
1894. XXIY. évfolyam. szám. 
Előfizetési árak: 

Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

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

küldendők. 

Vasárnap, április3i5« 

P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint siámit 

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. 

Cgyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FEKENCZ 

Lapunk megrendelhető-: 

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

Zavaros helyzet. 
Áldatlan és elszomorító állapotokat te-

remtett a polgári házasság kérdése az ellen-

zéki pártok belső életében. 

Mig a lefolyt küzdelem a kormánypártot 

egységessé, tömörré tette ; s a tagadhatlanul 

fényes győzelemtől, melyet a fegyvertársaikká 

szegődött ellenzékiek segítségével kivivniok 

sikerült, a szó szoros értelmében vérszemet 

kaptak a nem régiben még elcsüggedt mame-

lukok; addig másfelől az ellenzék soraiba 

beférkőzött és dul a viszály, s a bomlásnak 

és szétzüllésnek fenyegető tünetei mutatkoz-

nak, kimondhatatlan kárára és veszélyére az 

országnak. 

Az Apponyi Albert gróf vezérlete alatt 

álló nemzetipártból néhány oszlopos tag, 

mint Horváth Gyula és Horváth Lajos, már 

is ki lépett, s példájukat előre láthatólag még 

néhányan követni fogják, és félő, hogy előbb 

utóbb haza mennek a kormánypártba. 

A függetlenségi és 48-as párt kebelében 

kitört éles viszályról, s különösen a párt 

elnökének, Justh Gyulának, és leghivatottabb 

szellemi vezérének : Ugrón Gábornak heves 

összeütközéséről már lapunk mult számában 

megemlékeztünk. 

Egy pillanatra mindenki azt hitte — s 

őszintén megvallva, mi is tartottunk tőle — 

hogy ez az összeütközés pártválságot von 

maga után, melynek következményei belátha-

tatlanok lennének. Szerencsére azonban a 

párttagok egyértelmű törekvésének sikerült 

egyelőre elsimítani a dolgot, s megakadá-

lyozni a pártbomlás veszedelmét. 

őszinte örömmel üdvözöljük a kiegyenlí-

tést ; de ép oly őszintén megvalljuk azt is, hogy 

nem merünk valami vérmes reményeket táp-

lálni a pártegység fentartásának tartósságá-

ban ; s félünk, hogy a parazsat, melyet most 

letakartak a tapintatosság hamujával, egy óv-

talan pillanatban ismét föléleszti és lángra 

lobbantja a kitörö szenvedély vihara. 

Okunk van tartani ettől a sajnálatos es-

hetőségtől, mert tudjuk, hogy az országgyű-

lési függetlenségi és 48-as párt tagjai között 

mélyreható differencziák és majdnem áthidal-

hatlan ellentétek vannak, melyek a szemé-

lyes viszonyokat folyton élesítik, s akalmilag 

majdan egészen kihegyezik. 

Ezek a differencziák nem csupán sze-

mélyes, hanem politikai természetűek is, amint 

a legközelebbi napok tanulságaiból szomorúan 

meggyőződhettünk. 

Ugyanis a párt egy jelentékeny része, 

s fájdalom — ugy látszik — a többsége, 

anynyira belemélyedt a polgári házasság 

aranybornyujának bálványozásába, hogy egé-

szen elhanyagolva ellenzéki állásának hiva-

vatásszerQ feladatát, mely őt a kormánynyal 

szemközt állítja, tényleg beolvad a mameluk 

tábor hadsoraiba, s nem hogy megbuktatni 

törekednék, hanem inkább a saját testével 

védelmezi a közösügyes kormányt. 

A párt egy másik csoportja, Ugrón Gá-

borral élén ellenben azt vitatja, hogy az 

ellenzéknek legfőbb és legsürgősebb hivatása 

a kormánybuktatás ; s ép azért követelte, hogy 

ha már megszavazza is a párt többsége a 

kormány törvényjavaslatát, azzal egyidejűleg 

manifesztálja a kormánynyal szemben teljes 

bizalmatlanságát is. Így meg lett volna óva az 

elvi, és az ellenzéki álláspont. 

Ámde a párt többsége nem fogadta el 

az Ugronék álláspontját ; s ebből a csodála-

tos magatartásból keletkezett a zivatar. De 

valószínűleg keletkezni fog még többször is. 

Vert az valóban tűrhetetlen, hogy ellenzéki 

képviselők, akik kárhozatosnak hirdetik a 

mostani kormánypárt uralmát, midőn arról 

van szó, hogy bizalmatlanságuknak tettleg 

kifejezést adjanak, ép ellenkezőleg cseleksze-

nek : császárabbak a császárnál, kormány-

pártiabbak a kormánypártnál. 

Ily elemekkel egy gyékényen árulni, egy 

uton haladni bizony nehéz dolog. Ezért tart-

juk mi szomorúnak a mai zavaros helyzetet. 

S pártunk érdekében melegen óhajtjuk, hogy 

a kibontakozás útját mielőbb megtálálja a 

párt bölcsessége, mert a mostani félszeg ál-

lapot maholnap teljesen tarthatatlanná lesz. 

A ' becsület tillokszérái. 
Nem szükség őket külön megneveznünk. 

Mindenki tudja, hogy kiket illet ez a ta-

láló czim. 

Hiszen évek sora óta, de különösen az 

utóbbi időben állandóan folyik a gyalázatos 

hajsza minden számottevő ellenzéki ember 

tisztessége és becsülete ellen, Nincs az a 

kigondolható rágalom, nincs az az undok 

gyanúsítás, amelynek sarával már meg nem 

hajigáltak bennünket, ugy, hogy valóban nem 

volna csoda, ha a tájékozatlan idegen em-

berek azt hinnék, hogy a csongrádvármegyei 

ellenzék nem egyéb, mint szemenszedett go-

nosztevők szövetkezete. 

De nemcsak a közéleti tényezők magán-

becsületén rágódnak azok a bizonyos élősdi 

férgek, hanem megtámadták már a közinté-

zetek tisztességét is. 

Hát különben jól van ez igy. Legalább 

már csordultig telt a pohár, s eljutottunk 

oda, hogy a méltatlanul bántalmazottak végre 

elvesztették a türelmüket, ki fognak lépni a 

passzivitásból, és elégtételt vesznek maguk-

nak, ki tenyérrel, ki paragrafussal, a körül-

mények szerint. 

Nem is ezekről s dolgokról akarunk mi 

most tulajdonképen beszélni; hanem rá aka-

runk mutatni a legújabb ocsmányságra, amit 

a becsületre és tisztességre utazó pákuliczok 

elkövettek. Mikor már ugyanis nem volt kö-

rülöttük senki, akit »a közbéke és a közér-

dek * nevében meg nem martak volna, akkor 

neki estek a városnak, és annak a jóhirne-

vén iparkodtak csorbát ütni. Tele kürtölték 

vele a vtlágot, hogy Szentes város olyan tönk-

rejutott firma, hogy nem képes a saját 

exisztencziáját fentartani, és annyira elvesz-

tette a hitelét, hogy nem kap már kölcsön 

pénzt se, mint valami csődbe került szatócs. 

És az a sajnálatos, hogy ezeknek a hit-

vány rágalmaknak kész raktárául szolgál nem-

csak a fővárosi sajtónak az a része, amely 

szenzácziókból él, hanem a megyebeli, és leg-

főkép a szegedi sajtó is, amely pedig egy 

parányi jóakarattal tudhatná, hogy a páku-

licz irodalmi szegénylegények tendencziózus 

pletykálkodását a legnagyobb tartózkodással 

kell fogadni minden tisztességes lapnak. 

Tudhatná a fővárosi és különösen a 

szegedi sajtó, de ha nem tudta, hát tudja 

meg, hogy a mi pákuliczaink körében egy 

szervezett banda van, melynek programmja 

az, hogy a vármegyei ellenzéket, és minden-

kit, aki azzal valamely nekszusban áll, az 

ország közvéleménye előtt befeketitsen. Óvjuk 

tehát ugy a fővárosi, mint a vidéki sajtót, 

hogy ne kapjon olyan feltűnően nagy — 

szinte malicziózus — mohósággal azokon a 

becsmérlő hireken, amelyeket az itteni páku-

licz rágalomgyárból liferálnak neki. 

