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Előfizetési árak: 

Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek 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 valnmint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FEKENCZ. 

Lapunk megrendelhető-: 

a k iadóhivatalban és lapkihordóink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Ujabb vasutak, ujabb áldozatok. 
Alig néhány nappal ezelőtt adtunk hirt 

arról, hogy a csongrád-szentesi vasút traci-

rozását megkezdeti az engedményes. Közleke-

dési érdekeinkre nézve fölöttébb fontos moz-

zanatnak tartjuk ezt, mert tulajdonképen itt 

nemcsak a csongrád-szentesi összeköttetésről 

van szó, hanem tervben van egy oly vasút 

épitése, mely Bajától kiindulva, Halason, Pé-

terin, Csongrádon, Szentesen át Orosházáig 

vezettetnék. 

Az életrevaló eszme kivihetőségéhez alig 

fér kétség, mióta a kormány elhatározta a 

nagy alföldi müut, s ennek vonalában a 

csongrád-szentesi állandó tiszai hid kiépíté-

sét; mert ez a hid könnyűszerrel ugy épit-

hető, hogy nemcsak közúti, hanem egyúttal 

vasúti közlekedésre is alkalmas legyen; s 

ezzel el van háritva a tervezett vasútépítés 

utjáDÓl a legfőbb és legnehezebb akadály. 

A szóbanforgó vasút életképessége is 

teljesen biztosítva lesz, ha a kormány rábír-

ható, hogy az orosházi, s a háta mögött lévő 

tótkomlós-mezőhegyesi forgalom egy ré zét 

erre a vonalra irányítsa; aminek kieszköz-

lésél rem^nyleni az engedményesnek — érte-

sülésünk szerint — alapos okai vannak. 

A baja-orosházi vasút eszméjével tehát, 

mint komoly vállalkozással, számolnunk kell. 

Másfelől itt van a vásárhely-temesvári 

összeköttetés ; amelynek vásárhely-makói sza-

kaszára — amint a f. hó 10-ra kitűzött vá-

rosi közgyűlés tárgysorozatából látjuk — 

Szentestől 100 ezer forint hozzájárulás meg-

szavazását kéri H.-M.-Vásárhely város tör 

vényhatósága. 

Ugy a vásárhely-makói, mint még inkább 

a vásárhely-temesvári vasútra vonatkozólag 

már több ízben elmondottuk nézeteinket; s 

kifejtettük, hogy nemcsak általában közgaz-

dasági, hanem — mint vasuttulajdonosoknak 

— pénzügyi szempontból is első rangú ér-

dekünket képezi ennek a vasútnak a ki-

építése. 

Aki egy pillantást vet a térképre, és is-

meri ugy a helyi, mint a szomszéd várme-

gyei viszonyokat, az minden bővebb bizonyit-

gatás nélkül is be fogja látni, hogy ha egy-

felől a baja-orosházi, másfelől a vásárhely-

temesvári vasút kiépül, Szentes varos egy 

oly közlekedési góczponttá válik, mely a vá-

ros gyors felvirágzását föltétlenül biztosítja. 

A vasúthálózat akkor innét egész csillagalak-

ban éjszak, dél, kelet és nyugot leié, tehát 

minden irányban ágazik szét, s ennek a csil-

lagalakzatnak mi leszünk a középpontja ; kö-

vetkezéskép csak idő, és pedig rövid idő kér-

dése, hogy Szentes városából egy erőteljes 

közgazdasági és szellemi Metropolis legyen. 

. Oly kecsegtetően szép látképe ez a jö-

vendőnek, amelyen lehetetlen nem lelkesedni 

Szentes minden igaz fiának, aki a közérde-

ket szivén viseli, s a korszerű előhaladás és 

a szellemi s anyagi fejlődés jelentősége iránt 

a legparányibb érzékkel bir. 

A tervezett uj vasutak eszméjét tehát a 

legnagyobb előzékenységgel kell fölkarolnunk 

és istápolnunk; de egyszersmind okos meg-

fontolással és körültekintéssel is; mert az 

Ígérkező elönyöknek ára is van, amit az il-

lető vállalatok pénzbeli hozzájárulás czimén 

joggal megvárhatnak és tényleg igényelnek 

tőlünk. 

Igaz, hogy a kért anyagi áldozatot nem 

ajándékba, helyesebben mondva nem csupán 

a kínálkozó közgazdasagi elönyök fejében 

szolgáltatjuk ; mert hiszen a pénzünkért rész-

vényeket kapuuk, tehát társtulajdonosaivá le-

szünk az uj vasutaknak, s igy a hozzájáru-

lási összeg tulajdonképen nem áldozat, hanem 

fináncziáliter is gyümölcsözö be f e k t e t é s . 

Mindazonáltal számolnunk kell a saját anya-

gi erőnkkel, és jól meg k i! fontolnunk, hogy 

túlságos megerőltetés vagy az eladósodás ve-

szélye nélkül menynyit adhatunk a szóbanforgó 

vállalatokra ? Mert minden közhasznú alkotás 

őszinte hívét találja ugyan bennünk, de a 

költekezésben csak az ésszerűség határáig 

megyünk el. A hurt feszíteni szabad ugyan, 

sőt gyakran szükséges is; de túlságosan, 

egész az elpattanásig feszíteni oktalanság. 

Szembeállítva tehát H.-M.-Vásárhely vá-

ros azon kérését, hogy a vásárhely-makói 

vasútra 100 ezer fatot s'/avazzon meg a kép-

viselőtestület, azzal az eshetőséggel, hogy a 

baja-orosházi vasúthoz is tetemesebb összeg-

gel kell hozzájárulnunk, — azt hisszük, 

egyelőre tanácsos lesz tar ózkodni a döntéstől. 

Véleményünk szerint a vásárhelyi át-

iratra az volna a legczélszerübb, ha a kép-

viselőtestület az átiratot kiadná egy bizott-

ságnak, oly utasítással, hogy fontolóra véve 

a haja-orosházi vasút kiépítésének eshetősé-

gét is, és közelebbről tájékozódván az iránt, 

hogy ez utóbbi vasút az áldozatkészségnek 

mily mértékét igényli tőlünk, s kellően mér-

legelvén a város pénzügyi viszonyait, a meg-

szavazandó összegre és annak fedezetére 

nézve i n d o k o l t javaslatot terjesszen a 

közgyűlés elé. 

Ez az indítványunk nem azt jelenti; 

hogy sokaljuk a vásárhely-makói vasútra kért 

100 ezer frtot a mint hogy valóban nem 

sokaljuk azt - hanem csak anynyit jelent, 

hogy minden irányban tisztában akarunk 

lenni c z é l j a i n k o n kivül az e s z k ö z e -

i n k k e l is. 

