
1895« XXV. évfolyam. szám. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frl — kr. 
Negyed évre. . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Kedd, január 1 6 . 

POLITIKAI ÉS tófES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-tórí közleményeket 
a kiadóhivatal mereékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Korszakalkotó kezdeményezés. 

(P.) Sima Ferencz országgyűlési képvi 

selő a f. hó 14-én tartott városi közgyűlés 

elé egy inditványt terjesztett be, melynek 

hordereje úgyszólván megmérhetetlen. 

Lelkünk mélyében meg vagyunk győ 

ződve arról, hogy ha a fölvetett eszmét meg 

valósitja a képviselőtestület, Szentes város 

közéletében ennél nagyobb és üdvösebb al 

kotás még nem létesült. 

Két szempont dominál e korszakalkotó 

kezdeményezésben. Az egyik az, hogy a vá-

ros törzsvagyona az eddiginél jelentékenyen 

nagyobb jövedelmet hajtson; a másik pedig 

— s ez a fő — hogy a szentesi gazdálkodó 

osztály a mezőgazdasági válság súlyos kö-

vetkezményeitől — amelyek még ezután je-

lentkeznek érezhetőbb módon — megmen-

tessék. 

Hogy milyen kiviteli módozatok biztosit-

hatják e kettős czél elérését, azt most még 

fejtegetni időelőttinek tartjuk. Oly fontoa és 

nagyszabású kérdés ez, hogy igen sokszor és 

igen behatóan kell vele foglalkoznunk, 

Fentartván tehát magunknak azt a kö-

telességet, bogy az inditvány bővebb tárgya-

lásába a további fejlemények kapcsán bele 

bocsátkozzunk ; ezúttal csupán magának az 

inditványnak közzétételére szoritkozunk. Az 

inditvány a következőleg hangzik: 

Tekintetes képviselőtestület! 

Az a súlyos, és katasztrófával fenyegető 

válság, melylyel Magyarország mezőgazdasága 

küzd, s melynek káros hatását nemcsak a 

mezőgazdasággal foglalkozó birtokos osztály, 

hanem a társadalom minden rétege érzi, — 

köztudomás szerint ugy az ország kormányá-

nak, mint a parlament különböző politikai 

pártjainak ügy elmét a legnagyobb mértékben 

magára vonta. 

A gyökeres orvoslás módjára nézve a 

pártok nézete lényegesen eltér ugyan egymás-

tól, de egy dologban valamennyi vélemény 

megegyez, s ez az, hogy a magyar mező-

gazdaságnak első sorban és mindenek fölött 

olcsó és könnyen hozzáférhető hitel-forrásokra 

van szüksége. Kormány körökben már kon-

krét alakot is öltött a baj orvoslására való 

törekvés, a mennyiben egy nagy agiár bank 

létesítésén fáradoznak, a melynek hivatása 

lenne a mezőgazdasági hitel-igények kielé-

gítése. 

Ámde a keret, a melyben a különben 

K6«zerkeiitA 4b kiadó-tulaj,lono« : 

S I M A F E R E N C Z 

Keleló«-M«rke**ió i 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkikordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

jaz életrevaló elvet, hogy: „Segíts magadon, erejéből nyújthat anyagi támogatást a gazdaközön-

S az Isten is megsegít*. ségnek, ha a félmillió forint értékű regále kőtvé-

Szentes város közönsége — hitem sze-'nyekbő1 alaptőkével egy városi hitelinté-

rint — abban a kedvező helyzetben van, hogy 

mezőgazdasági hitel igényeit a saját erejéből 

is kielégítheti, ha a rendelkezésére álló pénz-

erőt alkalmas módon és észszerűen felhasználja, 

Ennek módja pedig az volna, ha a vá-

ros tulajdonát képező regale kötvények érté-

két egy városi hitelintézet létesitésére hasz-

nálnánk föl. 

