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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
JÉUrczaparti-utcza 31. szám, 

f. hova^ a lap szellemi részét 
illetfr közlemények előfize-
tési pénze* és hirdetesek is 

küldendők. 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 számit 

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

papirkereskedésébén. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

SIMA FERENCZ 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivata lban és lapk ihordó ink ut ján, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Egyéni becsület. 
(Három czikk.) 

I. 

Dr. Tasnádi Antalnak Pintér Gyula el-

len inditott, a mult hó 28-án a szegedi es-

küdtszék előtt letárgyalt sajtópere alkalmából 

a Szegedi Hiradó vezérczikket ir az egyéni 

becsület érdekében, s azt mondja, hogy egy 

ember magánbecsületét nincs joga, de nem 

is szabad a sajtónak céltáblául tűzni ki. 

Igaz, az egyéni becsületet soha nem 

volna szabad a közélet nem ritkán szenve 

délylyel hajszolt küzdelmeibe bevonszolni, s 

különösen a sajtónak kellene óva őrködni a 

felett, hogy a magánbecsület tisztessége a 

párt kritika legszigorúbb Ítélete által se le-

gyen, csak egyetlen takart gondolattal is 

érintve. 

így kellene lenni. Mert a közéletben az 

áthidalhatlan válasz vonalat, nem a zöld asz 

tal mellett folytatott erős párt-mérkőzés, sem 

nem a kegyetlen, de objektív nyilvános kritika, 

hanem a közélettel semmi vonatkozásban nem 

álló magánélet és ténykedés meghurczolása te-

remti. S mig az ember megbocsájt az ellenfélnek 

mindent, mit nyilvános szereplése feletti bí-

rálat közben a közéleti kritika kellő diskrécziói 

között elmond vagy megir, de nem bo-

csát és nem tartozik megbocsátani kellő 

korrekczió nélkül semmit, ami a magánélet 

tisztességét igyekszik diskreditálni, meggya-

lázni ! 

Tehát a magán becsülettel glace kesz-

tyűvel kell bánni. 

Egészséges társadalom és közéletben 

igy is van ez. S így volt az hosszú 

időkön át Szentesen is. Sajnos, most 

nem igy van. Mióta beette a pártélet 

mérge a társadalom minden rétegébe ma-

gát, azóta az egész megye a maga 

erkölcsi complexumában szinte gyógyithatlan 

sebektől vérzik, a külerőszak nyomása alatt 

bénulnak el az idegélet legnemesebb szervei 

és napról napra tehetetlenebbé válnak a köz 

alkotásra hivatott tényezők és orgánumok. 

A párt élet gyülölségének deliriuma hajtja 

minden erőt leszerelő hatalma alá az embe-

reket, kik immár nem azokat a pontokat ke 

resik, melyek a szétszakadt szálak összefutó 

vonalaiul szolgálhatnának, hanem a köz és 

magánjó teljes koczkáztatásával feszítenek vi-

torlát a szél rózsa minden irányában, hogy 

a még tegnap közéleti, de ma már kérlelhet-

len ellenségnek tekintett ellenfelet megsem-

misíthessék. 

Igy van ez ma Csongrád megyében és 

Szentesen; de nem igy volt csak öt évvel 

is ez előtt. 

Mindnyájan tudjuk, hogy ez nem jól 

van igy, hogy ez őrült mérkőzésben nem-

csak az egyéni erő és tisztesség szenved; 

de a társadalom és a közélet vált általa 

minden jóra képtelenné; de azért nincs meg 

bennünk a kellő önmegtagadás, az igazi fér-

fiasság, minden párt elfogultságtól ment ne-

mes objektivitása, mely egy-egy pillanatra 

felszabadítja az emberek lelkét a szenvedély 

vak uralma alól, amikor bátran kimondja 

mindenki, hogy hiba van, nagy, végzetes hiba, 

ezt orvosolni kell! S mivel a hibát magunk 

követtük el, ne várjunk idegen expedienst, 

mely ugy is képtelen volna a mi bajaink or-

voslására, hanem fogjunk hozzá magunk. S 

hogy ezt biztos sikerrel tehessük: legyen er-

erőnk mindenek előtt mindnyájonknak vezekelni 

saját hibánk és tévedéseink miatt. 