De kell, hogy ne csak mi emeljük fel 

szavunkat, hanem szólaljon föl a város kö-

zönsége is a szóbanforgó üzelmek ellen Másutt 

régen agyonkövezték volna ezeket a becsületen 

rágódó férgeket; itt, a higgadtság és mér-

séklet városában legalább tegyünk meg any-

nyit, hogy leplezzük le Őket a hazai közönség 

előtt. S egy város közönségének szava bizo-

nyára birni fog akkora sulylyal, hogy tudo-

mást vegyenek róla azok az újságok, amelyek 

eddig készségesen nyitották meg hasábjaikat 

a becsmérlést és rágalmakat tartalmazó szen-

tesi közleményeknsk. 

Országgyűlés. 
Egy méhkőpühóz volt hasonlatos a Ház képe 

april 12-én a Szilágyi Dezső beszéde alatt. Az igaz-
ságügyminiszter serényen osztogatta a kardcsapáso-
kat jobbra és balra ; de ha némelyik talált is, szik-
rázva pattantak vissza a lapos vágások az ellenzéki 
érvek sérthetetlen aczéljáról. Egy egy ügyes közbe-
kiáltó hamarosan parírozott egy cselvágást, de néha 
élesen vágott bele az eleven húsba az igazságügy-
miniszter pengéje. 

Miután Smialovszky Valérnak a kongruára vo-
natkozó javaslatát magáévá tette, Szilágyi Dezső ki-
jelentette, hogy Eötvös Károlynak az 1848. XX. tör-
vényezikkre vonatkozó javaslatát nem fogadja el, 
mert a kormány ebben a kérdésben most sem haj-
landó tovább menni, mint amennyit Wekerle az 
általános vitában már kilátásba helyezett. E függő 
kérdéseket elintézvén, Szilágyi Dezső egész argumen-
tácziójával az Apponyi beszéde ellen szállt ki a so-
rompóba. 

Kijelentvén, hogy a részletes vita folyamán szí-
vesen tekintetbe fogja venni a megokolt módosítási 
ajánlatokat, csak mellékesen érintette a horvát kér-
dést, a katonai engedélyek dolgát s az uralkodó 
család házasságára vonatkozó részleteket. A javas-
latnak ez utóbbi pontjára nézve ujabb előterjesztést 
'fog letenni közelebb a Ház asztalára. 

Hosszasan fejtegette ezután az egyház és az 
állam egymáshoz való viszonyát s annak szükségét, 
hogy az egyházpolitika függőben levő kérdései ne 
félmegoldásokkal intéstessenek el. Al úgynevezett 



2. oldal. 

Notehie csak azoknak a polgároknak szolgál akiket 
az egyház elutasított s az állam mint gy mem dék-
helyet teremtene a repudeáltak számá a 

A kőtelező polgári házasság egyetlen nép er-
kölcsi érzületének sem ártott meg, nincs ok tehát 
arra, hogy a magyar népet ilyesmitől féltsük. Azo-
kat, akik igazán vallásosak az a törvény nem rontja 
meg, azoknak pedig, akik atheisták, a mai rendszer 
sem használ. Hogy ez a törvény hitcz.kkelybc ütkö-
zik, azt egyetlen kánonista sem állítja. 

Arra sincs ok, hogy a vallások szerint való 
c s o p o r t o s í t á s o k t ó l féljünk mert hiszen a kormány 
javaslata minden egyes vallást egyformán tisztel tben 
tart. És a kormánynak kötelessége is, hogy a kö-
zépkori hagyományt, amely az egyházat fölébe he-
lyezi az államnak, véglegesen eltörölje. A javas at az 
egyént éppen oly szabaddá akarja tenni, mint az 
egyházat — s ezért kell e kérdésben minden sza-
badelvű és modern embernek a konnánynya1 tar-
tania. ,. . . A , 

Zugó, hatalmas éljenzés tőrt ki a miniszter be-
széde után. A kormánypárt népes padsorai tekete 
gyűrűként fogták körül Szilágyi Dezsőt száz és szaz 
kéz nyúlt feléje a padokon át ho*y üdvözölje. Maga 
Wekerle is barátságosan integetett az igazságügy-
miniszter felé. 

Győrffy Gyula szólalt föl ezután szemelyes ker-
désben, majd Apponyi Albert korrigált némely rész-
letet. Szilágyi Dezső röviden válaszolt e mep jegy-
zésekre s Csáky Albin is kijelentette, hogy a Smia-
lovszky Valér határozati javaslatát magáévá teszi 
De a kultuszminiszter szavai már belevesztek az ál-
talános zsibongásba mert a jobboldalon és a bal-
oldalon egyaránt harsogó kiáltások röpködtek az el-
nöki emelvény felé: 

— Kezdjük a szavazást! 
Az elnök rövidesen osztályozta a különböző 

javaslatokat, majd megállapították a szavazat sor-
rendjét. Es ekkor egyszerre hangos, izgatott, átható 
csilingelés szaladt végig a Ház minden részen és 
gomolygó emberrajok tódultak befelé a buíHböl, 
az olvasóteremből, a különböző folyosókról. Mert 
ime, elérkezett a történelmi pillanat, amelyben végre 
pozitív döntés alá kerül, ami heteken, hónapokon, 
sőt éveken át foglalkoztatta az Ország közvéleményét. 

A ház sohasem látott még ennyi képviselőt, 
mint most. Az elnöki emelvény előtt smeretl 11 ar-
czok nézték bámulva az ország cziinerét és a terem-
biztosok néha gyanakodva vizsgáltak egy-egy ide-
gen, naptól barna ábrázatot amely kényelmetlenül 
tőrt magának utat a padok mered» k íöljáróiban. 
Vidéki táblabírák, ügyvédek, földbirtokosok, akiket 
évszám nem látott a Sándor-utczai palota, sürgősen 
megérkeztek a különböző vonatokkal. Némelyife ál-
mosan, fáradtan hunyorgatta a szemeit, mások sietve 
ittak egy cognacot a buffetben ezek a reggeli 
vonattal jöttek Árvából, Zalából, Mármarosból. Bá-
tortalanul járt-kelt a folyosón egy egy poros, kör 
szakállas vidéki ur, aki azóta sem látta a Házat, 
hogy a mandátumát beadta, összesen huszonhat kép-
viselő hiányzott a négyszáztizenhárom közül, a többi 
háromszáznyolczvanhét izgatottan sürgött-forgott az 

A „SZENTESI LAP" TÁRCA JA. 

J ó barátok és ellenségek. 
— Regény — 85. folyt. 

Irta: S ima Ferencz. 

Bene Tamásnak kezdettől fogva zokon esett, 

hogy felesége vele szemben határozottan Madarassy 

felé igyekezett leánya érdeklődését és érzelmeit terelni; 

de soha nem szólt e miatt egy szót se Benénének; 

mert fátumszerüleg hitt abban, hogy leánya szive 

felett végtére is győzni fog Papp Ignácz kiváló egyé-

nisége, s nem szólt azért sem, mert nem akarta a 

maga érzelmét és Papp Ignácz iránt különben is 

élénken kifejezett sympatiáját családi perpatvar tár-

gyává tenni; de mikor most látta, hogy felesége a 

helyt, hogy a lelkében mélyen felrázott leánynak lelki-

egyensúlyát biztató szóval helyre segítene állítani, a 

maga elfogultságával a leány kétségbeesett allapotát 

a mélység felé sodorja, mit soha nem tett meg fe-

leségével szemben, most indulatosan kiáltott föl : ha 

nincs érzéked és erőd nyugodtan viselni el egy ily 

válságos helyzet nehéz pillanatait, akkor megtiltom, 

hogy Irén túlfeszített képzelődését és indokolatlan 

lelkifurdalását saját elfogultságoddal külön istápold. 

— Hagyj ennek a szerencsétlen gyermeknek 

békét, mondá Bene Tamás haragos tekintetet vetve 

feleségére. 

Huszonöt év óta ez volt az első zokszó, amit 

Benéné férjétől hallott. — S mert magát éppen nem 

érezte hibásnak, az keservesen is esett neki, s ő aki-

nek máskor soha egyetlen mondása sem volt férjé-

vel szemben, most emelt hangon vágott vissza. 

—• A gyermeket nem én, hanem te tetted sze-

rencsétlenné. 

SZENTESI LAP. 

ajtók zöld ripszfüggönyei mellett. Háromszáznyolc-
vanhét képviselő, — a mai nemzedék talán még 
sohasem látta együtt ilyen számban az ország tör-
vényhozó urait. 

