, váczi-körut 39. sz alá. 

— Gyilkosság a vasúton. Kisújszállás kör-
nyékén a napokban egy késs 1 átszúrt embert tet-
tek föl ismeretlenek a vasúti kocsi tetejére. A szo-
katlan podgyász egészen Királyházáig ment észre-
vétlenül. Az ottani állomásfőnöknek tünt fel „a sza-
bályellenes helyen levő podgyász" s levétette. Csak 
akkor borzadtak meg. mikor látták a nyakán késsel 
keresztüldöfött haldoklót. Egy nevet mondhatott még 
csak a szerencsétlen és kiadta lelkét. A gyilkosok 
valószínűleg arra számíthattak, hogy áldozatuk út-
közben valahol leesik. A csendőrség megindította a 
nyomozást. 

Szerkesztői üzenet. 

Kószó Imre, Tápé. A legnagyobb abszur-
dum, hogy a kérdéses felebbezést rnegleletezték. Az 

ilyen beadványokra a törvény szerint nem jár bé-

lyeg. CsaJk küldje el rögtőn a nyugtát és a fizetési 

meghagyást, s biztosítjuk róla, hogy visszakapja az 

illetéktelenül és jogtalanul beharácsolt összeget. 

Hemieberg G. (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zürichben, privát megrende-
lőknek közvetlenül szállít: fekete, fehér 
és szines szelyemszöveteket, méterenként 4 5 
krtól 1 1 ft 6 5 krig postabér és vámmentesen, 
sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömbőző minőség és 
2000 külőmböző minőség 2000 különböző szin s 
árnyalatban.» Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 
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Nyilttér. 
(£ roTatban köilöttekért nem Tállal felelőséget a szerk.) 

13229/bto. 893. ő felsége a király ne-

vében a szegedi kir. büntető-törvényszék 

nyilvános ^rágalmazás vétsége miatt vádolt 

Kátai Pál János elleni büntető-ügyben a meg-

tartott tárgyalás, panaszos, terhelt és a kir. 

ügyész meghallgatása után 1894. év január 

hó 19-ik napján tartott nyilvános ülésében 

következőleg 
Végzett: 

Kátai Pál János 52 éves szentesi lakos föld-

mives ellen a dr. Tasnády Antal irányában 

elkövetett a btk. 262. §-ába ütköző nyilvá-

nos becsületsértés vétsége miatt megindított 

eljárás a btk. 116. §. alapján megszüntettetik 

Indokok : Kátai Pál János azzal terheltetik, 

hogy mint városi képviselő Szentes városá 

nak 1892. évi julius hó 12-én megtartott 

közgyűlésén melyen panaszos dr. Tasnády 

Antal mint ^polgármester elnökölt, Szánthó 

Lajos városig képviselő egy indítványára dr. 