Ez az eszme sokkal inkább uj és sok-

kal nagyobb horderejű, semhogy kellő elő 

készités és beható megfontolás nélkül reali 

zálható volna. Részemről nem is táplálom 

azt a föltevést, hogy a tek. képviselőtestület 

ily fontos kérdés eldöntésébe ötletszerüleg, 

alapos tanácskozás nélkül belemegy ; sőt ma-

gam is azt óhajtom, hogy a fölvetett eszmét 

minden oldalról kellően megvilágítsuk, s érett 

megfontolás után döntsünk fölötte. Ennél-

fogva tisztelettel indítványozom, hogy : 

Küldjön ki a tek. kepviseioiesiuiei egy 

bizottságot azzal a megbizással, hogy azt a 

kérdést, miszerint nem volna é czélszerü a 

város tulajdonát képező regale kötvények 

értékesítése utján egy kiválóan a mezőgaz-

dasági hiteligények kielégítésére szolgáló vá-

rosi hitelintézetet létesíteni — megfontolás 

tárgyává tévén, véleményéről, a kiviteli mó-

dozatok megjelölésével — tegyen tüzetesen 

indokolt jelentést. 

Szentes, 1895. jan. 13. 

Teljes tisztelettel: 

Sima Ferencz. 

Városi közgyűlés. 
(P.) A f. hó 14-én tartott városi közgyűlésen 

feltűnően nagy számban jelentek meg a képviselők, 
ami örvendetes jele a közügyek iránti érdeklődésnek. 

A napirend előtt a polgármester bejelentette, 
bogy a tárgysorozat kibocsátása után két önálló in-
ditvány adatolt be. Az egyiket Sima Ferencz adta 
be egy — a mezőgazdasági hiteligények kielégítésére 
szolgáló városi pénzintézet létesítése tárgyában; a 
másikat több városi képviselő a á-ik állatorvosi ál-
lás betöltésének elhalasztása iránt. 

Sima Ferencz indítványa — melyet lapunk 
első czikkében szószerint közlünk nyomban fel-
öl, astatvan, felállott az indítványozó, és röviden ki-
fejtette azokat az okokat, amelyek őt indítványa 
megtételére ösztönözték. A gazdasági válság — ugy 
mond — annyira akuttá és fenyegetővé lett, hogy 
minden tényezőnek közre kell munkálnia a baj gyors 
és gyökeres orvoslására, mert másként a földbirto-
kos osztály tönkre megy. A pártok behatóan foglal-

jóakaratú tervezet mozog, annyira korlátolt isznak is a kérdéssel; de egyelőre hathatós orvos-

és aránylag kisszerű, hogy ha megvalósul is 

a fölvetett eszme, a kontemplált agrárbank 

előreláthatólag nem lesz képes megfelelni a 

kitűzött nagy czélnak ; s így nem marad más 

hátra, csupán az, hogy mindazon helyeken, 

ahol a viszonyok megengedik, kövessük azt 

lásra nincs kilátás, mert a földbirtok terhét a kor-
mány nem hajlandó leszállítani, s a folytatott köz-
gazdasági politika is nagy hátrányára van a mező-
gazdaságnak. Ily körülmények között egyelőre nincs 
más módja a baj enyhítésének, mint az, hogy olc*ó 
hitelforrásokat kell nyitni a mezőgazdaság számára. 
Szentes abban a kedvező helyzetben van, hogy ön-

zetet létesít. Egv ilyen intézetnek roppant előnyeit 
majd akkor fogja szóló bővebben kimutatni, ha az 
indítványban megpendített eszme érdemleges tár-
gyalás ala kerül. Ezúttal csupán az inditvány napi-
rendre tűzését kéri. 

A közgyűlés elhatározta, hogy az inditványt a 
tárgysorozat elintézése után fogja tárgyalni. 

A napirend első tárgyát a gimnázium államo-
sításának ügye képezte. A polgármester egy talpra-
esett beszéddel vezette be a tanácskozást. A közok-
tatási intézetek színvonala — úgymond — a fejlődő 
kor igényeihez képest folyton magasabb lesz, ami a 
kiadások emelkedését is maga után vonja. Egy ilyen 
tanintézet, mint amilyen a mi főgimnáziumunk, 
28—30 ezer forint évi kiadással jár, s tia ma nem 
is költünk rá annyit, apránként mégis oda fogunk 
jutni. Az épület — mely tudvalevőleg 6 osztályú 
gimnáziumnak készült — már szük; és mintegy 
50 — 60 ezer forintba kerülő pótepitkezésre van szük-
ség. Hogy ettől a uagy tehertől megszabaduljunk, 
azért indítottuk meg a mozgalmat az allamositas 
iránt; uiely hosszas fáradozás után sikerre is veze-
tett. Az államosítás különben nemcsak azért előnyös, 
bogy jelentekeny lenerioi biauuuuiuiu uic$, uuuc^ 
előnyös tanügyi szempontból is, mert az allam a 
gimnázinm szinvonalat is magasabbra fogja emelni. 
Kéri a jegyzőkönyvbe foglalt teltetelek elfogadásai. 