Előbb az Apponyi javaslatára szavaztak, de 
azt a Ház nagy többséggel mellőzte. 

A kormány javaslatának első megszavazója 
Gajári Ödön volt, a legújabb képviselő. Es utána 
zajosan, izgatottan röpködött a jegyzők felé a többi 
voks, éljenzést vagy lehangoltságot keltve a külön-
böző táborokban. 

Félkettő előtt öt perczczel hirdette ki az elnök 
a szavazás eredményét. Ez az eredmény a következő: 

igen nel szavazott 281 képviselő, 
nem-mel „ 106 „ 
távol volt 26 

E szerint a kötelező polgári házasságról szóló 
törvényjavaslatot 175 szónyi többséggel 1« 
gaclták el a részletes tárgyalás alapjául. 

Az éljenzésnek valóságos törgetege tört ki az 
elnöki kijelentésre. A Ház minden tagja fölállt a he-
lyéből, sokan tapsoltak, a legmasszivabbak a kendő-
jüket lobogtatták. 

A Ház többsége ugyancsak elfogadta a Smia-
lovszky Valér határozati javaslatát, ellenben nagy 
kisebbségben maradt az Eötvös Károly javaslata. 

Volt még egy névszerinti szavazás: Szalay 
Imre magáévá tette azt az elejtett indítványt, amely 
Szilágyi Dezsőnek akart bizalmatlanságot szavaz-
tatni. Az eredmény ebben a kérdésben a követ-
kező volt : 
Az indítvány mellett szavazott . . 102 képviselő. 
Az indítvány ellen szavazott . . 204 * 
Távol volt 96 * 

Igy a bizalmatlansági indítványt 112 szónyi 
többséggel mel lőzték. 

Az a p r i l 13- ik i ü l é s nagyon megcsap-
pant érdeklődéssel kezdődött. Tíz órakor még egyet-
l e n e g y törvényhozó lélek se volt a teremben. A fo-
lyosókon is alig égett egy-két szivar. A kormánypárt 
aludta az el erizék által az ő részére kivívott diadal-
mámorát. Mondják, hogy nagy pezsgőzést vittek 
végbe a mamelukok, de az ellenzéket elfelejtették 
meghívni rá. A hálátlanok! 

A házassági javaslat részletes vitáját Hermán 
Ottó kezdte meg, az ellen a vád ellen védekezvén, 
mintha ő ki akarná fosztani a róm. kath. egyházat. 
Utánna Asbóth János, Szederkényi Nándor, Sághy 
Gyula, Körösy Sándor, Teleszky István Szilágyi 
Dezső, Apponyi Albert gróf, Veszter Imre beszéltek, 
alárendelt fontosságú kérdésekről, csekély érdeklő-
dés mellett. 

Az ülés legérdekesebb mozzanata volt Kossuth 
Ferencz látogatása, ki délután egy órakor jelent meg 
a karzaton. Persze, hogy uyomban körülvették a7 
ellenzéki képviselők, kikkel szívélyes beszélgetést foly-
tatott, alig figyelvén a tárgyalásra. 

Az a p r i l 1 4 - i k i ü l é s már sokkal érde-
kesebb volt; mert ekkor okolta meg Ugrón Gábor 
a kormány elleni bizalmatlansági indítványát. Erről 
azonban lapunk jövő számában fogunk referálni. 

60. szám. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth apánk szobrára Paksy János 

tanitó úrtól kaptunk 2 frt 44 krt; mely összegből 

1 frt 44 krt növendékei között gyűjtött, 1 frtot pe-

dig maga adományozott. Ezzel az összeggel eddigi 

gyüjtésünk 24 frt 56 krt. tesz. 

— Követvá lasztók figyelmébe. Lapunk 

mult számában már figyelmeztettük olvasóinkat, 

hogy az országgyűlési képviselő-választásra jogosul-

tak, a törvény értelmében adóhátralékukat, vagy ab-

ból legalább a mult évi adó mennyiségének meg-

felelő összeget, april 15-ig fizessék be, nehogy vá-

lasztói jogosultságukat — mely nemcsak az ország-

gyűlési képviselő, hanem a megyebizottsági tagok 

választására is kiterjed — elveszítsék. Ehez a figyel-

meztetéshez ezúttal még azt a megjegyzést csatol-

juk, hogy az adó nemcsak ma, hanem — ma va-

sárnap levén — még holnap — 16-án - is be-

fizethető. 

— A holnap, hétfőn tar tandó városi 

közgyűlésre ismételten felhívjuk a városi kép-

viselők figyelmét. 

— Eljegyzés. Gsallány Gábor, az ármentesitő-

társulat egyik közbecsülésben álló derék tisztviselője 

(telefon felügyelő) ma tartja eljegyzési ünnepélyét 

özv. Hönig Benőné szül. Csergő Kornélia úrnővel. 

A rokonszenves jegyes-pár frigyéhez őszinte szívvel 

kívánunk szerencsét. 

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 

Horváth István városi állatorvos, pénteken délután 

meghalt. Temetése — melyen a városi tisztikar tes-

tületileg vesz részt — ma délután 3 és fél órakor 

lesz. Nyugodjék bekével. 

Esküvő. Bobor Mariska kisasszonyt, Bo-

bor Sándor helybeli kereskedő kedves leányát, f. hó 

15-én vezeti oltárhoz a róm. kath. templomban 

Falta Gyula törekvő fiatal kereskedő a szomszéd 

Mindszentről. 

— Halálozás. Dudás Béla dorozsmai ügyvéd 

barátunkat, s az ellenzék egyik vezértagját, — mint 

részvéttel értesülünk — súlyos csapás érte, nejének, 

szül. Agáczi Borbála úrnőnek elhunytával. A mélyen 

megszomorodott családnak vigasztalódást, a meg-

boldogultnak pedig csöndes nyugodalmat kívánunk. 

A család által kiadott gyászlap a következőleg hang-

zik : „Dudás Béla ügyvéd, valamint fiai: Zoltán és 

Bódog fájdalomtól megtört szívvel jelentik a hü hi-

testárs s a kedves jó anyának : Dudás Béláné szül. 

Agáczi Borbálának élte 67-ik, s boldog házasságának 

30-ik évében f. évi április hó 9-én hajnali 4 órakor 

történt kinos elhunytát. A megboldogultat föntieken 

Bene Tamás e nyilatkozat hallatára megfeled 

kezett a két haldoklóról és arról, hogy leánya tehe-

tetlenül fekszik keblére támaszkodva, mint a villám 

fordult egész testével felesége felé, s szinte ellökte 

leányát magától, ki tántorogva ült egy székre. 

— Mivel tettem én leányomat szerencsétlenné ? 

kiáltott szinte rekedt kétségbeesett hangon az apa. 

A férj e soha nem látott indulatos fellépése 

azonban a mindig szelid Benénét nem ijeszté meg, 

sőt ellenkezésre heczczelte. 

Mivel tetted ? Akarod tudni ? — Hát meg-

mondom, azzal — vágott vissza szintén arczából kikelve 

az anya, hogy minden áron Papp Ignáczot igyekez-

ted szivére erőszakolni. Ha ezt nem teszed, akkor 

Papp Ignácz már egy évvel ezelőtt megkapja a ha-

tározott elutasító választ, s leányod szabadon ren 

delkezik szivével. Akkor nem lép föl megujult igény-

nyel most ismét a te ideálod, s leányunk szivével 

marad zavartalanul a mellett, ki rá először gyakorolt 

döntő hatást. De te próbára akartad tenni leányod 

'érzelmeit. Ez által hamis helyzetbe juttattad Irént, 

ki a két ifjú kőzött a te határozott állásfoglalásoddal 

szemben elvesztette lelke egyensúlyát. Hamis hely-

zetbe juttattad Papp Ignáczot, ki most már nemcsak 

remélt; de czélját elértnek hitte s kegyetlen dilemma 

elé állítottad Madarassyt, ki már egy év óta jár 

házunkhoz leányunk kezére való határozott számí-

tással anélkül, hogy Papp Ignácz megérkeztéig csak 

egyetlen szóval vagy csak egy mozdulattal sejtetted 

volna vele, hogy ő leányod kezére hiába számit. 

Igy és ebből kő ve* kezett be az a helyzet, hogy 

a két ifjút leányunk keze és szive feletti versenygés 

a halálos golyó elé kergette. — Hát ki ennek az 

oka ? Ki ? Talán Papp Ignácz vagy Madarassy ? — 

Nem. Ha nem te vagy, akkor mind a hárman okai 

vagyunk ! 