— A sándorlalviak panasza a belügy-

miniszternél. Sándorfalva község népének egy 

küldöttsége kereste fel szerdán Budapesten Sima 

Ferencz képviselőt, hogy vezesse őket a belügymi-

niszterhez s legyen ott szószólója a küldöttség pa-

naszának. A panasz tárgya az, hogy bár ez az adó 

és egyébb Ínséggel küzdő község meg lehetett volna 

a minden luxus nélküli régi községházával: Zsarkó 

Ferencz jegyző belevitte a községet egy nagy köz-

ségház építésébe. Az épités foganatosíttatott, bár a 

nép minden fórumnál felebbezett ellene. A község-

háza már a mult évben készen is volt; de Topscher 

János biró, s a vezérlete alatt álló elöljáróság meg-

tagadta a községház átvételét a vál,alkozótól azon 

a czimen ; mert ez nem az építési feltételeknek meg-

kel előleg lett keresztül vive; amennyiben maga az 

'alapozás oly fogyatékos és rossz, hogy az épület 

j már most is össze düléssel fenyeget; de egyébként 

is mindenütt sokkal kevesebb anyag lett beépítve, 

mint kellett volna. Reis Ernő az állam építészeti 

hivatal főnöke tartván meg az épités felett a mű-

szaki vizsgálatot, az épületet ő is átvehetlennek 

nyilvánította. Topscher biró álláspontja szakértőleg 

is támogatást nyerve a közönség annál inkább op-

ponált az átvételnek. Vállalkozó e közben beperelte 

a községet a még hátralévő 3100 frt követelésének 

kifizetése iránt. A biró Kovács István kecskeméti 

ügyvédet bizta meg, hogy a községet a perben kép-

viselje. Az ügyvéd, hogy meghatalmazása teljes le-

gyen és a véaeiembez beszerezzen a község érd eké-

ből minden eszközt megkereste a jegyzőt, hogy hivja 

össze a képviselőtestületet, hogy az is tudomást sze-

rezzen a perről és hozzájárulon az ő képviseletéhez; 

egyúttal az ügyvéd kérte a jegyzőt, hogy a községháza 

építésére vonatkozó iratokat szolgáltassa ki a pernél 

leendő felhasználás végett. A jegyző egyik kívánsá-

got se teljesítette, hanem előterjesztést tett az alis-

pánnak, hogy utasítsa a községet a községház átvé-

telére. Az alispán bár ez az ügy teljesen a község 

autonomicus jog körébe tartozik elannyira, hogy be-

avatkozásra is csak akkor lehetett volna joga, ha a 

község a kardinális kifogások daczára is át akarta 

volna venni a községházát, ezt megtiltsa: az alis-

pán mondjuk e helyt utasítást adott ki, hogy 

a községházát, ha ennek építési biztonságáért 

a vállalkozó jót áll (Hogy lehet ezért jót állni ?) 

át kell venni s vállalkozót ki kell fizetni és 

levonásba kell hozni azt az összeget, — mit vál-

lalkozó a maga javára az épület anyagának kisebb 

méretű alkalmazásával megakart takarítani. — 

Ez ellen az alispáni határozat ellen is opponál a 

község és pedig okkal és joggal; mert az alispán 

'ezen rendelkezése először is nem a község jogos 

álláspontjának nyújt védelmet, hanem a vállalkozónak 

nyit utat, hogy egy rosszul eszközölt építkezés bajá-

tól könnyű szerrel; de a község világos hátrányával 

szabaduljon, másodszor ezen alispáni rendelkezés 

kétségessé teszi a község jogvédelmét is a bíróság 

előtt, mert ugy tünteti fel a helyzetet, hogy a község 
1 ok nélkül tagadja meg az átvételt. Még meg kell itt 

¡említenünk, hogy Topscher Jánosnak azért, mert 

'ezen és más ügyben makacsul védi a községjegyzői 

eljárással szemben a község érdekét, egy egész sereg 

f e g y e l m i t akasztottak a nyakába, hogy igy megunas-

sák vele a község ügyei iránt való érdeklődést. 

Ezen ügyben vezette Sima Ferencz a panaszos 

küldöttséget a belügyminiszterhez, ki azt a házban 

azonnal fogadta. Sima Ferencz előterjesztése után a 

belügyminiszter kihallgatta a birót és a vele volt 

küldőttségi tagokat,és végül kijelenté, hogy: azo-

k a t f o g j a f e l e l ő s s é g r e v o n n i , eset-

l e g k á r t é r í t é s r e is v o n n i , a k i k n e k 

az é p í t k e z é s t k e l l e t v o l n a e l l e n -

ő r i z n i és e z t n e m t e j e s i t e t t é k . S 



2. oldal. 

k i j e l e n t é a m e g n y u g v á s s a l 

z o t t k ü l d ö t t s é g n e k , h o g y g y o r s a n 

és e r é l y e s e n f o g e l j á r n i , s a köz-

s é g e t s e m m i s z i n a l a t t n e m e n g e d i 

ezen é p i t k e z é s b ő l k i f o l y ó l a g m e g * 

k á r o s í t a n i . 

SZENTESI LAP. 

7 fvo- és magyar nemzeti érdek szempontjából, hogy ( 

A polgári házasság sorsa is eldőlt 

tegnap^az országgyűlésen és mint előre lehe-

tett látni a kormáoy nagy győzelmével; mert 

a függetlenségi párt nagyobb része is rásza-

vazott a törvényjavaslatra. — S éppen ez a 

szavazat biztosította a kormánynak a több-

séget és pedig nemcsak a számaránynál fogva 

is ; de mert ha a függetlenségi párt teljes 

egyetértéssel opponál a javaslat ellen, nem a 

javaslat miatt, hanem mert a mai kormányt 

e törvény megszavazásánál nem akarja jjabb 

erőhöz és életforráshoz juttatni, akkor í kor-

mány saját pártjában is sokkal több szava-

zatot veszitett volna. Igy kétségtelen, hogy 

ezen ügyben az ellenzék mentette nieg a 

kormány sorsát s igy lett a törvényjavaslat 

281 szavazattal 106 szavazat ellen elfogad/a. 

Távol volt 126 képviselő. S igy ha a 

távollevők is mind ellene szavaztak volna a 

javaslatnak, a függetlenségi és 48 as párt 

többségének segítségével akkor is lett volna 

a kormánynak 49 szótöbbsége. 

Érdekes volt látni, hogy több ellenzéki 

képviselő, kiket hiába hittak, táviratozhattak 

föl, hogy jöjjön a Kossuth honossága kér-

désében és a ház elnökének s a kormánynak 

a Kossuth gyász alkalmával tanúsított nem-

zetellenes magatartása ügyében a kellő meg-

torlás iránt szavazni, akkor távollétükkel 

tüntettek, s most a liberális eszme czimén 

siettek föl a kormány megmentésére. — 

Fatális egy ellenzéki politika ez, de ma igy 

megy. Csongrád vármegyéből a törvényjavas-

lat mellett szavazott lielfy és Balogh János, 

ellene Hock. Sima nem szavazott; mert a 

liberális eszmének barátja s igy az ellen nem 

szavazhat; de ellenzéki álláspontjával nem 

birja összeegyeztetni, hogy bármiféle czinien 

támogasson egy oly kormányt, mely iniinár 

Magyarországon a katonai és zsandár uralmat 

teljes rendszerré emelte, s mely soha zem 

fél a nemzet érdekeit megsérteni, ha Bécsben 

ezt ugy kívánják, mely el bírt menni Bécsbe 

a Radeczky szobrának leleplezési ünnepélyére; 

de nem volt ott a honvédszobor leleplezésé 

nél, mely testületileg megjelen, ha egy osztrák 

miniszter meghal, ki esetleg egész életet ha-

zánk ellen igyekezett érvényesíteni; de el-

maradt, mikor a nemzet közrészvétében az 

ország párttekintet nélkül osztatlanul állt 

meg, mint egy ember, hogy hullassa könyét 

a halhatatlan Kossuth Lajos ravatala fölött. 