Ezt nincs bátorságuk az embereknek 

megtenni; mert akkor esetleg, sőt nyilyánvaló, 

hogy bekellene ismerni tévedéseiket és hibáibat. 

Nekem mindig volt erőm és bátorságom 

meg mondani azt amit megakartam, s mert 

a béke mérlegének rúdját egyik oldalról ke-

zemben én tartom, hát megkezdeni az önbi-

rálatot párt és egyéni szempontból én. Tár-

gyilagos és igazságos leszek. 

Sima Ferencz. 

Országgyűlés. Helyi ügyeink már két 

izben egymásután kiszoritották lapunkból az ország-

gyűlési tudósitást; amivel különben nem sokat vesz-

tettek olvasóink, mert a parlamenti tárgyalások a 

nagy vita befejezése óta még mindig vontatottak és 

érdektelenek. 

Mindössze a mult szombati vitában volt egy 

kis elevenség, inidőn mind a két ellenzéki párt ré-

széről éles támadásokat intéztek a kormány ellen a 

katonai levelezések tárgyában kibocsátott belügymi-

niszteri rendelet miatt; melyben tudvalevőleg ki van 

mondva, hogy a polgári hatóságok kötelesek el-

fogadni és elintézni a katonai parancsnokságok né-

metnyelvű át ratait. 

Az ellenzékek részéről különösen Ugrón Gábor, 

Horánszky Nándor és Beöthy Ákos fejtették ki szép 

és hazalias sze.lemü beszédekben annak az állapot-

nak botrányos és tűrhetetlen voltát, hogy a had-

sereg, amely törvény szerint közös volna, s amely-

nek fentartása fölemészti minden fináncziális erőn-

ket, még annyira se respektálja a magyar állam 

hivatalos nyelvét, hogy a magyar hatóságokkal ma-

gyarul levelezzen. 

A kormánypárt részéről senki se kelt a kor-

mány védelmére, csak maga a belügyminiszter tett 

egy gyönge kísérletet annak a bebizonyítására, hogy 

ma se vagyunk rosszabb helyzetben, mint voltunk; 

ami különben ha még igaz volna is, egyáltalában 

nem szolgálhat mentségül; mert eddig legalább, ha 

németül firkáltak a katonák, joggal állíthattuk, hogy 

az visszaélés, de midőn a kormány jogosnak ismerte 

el a németnyelvű levelezést, ezzel a visszaélés szen-

tesítést nyert. 

Horváth Gyula egy közvetítő indítványban ki 

sérletet tett a döntés elodázására, azt javasolván 

hogy most ne határozzon a ház érdemleg sen, ha-

nem hivja föl a kormányt, hogy törvényjavaslatot 

terjesszen be a kérdés rendezésére. 

De a többig Fejbólintó Bálintjai kimondták, 

hogy minden w van jól, ahogy van. 

Ezen a héten az örökösödési eljárásról szóló 
törvényjavaslatot tárgyalták, s minden jelentékenyebb 
vita nélkül el is fogadták. 

Most a közvélemény várakozása a főrendiház-

felé fordult, ahol május 7-én kezdik meg a házas-

ságjogi vitát. A kilátások nagyon zavarosak, s ma 

még aligha tudná valaki megjövendölni, hogy mi-

lesz : széna-é vagy szalma ? 