Ezután felolvastatott a tankerületi iőigazgato-
val felvett jegyzőkönyv, mely a gimnázium államo-
sításának feltételeit tartalmazza. Ezen föltételeket 
lapunk múlt számában már közöltük. 

Szeder János szólott először a tárgyhoz, aki 
helyesli ugyan az államosítást, de a tölteteteket sze-
retné kibővíteni. Nevezetesen a szerződesbe beigta-
tandónak tartja, hogy a gimnáziumban a tannyelv 
nem lehet mas, csak magyar; továbbá kifejezetten 
kötelezze magát az állam, hogy 50—60 ezer forint 
erejéig pótépitkezést teljesít; állapittassék meg a tan-
díj mennyisege; és végül biztosittassek a várusnak 
az a joga, hogy évenként legalabb 10 szegénysorsu 
tanulót tandíjmentességre kijelölhet. Fölveti meg 
szóló azt a kérdést is, vajon a megállapított tölte-
tetek nem útköznek e bele abba az egyessegbe, ame-
lyet a város a gimnázium álvetelele alkaltnaval a 
reform, egyházzal kötött. 

Sima Ferencz elismeri, hogy a Szeder János 
észrevételei részben okszerűek, ilyen például az, bogy 
legalább 10 tanuló szamára tandíj meutességet kös-
sünk ki. Ami a magyar tannyelv kikötését illeti, azt 
neui tartja ugyan helytelennek, de szükségesnek sem, 
mert hite szerint örökre ki van zárva meg a lehe-
tősége is annak, hogy ebben az orszagbau és epen 
Szentesen más legyen a tannyelv, mint a magyar. 
11a valaha ilyen idő bekövetkeznek, akkor inkább 
zétrombolnánk a gimnáziumot, hogy kő kövön meg 

nem maradna. Az épitkezes kötelezettseget szükségte-
lennek tartja a szerződésbe beigtatni, mert ha s/.ükseg 
van a potépitkezésre, azt az allam ugy is teljesíteni 
fogja, ha nem követeljük is tőle; aminthogy mar 
a/. 1895. évi állami költségvetésbe fel is van veve 
egy jelentekeny összeg erre a czélra. Az ailamositast 
pénzügyi szempontból is fölöttébb előnyösnek tartja ; 
mell ha csak a mai állapotot vesszük is, évenként 

ezer forintot takarít meg a varos, ami 100 ezer 
forint tőkének felel meg. De előrelátható, hogy ki-
adásaink jövőre sokkal magasabbra emelkednenek, 
mert szóló áttanulmányozta az állami középiskolák 
költségvetéseit,és arra a meggyőződésre jutott, hogy 



11. SZENTES I L A P . 

ezer forinttól egész 47 ezer forintig megy az perbe vinni, azért hajlandó a M U ^ W n 
azokra fordított évi kiadás. Végül emlékeztetvén a Ami azonban a k»p.acz. -zve . éket .Ikb. azért 
közgyűlést arra hogy nem régiben ó és a polgár- egy krajczir se dlet. a vállalkozókat sőt örül enek. 
m S * bejelentették miszerint a közoktatási mi-ha vissza nem követeljük tőlük az edd,g (elvett ösz 

niszter évi 10 ezer forint hozzájárulás mellett hajlandó 
a gimnáziumot állami kezelésbe venni - felvilágo-
sításul megjegyzi, hogy akkor még a miniszter nem 
volt tájékozva az iránt, hogy itt nagyobb költséggel 
járó pótépitkezésre van szükség; innét van, hogy 

szeget. 
Ecseri Lajos dr. ügyész azt vitatja, hogy a vál 

lalkozók követelése jogos; ajánlja a kiegyezét. 