Eszme ellen tehát nem szavazott Sima Ferenc ; 

mert ennek barátja; rá azonban a fönti döntő 

okokon kivül már csak azért sem szavazott 

volna ; mert a szentesi 48-as és függetlenségi 

párt népgyülésileg mondta ki és hitta föl az 

ország összes ellenzéki köreit, hogy Írjanak 

föl az országos függetlenségi párthoz, hogy 

azt a kormányt, mely Kossuth honossága 

kérdésében Bécs iránti hyperlojali látásból a 

legridegebb nemzet-ellenes állást foglalta el 

szavazatával ne támogassa. S mennyivel in-

dokoltabbá vált Szentes ezen elhatározása 

azóta, hogy a Kossuth-gyász alkalmaval a 

kormány nemcsak azt követte el, iiogy maga 

távol maradt a nemzet kegyeletétől; de az 

egyes miniszterek még a hivatalnokoknak is 

megtiltották, hogy a gyászban testületileg 

részt vehessenek; azoknak a hivatalnokok 

nak, kik magyar emberek és jó hazafiak, i 

kik nem a királyi kincstár, hanem a magyar 

nemzet adófilléreiből élnek becsülettel teljesí-

tett munkájuk után. 

Mikor ezt a szellemet látjuk a magyar 

államkormányzatban, ily vért lázi tó merész-

séggel megnyilatkozni csak azért, hogy Bécs-

ből megelégedéssel tekinthessenek le a hi-

vatalos Magyarország szolgai Lérdhajtogatá-

polgárí"házasságot kössünk a mai nemzet j 

ellenes kormányzati rendszer megaczélositá-

sára, hanem az a feladat, hogy minden függet-

len magyar állampolgár kezetfogjon ennek 

megbuktatására; mert Magyarországon a li-

berális eszme czimén létrehozott alkotások is, 

csak egy a magyar nemzet teljes szuveréni-

tásával fedezett államéletben fog a nemzet, 

a haza, az állampolgárok igazi hasznára 

szolgálni. Mig a mai kormányzat kezében a 

polgári házasság, mint állami intézmény 

ujabb erőforrásul szolgál a nemzeti önérzet 

leszerelésére; mert jövőre már nemcsak a 

f ü g g e t l e n b i r á k serege, de még a há-

zasságkötésre hivatott állami lelkészeknek 

eddig ismeretlen apparátusa se a magyarok 

istenének oltára, hanem Bécs felé fordul ál-

dozatával. Ezért nem szavaztak a független-

ségi pártból sokan a polgári házasságra s 

nem azért mert ennek ellene lettek volna. 

Országgyűlés. 
A képviselőház f. hó 9-én kezdte meg újra 

működését. Konstatáljuk, hogy az a nagy hűhó, az 
lármás fenyegetődzés, amely az ellenzék soraiból 

felhangzott az elnök és a kormány ellen a Kossuth 
gyász alkalmából tanúsított kegyeletlen, rut magatar-
tásuk miatt — nagyon csendes zivatarral végződött. 

Előbb az elnök üstökét rángattak meg egy ki-
csit a hírlapírók miatt. Az elnök ugyanis — aki 
nagy előszeretettel zsarnokoskodik a mostani 
szünet ideje alatt egy szabályzatot adott ki, mely 
megtilt ja a hírlapíróknak a képviselőház folyosóin és 
mellékhelyiségeiben való tartózkodást. Erre a hírlap-
írók egyértelmüleg elhatározták, hogy nem mennek 
többé az ülésekre, és nem adnak ki országgyűlési 
tudósítást; amitől megszeppent az elnök, és szépen 
visszaszívta a famózus rendeletet. A hétfői ülésben 
szóba került a dolog, s Ugrón, Polónyi élesen tá-
madták az elnököt, akit a miniszterelnök vett vé-
delmébe. Ebből a csávából szerencsésen kiszabadult 
az elnök, mert 67 szótöbbséggel elfogadták a men-
tegetődzését. 

Erre következett a keményebb dió: az elnöki 
jelentés a Kossuth-gyász dolgában. 

Hoitsy Pál előadja, hogy a Ház elnöke nem ugy 
tett, mint ahogy a kegyelethez méltóan s a Ház ki-
jelentett akaratához képest tennie kellett volna. Hi-
vatkozik arra, hogy az elnök, aki Bokross Elek te-
metésére elment, k telessége teljesítése elől egysze-
rűen megszökött. Kossuth halálakor Rohonczy Ge-
deon szerinte sokkal méltóbban járt el, mint a Ház 
elnöke. Az egyházkerületi gyűlésen elnökölni fonto-
sabbnak tartotta, mint a képviselőházat vezetni 
Kossuth temetésére. Azt hiszi, még nem jött tu-
datára nagy hivatala kötelességének, mely minden 
egyebbnek eleibe helyezendő. Az elnök kiforgatta a 
Ház határozatát a maga valódiságából. Határozati 
javaslatot nyújt be, s reméli, hogy azt a jobboldal 
is pártolni fogja. Felolvassa határozati javaslatát, 
melyben az elnök jelentését a Ház tudomásul nem 
veszi és eljárását helyteleníti. 

Bánffy Dezső báró kijelenti, hogy ő ma is azt 
vall a, hogy a Ház határozatát lelkiismeretesen végre-
hajtotta. 

Beöthy Akos csatlakozik pártja nevében Hoitsy 
javaslatához. Bánffy eljárását kezdettől fogva hely-
telenítette. De amit most tett, az nem csak önön-
magát kompromittálta. A kormányelnök beavatko 
zásának engedve, mindent elkövetett a kegyelet meg-
rontására. Nem tudja, miként találkozhatik magyar 
ember, aki kitér az elől a nagy tisztesség elől, hogy 
a képviselőházat Kossuth teteméhez vezesse. Nem 
his*i, hogy ilyenek után találkoznék az országban 
ember, aki előtt Bánffy Dezső székében tovább is 
megmaradhasson. 

Gyürky Ábrahám gr. a kilépettek nevében ki 
jelenti, hogy miután az elnök dolga, része csak J 
kormány eljárásnak, melylyel a kormány a korona 
és nemzet közti viszonyt összezavarta, csatlakozik 
az indítványhoz. 

Gullner Gyula megjegyzi, hogy ők, kik többet 
akartak, nem kétségeskedtek az iránt, hogy a Ház 
kegyelete határozott és őszinte akart lenni s nagyon 
csodálkoztak, mikor Bánffy Dezső a turini küldött 
ség tagjainak azt mondta, hogy azért kell a kül 
döttségnek acceptálnia Rohonc/yt, mert különben 
nem lesz ott a magyar képviselőház. Ók mint a 
küldöttség tagjai csak azért mentek bele Rohonczy 
megbízatásába, mert az elnök alternatíva elé állí-
totta őket s ők nem akarták a Ház képviseltetését 
koczkáztatni. Csatlakozik Hoitsy javaslatához. 

Wekerle Sándor miniszterelnök: Felszólal, hogy 
jelezze álláspontját Hoitsy határozati javaslatával 
szemben. Mindenképen rajta lesz, hogy a vitát hosz-
szura ne nyújtsa. Beöthy Ákossal s amazokkal szem-
ben tagadja, hogy az elnök a kormánytól 

sára, akkor aem az az első feladat az « « 4 * i ^ t T ^ 

43. szám. 

rábírni az elnököt, hogy a parlamentáris tanácsko-
zások rendjén veb egyértelműen járjon el Azokra a 
vádakra, hogy az elnök az ő háta mögé bújva csak 
a kormány bábja volt, kijelenti, hogy az elnök egyé-
nisége az ilyen föltevést egyenesen kizárja. Az elnök 
magatartását a kormány semmiben sem befolyásolta 

elnök mindent a saját meggyőződése szerint 
cselekedett. 