Volt valami drámai és imponáló Benéné fellé-

pésében. Az asszony sápadt volt, hangja éles, szinte 

megsemmisítő. 

Bene Tamás pillanatokig némán állt, mikor 

felesége befejezte beszédét, mely szigorú, de tárgyila-

gos Ítélet volt a helyzet felett. 

— Jól van, szólt végre kinos tompa hangon a 

férj: hát én tettem leányomat szerencsétlenné. Be-

ismerem, csak még leányomat óhajtom, hogy mint 

vádló lépjen föl ellenem. 

Bene Tamás szeméből köny csordult ki, mikor 

az utolsó szót kiejté, s e köny láttára egy pillanat 

alatt zokogásba tört ki Benéné és leánya s bocsá-

natot esdőleg ragadták meg Bene Tamás mindkét kezét. 

— Tamás ne érts félre ! kiáltá a nő. 

— Apám, a mit te -teszesz az mind jó és ne-

mes ! kiáltá a leány. 

A Bene család e pillanatban megrázóbb képet 

mutatott, mint a Madarassy család, hol Miklós sze-

meit éppen e pillanatban fogta le az öreg ezredes. 

— Meghalt, sóhajtott az apa, szemében köny 

csillogott. Ugy halt meg. mint egy férfi 

Madarassyné szintén ott állt egyetlen gyermeke 

holtteste mellett A fájdalomtól szinte megdermedt 

anya nem sirt. Könnyei forrását elzárta a mérhetlen 

I fájdalom ónsulya. Ott állt, mint egy szobor ; hol fia 

kiszenvedett arczára, hol férjére tekintett. 

— Te már kiszenvedtél, szólt végre fia holt-

testére borulva. — Hát ellenfeled ? 

— Hasonló 5-orstól mentse meg az ég ! szólt 

az ezredes és karjára vette feleségét, hogy a halott 

mellől elvezesse. 

^Folytatása következik,) 



2. oldal. 

Notehe csak azoknak a polgároknak szolgál akiket 
az egyház elutasított s az állam mint gy men< dék-
helyet teremtene a repudeáltak számá a 

A kötelező polgári házasság egyetlen nép er-
kölcsi érzületének sem ártott meg, nincs ok tehát 
arra, hogy a magyar népet ilyesmitől féltsük. Azo-
kat, akik igazán vallásosak az a törvény nem rontja 
meg, azoknak pedig, akik atheisták, a mai rendszer 
sem használ. Hogy ez a törvény hitcz.kkelybe ütkö-
zik, azt egyetlen kánonista sem állítja. 

Arra sincs ok, hogy a vallások szerint való 
c s o p o r t o s í t á s o k t ó l féljünk mert hiszen a kormány 
javaslata minden egyes vallást egyformán tisztel tben 
tart. És a kormánynak kötelessége is, hogy a kö-
zépköri hagyományt, amely az egyházat fölebe he-
lyezi az államnak, véglegesen eltörölje. A javas at az 
egyént éppen oly szabaddá akarja tenni, mint az 
egyházat — s ezért kell e kérdésben minden sza-
badelvű és modern embernek a kormánynya^ tar-
tania. B. . . , , 

Zugó, hatalmas éljenzes tört ki a miniszter be-
széde után. A kormánypárt népes padsorai tekete 
gyűrűként fogták körül Szilágyi Dezsőt száz és száz 
kéz nyúlt feléje a padokon át ho?y üdvözölje. Maga 
Wekerle is bari.Lágosan integetett az igazságügy-
miniszter felé. 

Győrffy Gyula szólalt föl ezután szemelyes ker-
désben, majd Apponyi Albert korrigált némely rész-
letet. Szilágyi Dezső röviden válaszolt e megjegy-
zésekre s Csáky Albin is kijelentette, hogy a Smia-
lovszky Valér határozati javaslatát magáévá teszi 
De a kultuszminiszter szavai már belevesztek az ál-
talános zsibongásba mert a jobboldalon és a bal-
oldalon egyaránt harsogó kiáltások röpködtek az el-
nöki emelvény felé: 

— Kezdjük a szavazást! 
Az elnök rövidesen osztályozta a különböző 

javaslatokat, majd megállapították a szavazat sor-
rendjét. Es ekkor egyszerre hangos, izgatott, átható 
csilingelés szaladt végig a Ház minden részén és 
gomolygó emberrajok tódultak befelé a buff'tből, 
az olvasóteremből, a különböző folyosókról. Mert 
ime, elérkezett a történelmi pillanat, amelyben végre 
pozitív döntés alá kerül, ami heteken, hónapokon, 
sőt éveken át foglalkoztatta az Ország közvéleményét. 

A ház sohasem látott még ennyi képviselőt, 
mint most. Az elnöki emelvény előtt smeretl n ar-
czok nézték bámulva az ország czimerét és a terem-
biztosok néha gyanakodva vizsgáltak egy-egy ide-
gen, naptól barna ábrázatot amely kényelmetlenül 
tőrt magának utat a padok meredik íöljáróibün. 
Vidéki táblabírák, ügyvédek, földbirtokosok, akiket 
évszám nem látott a Sándor-utczai palota, sürgősen 
megérkeztek a különböző vonatokkal. Némelyik ál-
mosan, fáradtan hunyorgatta a szemeit, mások sietve 
ittak egy cognacot a bufifetben ezek a reggeli 
vonattal jöttek Árvából, Zalából, Mármarosból. Bá-
tortalanul járt-kelt a folyosón egy egy poros, kör 
szakállas vidéki ur, aki azóta sem látta a Házat, 
hogy a mandátumát beadta. össz< sen huszonhat kép-
viselő hiányzott a négyszáztizenhárom közül, a többi 
háromszáznyolczvanhét izgatottan sürgött-forgott az 

A „ S Z E N T E S I L A P " T Á R C A J A . 
J ó barátok és ellenségek. 

— Regény — 85. folyt. 

Irta: S ima Ferencz. 

Bene Tamásnak kezdettől fogva zokon esett, 

hogy felesége vele szemben határozottan Madarassy 

felé igyekezett leánya érdeklődését és érzelmeit terelni; 

de soha nem szólt e miatt egy szót se Benénének; 

mert fátumszerüleg hitt abban, hogy leánya szive 

felett végtére is győzni fog Papp Ignácz kiváló egyé-

nisége, s nem szólt azért sem, mert nem akarta a 

maga érzelmét és Papp Ignácz iránt különben is 

élénken kifejezett sympatiáját családi perpatvar tár-

gyává tenni; de mikor most látta, hogy felesége a 

helyt, hogy a lelkében mélyen felrázott leánynak lelki-

egyensúlyát biztató szóval helyre segitene állítani, a 

maga elfogultságával a leány kétségbeesett allapotát 

a mélység felé sodorja, mit soha nem tett meg fe-

leségével szemben, most indulatosan kiáltott föl: ha 

nincs érzéked és erőd nyugodtan viselni el egy ily 

válságos helyzet nehéz pillanatait, akkor megtiltom, 

hogy Irén túlfeszített képzelődését és indokolatlan 

lelkifurdalását saját elfogultságoddal külön istápold. 

— Hagyj ennek a szerencsétlen gyermeknek 

békét, mondá Bene Tamás haragos tekintetet vetve 

feleségére. 

Huszonöt év óta ez volt az első zokszó, amit 

Benéné férjétől hallott. — S mert magát éppen nem 

érezte hibásnak, az keservesen is esett neki, s ő aki-

nek máskor soha egyetlen mondása sem volt férjé-

vel szemben, most emelt hangon vágott vissza. 

— A gyermeket nem én, hanem te tetted sze-

rencsétlenné. 

SZENTESI LAP. 

ajtók zöld rípszfüggönyei mellett. Háromszáznyolcz-
vanhét képviselő, — a mai nemzedék talán még 
sohasem látta együtt ilyen számban az ország tör-
vényhozó urait. 

Előbb az Apponyi javaslatára szavaztak, de 
azt a Ház nagy többséggel mellőzte. ^ j 

A kormány javaslatának első megszavazója 
Gajári Ödön volt, a legújabb képviselő. Es utána 
zajosan, izgatottan röpködött a jegyzők felé a többi 
voks, éljenzést vagy lehangoltságot keltve a külön-
böző táborokban. 