A közgyűlés a gazd. szakosztály javaslatát fo-
gadta el, mely a gimnázium és a vízvezeték ügyét 

... 9 1. /1_ / L! JL ^ «li^tÁini 
most 2 ezer forinttal több hozzájárulást kíván. Me- együttesen és békésen kívánja elintézni 
legen ajánlja a tankerületi 
tott föltételek elfogadását. 

lőigazgatóval megállapi- A csorda járási földek hasznosítása tárgyában 

előterjesztett gazdászati szakosztályi javaslat elfo-

Kátai Pál János elfogadja a föltételeket, de a'gadtatott. E szerint a szájbér a tehén után 10 frt-
magyar tannyelv kikötését szükségesnek látja ; mert'ban, a bornyu után 6 frtban állapíttatott meg. Két 
nem láthatunk a jövőbe, és nem tudhatiuk, hogy ¡éves vagy 2 éven felüli ü s z ő tehénszámba vétetik, 
milyen sors vár az országra. | Sima Ferencznek a mezőgazdaság, hiteligények 

Fekete Márton szerint ezt a fontos dolgot olyan;kielégítése czéljából létesítendő városi hitelintézet tár-
aprólékosságokkal, amilyeneket Szeder János fölve-jgyában beadott s fentebb ismertetett indítványa, 
tett — nem volna helyes hátráltatni. Ami különö-
sen a magyar tannyelvet illeti, azt már a törvény 
megállapította, s igy ilyen kikötés egészen fölösleges. 

Hasonló szellemben szól Dózsa Elük is, aki az 
államosítást, mint nagy vívmányt, örömmel fogadja 

Szeder János a hallottak után is fenUrtja in-
dítványát a magyar tannyelvre, és az építkezési kö-
telezettségnek a föltételek közé leendő felvételére 
nézve. 

Bálint József az építkezési kötelezettséget szük-
ségesnek tartja a szerződésbe fölvenni; de a ma-
gyar tannyelv kikötését fölöslegesnek véli. 

Sima Ferencz a jegyzőkönyvbe foglalt föltéte-
lek változatlan elfogadását kéri; azt azonban nem 
ellenzi, hogy a magyar tannyelv kiköttessék, mert 
ez a pótlás nem hátráltatná a dolog elintézését, s 
abban igazat ád Szeder Jánosnak, hogy a szerződés 
erősebb a törvénynél. 

Ezzel a vita bezáratván, a kérdés szavazással 
döntetett el. A többség — 95 szóval 30 ellen — a 
föltételeket változatlanul és a pótlások mellőzésével 
elfogadta, s a polgármestert felhatalmazta a szerző-
dés megkötésére. 

A városháza épités ügyét nem lehetett ezúttal 
tárirvalni. mert csak e hó 10-én köttetett me? a 
szerződés a takarékpénztárral, s igy az idő kevés 
volt arra, hogy a vázlatot és az előleges költség-
számítást ellehessen készíteni; a nélkül pedig a köz-
gyűlés nem mehet bele a döntésbe. A polgármester 
indítványára az ügy tárgyalása márczius 4-re ha-
lasztatott. 

A számonkérőszék tagjainak választásánál Sima 
Ferencz azon nézetének adott kifejezést, hogy 
ellenőrzést a kisebbségben lévő párt számára is le-
hetővé kell tenni; ezért ugyancsak az ő indítvá-
nyára Soós Ferencz helyett — aki kijelentette, hogy 
a megbízást nem fogadná el - és Udvardi Sándor 
helyett - aki ez idő szerint nem tartózkodik itthon 
— Fekete Márton és Kiss Zsigmond választatott 
meg; a többi tagok továbbra is megmaradtak. 

A tiszai rakpart és kikötő vámszedési jogára 
nézve megtartott árverést a közgyűlés tudvalevőleg 

javaslattétel végett, egy bizottságnak adatott ki. E 

bizottságba a polgármester elnöklete alatl — 

kiküldettek : Sima Ferencz, Szeder János, Balogh 

János, dr. Ecseri Lajos, Fekete Márton, Novobáczky 

Győző, dr. Szánthó Lajos, Bartha János, Kálmán 

Mihály, Kátai Pál János, Sonnenfeld Sámuel és Kiss 

Zsigmond. 

A 2-ik állatorvosi állás betöltésének elhalasz-
tása iránt beadott indítvány — Sima Ferencz pár-
toló felszólalása után — elfogadtatott, s az alispán 
a választás elnapolására felkéretni határoztatott. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

A Simapárt nagy értekezlete. 