A minisztere lnök nézete ezután az, hogy a ház 
elnökének eljárása nem ellenkezik a ház határozatá-
val, tehát tudomásul veendő. 

Hoitsy Pál kijelenti, hogy mivel a többség sorai-
ból senki sem akadt a miniszterelnökön kivül, ki az 
elnök eljárásának védelmére szót emelt volna, ő nem 
fog élni a zárszó jogával csak pár megjegyzést akar 
tenni a miniszterelnök beszédére, ő reá a miniszter-
elnök beszéde azt a hatást tette, mintha a túloldal 

meggyőződésből cselekedett volna ugy mint 
cselekedett, csupán presszió folytán, most pedig csűrik, 
csavarják a dolgot. Igen csodálatos, hogy a temetés 
napján, ugyanazon órában akadályozva volt a ház 
elnöke, első alelnöke, másod alelnöke. (Nagy zaj.) 
Kérdi, hol vette Bánffy elnök magának a jogot, 
hogy a képviselők közül önhatalmúlag nevezzen ki 
helyettest ? (Ugy /an ! Ugy van !) Kéri a házat, hogy 
ha azt akarják, hogy a ház ezentúl nyugodtan foly-
tathassa tanácskozásait, fogadják el határozati javas-
latat. (Éljenzés.) 

Á szavazás megejtetvén, a többség elvetette 
Hoitsy határozati javaslatát. Az elnök tehát ismét 
ép bőrrel menekült. 

A f. hó 10-iki ülésben a napirend előtt Babó 
Emil nagy lendülettel emlékezett meg az olasz par-
lament részvétéről, mikor pedig sz olasz nemzet 
lovagias ktrályát emiitette Szeged város képviselője, 
perczekig tartó zajos éljenzés hangzott fel az egész 
baloldalon. Hálát és köszönetet mond a szabad 
Olaszország független képviselőinek ! 

Horánszky Nándor a nemzeti párt nevében 
hozzájárul a Babó által kifejezett köszönethez. 

Wekerle Sándor miniszterelnök sem zárkózik el 
az olasz parlamentnek mondandó köszönet elől, mert 
abban a két nemzet királya között fennálló barát-
ságos viszony megszilárdulását lát a. Szörnyen meg-
örült a jobboldal és éljenezni kezdett. — Az elnök 
azután kimondotta a magyar képviselőház egyhangú 
köszönetét az olasz parlament iránt. Csoda történt! 
A javulás utján van már! hangzott a szélső bal-
oldalon. 

Helfy Ignácz állott fel azután, hogy megtartsa 
vádbeszédét a kormány ellen. Nem egy párt, de 
minden magyar e nber nevében szólott most Helfy. * 
Azon" kezdi, a mire mindenki kíváncsi, hogy kit 
képvisel a magyar kormány ? Mert a magyar nem-
zetet nem képviseli. De nemcsak maga nem jelent 
meg a temetésen, de az állami hivatalnokokat is 
eltiltotta onnan, mintha azok közönséges szolgái 
volnának a kormánynak. Különösen Szilágyi Dezső 
valóságos alkotmánysértést követett el. Egyelőre 
megbotránkozását fejezi ki ugy maga, mint pártja 
nevében a kormány kegyeletlen magatartása felett, 
de bejelenti, hogy a legközelebbi napokban ebben 
az irányban konkrét indítványt fog tenni. 

Mikor Wekerle Sándor felállott, azzal fogadta 
a baloldal, hogy : Lemond ? Mondjon le! A minisz' 
terelnök daczolni próbált. Azzal kezdte, hogy nem 
engedheti meg, hogy a házban ilyen kérdések tár-
gyaltassanak Nem kérünk engedelmet! tört ki az 
egész ellenzék. A miniszterelnök rövid beszédében 
kijelentette, hogy majd akkor fog érdemlegesen vá-
laszolni, ha a jelzett indítvány meg fog tétetni, 
most csak arra szorítkozik, hogy kijelentse, hogy 
a terrorizmus semmiféle neme előtt nem hódol meg. 

Helfy Ignácz akart szólani, de Szilágyi Dezső 
igazságügyminiszter állott fel, hogy kijelentse, hogy ő 
nem alkotmánysértő és azt a vádat vissza is utasítja. 
Vissza nem utasíthatja, csak apellálhat, még pedig 
Bécsre! Vágta oda Endrey Gyula. 

Helfy Ignácz szólott még röviden s ezután ki-
ürültek a padsorok, megfogyott a karzat közönsége 
Teleszky István elfoglalta csendes birodalmát, az 
előadói széket és — kezdetét vette az egyházpolitika. 

Andrássy Tivadar gróf elnöklete alatt tartotta 
meg zárbeszédét az előadó. Perczekig tartott azon-
ban, mig a zaj lecsillapodott. Az alelnök gróf ide-
gessége ekkor annyira ment, hogy ezzel a szokatlan 
elnöki enuncziáczióval lepte meg a t. házat: Tessék 
helyeiket elfoglalni vagy kimenni ! Teleszky István 
pedig belefogott beszédjébe s vagy egy órán keresztül 
polemizált több-kevesebb sikerrel a vita főbb szó-
nokaival, Pdónyi Gézával, Apponyi Albert gróffal, 
Bartha Miklóssal és másokkal. Különösen csípős 
megjegyzést tett a kilépettekre, végre oda konklu-
dált, hogy a határozati javaslatok m e l l ő z é s é t 

kérve, az eredeti javaslatot ajánlja e l f o g a d á s r a . A 
jobboldal éljenzés9 követte az előadó beszédét és az 
elnök őt perezre felfüggesztette az ülést. 

A szünet után Polónyi Géza tarttotta ni cg 
zárbeszédét az egész baloldal osztatlan helyeslése 

között. Határozati javaslatával foglalkozva, kijelenti, 
hogy abban a hitben volt, hogy azt a miniszter nem 
ellenzi, mert megjegyzés nélkül hagyta a vita folya-
mán és ma az előadó még is ellene foglalt állást. 
Tudomásul veszi a horvát kérdés megoldására tervbe 
vett intézkedéseket, de a másik két közjogi aggályát, 
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különösen az utóbbi napok hatása alatt, nem fojt-
hatja el. Hárman 0*tó beszédével kapcsolatosan erő-
sen megrója a katholikus főpapság magatartását a 
nemzet gyászával szemben. Csak a nemzeti reanczió 
bornirtsága képes ilyesmire, mond Polónyi és éljen-
zett és tapsolt hozzá az egész baloldal. Szükséges-
nek tartja most már jobban, mint e előtt, a katho-
likus autonómiát. Majd Károlyi Gábor gróffal fog-
lalkozik és egy 1891-ben Székesfehérvárott mondott 
bestéd felolvasásával a szó szoros értelmében nevet-
ségessé tette a nagy közbekiáltót, ki ma is megpró-
bálta élét venni közbekiáltásaival Polónyi nyilainak, 
de hiába, rajta mulatott az egész Ház elnököstül 
együtt. Az egész kormány együtt nevetett a képvi-
selőházzá . Polónyi végül kijelenti, hogy bár a leg-
nagyobb fokú bizalmatlansággal viseltetik a kormány 
iránt, mégis tekintettel Kossüth Lajos februári leve-
lére elfogadja a törvényjavaslatot az általános tár-
gyalás alapiául, és közjogi aggályainak kiegyenlíté-
sére a részletes tárgyalás folyamán fog alkalmat ke-
resni. Beszédét azzal végzi hogy: legyen szent az 
ő akarata! 