Félkettő előtt öt perczczel hirdette ki az elnök 
a szavazás eredményét. Ez az eredmény a következő: 

igen nel szavazott 281 képviselő, 
nem-mel „ 106 „ 
távol volt 26 

E szerint a kötelező polgári házasságról szóló 
törvényjavaslatot 175 szónyi többséggel fo 
gadták el a részletes tárgyalás alapjául. 

Az éljenzésnek valóságos förgetege tört ki az 
elnöki kijelentésre. A Ház minden tagja fölállt a he-
lyéből, sokan tapsoltak, a legmasszivabbak a kendő-
jüket lobogtatták. 

A Ház többsége ugyancsak elfogadta a Smia-
lovszky Valér határozati javaslatát, ellenben nagy 
kisebbségben maradt az Eötvös Károly javaslata. 

Volt még egy névszerinti szavazás: Szalay 
Imre magáévá tette azt az elejtett indítványt, amely 
Szilágyi Dezsőnek akart bizalmatlanságot szavaz-
tatni. Az eredmény ebben a kérdésben a követ-
kező volt 
Az indítvány mellett szavazott . . 102 képviselő. 
Az indítvány ellen szavazott . . 204 „ 
Távol volt 96 „ 

Igy a bizalmatlansági indítványt 112 szónyi 
többséggel mel lőzték. 

Az a p r i l 13- ik i ü l é s nagyon megcsap-
pant érdeklődéssel kezdődött. Tiz órakor még egyet-
l e n e g y törvényhozó lélek se volt a teremben. A fo-
lyosókon is alig égett egy-két szivar. A kormánypárt 
aludta az el enzék által az ő részére kivívott diadal-
mámorát. Mondják, hogy nagy pezsgőzést vittek 
végbe a mamelukok, de az ellenzéket elfelejtették 
meghivni rá. A hálátlanok! 

A házassági javaslat részletes vitáját Hermán 
Ottó kezdte meg, az ellen a vád ellen védekezvén, 
mintha ő ki akarná fosztani a róm. kath. egyházat. 
Utánna Asbóth János, Szederkényi Nándor, Sághy 
Gyula, Körösy Sándor, Teleszky István Szilágyi 
Dezső, Apponyi Albert gróf, Veszter Imre beszéltek, 
alárendelt fontosságú kérdésekről, csekély érdeklő-
dés mellett. 

Az ülés legérdekesebb mozzanata volt Kossuth 
Ferencz látogatása, ki délután egy órakor jelent meg 
a karzaton. Persze, hogy uyomban körülvették a7 
ellenzéki képviselők, kikkel szívélyes beszélgetést foly-
tatott, alig figyelvén a tárgyalásra. 

Az a p r i l 1 4 - i k i ü l é s már sokkal érde-
kesebb volt; mert ekkor okolta meg Ugrón Gábor 
a kormány elleni bizalmatlansági indítványát. Erről 
azonban lapunk jövő számában fogunk referálni. 

56. szám. 

Hely i és vegyes hirek. 
— Kossuth apánk szobrára Paksy János 

tanító úrtól kaptunk 2 frt 44 krt; mely összegből 

1 frt 44 krt növendékei között gyűjtött, 1 frtot pe-

dig maga adományozott. Ezzel az összeggel eddigi 

gyűjtésünk 24 frt 56 krt. tesz. 

— Követvá lasztók figyelmébe. Lapunk 

mult számában már figyelmeztettük olvasóinkat, 

hogy az országgyűlési képviselő-választásra jogosul-

tak, a törvény értelmében adóhátralékukat, vagy ab-

ból legalább a mult évi adó mennyiségének meg-

felelő összeget, april 15-ig fizessék be, nehogy vá-

lasztói jogosultságukat — mely nemcsak az ország-

gyűlési képviselő, hanem a megyebizottsági tagok 

választására is kiterjed — elveszítsék. Ehez a figyel-

meztetéshez ezúttal még azt a megjegyzést csatol-

juk, hogy az adó nemcsak ma, hanem — ma va-

sárnap levén — még holnap — 16-án — is be-

fizethető. 

— A holnap, hétfőn tar tandó városi 

közgyűlésre ismételten felhívjuk a városi kép-

viselők figyelmét. 

— Eljegyzés. Csallány Gábor, az ármentesitő-

társulat egyik közbecsülésben álló derék tisztviselője 

(telefon felügyelő) ma tartja eljegyzési ünnepélyét 

özv. Honig Benőné szül. Csergő Kornélia úrnővel. 

A rokonszenves jegyes-pár frigyéhez őszinte szivvel 

kívánunk szerencsét. 

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 

Horváth István városi állatorvos, pénteken délután 

meghalt. Temetése — melyen a városi tisztikar tes-

tületileg vesz részt — ma délután 3 és fél órakor 

lesz. Nyugodjék bekével. 

— Esküvő. Bobor Mariska kisasszonyt, Bo-

bor Sándor helybeli kereskedő kedves leányát, f. hó 

15-én vezeti oltárhoz a róm. kath. templomban 

Falta Gyula törekvő fiatal kereskedő a szomszéd 

Mindszentről. 

— Halálozás. Dudás Béla dorozsmai ügyvéd 

barátunkat, s az ellenzék egyik vezértagját, — mint 

részvéttel értesülünk — súlyos csapás érte, nejének, 

szül. Agáczi Borbála úrnőnek elhunytával. A mélyen 

megszomorodott családnak vigasztalódást, a meg-

boldogultnak pedig csöndes nyugodalmat kívánunk. 

A család által kiadott gyászlap a következőleg hang-

zik : „Dudás Béla ügyvéd, valamint fiai: Zoltán és 

Bódog fájdalomtól megtört szivvel jelentik a hü hi-

testárs s a kedves jó anyának : Dudás Béláné szül. 

Agáczi Borbálának élte 67-ik, s boldog házasságának 

30-ik évében f. évi április hó 9-én hajnali 4 órakor 

történt kinos elhunytát. A megboldogultat föntieken 

Bene Tamás e nyilatkozat hallatára megfeled 

kezett a két haldoklóról és arról, hogy leánya tehe-

tetlenül fekszik keblére támaszkodva, mint a villám 

fordult egész testével felesége felé, s szinte ellökte 

leányát magától, ki tántorogva ült egy székre. 

— Mivel tettem én leányomat szerencsétlenné ? 

kiáltott szinte rekedt kétségbeesett hangon az apa. 

A férj e soha nem látott indulatos fellépése 

azonban a mindig szelid Benénét nem ijeszté meg, 

sőt ellenkezésre heczczelte. 

Mivel tetted ? Akarod tudni ? — Hát meg-

mondom, azzal — vágott vissza szintén arczából kikelve 

az anya, hogy minden áron Papp Ignáczot igyekez-

ted szivére erőszakolni. Ha ezt nem teszed, akkor 

Papp Ignácz már egy évvel ezelőtt megkapja a ha-

tározott elutasító választ, s leányod szabadon ren-

delkezik szivével. Akkor nem lép föl megujult igény-

nyel most ismét a te ideálod, s leányunk szivével 

marad zavartalanul a mellett, ki rá először gyakorolt 

döntő hatást. De te próbára akartad tenni leányod 

érzelmeit. Ez által hamis helyzetbe juttattad Irént, 

ki a két ifjú között a te határozott állásfoglalásoddal 

szemben elvesztette lelke egyensúlyát. Hamis hely-

zetbe juttattad Papp Ignáczot, ki most már nemcsak 

'remélt; de czélját elértnek hitte s kegyetlen dilemma 

elé állítottad Madarassyt, ki már egy év óta jár 

házunkhoz leányunk kezére való határozott számí-

tással anélkül, hogy Papp Ignácz megérkeztéig csak 

egyetlen szóval vagy csak egy mozdulattal sejtetted 

volna vele, hogy ő leányod kezére hiába számit, 

Igy és ebből következett be az a helyzet, hogy 

a két ifjút leányunk keze és szive feletti versenygés 

a halálos golyó elé kergette. — Hát ki ennek az 

oka ? Ki ? Talán Papp Ignácz vagy Madarassy ? — 

Nem. Ha nem te vagy, akkor mind a hárman okai 

vagyunk! 

Volt valami drámai és imponáló Benéné fellé-

pésében. Az asszony sápadt volt, hangja éles, szinte 

megsemmisítő. 