(P ) A reform, egyházi választások ügyé-
ben a Sima-párt f. hó 13-án, vasárnap dé-
lután tartotta meg nagy értekezletét, a kur-
czántuli közgyűlési teremben. 

Pártgyülé.U láttunk már eleget; de ilyen 
impozánsát még soha. S bár el voltunk ké-
szülve rá, hogy nagy és lelkesült tömeg fog 
összejönni, — ez a gyülekezet még is meg 
lepett bennünket, ugy rengeteg sokaságával, 
mint páratlan lpllroopd^c^vpl 

Minden nagyitás nélkül két ezerre tehet-
jük a megjelentek számát. Ez a roppant tö-
meg természetesen nem fért el a különben 
tágas teremben, hanem zsúfolásig megtöltötte 
a mellékszobát, és az épület előtt elvonuló 
nagy terraszt is. Ember ember hátán szoron-
gott, s félni lehetett, hogy a nagy tolongás-
ban valami szerencsétlenség történik. De akár 
mennyire összepréselték is egymást, lehetet-
len volt elférni, s igen sokan az udvarra 
szorultak, a melyet pedig nagy hó bontott. 
Így azután néháuy százan eltávoztak; de 
mintegy másfélezer ember órákon át hűsé-
gesen kitartott. 

Burián Lajos polgármester pontban 
órakor megnyitván az ülést, melegen üdvö-
zölte a résztvevőket. Emlékeztetve arra, hogy 

nem hagyta jóvá, hanem uj árverést rendelt el. Az a tizedekben megtartott értekezleteken a fő-
uj árverés alkalmával Zsoldos Ferencz 139 írttal gondnoki állásra egyhangúlag Sima Ferencz 

többet igért, mint a mennyit az első árverés ered-
ményezett. Ezt a közgyűlés jóváhagyta. 

Tóth Gyula ellenőr és Balogh Ferencz igtató 
visszahelyezése tárgyában kiadott belügyminiszteri 
rendeletek tudomásul vétettek. 

Szánthó János birtoknyilvántartó betegsége foly-
tán a polgármester felhatalmaztatott, hogy a nyilván-
tartó hivatalba egy kisegítő munkaerőt alkalmaz-
hasson. 

Nagy József adóügyi tanácsnok visszahelyezése 
érdekében Temesváry Antal és társai indítványt ad-
tak be. Ez azonban mellőztetett, mert felfüggesztett 
tisztviselő visszahelyezésére nem a közgyűlés, hanem 
a fegyelmi hatóság illetékes; s az indítvány külön-
ben is tárgytalanná vált, mert a közig, bizottság 
már viszahelyezte a nevezett tanácsnokot. 

Jiraszek és Krausz építési vállalkozók ismere-
tes ügyében keletkezett egy kis vita. A gazdászati 
szakosztály azt javasolta, hogy a gimnázium építé-
séért még járó összeget fizesse ki a város a neve-
zett vállalkozóknak, illetőleg lépjen velük egyességre í 
de egyúttal egyeségileg intézze el a kispiaczi vízve-
zeték ügyét is. 

Sima Ferencz nem tartja ugyan jogosnak a 

vállalkozók követelését, de nem akarja a várost 

országgyűlési képviselőt jelölték, kérdezi a 

nagy értekezletet, hogy ezt a jelölést fen-

tartja-e ? 

Mióta azok a falak állnak, még olyan 

orkánját az éljenzésnek nem visszhangzották 

mint a milyen erre a kérdésre kitört. „Él 

jen Sima Ferencz!* zúgott, harsogott a kiál-

tás minden felől. Az elnöki cseugetyü gyönge 

hangja elveszett a falrengő éljenzésben, mint 

a méh dongás a menydörgés zajában. Per-

czek teltek el, mig a polgármester ismét 

szó1 oz juthatott, és megtehette indítványát, 

hogy egy küldöttség hivja meg a gyűlésbe 

Sima Ferenczet. A küldöttség tagjaiul dr. 

Szánthó Lajost és Bartha János nyugalma 

zott birót választották meg. 

Mig a küldöttség megbízatásában eljárt, 

azalatt Filó Tihamér dr. és Burián Lajos 

polgármester tartottak nagyhatású beszédeket. 