Veszter Imre jelentette ki még pár szóval a 
törvényjavaslathoz való hozzájárulását és ezután 
Apponyi Albert grófnak kellett volna következnie, 
de beszédét az idő előhaladottsága miatt a szerdai 
ülésre halasztották. 

Szerdán a képviselőház eseménye az Ugrón 
Gábor bizalmatlansági indítványának bejelentése volt. 
A balvidék zajos éljent zúgott rá, mig a jobboldal 
rezignált zúgással fogadta. 

Az indítvány következőleg hángzik: 
Indí tvány. 

A kormány a nemzet megbízottja és a ko-
rona tanácsosa. Hivatása a nemzet akaratát érvé-
nyesíteni, s ahhoz a korona szentesítését megnyerni. 
Kötelessége a nemzet közfelfogása és a tőrvények 
értelmében kormányozni A kormány kezdettől 
fogva elhanyagolta a nemzet és a korona kőzött 
a mult megítélésére nézve egyetértést hozni létre, 
bír az ellentétet k r.sebbiteni, ellenkezőleg eddig 
nem ismert határokra szokatlan módon kiélesbi-
tette és kiszélesbitette azt. Megtagadta a nemzet 
múltja és kegyelete iránt való tiszteletet, rendeletei 
által a nemzettel szembe állította az államot, en-
nek a nemzet áldozatkészségéből fentartott intéz-
ményeit, még ezeknek hivatalnokait is. Kivételes 
és helytelen rendeletei, tapintatlan intézkedései 
által, a köteles leküzdés helyett, az ellentétet ki-
vitte a királyi udvarból az egész országba és ki-
jelentette azt az államiság elvének és életszabályá-
nak, mi által megsértette a nemzetet, a nemzeti 
érzületet és történelmet, meghamisította az állami 
intézmények szellemét, természetét. 

A nemzeti gyász napjai meggyőztek, hogy a 
minisztérium sem a nemzet és korona, sem a 
nemzet és kormány között létre nem hozta az 
összhangot, hogy nem képes, csekély tekintélye 
miatt, már nem is hivatott népszerűtlensége és 
zilált pártja miatt, az ellentétet, mely mutatkozott 
kiegyenlíteni, s az összeütközés veszélyét, a mit 
ellenségeink szítanak, a mitől a hazafiak félnek, 
megsemmisíteni. 

Ezen okok alapján, hogy a kormány elvegye 
hibáinak büntetését hogy a nemzeti élet s alkot-
mányosság módjából a nehézségek és félreértések 
eltávolíthatók legyenek, hogy egy népszerű és erős 
kormány által a nemzet és korona között a teljes 
összhang helyreállittassék, indítványozom: 

Mondja ki a képviselőház, hogy a kormány 
iránt bizalommal nem viseltetik. 

Azután a házasságjogi vita vezérszónokai foly-
tatták záróbeszédeiket. Apponyi Albert gróf közel 
két órán keresztül szólott. B szédében ösmert egy-
házpolitikai álláspontjának igazolásán felül, foglal-
kozott a mai politikai helyzettel is s erősen támidta 
a kormányt, mely az egyházpolitikai kérdésekben a 
koronánál egész tekintélyét és befolyását felhasznál-
ván, most, a mikor arra legnagyobb szüksége lett 
volna, nem volt mire támaszkodni. 

Zajos éljenek és öt percznyi szünet után Eöt-
vös Károly mondta el záróbeszédét. Vagy egy óráig 
beszélt az ő szokott elméskedő modorában a javal-
lat ellenzői, különösen Apponyi Albert gróf ellen. 
Kár hogy beszédje végén a személyeskedés terére 
lépett, ugy, hogy felszólalásra provokálta Szeder-
kényi Nándort és Deésy Zoltánt, kik nem engedték 
magukon száradni a csak ugy odavetett vádakat. 

Csütörtökön még Szilágyi beszél s közel két 
hónapi vita után a ház nagy többséggel meg sza-
vazta a kötelező polgári házasságot. 
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5. Ugyanannak javaslata a téglatelepen levő megye m. kir. állam építészeti hivatalánál folyó hó 

összeforrott téglaanyagok értékesítése tárgyában. ,3-ik napjától közszemlére vannak kitéve. Az állami 

6. Ugyanannak javaslata a Koncz-féle ház meg- ut e vármegy - területén lévő részének közigazgatási 

vétele tárgyában. 

7. Ugyanannak javaslata Antal Mihály fertőt 

lenitőnek ruha-illetmény adás iránti kérdőére. 

8. Ugyanannak javaslata Varga Imre műfazekas 

iparosnak segély-kölcsön iránti kérelmére, 

9. Ugyanannak javaslata a volt serház mellett 

a kurczán, egy híd épités iránt. 

10 Ugyanannak javaslata Erdei János és társa 

üres-háztelek vétele tárgyában beadott kérelmére. 

11. Ugyanannak javaslata Zsoldos Ferencz ál-

tal építeni szándékolt csonka-vágányu vasútra vo-

natkozólag. 

12. Bizottsági javaslat, a Kovács Pál volt vá-

rosi helyettes számvevő által, a pénztárba be nem 

szolgáltatott 2356 frt 38 krra vonatkozólag. 

13. A városi tanács 873/1894. sz. határozata a 

közpénztár szükségleteinek fedezése tárgyában. 

14. A városi gyámpénztár 1893. évi számodása. 

15. Az 1893. évre készült pótköltségvetési elő-

irányzat. 

16. Pénztár-vizsgálatokról jelentés. 

17. A Pollák-örökösőkkel megkötött adásvételi 

szerződés, szálloda és városház épités, valamint az 

ezzel kapcsolatos kölcsön felvételére vonatkozó elő-

terjesztésnek tárgyalásra való kitűzése. 

18. A hármas-körösi átmetszés létesítéséhez 

szükséges föld kisajátítás felett megkötött egyesség. 

19. Kocsis Gábornétól megvett föld adásvéte-

lének jóváhagyása. 

Jiraszek és Krausz építési vállalkozókkal 

megtartott leszámolásról jelentés. 

21. A Szentes városi árvaszék hatósága alá 

tartozó gyámoltak és gondnokoltak pénzei és pénz-

értékeinek kezelése és gyümölcsöztetése tárgyában 

alkotott szabályrendelet életbe léptetése iránti in-

tézkedés. 

22. Csongrádvármegye törvényhatósági bizott-

ságának a villanyvilágítás felett megkötött szerző-

désre vonatkozó 183/1894. számú határozata és az ezen 

határozat értelmében módosított ujabb szerződés. 

23. A petróleum-világítás beszüntetése tárgyában 

előterjesztett és több képviselő által beadott indítvány. 

24. Ackermann Mór szentesi lakos kérelme, 

melyben a rkapitányi hivatalnál igtató-kiadói teendők 

teljesítéséért, a betegségben volt Bíró Pál felgyógyu-

lási idejéig részére az igtatói fizetés folyósítását ké-

relmezi. 

25. Hmvásárhely város polgármestérenek meg-

keresése, a hm vásárhely-makói vasút czéljaira 100.000 

frt hozzájárulás megszavazása iránt. 

26. A városi tanács 2436/1893. sz. határozata, 

Schleier István vezető adótisztnek 100 frt tisztelet-

díj kiutalása iránti kérelmére. 

Helyi és vegyes hirek. 
A polgári házasságot 175 szótöbbség-

bejárása Csongrád község határánál f. hó 20-án, 
Szentes város határában pedig folyó hó 21-én tar-
tatatik meg. 