— Csend és rend mindentelé. A munkás-
mozgalmakat az egész országban megakadályozták 
az erélyes hatósági intézkedések. Május 1-én még 
csak egy fölemlitésre méltó kihágás se fordult elő 
sehol. Sőt mozgalomról is alig lehet beszélni: a 
munkások legfólebb nem dolgoztak, de nem is ra-
konczátlankodtak. Persze, ha a hmvásárhelyi sajná-
latos eset elő nem fordult volna, valószínűleg na-
gyobb z a j a i ha nem is nagyobb veszedelemmel 
járt volna a májusi ünneplés. H.-M.-Vásárhe-
lyen egész nap és éjjel erős őrjáratok czirkáltak 
de nem akadt semmi dolguk. A nagy csen-
desség láttára a polgármester haza is akarta 
ereszteni a katonákat; de az a hír kapott lábra, 
hogy a május elsejéről elmaradt tüntetést a május 
18-iki országos vásár alkalmával csinálják meg a 
iszocziálísták ; a katonaságot tehát ott tartják, sőt a 
hódmezővásárhelyi polpárok nagy aggodalmukban 
keményen föl is fegyverkeztek, összevásárolván a 
boltokban a revolvereket és töltényeket. No, ami ben-
nünket szentesieket illet, mi nem tettünk és nem 
is teszünk ilyen hadikészülődést, mert nem látunk 
a szocziálistákban valami veszedelmes kannibálokat; 
aminthogy nálunk — nagy örömünkre — eddig nem 
hogy kihágásokról, de még csak forrongásról se le-
het beszélni. Ezért részünkről feleslegesnek tartottuk 
a katonaság idehozatalát is; de nem szóltunk ellene, 
mert ha május elsején valami berúgott ember vélet-
lenül elkurjantotta volna magát, vitéz pákuliczaink 
— akik csak szuronyok fedezete alatt szoktak kurá-
zsisak lenni — rögtön szivgörcsöket kaptak volna, 
igy pedig bizonyára nagy diadallal konstatálják, 
hogy a c s end és r end az ő előrelátásuk érdeme. 
Hát legyen nekik az ő hitük szerint. 

A közönség köréből. 
(£ rovatban közlöttekért nem válal felelősséget a Szerk.) 

Nyilatkozat. 

Alólirottak, mint Pintér Gyula ur megbízottai 
f. évi május hó 1-én délelőtt a/410 órakor felkeres-
tük lakásán Krisztiáni István urat, hogy tőle meg-
bízónk : Pintér Gyula ur nevében lovagias elégtételt 
kérjünk azon sértésért, melyet ellene Krisztiáni Ist-
ván ur előző napon elkövetelt az által, hogy a nála 
egy másik hasonló ügyben megbízottként megjelent 
Pintér Gyula urnák vele szemben ilyenül leendő sze-
replését kifogásolta. 

Krisztiáni István urat a fennt jelzett időben 
otthon nem találván, értesítést hagytunk hátra nála 
látogatásunk czélja és oka felől, mire délután Krisz-
tiáni István ur Tóth László és ifj. Joó Károly ura-
kat nevezte meg megbizottai gyanánt, kik bennün-
ket felkeresvén, velük közöltük, hogy Pintér Gyula 
ur nevében és megbízása folytán a fentebb irt ok 
miatt Krisztiáni István úrtól lovagias elégtételt ké-
rünk 

Tóth László és ífj. Joó Károly urak több ok 
felsorolása mellett, melyek állítólag Pintér Gyula ur 
becsületét érintik, felük részéről a lovagias elégtétel 
adást megtagadták, mire mi becsületbirósági eljárást 
hoztunk javaslatba, azonban ezt is határozottan 
visszautasították. 

Minthogy igy továbbra megbízatásunkban eljárni 
nem tudhatunk, a magunk részéről az ügyet befe-
jezettnek jelentjük ki s jelen, a történteknek pontog 



2. oldal. 

és hü felsorolását tartalmazó nyilatkozatunkat meg-
bízónknak : Pintér Gyula urnák kiadjuk. 

Szentesen, 1894. évi május hó 2-án. 