Filó Tihamér dr. első sorban is örömét 

nyilvánította a fölött, hogy ily nagyszámú 

gyülekezet ád kifejezést a pártunk iránt ér-

zett bizalomnak és ragaszkodásnak. Ezt an-

nak tulajdonítja, hogy a mi irányunk és tö 

rekvésüuk mindig az volt, hogy a nép meg-

1 oldal 

hamisítatlan akarata érvényesüljön. Ami a 
Sima Ferencz főgondnok-jelöltségét illeti, az 
ellenpárt azt hirdeti, hogy Filó Tihamér és 
Burián Lajos azért akarják Simát megválasz-
tatni, mert jóbarátjuk. (Felkiáltások minden-
felől: „Mindnyájunké".) Hát igaz, hogy jó-
barátjai vagyunk, de csak addig, amig igaz 
uton j á r ; mihelyt ezt nem tenné, mi volnánk 
az elsők, akik ellene fordulnánk. Köztudo-
mású tény az, hogy Sima mindig szemközt 
állt a hatalommal a nép jogaiért; küzdel-
mének bére nem volt más, mint rágalom és 
üldöztetés az ellenségektől; de annál mele-
gebb szeretet és ragaszkodás a néptől. Mikor 
a főgondnokságra jelöltük, azzal nem kíván-
tuk a saját akaratunkat a népre tolni, hanem 
megkérdeztük a népet; ezért hivta össze a 
polgármester az értekezletet. (Felkiáltások min-
denfelől : „Éljen a polgármester !" „Nem is 
volt még ilyen polgármesterünk soha!") 
Simára nagy szükség van az egyháznál, hogy 
reprezentáljon bennünket, mert eddig ezt saj-
nosan nélkülöztük. Kristó Nagy Istvánt nem 
akarjuk becsmérelni, de annyit sértés nélkül 
elmondhatunk, hogy ő nem ily nagy és 
népes egyház kormányzatának élére való. 
De még fia egyébként megfelelt volna is az 
állásának, már csak azért is el kell onnét 
mozdítani, mert zsarnokoskodik. Ott van pél-
dául az a ténye, hogy a szabad választást 
korlátolni iparkodott azzal, hogy csak azokat 
¡a szavazat-lapokat fogadják el, amelyeket az 
egyház hivatalnokai osztanak ki. S még azt 
se teszik meg, hogy kézbesítenék a válasz-
tóknak, hanem azt követelik, hogy a válasz 
tók járuljanak ő elébük. Az ilyen uralkodás 
ellenkezik a protestántizmus szellemével. Mi 
nem akarunk szolgák lenni, hanem szabad 
nép, amely leráz magáról minden jármot. 
Azért választunk olyan főgondnokot, aki a 
nép jogait nem letiporni, hanem megvédeni 
szokta. Ilyen férfiú a mi jelöltünk, azért — 
óljen Sima Ferencz ! 

A lelkes éljenzés lecsillapulta után Bu-
rián Lajos polgármester állott fel. Ez a nép 
— úgymond mindig lelkesedett a szabad-
ságszerető emberekért s mindig hálás volt 
azok iránt, akik a szabadságért küzdöttek. 
Ott van például Kossuth Lajos. Miért rajon-
gunk érte; miért dobban meg minden szen-
tesi ember szive, mikor ezt a nevet hallja ? 
Azért, mert az igazságért, a nép jogaiért és 
mindnyájunk szabadságáért küzdött nemesen, 
bátran és önzetlenül. Mert bátorsága volt sze-
mébe dobni a hatalmasoknak, hogy : „Ne 
kevélykedjetek, hatalmatokban ne bízzátok el 
magatokat, hanem hajtsátok meg fejeteket a 
nép előtt, tartsátok tiszteletben jogait, mert 
minden hatalom ő tőle származik.* Csongrád-
vármegyében ezeknek az eszméknek a szó-
szólója és apostola Sima Ferencz. Ezért ül-
dözik az ellenségei és szeretnék keresztre fe-
szíteni, mint az igazság legnagyobb bajnokát: 
a Jézus Krisztust keresztre feszitették. De 
minden apostolnak voltak lelkes hivei; igy 
vannak Sima Ferencznek is; itt vagyunk 
mi, akik híven mellette állunk minden küz-
delmében. Tudjuk, hogy harcz fog reá várni 
olt is, ahová most küldjük : az egyház kor-
ináuyzatábou ; de Ő nem riad vissza a harcz-
tól, s mi nem fogunk kifáradni a támoga-
tásban, és neui fogunk lankadni a lelkese-
désben. Kiáltsuk tehát most isegyszivvel lé-
lekkel — s ennyi sok száz torok kiáltása 
bizony messze elhallatszik — hogy: „éljen 
Sima Ferencz !* 