— Városi közgyűlés lesz f. hó 16-án; 
melynek több fontos kérdést felölelő tárgysorozatát 
lapunk más helyén közöljük. 

— Hock János csabai plébános lesz, 
mint bennünket megbízható helyről értesítenek. A 
csabai róm. kath. hitközség ugyanis küldöttségileg 
felkérte a híres egyházi szónokot a plébános-jelöltség 
elfogadására, amit Hock meg is igért. Megválaszta-
tása előreláthatólag egyhangúlag történik meg. 

— Lóosztály ozás. A tiszántúli járásban az 
idei lóosztályozás a következőképen fog megtartatni. 
Ápril 18-án a Teés-Fábián-Sebestyén kőzségbeli lo-
vak osztályozása Szentesen, 19. és 20-án Szegváron, 
21. és 23-án Mindszenten, 24-én Mágocson, hova a 
derekegyházi lovak is előállitatnak. Folyó hó 25-től 
30-ig, tehát 5 napon keresztül Szentesen lesz meg-
tartva a lóosztályozás. 

Kossuth-gyász Szegváron. Szegvári 

levelezőnk írja: A történelem legkimagaslóbb alak-

jának gyászos elhunytával mindnyájunkat ért pótol-

hatlan veszteség felett Kárpátoktól Adriáig megnyi-

latkozott mélységes gyászból Szegvár községe, mely-

nek a megdicsőült díszpolgára volt, szintén kivette 

részét. A lesújtó hír vétele utan az összes középü-

leteken, számos magánházon, valamint a szegvári 

honleányok áldozatkészsége folytán kik a körükben 

megindított gyűjtés eredményéből a templom tor-

nyán leendő kitűzés végett gyönyörű gyász-zászlót 

készíttettek, a hazafias plébános ur jóvoltából a róm. 

kath. egyházon is kitűzött gyászlobogók hirdették 

azt a mélységes gyász', mely a szabadság apostolá-

nak elhunytával a magyar nemzetet sújtotta! A 

község hazafias közönsége ezenkívül a megdicsőült 

emléke iránt kővetkezőképpen rótta le a kegyelet-

adóját : A képviselőtestületnek márczius 24-én tar-

tott rendkívüli közgyűlésében egyhangúlag hozott 

határozatokból kifolyólag a) a gyászbaborult család-

hoz Turinba távirati uton részvétnyilatkozat külde-

tett ; b) a megdicsőült hervadhatatlan érdemei jegyző-

könyvileg megörökíttettek; c) a temetésen magát 

küldöttségileg képviseltetven, a ravatalra kővetkező 

felirattal: „Szegvár községe díszpolgárának" — 

koszorút helyezett; d) a Kossuth-szoborra 100 frt 

szavaztatott meg; e) a község legszebb tere, hol 

Kossuth apánk 1848-ban a néphez beszédet intézett, 

a megyeház-tér „K o s s u t h -1 é r"-nek keresztelte-

tett el; f) Kossuth olaj fest ményü arczképe a tanács-

terem számára beszereztetik ; végre g) a község te-

rületén május l-ig minden nyilvános és zajos mu-

latság eltiltatott és a hivatalos levelezések ugyancsak 

május l-ig, gyászpecsét alatt eszközöltetnek. — 

A temetés napján a „Kossuth-téren4 gyászünnepély 

rendeztetett, melyben a község apraja-nagyja mint-

gel szavazta meg a képviselőház. Erről különbenjegy 4—5 ezer főre tehető néptömeg vett részt. A 

lapunk más helyén bővebben szólunk. Itt csak azt 

emiitjük meg, hogy ez a kérdés —• ugy látszik — 

ismét bevitte a függetlenségi és 48-as pártba az 

egyenetlenség és viszály áldatlan harczát. A párt 

többsége annyira elbódult a polgári házasságban 

megnyilatkozó szabadelvüség mámorától, hogy vo-

nakodott kifejezni a kormány iránti bizalmatlansá-

got, mivel féltette a kormányt a bukástól. Ez a fél-

szeg és az ellenzéki állásponttal egyáltalában össze 

nem egyeztethető felfogás a párt kisebbségét fölöt-

tébb elkeserítette, s a pártértekezleten heves kifaka-

megdicsőült halhatatlan érdemeit főtisztelendő Kor-

pás Pál plébános ur méltatta egy szépen átgondolt, 

valóban költői szárnyalású beszédben, minek folytán 

nem maradt szem szárazon. Őszbe borult 48 49-iki 

honvédek, a dicső szabadságharcz élő-alakajai, egy-

más nyakába borulva zokogtak. Az ünnepély a 

„Himnus", „Szózat* és „Nyugodj békén Kossuth 

Lajos" éneklésével ért véget. 

— A tanács nem tréfál, erről győződtek 

meg keservesen a húsvágó asszonyok. Ugyanis a 

tanács, mint I-ső fokú iparhatóság Tápai Sándornét 

Lakatos Ferenczné sertéshús áruló asszonyokat — 

mivel felhívás daczára sem szereztek maguknak ipar-

igazolványt — a sertésvágástól és husáruiástól eltil-

, . tanács, mmi L-so IOKU IPARUAIUSAG ITTPDI OTTIIUUMC, 

dásokra ragadta. Különösen Juszth Gyula elnök és M G y ö r g y n é , F a r k a s Károlyné, Székely Istvánné, 
Ugrón Gábor között folyt le erős szóváltás, melynekL^ K á r o l éf M o l n á r G á b o r n é , F a z e k as Bálintné, 
esetleg komoly következményei lehetnek; amit a S z é p é t e r n é K j s s l s l v á n n é í Kerekes Jánosnó és 
párt érdekében mélyen sajnálunk. 

— Követválasztók figyelmébe. 
Figyelmeztetjük az országos képviselő válasz-

tásra jogosult polgártársainkat, hogy adóhát- totta ; s tilalmának érvényesítésére a rendőrkapitány-

ralékaikat a f. hó 15-ig befizetni el ne mu- s á g o t falhivta. 

lasszák, mert aki addig be nem fizeti a mult _ TÜZ Csongrádon. Mint csongrádi levele-

évi adónak megfelelő összeget, az elesik vá-;zőnk írja, f. hó 11-én, déli 12 órakor a kétágú ut-

lasztási jogátói. A vármegyei ellenzékre nézve czában egy nádkup kigyuladása miatt óriási tüz ke-

pedig több okból kiváló fontosságú érdeket letkezett. A szorossan egymás mellé épitett házak 

3 Gazdászati szakosztály javaslata a c s o r d a - ' ^ p e z , hogy az idei választási lajstromba megmentésére, a veszély első pillanatában még <*ak 
J minél több ellenzéki polgár vétessék föl. gondolni is alig lehetett; mert az ép ekkor feltá-

— Transversalis á l l ami ut. A duna-tisza- madt erős szélrohamok mellett nyilsebességgel re-

körös kőzi transversalis állami ut tervei Csongrád- pult tova a tüz bázról-házra és rövid 3 negyed ór* 

— Városi közgyűlés lesz f. hó 16-án 

melynek tárgysorozata a kővetkező: 

1. Sulcz Károly adóügyi tanácsnok fegyelmi 

ügyében kelt belügyminiszteri határozat. 

2. Sulcz Károly adóügyi tanácsnoknak hivata-

los állásáról való lemondása. 

járási földek hasznosítása tárgyában. 