(Dr. Fíló 7 ihamér. Magyar Elek. 
# • 

• 

A fentebbi nyilatkozatban foglalt tényállásra a 
magam részéről csak annyit jegyzek meg, hogy lo-
v a g i a s és b e c s ü l e t e s ember , ha másnak a 
becsülete ellen kifogást emel, mindig bir elég erkölcsi 
bátorsággal a maga kifogásait egy részrehajlatlan 
becsületbíróság Ítelete alá bocsátani; s aki ezt 
kötelességet elmulasztja, és mások háta mögé búvik 
el, az se nem l o v a g i a s , se nem becsü le-
tes ember , s mint ilyen, nem méltó a tiszti kard-
bojt viselésére. 

Ezt a kijelentésemet vegye tudomásul Krisztiáni 
István, aki ellen különben tentartom magamnak 
lovagias uton a további lépéseket. 

Szentes, 1894. máj. 3. 
Pintér Gyula. 

Helyi és vegyes hirek. 
száüia az áldozó 
csak jéliven jele 

— Lapunk mai 
csütörtöki ünnep miatt, 
nik meg. 

— A Szentesen felál l í tandó Kossuth 

szobor. Tudvalevőleg a városi képviselőtestület, í 
legnagyobb magyar halála hirére összehívott köz-

gyűlésében, a többi kegyeletes intézkedésen kivül azt 

is elhatározta, hogy Szentesen, részint a város költ 

ségén, részint az erre a czélra már előzőleg eszkö-

zölt gyűjtések alkalmával befolyt összegek felhasz 

nálásával, egy diszes Kossuth-szobrot állit föl. Sima 

Ferenez országgyűlési képviselő s megyebizottsági 

tag, hivatkozással a város ezen kegyeletes szándékára, 

indítványt nyújtott be a vármegyei törvényhatóság-

hoz az iránt, hogy a szobor költségeihez a vármegye 

közönsége is járuljon hozzá 5000 írttal; egyúttal 

indítványozta, hogy a törvényhatóság a fővárosban 

felállítandó Kossuth szoborra is szavazzon meg 1000 

frtot; továbbá, hogy a vármegyei közgyűlési terem 

számára, valamelyik előkelő hazai művésszel festesse 

le a Kossuth Lajos arczképét; és végül, hogy 

költségek fedezésére vessen ki megfelelő közművelő-

dési pótadót. Ez az indítvány a f. hó 22-én tartandó 

vármegyei közgyűlésen keiül tárgyalás alá; s kétség-

kívül egyhangúlag elfogadtatik. 

— Adományok a Kossuth szoborra. 
Tergenyei Ferencz tanító ur növendékei körében a 
Kossuth szoborra gryüjtést eszközölvén, a befolyt 6 
frt 30 krt, a kővetkező levéllel küldte be hozzánk : 
Mélyen tisztelt szerkesztő ur! A központi ev. ref. 
leányiskola 111. U. és 1-ső osztályú kis növendékei 
felbuzdulva a nemes példák nyomán, dicső emlékű 
Kossuth Lajos örök emlékű tettei által, melyeket 
szeretett hazánk és népe javára eszközölt az orszá-
gos Kossuth-szobor alapjavára a következők ada-
koztak u. m.: Sima Juliska 1 frt. Gerőcz Gizella Kozák 
Aranka 50—50 kr. Soós Juliánná 20 kr. Fodor Ju-
liánná 12 kr. Nagy Kovács Erzsébet 11 kr. Főző Jolán. 
Nyiri Ilona. Mócz Gizella. Mócz Matild. Gerecz Má-
ria. Kovács Juliánná. Szűcs Margit Kotvics Terézia. 
Kis Erzsébet. Stark Lenke. Balog Eszter. Szabó Jusz-
tina. Sulcz Ida. Demeter trzsébet. Gilicze Eszter. 
Kovács Eszter. Kis Jusztina. Székely Zsuzsánna. Szi-
lágyi Erzsébet 10—10 kr. Soós Jusz'ina 9 krajczárt. 
Szűcs Eszter. Halász Szabó Lidia Szabó Mária. 
Zöldi Rozália. Vecseri Mária. Sarkadi Mária. Soós 
Rozália. Ibolya Eszter. Sebesi Erzsébet 5 5 kr. Szé 
kely Julianna 4 kr. D. Szabó Lidia. Pallagi Zzu 
zsanna 3—3 kr. Borsos Jusztina. Vajda Ida. Bokonyi 
Teréz. Szabó Eszter. Borsos Zsuzsánna 4—4 kr. 