Az éljenzés még zúgott, a mikor a te-
rembe lépett Sima Ferencz. Erre aztán ter-
mészetesen ujult erővel kitört az ováczió. 
Közkívánatra a terem közepén állott fel Sima, 
hogy a nyitott ajtókon át a mellékszobában 
és a terrászon lévők is hallhassák a szavát. 

Örömmel jött — úgymond — ebbe a 
páratlanul népes értekezletbe, hogy a sze-
mélye iránt nyilvánult megtisztelő bizalmat 
megköszönje. Kinyilatkoztatja, hogy a főgond-
nok jelöltséget elfogadja. (Viharos éljenzés.) 



3. oldal. SZENTES I LAP . JL1^ 

Nem hiúságból teszi ezt, hanem komoly okok-]hatalom előtt hajlonganak. Ma ott vagyunk, megerősödött s szellemben ezen kormány fe-
ból, a melyek részint polit kai, részint egy |hogy erkölcsi bátorságot katholikus atyánk lett mérhetlen magasságban járó ellenzék 
házi szempontokon alapulnak. Szentesen min- fiaitól kell tanulnunk, mert azok jogaikat kö- kormányt pusztitó jó kedve, 
deuki ismeri őt, és tudja, hogy a néppeljvetelni fölmennek a trónig; mig mi olyanok Hogy a fővárosi lapok mi véleményben 
együtt érez, együtt harczol, és soha a hata-jvagyunk, mint a birkák. vaunak erről a kormányról ime a „Magyar-

lom kegyét nem keresi; pedig a mai világ-1 Ezt a szellemet akarja ő a szentesi egy- ország"-nak egy könyörtelen kritikája, 
ban azok boldogulnak a legkönnyebben, akik házból kiküszöbölni, s visszaplántálui az ősi »Olvasom az Ember tragédiá-ját. A tizenne-
a hatalom szolgálatába szegődnek és a fel-
sőbb kegyeket vadásszák. De ő maga is a 
nép gyermeke; mint ilyen, lelkében soha 
más vágyat nem hordott, csak azt, hogy a 
nép szeretetét és becsülését kiérdemelje ; és 
soha másért nem küzdött, mint a nép érde-
keiért, s jogainak tiszteletben tartásáért. Meg 
is érdemelte ő tőle ezt a nép, mert ő a ka-
putos emberekben csalódott sokszor, de a 
kék mándlis emberekben nem csalódott soha. 
Azért mikor a polgárjogok védelméről van 
szó, akkor nem ismer félelmet, nem ismer 
csüggedést, nem ismer elfáradást, mert a köz-
véleményből és a nép szeretetéből merit erői. 

Bizonyos elkeseredéssel nézte mindig, 
hogy a szentesi ref. egyház kormányzata nem 
a nép szabad akaratának a kifolyása, s eb-
ben a kormányzatban olyan irányzat érvé-
nyesült, mely ellenkezik a szentesi reform, 
hivek közérzületével, de ellenkezik a protes-
táns egyház szabad szellemével is. Pedig az 
a szabad szellem egykor csodákat müveit; 
megmentette a nemzet alkotmányos szabad-
ságát. Fájdalmasan esik tehát látni, hogy az az 
egyház, mely a szabadság erős vára volt 
mely hatalmat képezett még a dinasztiával 
szemben is, a vezetés szolgalelküsége miatt 
immár a hatalom uszály hordozójává lett. A 
szentesi ref. egyház életéből például elég arra 
a szégyenletes tényre emlékezni, hogy midőn 
pár hónappal ezelőtt Kossuth Ferencz itt járt, 
a szolgalelkü egyházi kormányzat még a nem-
zeti zászlót se merte az egyház épületére ki-
tüzetni, hanem ugy kellett azt a szó szoros 
értelmében kierőszakolni. 