Bene Tamás pillanatokig némán állt, mikor 

felesége befejezte beszédét, mely szigorú, de tárgyila-

gos ítélet volt a helyzet felett. 

— Jól van, szólt végre kinos tompa hangon a 

férj: hát én tettem leányomat szerencsétlenné. Be-

ismerem, csak még leányomat óhajtom, hogy mint 

vádló lépjen föl ellenem. 

Bene Tamás szeméből köny csordult ki, mikor 

az utolsó szót kiejté, s e köny láttára egy pillanat 

alatt zokogásba tört ki Benéné és leánya s bocsá-

natot esdőleg ragadták meg Bene Tamás mindkét kezét. 

— Tamás ne érts félre ! kiáltá a nő. 

— Apám, a mit te -teszesz az mind jó és ne-

mes ! kiáltá a leány. 

A Bene család e pillanatban megrázóbb képet 

mutatott, mint a Madarassy család, hol Miklós sze-

meit éppen e pillanatban fogta le az öreg ezredes. 

— Meghalt, sóhajtott az apa, szemében köny 

csillogott. Ugy halt meg. mint egy férfi 

Madarassyné szintén ott állt egyetlen gyermeke 

holtteste mellett A fájdalomtól szinte megdermedt 

j anya nem sirt. Könnyei forrását elzárta a mérhetlen 

fájdalom ónsulya. Ott állt, mint egy szobor ; hol fia 

kiszenvedett arczára, hol férjére tekintett. 

— Te már kiszenvedtél, szólt végre fia holt-

testére borulva. — Hát ellenfeled? 

— Hasonló sorstól mentse meg az ég ! szólt 

az ezredes és karjára vette feleségét, hogy a halott 

mellől elvezesse. 

^Folytatása következik.) 



2. oldal. 

kivül gyászolja még nővére: Agáczi Mária férj. Alacs 

Györgyné ; unokanővére : Agáczi Erzsébet férj. Jer-

ney Mihályné ; valamint számos rokona és ismerőse, 

A megboldogult bűit tetemei f. hó 10-én d. u. 3 

órakor fog beszenteltetni, s a dorozsmai sírkertben 

örök nyugalonna tétetni. Az engesztelő szt. mise-

áldo/.at pedig folyó hó 11-én reggel 8 órakor fog a 

Mindenhatónak bemutattatní. Legyen neki könnyű a 

föld! Kelt Kis-Kun-Dorozsmán, 1894. april hó 9-én. 

— Hamis í tványok gyára. Emlitettök a 

minap, hogy Grósz Eva vidéki asszonyt, ki kékitővel 

akart házalni, letartóztatta a rendőrség, mivel iga-1 

zolványa hamisnak bizonyult. A vizsgálat során Grósz 

Éva töredelmesen bevallotta, hogy a hamis igazol-

ványt neki ifj. Stern Sándor orosházi lakos készí-

tette, potom 1 frt 50 krért; s részletesen elbeszélte 

azt is, hogy Stern hol tartja az ő „hivatalos pecsét-

jeit" és a hamisításhoz szükséges egyéb eszközeit. A 

rendőrkapitányság megkeresésére az orosházi főszol-

gabíróság egy kis házkutatást rendezett a hamísit-

vány gyáros ur lakásán, s az eredmény szórói-szóra 

igazolta a Grósz Éva vallomását, mert a kijelölt 

helym csakugyan rátaláltak a hamis pecsétnyomókra, 

s a gyári üzem folytatásához szükséges egyéb esz-

közökre. Természetesen Stern Sándort nyomban 

ingyen lakással kínálták meg az orosházi járásbíró-

ságnál, s Grósz Évát is oda kisérték, hogy a gyáros 

és a kundsaft kölcsönösen örvendezhessenek a vá-

ratlan viszontlátásnak. 

— Kossuth Ferencz életveszélyben. Kos-
suth Ferencz csütörtökön reggel életveszélyben for-
gott. Soltról ugyanis, a hol két napot töltött Be-
nyovszky grófék vendégszerető házánál, ekkor indult 
vissza a főváro ba. Távozása alkalmával a solti la-
kosság meleg ovácziókban részesítette Kossuthot. A 
falu apraja-nagyja kivonult az országútra zászlók 
alatt s virágokat szórt Kossuth kocsijába és útjára. 
Mint a „Hírcsarnok' jelenti, épen ez az ováczió 
volt a veszedelem okozója. Kossuth Ferencz {négyes 
fogaton indult Soltról a fülöpszállási vasútállomásra. 
Kívüle a kocsiban ült még Benyovszky Sándor gróf 
és felesége. A roppant éljenriadaltól és zászlólenge-
téstől a tüzes lovak megbokrosrdva, elragadták a 
kocsit. A közönségen leírhatatlan féleleni vett 
erőt A kocsis óriási erőfeszítéssel meg akarta fékezni 
a szilaj paripákat, de hasztalan volt minden igye-
kezete. A lovak gyors vágtatásban a kocsit egy 
árokba fordították. A benne ülők mindahárman a 
földre zuhantak, de mig a kocsi összetört, Kossuth 
Ferencznek és a Benyovszky grófi párnak csodálatos 
módon mi bája nem történt. A hemokos talajban 
még csak zuzódásokat sem szenvedtek. A szeren-
csétlenül járt utasok ezután parasztkocsín folytatták 
utjokat a fülöpszállási vasútállomásra, a hol Kossuth 
Ferencz vonatra ült s a nép éljenriadala mellett 
visszautazott a fővárosba. Egy egész kupé megtelt 
azokkal a virágokkal, melyekkel az állomáson el-
halmozták. 

— Czeglédi nők Kossuth sír jánál . A 
czeglédi nők egy 150 tagu küldöttsége érkezett pén 
teken reggel a fővárosba, hogy Kossuth Lajos sírját 
megkoszorúzza. A küldöttséget, melynek tagjai mé y 
gyászt öltöttek magukra, Takács József ref lelkész 
vezette. A mint megérkeztek, nyomban az állomás-
nál várakozó külön lóvonatu kocsikon foglaltak he-
lyet, s egytnesen a kerepesi-uti temetőbe mentek, s 
a sir körül foglaltak állást. A nők nevében Matolcsy 
Elekné szül. báró Kaas Melánia gyönyörű beszédet 
mondott, melynek végeztével elhelyezte a kőlapra a 
hatalmas kaméliákból, gyöngyvirágból s fehér rózsák-
ból font koszorút, melynek széles, világoskék atlasz 
szalagján e felirat olvashato: „A czeglédi nők — 
sírodban is áldanak." Matolcsyné után Takács Jó-
zsef református lelkész mondott eszmékben gazdag 
beszédet, mely a jelenvoltakra nagy hatást tett. 
Utána meg Csurgay Mihályné rövid szavak kísére-
tében gyönyörű virágbokrétát helyezett a sírra s ez-
zel a kegyeletes aktus véget ért. A küldöttség ezu-
tán megtekintette előbb Deák Ferencz, majd pedig 
Bathyányi Lajos mauzóleumát s ismét a külön ló-
vonatu kocsikkal a városba jöttek s a kerepesi-ut 
11. sz. a. vendéglőben megreggeliztek Itt kereste 
fel őket Kossuth Ferencz, ki kevéssel lá óra előtt 
érkezett oda Károlyi Gábor gróf, Eötvös Károly és 
Hentaller Lajos orsz. képviselők kíséretében. Alig 
lépett a terembe, lelkes éljenzés hangzott föl, m e l y -

nek végezte után Takáts József ref. lelkész rövid 
meleghangú beszéddel üdvözölte. Kossuth Ferencz 
meghatottság hangján a következőleg válaszolt: 
„Meghatva jelenek meg önök között. Midőn a haza 
földjére léptem, megtanultam a magyar nőt igazán 
szeretni és becsülni. Eljöttek önök ide, — én is sze-
rettem volna városukba elmenni, de az most lehe-
tetlen, mert közelállók ahhoz a sirhoz, a melyre 
önök, ma letérdepeltek. Az izgalmakat tovább tűr-
nöm lehetetlen. Most egy időre eltávozom, de ha 
visszatérek szeretett hazánkba, első lesz Gzegléd vá-
rosa, hova én zarándokolni fogok, hogy önöket vi 
izonUatbass&m, g kezeiket megszoríthassam Addig, 
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mig ily lelkes nők vannak a hazában, annak jövője 
fölött soha nem kételkedem, mert nemcsak fiakat 
adnak neki, de azoknak az első érzelmeket is keb-
lükbe ojtják s a kiket önök nevelnek, hű fiai lesz-

60. szám. 