SZENTESI LAP. 

zőnségünk már csak azért sem vonja meg pártfo-

gását Bokodytől, mert ő földink, aki hosszas távollét 

után először kopogtat be szülőföldére, hogy itt mél-

tánylást és elismerést keressen. 

— A vigyázatlanság áldozata. Folyó hó 

1-én Virágh Ede járásbirósági hivatalnok lakásán 

egy tragikus eset történt, melynek egy fiatal gyer-

mekélet lett áldozatává. Virágh Ede fia, Virágh Mi-

hály Ill-ik oszt. gimnázista, az édes apja fiókjában 

valami könyvet keresett Klein Móricz nevű, szintén 

a gimn. 111-ik osztályába járó barátjával. A kutatás 

közben egy revolver akadt a Klein Móricz kezébe, 

aki azt kíváncsian vizsgálgatni kezdte. Virágh Mihály 

figyelmeztette barátját, hogy tegye le a fegyvert, 

mert töltve van, s egyúttal utánna nyúlt, hogy el-

vegye tőle. E közben a fegyver valamikép elsült, s a 

golyó Klein Móricz halantekán hatolt be. A gyorsan 

alkalmazott orvosi segély hasztalan volt, a szegény fiu 

pár órai szenvedés után meghalt; mérhetetlen fáj-

dalmára a szerencsétlenség által sújtott szülőknek, 

A tragikus eset városszerte mély részvétet keltett. 

— Egy talál t kendő van letéve a rendőr-

ségnél ; tulajdonosa jelentkezzék a kapitányi hiva-

talban. 

— Uj uniformis. Valami szokatlan látvány-

ban részesülnek sétálóink, kik néha-néha a városháza 

nagykapuján betekintenek. A kék bluzos és nadrágos, 

piros sapkás uniformisokat még igen megbámulják, 

mert Szentesen szokatlan ritkaság számba megy 

hogy valaki eleven tűzoltót lásson. A most ujabban 

kinevezett két tüzfecskendö-kezelő kapta meg ruháját. A 

rendes munka és hétköznapi ruha kék szövet, a sapka 

pedig piros. A díszruha pedig sötétkék arany-paszo 

mántos blúzból, fekete nadrág és csákóból áll. i 

mellett mindkét tűzoltó a szükséges szerszámokat is 

megkapta. 

— Az ezredéves országos kiá l l i tás szen-

tesi helyi bizottsága f. hó 3-án délután tartotta 

az ipartestület termében első ülését, amelyen a sze-

gedi kerületi bizottság részéről Kulinyi Zsigmond és 

Bakay Nándor kereskedelmi és iparkamarai titkárok 

vettek részt. Az üles lefolyásáról lapunk jövő szá-

mában referálunk. 

— Elfogott oetörő. Szegeden hetek óta 

történnek nagyobb betöréses lopások. E lopások 

tettesét mint nekünk táviratozzák, Bende rendőrbiz 

tos elfogta. A betörő neve Ezarits János, a kiben 

rég körözött nemzetközi betörőt kerített hatalmába 

a rendőrség. Az elfogatáskor az óriási termetű, in 

telligens arczu rablónál tőrt, revolvert és egész betörő 

arzenált találtak. 

— Véres kardpárbaj Szegeden. Véres 
kardpárbaj folyt le Szegeden Ottovay Károly tarta 
lékos hadnagy és Deutsch Ármin technikus közt. 
Mint nekünk irják, Deutsch a fején súlyosan meg-
sebesült. 