4. Ugyanannak javaslata Schvarczer Vilmos és 

társai helypénzszedők kérelme tárgyában. 
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alatt, a melléképületeken kivül 17 ház állott lán-!huszár nézte meg a koszorúkkal és virágcsokrokkal 
gokban. Egy óra tájban azonban sikerült megfékezni leborított sírt. Lobkowitz herczeg hadtestparancsnok-

a tüzet és a tovaterjedést óriási erőfeszítéssel meg-

akadályozni. Emberélet nem esett áldozatul, a mi-

ben elismerésre méltó érdeme van Kormány János 

csongrádi közcsendőrnek, ki a mint észrevette, hogy 

egyik égő hazban 2 gyermek van, halálmegvető 

batorsággal törte be az ajtót és noha az arczán ő 

is erős égési sebeket kapott, mégis kimentette a lán-

gokból a két kis gyermeket. Az óriási tűztenger kö 

zepett egy minden oldalról égő hazakkal körülvett 

nádiedelü kis ház épen maradása, Isten csodájának 

tünt fel, mert körülötte lángba borult minden, ez 

azonban a lángtenger között még csak legkisebb 

kárt sem szenvedett. A kár több ezer frtra tehető; 

mert csak kevés ház volt biztosítva. Nagy baj volt, 

az, hogy a tűzoltóság minden rendszer nélkül mű-

ködött és tüzifecskendője alig elégséges, víztartó hor-

dója meg épen neiu volt. Nem csoda tehát ha a 

tüz hírére még a főutczán levő boltokból is kezdtek 

már kihordozkodni, egész a, s z e n t e s i és féiegy-

házi tüzoitosag megérkezteig; mert bizony ott a hol 

nincs meg a kellő védelmi eszköz, csakis Isten kü-

lönös kegyelme, hogy a nagy szélben csak 17 ház 

égett le. — Képzett tűzoltóság kellő felszereléssel, 

nem pedig müut kellett volna először Csongradnak, 

de hát azt semmifele pakulicz érdek nem sürgette. 

— A ragadós tüdolob a szarvasul;irhák 

között igen nagy mértékben fellépett s a felső vár-

megyékben igen elterjedt. E miatt u földmivelés-

ügyi miniszter rendeletileg eltiltotta a tüdölob altal 

fertőzött területekről, így Cseh- Morvaország és Szi-

léziából származó szarvasmarhak behozatalai s még 

az azonnali levágás czéljaból behozott állatok is köz-

vetlen a vagóhidra szállitandok. 

— Kutya, m iu t hús-inspektor. A heti 

piaczoknak egy idő óta allando latogatoja egy sárga-

szörü vadászeb, amely mindig a husarulók asztala 

alatt settenkedik, s bele kostolgat a husdarabokba, 

vagy ha azt nem teheti, legalabb hozzádörgöljdzik 

a húshoz. Felhívjuk ő kutyaságara a gyepmester és 

a renuörseg íigyelmét; és kérjük a Kapitany^agot, 

magyarázza meg az inspekcziós renuőreinek, hogy 

nekik az elíeléie is dukálná gondot fordítani, mivel 

a rendőr nem kizárólag azért van a piaczon, hogy 

a vászoncselédeknek kurizálgasson. (beküldetett.) 

— Furcsa vegyeskereskedés. Bizonyos 

Kóla Panni nevü koiaasszonyság, aki »kalács és 

süithus* árulásával fpglalkozik a piaczon, ezen elelmi 

szereken kívül ugy mellékesen holmi mérges mosdó-

szappanokat, pióczát és hasonló étvágygerjesztő dol-

gokat is arulgat. Ha nem csalódunk, az eiféle v.-gyes 

kereskedés beleütközik a jó ízlésen kivül a közegész-

ségi tekintetekbe is. Felhívjuk rá a rendörseg ti gyei-

mét ; mivel ugy látszik, a rendőrkö/,egeknek és a 

piaczot vizsgáló orvosnak nincsen szeme a látásra, 

(beküldetett.) 

— Birkózás a liyppodroiubau. Kedden 

folyt le a nagy küzdelem a vásártérén felállított 

hyppodromban a kitűzött 10 frtért, melyet a tulaj-

donos a birkozasban győztesnek ígért. A négy je-

lentkező közzül azonban csak kettő jelent meg Si-

mon bertalan és Vecseri János. A ket küzdő mint-

egy 10 perczig tusakodott minden ereimeny nélkül, 

de ez alatt kitűnt Simon ügyessége, ugy hogy el-

lenfele meghátrált s kijelentette, hogy ő csak közön-

ségesen, magyarosan birkózik. A közönségből néhá-

nyan pártjára is állották Vecserinek, mindazonáltal 

Simon nem voll hajlandó a viadalra, mert a kö-

zönség nagy része Simon-párti volt, s erelyesen kö-

vetelte a dij kiadását. Az élelmes direktor azonban 

nem tudni mi okból a dijból lehúzott 3 irtot s csu-

pán 7 irtot adott a győzőnek. 

— liaza tolouczolta az újvidéki kapitány-

ság Kormos Juliánná iy éves hajadont „erkölcstelen 

magaviselet" miatt. Pedig az ilyen perszónák itt 

is bőven vágynák. 

— Elveszett pénz. Vecseri Sándor kereskedő 

tanoncza e héten, kedden délben a postánál egy 

kis sárga tárczában elvesztett 20 trtot. A becsületes 

megtaláló, vagy nyombaigazitó jelentkezzék a rendőt-

kapitányságnál vagy lapuuk kiadóhivatalában, hol 5 

frt jutalomban részesül. 

— A katonák és Kossuth sirja. Ugy a 
közös hadsereg, mint a honvédség egyes hazafias 
tisztjei szívesen telkeresik a kerepesi temetőben Kos-
suth Lajos siiját. Vasárnap délután is nagyszámú 
Mollinári és Kodics ezredbeli gyalogos és honvéd-

nak ez sehogy sincs Ínyére, s hétfőn, mint értesülünk, 
valamennyi ezredparancsnoksághoz átiratot intézett, 
melyben ugy a legénységnek, mint a tisztikarnak 
szigorúan megtiltja, hogy a , K o s s u t h L a j o s 
u r" sirját megtekintsék 

— Hangverseny-körút. Nikisch Arthurné 
és Polónyi Elemér megkezdték magyarországi liang-
verseny-körutjokat. — Eddig már negyven város 
kérte közreműködésüket. A legnagyobb érdeklő 
déssel várják Szentesen is föllépésüket, s külö-
nösen Nikischnéét, — kí daczára amerikai szü-
letésének rövid ittléte óta már teljesen elsajátította 
a magyar nyelvet, oly annyira, hogy népdalainkat 
ugy énekli mint akármelyik született magyar énekesnő. 
Elragadó bájos megjelenése mellett az ő ajkáról tü-
neményes hangjával hallani a magyar dalt már is 
sok budapesti tisztelője jegyeztetett elő jegyeket. 
Polónyi Elemér művészi zongorajátéka már is-
merős műpártoló müveit közönségünk előtt s ehez 
két helybeli műkedvelő tekintettel arra, hogy a hang-
verseny jövedelmének egyrésze a szentesi Kossuth 
szobornak biztosíttatott, — közreműködését igérte. 
Tehát oly műélvezetet igér e hangverseny minőt 
vidéki városban ritkán élvezhet a közönség. Tudó-
sításunk szerint a hangverseny május 3-án a városi 
színkörben fog megtartatni s hangverseny után táncz 
lesz a Kass-szálloda termeiben. Ez előadásra már 
eddig is sokan jegyeztettek elő jegyeket. A jegyek 
ára ülőhely az első három sorban 1 frt 50 kr; a 
többi sorban 1 frt. Állóhely 50 kr. Karzati ülőhely 

kr; állóhely 20 kr. — Elő lehet jegyezni Stark 
Nándor könyvkereskedésében. 