Elhaltak névsora. 
Szentes, 1894. márczius 7-től április 14-ig. 

. . . . Kristó Nagy Ferencz, 69 éves, öngyilkos akasz-

nek"a hazának. Jöjjenek sokszorVha 'teVetik^boldo- ^ 8 á l ta1 ' ~ Simon Irma, 26 éves, tüdővész.— 
gult atyám sirjához, mert megkönnyebbül a hant, .Var&*a Zsuzsanna, 78 éves, végelgyengülés. — Ha-
ha a magyar honleányok térdepelnek rajta. A beszéd l a s z S z a b o E r z s é b e t 3 honapos, tüdőhurut. — Ba-
igen nagy hatást tett a jelenvoltakra. Mindenki kó- Magdolna, 3 napos, születési gyengeség. — 
nyezett. s a mint a beszéd véget ért, a nők kivétel ^ a r a b o s Teréz» 5 6 éves, gyomor és bélhurut. — 
nélkül Kossuthoz mentek s kezét csókolták meg ^ o v a c s J án°s, 1 hónapos, bélhurut. — Bárányi Má-
Kossuth Ferencz miután mindenkivel barátságosan 6 naPos* születési gyengeség. — Molnár Mária, 
kezet fogott s beszélgetett, a képviselők kíséretében % napos, születési gyengeség. - Farkas Erzsébet, 
az e g y e t e m r e , onnan pedig a képviselőházba hajtatott. ? L

hetes' belímnit. _ Csík Ferencz, 50 éves, tüdő-
- Az e lnök ur és az ő egyháza. A ko- L°£n " j ^ J ^ 0 8 ' 3 h e J ^ r á n ^ r c s - Szlávik 

lozsvári Ellenzék csütörtöki számában el volt mondva, gA"VP ' I ^ J ^ V H ~ ^ T ^ l ^ 

hogy báró Bánffy Dezső házelnöknek nem volt s z ü k ^ f ^ " V a t t a i S á n d o r ' 6 4 éves ' 
séges, hogy Kolozsváron részt vegyen az egyház * ' 
gyűléseiben akkor, a mikor Kossuth Lajost, a nem-
zet legnagyobb fiát temették. Bánffy Dezső bárónak 
Kolozsváron ta-tózkodása más tekintetből is kelle-! 

Szentesi piaczi árak. 
1894. ápril. 14. 

metlen volt a kolozsvári ev. ref egyház híveire nézve.! A tartós szárazság tartózkodóvá teszi gazda 
Ittléte miatt ugyanis a kolozsvári ref. egyház nem közönségünket terménye eladásával. A buza és ku-
tarthatott kegyeletes istenítiszteletet a temetés nap- koricza ára kissé emelkedett, kereskedőink azonban 
ján Kossuth Lajosért. A legmagyarabb hívekből álló tartózkodók, mert jól tudják, hogy ha egy jó eső 
egyház templomában megvonták a kegyelet adóját lenni, az árak ismét vissza esnek. Kővetkező 

árakat jegyezhetünk^ 
Buza 79—80 kilós mm. 7 frt 10 kr. 
Árpa köble 7 frt 50— 60 kr. 
Kukoricza köble 4 frt 20—30 kr. 
Zab köble 4 frt. 
Szalonna mm. 48 frt. 
Hizott sertés tiszta vágásra 43 —44 kr. 

E l a d ó fö ld 

attól, kinek emléke a hivek szivében és lelkében él. 
E mellőzést a hivek nagyon zokon vették, mind az 
egyház főpapjaitól, mind annak „írástudói*-tói. 

— A szegedi kereskedelmi és iparka-
mara ma tartotta meg e havi teljes ülését Gál Fe-
rencz elnöklete alatt. Az ülés tárgyalásáról következő 
tudósítást vesszük. Az elnök terjesztette elő beveze-1 

tőleg a jelentéseit a mult ülés óta beérkezett és elin-i 
tézett fontosabb ügyekről. Bemutatta az elnök töb-, 
bek közt a pén ügyminiszternek egy leiratát arról, Kistőkén 40 hold, a réten 4 hold föld ez 
h o g y a k a m a r a fölterjesztésére mérsékelte_a hmvá- é v i terméssel együtt eladó. Értekezhetni le-
sarhelyi korcsmárosokra kirótt terhes italmérési íl- , , r r „ . , , , 
letékeket Köszönettel vett tudomást a kamara al n e t u 0 v y H e n n u e 1 , 

hamburgi uj osztrák-magyar konzul átiratáról, mely-! Q ^ o c r i T ^ o l 
ben a kivitel fejlesztésére tesz jóakaratú kezdemé-) Q ^ C g l i a 1 
nyezést es abban a kamara közreműködését >ériJ IV . 8 6 . s z á m u házánál egy sarok bolthelyi-
Csanyi János indítványt terjesztett elő hogy írjon , s z obával több évekre haszon bérbe 
tői a kamara o r v o s l á s é r t a miatt, miszerint a vasúti SZODavai t O D D eveKre naszon DerDe 
szállítmányok igen gyakran hiányokkal érkeznek meg,- kiadó; értekezni lehet a helyszínén. 
ami a kereskedőknek anyagi és erkölcsi kárt is okoz.! 
A kamara az elnökséget bizta aeg, hogy ez irány-1 

ban előbb meghallgassa a kerület érdekeltjeit és azok1 

tapasztalatainak alapján tegyen a szükséghez képest|a r é t e n 7 hold és 39á n. sz. öl szántó földje 
fölterjesztést. Szentes város piaczi helypénzdij sza- és az aljon három házhely szintén eladó ; 

H é j j á L a j o s nak 

bályzatát a kamara megerősítésre ajánlja a minisz-
ternek, ellenben lényeges mérsékléseket javasol a 
Szabadka városi helypénzdijak azon tételeiben, me-
lyek az iparosokat és kereskedőket tul terhelő ma-
gasságban vannak megállapítva. Kossuth Lajos szob-
rára a kamara 200 frtot szavazott meg. Megszava-
zott még a teljes ülés 100 frtot a Baja városi iparos 
segédek szakrajz tanfolyamára mint évi segélyt. Vé-
gül tudomásul vette az ülés, hogy a kamarai kerü-
letben megalakult a negyedik ipari szövetkezet Hm-
vásárhelyen és hogy alakulóban vpn három uj 
szövetkezet Szegeden és Szabadkán, továbbá, hogy 
a Szegeden létesítendő fa és fémipari szakiskola 
bentlakó növendékei részére egy-egy 120 frtos ösz-
töndíjat ajánlottak föl Zenta város, Csongrád köz-
ség és a szegedi ipartestület 

* A nemzeti gyász profanálása lett volna 
az elmúlt napokban előfizetési fölhívásokkal zaklatni 
a közönséget, és azért inkább bevártuk a gyász osz-
lásának idejét, hopry újból a nagy közónsóg figyel-
mébe ajánljuk J. Virág Béla, a Telefon Hírmondó 
szerkesztőjének érdekes hetilapját, a Vi lágnaplót . 
Az érdekes hirek és czíkkek heti-lexikonja ez, mely 
hetenkint szombaton este jel nik meg. Közli ugy a 
belföldi, mint a külföldi s a j t ó érdekes hireit és czik-
keit és az ezekre vonatkozó illusztrácziókat. Nélkü-
lözhetetlen segéd-ujság mindazok részére, a kik csak 
egy vagy két hírlapot járatnak A Világnapló rend-
kívül szórakoztató olvasmány, mert a világsajtónak 
csak az érdekes a n y a g á t dolgozza fel, még pedig 
mintegy 1700 bel- és külföldi újságból. Előfizetési 
ára negyedévenkint 1 frt 50 kr., mely összeg: Világ-
napló, Budapest Rákos-utcza 2. sz. czimre kül-
dendő be. 