— Udvari emberek Kossuthnak. Amíg 

a törvényszékeknél — a m i s k o l c z i tőrvényszék 

kivételével — az egész országban beszüntették a 

megkezdett gyűjtést a Kossuth-szoborra, addig a 

gödöllői udvari személyzetnek van bátorsága a köz-

ponti szobor-bizottság ivein adakozni. Mint értesü-

lünk, az udvari ellenőr és az udvari káplán egyenként 

öt forinttal szerepel a gyüjtőiven, a melyen a szolga-

személyzet is kisebb nagyobb összeget irt alá, 

— öngyilkossági kisérlet. Kisteleken — 

mint ottani levelezőnk irja — Takó István 18 éves 

52. Mám. 

házba, mely kihallgatta a vasárnap délután 1 óra 

25 perczkor ugyanazzal a vonattal visszaérkezett 

Ellinger Róbert vasúti kalauzt, a ki előadta, hogy 

az 562. számú első- és másodosztályú kocsira, a 

melyben gróf Forgách Béla, Förster Ottó orsz. kép-

viselő, Békeffy József földbirtokos és hatvani Deutsch 

Béla ültek, szombaton délután 2 óra 10 perczkor 

tényleg rálőttek. A lövés a külső-keiepesi uton levő 

vashid alatt, a leégett fatelepek mellett s a Schot-

tola-féle ruggyanta-gyár. mellőli vasúti töltésről jött, 

s átfúrta az ablakot. A vizsgálat kiderítette, hogy a 

lövés szobafegyverből eredt melynek nyulsőrét nagy-

ságú golyója az ablakon borsónyi lyukat ütött, s a 

waggon túlsó falába fúródott. A kocsiban ülök 

közül senki sem sérült meg, s a lövésről csak az 

emiitett kalauz és néhány utas tudott, kik a dörejre 

az ablakhoz mentek, s a vasúti töltésen egy kék 

ruhás embert láttak. Hogy ez lőtt e vagy sem, nem 

tudni. Azon a helyen a hol a lövés tőrtént szigorú 

vizsgálatot indítottak, a mely alkalommal kihallgatták 

Bazsik János 1. számú block-őrt, a ki azt az érte-

sítést adta, hogy mióta a tavaszi napok beköszön-

töttek, töbször látott fiukat a köztemető mögötti uton 

verebekre vadászni. Valószínű, hogy ez alkalommal 

is gyerekek lövöldöztek szobafegyverrel madarakra 

s egy ily eltévedt golyó ment a vaggonba. A vona-

ton különben nem József, hanem László főherczeg 

utazott Alcsuthra, a ki a lövésről mit sem tudott, 

mert vaggonja távol volt attól a helytől, a hol a 

lövés történt. A vizsgálat még folyik. 

— A feleség bosszúja. Szenzácziós gyil-
kosságról értesít orosházi levelezőnk : Horváth János 
földbirtokos — daczára nős voltának, huzamosabb 
időn keresztül bensőbb természetű szerelmi viszonyt 
folytatott a község egyik szép korcsmárosnéjával. A 
feleség tudott a viszonyról, s előbb kéréssel, majd 
fenyegetéssel intette hitvestársát, hogy szakítsa meg 
a bűnös viszonyt. De Horváth nem ha tott sem a 
szépszóra sem a fenyegetésre, s ez okozta vesztét. 
E hó 27-én megint elment a szép asszonyhoz s csak 
a késő éjjeli órákban tért haza. Lakásán felesége 
fogadta, nem tárt karokkal, de revolverrel. Három-
szor dördült el a fegyver s Horváth összeesett. Rö-
vid szenvedés után meghalt. A gyilkos nőt letar-
tóztatták. 