— Regény az életből. Egy zsidó orvostan-
hallgató s egy katholikus szép leány nagyon szeret-
ték egymást. Két évig sóhajtoztak a hold fényénél, 
mig az orvostanhallgatóból valóságos orvos lett. 
Most már elvehette volna szive szerelmét, de hát 
nincs még polgári házasság. Kitérni pedig a férfi 
sem akart, a nő sem. Ismét eltelt a huzavonában 
egy év. A leány nemrég anyjával Párisba ment és 
néhány nap múlva az orvosnak levelet irt ide Buda-
pestre, hogy ő legyőzött minden előítéletet s áttért 
a zsidó vallásra. Ez szép dolog volt, de kevésbé 
szép volt, hogy midőn a leány levele már útköz-
ben lehetett, Bu apesten maradott imádójától a leány 
is a következő levelet kapta: „Kedves Minam ! Mint-
hogy másképp nem lehetett a mi bajunkon segíteni 
feltettem magamban hogy megleplek mig hazajösz 
A katholikus hitre tértem át!" 

— Kozarek kollegája. A madridi hóhér 
megüresedett állására eddig 257 egyén pályázott, 
ezek közt 83 tanár, négy ügyvéd és egy pap ! Az 
egész Spanyolországban 12 hóhér van. Legjobb fize-
tése van a madridi hóhérnak, ki évenkirit 2750 peseta 
tizetést huz. Legkevesebb fizetése van a las-parmasi 
hóhérnak, ki csak 825 pesetát kap evi fizetése fejé-
ben. Ezenfelül minden kivégzés 2500 pesetájaba kerül 
a spanyol államnak. A megürült budapesti hóhér-
állásra is várhatunk legalabb ennyi pályázót. 
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Szőlővessző eladás. 
Sima Ferencz szölőtelepén nagyobb mennyi-

ségű csemege-szőlő, olasz-rizling és kövi 

dinka-szölővesző van eladó. Venni szándé-

kozók kin a szőlőben, vagy lapunk kiadó-

hivatalában nyernek értesítést. 
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4. oldal 

H i r d e t m é n y . 
Szentes város tulajdonához tartozó „Bür-

kösi, Sápi, Mentői, Vámházi, Tőkei, Hosszú 

és Keskenya gátak és azok terei, továbbá a 

vhelyi utmentén lévő libalegelő a nagyvölgy-

laposi, a teési 30 öles útból kimaradt 300 

nszgöl terület, felsőcsordajárásból 900 nszgöl 

terület, a korsósok lakhelye mellett lévő tér-

ség, a vásárállásból kimaradt terület, a Veker-

csárdától a Kórogycsárda felé vezető ut a fá-

biáni határig, nyári használatra a helyszínén 

megtartandó nyilvános árverésen, készpénz 

fizetés mellett haszonbérbe fog adatni az alább 

közölt napokon és feltüntetett sorrendben. 

Áprii 17-én ci. ©. 9 órakor: 
Weill volt kereskedése melletti libalegelő, azu-

tán a mentőgát és terei a Gógánytól kezdve 

a hétházig és a hétház melletti libalegelő. 

Délután 3 órakor: aBürkösgá t 

és terei, a várostól kezdve a berki-szőlőkig, 

és folytatva a sápi gát. 

18-án cl. e. 8 órakor a vámházi-

gát és terei a kaczori-csárdától kezdve végig, 

azután a felső-csordajárásból kimaradt 900 

nszgöl terület, továbbá a hékédi-parttól a 

tőkei gát és terei a Horváth-féle nagy tanyáig. 

Délután 2 órakor a Csányi-ta-

nyától kezdve a hosszúháti gát és terei a 

bökényi-csárdáig, folytatólag a Teésen kima-

radt 300 nszgöl terület. 

19-én (i. e. 9 órakor a korsósok 

lakhelye mellett lévő térség, ezután a nagy-

völgy-lapos s Kálmán Péter házától a Szá-

nics Mihály né házáig, folytatva a külső vásár-

térből kimaradt teiület. 

Délután 3 órakor a Veker-csár-

dától a kórógyi-csárda felé vezető ut a fá-

biáni határig. 

A haszonbéri feltételek a városi tanács-

teremben megtudhatók. 

Szentes, 1894. április 13-án. 

1 - 2 
Novobáczky Győző, 

tanácsnok. 

Pá l y á z a t i fe lh ívás . 
A szentesi róm. kath. egyház pénztár-

noki állás megüresedvén, arra ezennel pályá-

zat nyittatik, felhivatnak tehát, kik ezen 800 frt 

tiszti biztosíték letétele mellett — évi 300 írt 

dijjazással egybekötött állást elnyerni óhajt-

ják, hogy kérvényüket az egyház tanács el-

nökségéhez czimzetten a f. hó 15. napja 
d. e. 152 óráig adják be. 

A választás ugyanaznap cl. u . megtörté-

nik, köteles lévén a megválasztandó állását 

azonnal elfoglalni, a pénztárt összes iratokkal 

és könyvekkel átvenni, a biztosítékot vagy 

készpénzben, vagy értékpapírban letenni, eset-

leg telekkönyvi biztosítás által nyújtani. 

Szentesen, a róni. kath. egyház tanács 

1894. ápril 8-án tartott ülése határozatából. 

Korbuly Béla, 
egyh. tan. jző. 

11 szám—T. K.-zugi. 

Árlejtési hirdetmény. 
A megalakult „Tisza Körös-zugi ármen-

tesitő és belvizszabályozó társulat" területén 

mintegy 29 kim. hosszban, átlag mintegy 

4*5 — 5 0 méter magasság, 4 mtr korona szé-

lesség, vizfelől 1*4, mentett oldalon 1*3 hozi 

rézsüvei építendő töltés munkára zárt verseny 

tárgyalás hirdettetik. 

A munkálat 1895. évi márczius hó l-ig 

befejezendő. 

A zárt ajánlatokat, az Egyesült Budapesti 

fővárosi takarékpénztárnál letéteményezett 

30,000 forintról szóló elismervény csatolandó 

s az ajánlatok következő czimen : „Ajánlat 

a tisza-körös-zugi ármentesitő és belvizszabá-

lyozó társulat töltés munkálataira Báró Fech-

tig Imre társulati elnökhöz, T.-Ugh" — f. 

év. április hó 25-ig beküldendők. 

A zárt ajánlatokban felajánlott egység 

ár számmal és betűvel kiírandó. 

Az általános tervek f. hó 13-ig Szolno-

kon az alispáni hivatalban, azontúl pedig a 

földmivelésügyi m. kir. minisztérium tiszai 

műszaki osztályban betekinthetők. 

Az elnökhöz beküldött ajánlalok az alap-

szabályok jóváhagyása után megtartandó vá-

lasztmányi ülésen fognak felbontatni, — mely 

alkalommal fenntartja magának a választ-

mány, hogy tekintet nélkül az egység árakra 

a beérkezett ajánlatok felett szbadon hatá-

rozhasson. 

Kelt T.-Ughon, 1894. évi április hó 5-én. 

Fechtig' Imre báró, 
3—3 társulati elnök. 

Szentel. 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyoreeajtóján, 