* Kossuth Lajos emlékezete czimmel 
egy nyolez ívnyi terjedelmű diszes füzet jelent meg, 
magában foglalván a „Vasárnapi Újságának a gyász-
eset alkalmából Kossuth életéről és haláláról szóló, 
gazdag változatosságu közleményeit s 45 érdekes 
képet, melyek közül kettő külön nagy képmelléklet. 
E gyászkeretü borítékba foglalt füzet ára 40 kr. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában, 
Budapest, IV. Egyetem-utcza 4. szám alatt. — E fü-
zetnek mintegy kiegészítéséül legközelebb még egy 
másik hasonló füzet is meg fog jelenni, mely főleg 
Kossuth Lajos turini és budapesti temetése leírásá-
nak lesz szentelve, a gyászszertartások minden ne-
vezetesebb mozzanatát feltüntető, jelesebb hazai mű-
vészeink által készített számos eredeti képpel. E 
füzet ára 30 kr. lesz. Ez a két füzet egy önálló kö-
tetté is egyesíthető, s mint ilyen, egész képet nyújt 
az elhunyt nae:y hazafinak ugy életéről, mint ha-
láláról és őrök nyugalomra való elhelyezéséről, A 
két füzet együtt 70 krért rendelhető meg a „Vasár-
napi Újság" kiadóhivatalában, Budapest, IV. ker 
Egyttom«utcza 1 »iám, 

értekezhetni lehet saját házánál minden va-

sárnap. 1V3. 

Hi rde tmény . 
Szentes város tulajdonához tartozó „Bür-

kösi, Sápi, Mentői, Vámházi, Tőkei, Hosszú 

és Keskeny* gátak és azok terei, továbbá a 

vhelyi utmentén lévő libalegelő a nagy völgy 

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 Kórógycsárda 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. 

Ápril 17-én d. e. 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: aBürkösgát 

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 kuezori-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 cl. e . 9 órakor a korsósok 

lakhelye mellett lévő térség, ezután a nagy-

völgy-lapos s Kálmán Péter házától a Szá-

nics Mihályné házáig, folytatva a külsővásár-

térből kimaradt teiület. 

D é l u t á n 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. 

Novobáczky Győző, 
3-g tanácsnok. 



44. szám. 

Meghívás értekezletre. 
Alulírottak mindazon polgárokat kik a 

Lúgos tájékán eső uradalmi földbirtokból 

netán venni óhajtanak, a kispiaczon levő 

Halász Szabó János-féle házban a 48-as kőr 

helyiségének nagytermében a mai nap ápril 
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15-én délután 3 órára tisztelettel meghívjuk. 

És meghívunk minden érdeklődő egyént. 

Szentes, 1894. april hó. 

id. Szánthó János, 
és 

H. Török Bálint, 
mint megbízottak. 

4. oldal 

PáüKtor J á n o s 
Nagypaté ut melletti szőllőjében a legjobb 

minóségü fekete kadar, egy éves gyökeres 

szőllővesszeje van eladó, 1 krajezár szála. 

Értekezhetni lehet a zsidó temlom melletti 

1V2. III. t. 562. számú házánál. 

Fábián Armin kárpitos és diszitő. 
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Su t o r vevők figyelmébe. 
Van szerencséra a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, 

hogy a Kossuth utczában levő 

kárpitos és asztalos-butor raktáromban 
dus választékban tartok bárki igényeinek is megfelelő fényezett és 

fénytelen (matt) kárpitos és asztalos munkát, melyek 

nálam mindenkor a l e g j u t á n y o s a b b á r b a n és előnyös 
fizetési részletben is kaphatók. 

Olcsó árak, valamint szilárd és pontos kiszolgálásról, kérem, hogy 

mindenki magának meggyőződést szerezzen. 

A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva, 

kérem; hogy a jövőben is üzletemet nagyra becsült pártfogásukban 

részesíteni szíveskedjenek. 

Tisztelettel: 5—5 

FÁBIÁN ÁRMIN, 
kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 
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I; Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 
lí 

t — r r 

A vásárhelyi-utezában 
Szabó Zsigmond-féle házban N e u m a n n 

Jónásnak egy alsó udvari lakása van kiadó ; 

értekezni lehet Dósai-féle saját házánál. 1V2 

É r t e s i t é s . 
Van szerencsém Szentes város és vi-

déke n. é. közönségével tudatni, hogy hely-

ben 16 év óta fennálló első szentesi sirkő 

érez és fakoporsó raktáromat a Pollák örö-

kösök Kossuth utczai házából az építkezés 

megkezdése miatt legközelebb áthelyezem, 

miért is átköltözés előtt üzletemben lévő 

összes bel- és külföldi márvány gránit és 

szianit siremlékeket tetemessen leszállított 

áron árusítom el mire a tisztelt gyászoló 

közönség figyelmét vagyok bátor felhivni, hogy 

akiknek e szomorú kötelesség jutott, hogy 

drága halottjaik iránt egy síremlékkel akar-

ják a kegyeletett leróni elne mulaszák ezen 

jó alkalmat megragadni. 

teljes tisztelettel 

1V6. özv. Krausz Márkné. 

t g y e s v a r r ó n ő k 
azonnal felvétetnek 

J a k ó M i h á l y , 
női-divat termében. 

219 sz.—1894. 

M e g h i v d s . 

Az 1891. évifXiV. t. cz. 38. §-a rendel-

kezéséhez képest, a szentesi kerületi beteg-

segélyző pénztárhoz tartozó — és Szentes 

városában lakó kereskedő, iparos és gyáros 

urakat, továbbá az ezeknél alkalmazott segé-

deket felhívom, hogy a közgyűlési tagok — 

és pedig a biztosított tagok köréből 50, — 

a munkaadók csoportjából ¿5 tag megvá-

lasztása végett, a kereskedők iparo-
sok és gyárosok, az 1894. évi 
április hó 15-ik napján délelőtt 8 
órakor, — az alkalmazott segé-
dek pedig ugyanaznap délután 2 
órakor, a szentesi ipartestület 
házában megjelenni szívesked-
jenek. 

Szentes, 1894. április 1-én. 

Nyíry Gyula, 
2V2 városi tanácsnok. 

S z á l l í t ó s . 

Tisztelettel tudatom, hogy mindenféle 

szállítmányt a vasúttól ki és be és minden-

féle átköltözködéseket olcsón, poutosan és fe-

lelősség mellett elfogadom. Egy utczai lakás 

két szobával és bolthelyiséggel kiadó. 

Tisztelettel 

2V2. Kohn Gábor. 

Újdonság. 
Linóleum padlómáz negyed óra alatt 

szárad, szagtalan, mosható és bárki befest-

heti vele padlóját 1 doboz használati utasí-

tással 1 frt 20 kr. mindenféle kész olajos 

festékeket saját hengergépemen törve, kitűnő 

ecseteket és mosható czement festékeimet há-

zak külsőrészének bemeszelésére ajánlom a 

n. é. közönség szives ügyeimébe. 

Tisztelettel 

Hegedűs Ignácz. 
Üzlet-helyiség Kossuth-tér sarkán a nagy-

vendéglő épületben. 2V3 

X 

ö Egy kitűnő találmány $ 
Q a Zacherlin tinctura, melylyel minden helyen, hol a por nem oly jól ta- Q 

Q Pad vagy hatolhat be, a rovarok elpusztítása meglepő gyökeres és biztos módon érhető el. Q 

Q A Zacherlin tinctura ez által legalkalmasabb a poloskák, balhák és Q 

Q tetvek petéinek repedésekben, nyílásokban és hasadékokban vagy szörmeárukban Q 

Q való használatánál. Z a c h e r l i n p o r r a l vegyesen használva, ezen szer nemcsak Q 

Q a leggyorsabb, de a legállandóbb eredményt nyújtja mindennemű rovar ellen, bár- Q 

Q hol tartózkodjék is az. A Zacherlin tinctura üvegekben 2 5 kr. és 1 Q 
Q írtért veendő, a különben is ismert Zacherlin raktárakban. 

Q Sikeres használatra a külön e célra szerkesztett szórókészülék (á. 1 frt) szükséges. ^ 

w Kapható S z e n t e s e n : Szépe Károly, Dobray Sándor, ifj. Horváth ő 

w István, ifj. Kovács Sándor, ifj. Vecseri Sándor, Szénássy Ferencz utóda. — Q 

O C s o n g r á d o n : Bagossy József, Bagossy Gábor, Rosner és Sonnenfeld. — ö 

O K u n s z e n t m á r t o n b a n : Gunst Jakab, Mátray János, Némedi testvérek. - Q 

Í J O r o s h á z á n : Laitner Zsigmond, Vandlik János, Wigner Géza, Buchelbauer Já- £ 

^ nos, Harthman Hermán uraknál. 

Stent.«, 1894. Nyomatott Sima Ferenci gyorsaajtójip, 