Lakos Imre 4által tett azon megjegyzésre, 

hogy ezen indítvány ,zabi gyerek", terhelt 

közbe szóllott „a polgármester is zabi gye-

rek„vagy olyan zabi gyerek mint a polgár-

mester." És minthogy ezen kifejezések pa-

naszos mint akkori polgármesterre alkalmazva 

kétségkívül sértők voltak, — a minthogy az 

a közgyűlésben általános hahotát is keltett 

és tekintve a hely nyilvánosságát és hogy a 

sértés a hatóság egyik tagja ellenében lett 

elkövetve; ennélfogva vádlott cselekménye 

a btk. 262. alá eső nyilvános becsület-

sértés tényálladékát foglalja magában. Mint-

hogy azomban terheltnek a végtárgyalás fo-

lyamán ismételve tett azon kijelentésére, hogy 

panaszost, mint volt polgármestert személyé-

ben a használt kifejezéssel sérteni nem akarta, 

és ezzel csak állására, illetve megválasztásá-

nak módjára czélzott, de külömben is ezen 

kitétel meggondolatlanul és akaratlanul csú-

szott ki a száján, hogy sajnálja tettét és a 

törvényszék előtt dr. Tasnády Antal sértett-

iéitől bocsánatot kérve; készségét kijelentette 

arra nézve, hogy a végtárgyalási jegyzőkönyv 

ezen részét, vagy törvényszéki határozatot 

ezen határozat vételétől számítva 8 nap alatt 

azon szentesi lapban és pedig annak feltűnő 

helyén saját költségén közzététeti, amely lap-

ban panaszost gyalázó czikk előbb megjelent, 

— panaszos vádját a btk. 116. §. alapján 

visszavonta - ennélfogva terhelt ellen a to-

vábbi büntető-eljárást megszüntetni kellett, 

mely határozat az érdekelt felek és a ktr. 

ügyész előtt kihirdettetvén abban megnyu-

godtak és panaszos mint magánvádló kérel-

mére ezen végzés ugy neki, mint panaszolt 

Kátai Pál Jánosnak hiteles másolatban ki-

^ Z E O T E S I J ^ P . 

adatni rendeltetett. Szegeden a kir. bttő tör-

vényszéknek 1894. január 19-én tartott ülé-

séből. Nagy s. k. h. elnök, dr. Gznkor s. k. 

törvényszéki bíró. 

Hivatalos másolat hiteléül. 
Ilovszky, 

kiadó. 

5883. szám t. k. 1893. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Vida 

Szűcs Sándor végrehajtatónak, Marcsó Ju-
lianna és társai végrehajtást szenvedők 

elleni 105 frt tőkekövetelése és járulékai iránti 

végrehajtási ügyében a szentesi kir. járásbí-

róság területén lévő Szentes városában fekvő 

a szentesi 2405 sz. tjkvben A f 3000 rsz. 

a. foglalt ház és udvarra s minden tartozé-

kaira 510 frt 50 krban, a szentesi 10536 

sztjkvben A f 11911/a rsz. a. foglalt külső-

ecseri legelőből álló 510/ieoo hold térmértékkel 

bejegyzejt ingatlannak Marcsó Jánost illető 

fele részére illetve az 1881. évi LX. t.-cz. 

156. §-a értelmében az egész ingatlanra az 

árverést 158 írtban megállapított kikiáltási 

á ban elrendelte és hogy a fenebb megjelölt 

ingatlanok az 189-4 évi márczius hó 
15-ik napján <1. e. 9 órakor ezen 

leiekkönyvi hatóság helyiségében megtartandó 

nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 

áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárának 10°/o-át, vagyis 51 frt 05 krt, 

15 frt 80 krt készpénzben vagy az 1881. I X t. 

cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 

az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 

25. szám. 

kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 

kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-

dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t.-cz. 

170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-

ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-

szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1893. dec. hó 28-ik napján. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 
Hubacsek, 

kir. aljbiró. 

1810. alisp. 1894. Gsongrádvármegye alispánjától. 

P á l y á z a t i 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, 
2—3 alispán. 

Szabadka melletti 
almási uradalomban 10 ezer darab birka és 

300 darab szarvasmarha vállaltatik f. évi 

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

Az itt látható 

azonnal fel- //¿J Vfcff0 

V A R R Ó -

gyári védjegyről 

ismerhető. 

s 
G E P E K 

kizárólag a „ N E I D L I N G E R G." czégnél kaphatók, 

s SZENTESEN csakis TÉBY LAJOS fenti czég kecskeméti üzletvezetőjénél 

rendelhetők meg — r é s z l e t fi z e t é s r e i s . — Lakása: V a v r e k János 

czipész-mester urnái, III. tized, Szilfa-köz. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő Eddig f&ltt lmulhatat lan 

szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. Maager VÍIl710S-féle v a l ó d i t i s z t i t o t 

J i r M Á J- J t ^ y O L A J 
(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-

tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 
V á r a d y Lajos és ifj. Y á r a d y Lajos gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia 

részére M a a g e r V i l m o s , B é c s , III/3., Heumarkt 3. 

S M T Utánzások törvényileg büntettetnek. 13 — 18 

Szentes, 1894, Nyomatott Sima Ferencz gyorsaajtóján, 