— A herczeg u r számlája. Montmorenczy 
herczeget nemrégiben beperelték egy 10.000 frankos 
váltójáért. A herczeg kijelentette a biró előtt, hogy 
nem fizethet, mivel a pénze kellemetlen adóságok fize-
tésére kell. A biró felszólítására a herczeg beterjesz-
tette kellemetlen adósságainak következő lajstromát: 

A kocsis bére 9650 frank. 
A herczegné tizenhárom szabónője 22.478 frank. 
Szivartárczák 3215 frank. 
Nyakkendők 840 frank. 
A bíróság, bár nem zárkózott el ő herczegsége 

felfogása elől, hogy ezok az adóeságok meglehetősen 
kellemetlen adóságok, mégis elmarasztalta a 10.000 
frank megfizetésében, különbeni végrehajtás terhe alatt. 
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— Az al iöldi munkáskérdésben való v á r o s i tanácsos a polgári körben vasárnap tartott 
tanácskozás végett a belügyminiszter f. hó 4 re értekezleten azt az indítványt tette, indítson Kassa 
Budapestre hívta az alföldi törvényhatóságok hiva- v á r o s mozgalmat Rákóczy hamvainak hazaszállítására 
talos fejeit. Vármegyénk részéről Gsató Zsigmond é s emlékének szobor emelése által leendő megörökité-
alispán vesz részt az anketten. Hát megint csak a s^re* indítvány elfogadtatott s a város törvény-
régi sablon: h i v a t a l n o k o k a t kérdeznek meg haiósága nagyobb összeget szavaz meg a kettős 
a nép bajai felől. Mintha azok tudnának más or- czélra. 
vosságot a népmozgalmak ellen, mint amit maguk 
szoktak alkalmazni: szuronyt, golyót és börtönt. 

— Színészet. Bokody Antal színigazgató — gos vásár. 

— Vásárok. Kórős-Ladányon f. hó 10. és 
11-én, Újvidéken pedig 19. 20. 21-én lesz az or?zá-

mint már jeleztük — társulatával megérkezett, s f. 
hó 5-én szombaton kezdi 
személyzet a „Rang és 

Merénylet Józsel főherczeg ellen, 
meg működését. A drámai Töb lap azt a hirt hozza hogy a Budapestről szombaton 

mód*-ban mutatkozik - * * ~ . . • • 
ive j<f 

népszínmű kerül előadásra. A társulati titkár már is utazott, valaki 

Nyilttér. 
Tudomásomra jutván, hogy bizonyos valaki, 

akinek talán nagyon terhére van hogy Szígethy Zol-
tán is élni akar, piszkos neve el palástolásával elle-
nem olyan értelmű besugást tett, mintha a váro-
sunkban elterjedt, bizonyos izgató szocziális füzetek 
és röpiratok az én üzletemből kerültek volna ki. 

Kijelentem ezúton is, ugy a hatóság, mint a 
m. t. közönség előtt, hogy az ellenem emelt vád 
nem egyéb hitvány rágalomnál. 

Ama névtelen spiczlinek pedig, aki ugy látszik 
csakúgy gondolomra vádaskodott a hatóság előtt, 
vegye tudomásul azt a figyelmeztetésemet, hogy 
tisztességtelen nevét jól elpalástolja, mert ha sikerül 
azt kipuhatolnom, ugy az általam törvényes uton 
vett elégtétel tetejében ráadásul még kegyetlenül 
megpofozom. 

Szentes, 1894. május 2. 

Szigethy Zoltán, 

könyvkötő és könyvárus. 

be; délután 2 óra 5 perczkor a keleti palyaudv?rból 
mig vasárnap Az asszony verve jó- czimü legújabb Bécsbe induló gyorsvonatra, melyen József főherczeg 
népszínmű kerül előadásra. A társulati titkár már is utazott, valaki rálőtt. A főkapitányság s Lo u 
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Egészselyem, mintázot t Fou lardokat 
(mintegy 450 különböző fajban), méterenként 85 
krtól 3 ft 65 krig — valamint fekete, íehér 
és szines szelyemszöveteket 45 krtól 11 ft 65 
krig szállít — sima, koczkás, csikós, virágos, da-
maszolt minőségben imintegy 240 féle dispositió 
és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít pos-
tabér és vámmentesen Henneberg G. (cs. kir. 
udv. szállító) selyemgyára Zürichben. Min-
ták postafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 krosés levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 

S un tM , 1894. Nyonut.tt Sima 