Ezt a romlott szellemet ki kell valahára 
irtani a szentesi ref. egyház kormányzatából; 
s ha a vezetés az ő kezébe kerül, igéri és 
fogadja, hogy igazi 1 azaíias, szabad szelle 
met plántál oda be; azt a szellemet, mely a 
nép lelkéből és romlatlan erkölcséből van 
merítve. 

Szabadságot akar, és nem erőszakosko 
dást; mert amennyi szabadságot követel ön-
magának, ugyanannyit enged másoknak is. 

Arra is fog törekedni, hogy a város ne-
mes törekvéseinek az egyház előmozdítója 
legyen, ne hátráltatója, mint az eddigi kor-
mányzat alatt volt. 

A szorosabban vett egyházi életet is ki 
akarja vetkőztetni a mostani sivárságból; 
mely szerint a ref. ember protestáns volta 
ma mindössze abból áll Szentesen, hogy re-
formátusnak született, fizeti az egyházi adót, 
s ha meghal — eltemeti a ref. pap. Az egy 
házi élet olyan, mint a kert; ha nem gon-
dozzák, dudva veri föl, nem megy bele senki; 
de ha gondos kertésze van, aki felszed min 
den gyomot, ápolja a növényzetet, akkor abba 
a kertbe szívesen megy és jól találja magát 
mindenki, ő arra fog törekedni, hogy a ke 
zére bízott kert viruljon, és gyönyörűséget 
okozzon mindnyájunknak. 

Emlékeztet arra, hogy évtizedekkel ez 
előtt a hivek áldozatkészségéből egy tekin-
télyes összeg 16 ezer forint gyűlt egybe 
templom alapra, amelyből lelkes elődeink 

protestáns szabad szellemet. Ez a törekvés 
van zászlójára írva, s azért kéri a népet, 
hogy ezt a zászlót segítse diadalra juttatni. 

Mikor a szónok befejezte beszédét, ki-
tört a lelkes éljenzés, és sokáig nem lehetett 
mást hallani, csak ezt a kiáltást: „Éljen 
Sima Ferencz, nem kell Kristó." 

Végre az elnöki csöngetyü csinált egy 
kis csendet, s ekkor Burián Lajos polgár-
mester felhivta az értekezletet, hogy a meg-
választandó presbiterek és egyházközségi kép-
viselők lisztáját állapítsa meg. Felhivta egy-
úttal az értekezlet ügyeimét arra, hogy em-
beremlékezet óta most van először Cson-
grádvármegyéuek ref. vallású főispánja. In-
dítványozza, hogy a presbiterek közzé első 
sorban a főispán vétessék föl, akinek egy-
hangú megválasztása kívánatos és remélhető. 
(Hát ez nem épen ugy van, mert a páku-
liczok mellőzték a saját főispánjukat; s így 
megválasztatása nem lesz ug) an egyhangú, de 
azért bizonyos. Szerk.) 

Az értekezlet a polgármester indítványát 
általános helyesléssel, egyhangúlag elfogadta, 

aztán minden nagyobb vita nélkül, egyér-
telmű megállapodással a következőleg tette 
meg a kijelöléseket : 

P r e s b i t e r e k : Dr. Vaduay Andor, 
id. Bartha János (biró), dr. Filó Tihamér, 
dr. Szánthó Lajos, id. Jószai Sándor, Vajda 
Sándor, Sarkadi Nagy Ferencz, id. Kuzs Mol-
nár Ferencz, Rúzs Molnár István, Babós 
János, id. Berényi Gergely, Berényi Gergely 
(szőlőbeli) Kanász Nagy Lajos, Virágos Kiss 
Mihály. E g y h á z k ö z s é g i k é p v i s e -
l ő k : Magyar József, Magyar Elek, Nyiri 
Sándor, Varga Imre, Tóth Sándor, Musa 
Gergely, Kálmán Péter, Dónáth István, La 
kos Sándor, Kálmán István, Berényi János, 
Kiss János, Csak János, Kuzs M. Ferencz, 
Papp Imre, Puskás V. Sándor, Szeréuyi Sáu 
dor, Kádi Jauos, Kálmán János, Vida Sz. 
Lajos, Papp Ferencz, Csúcs Sándor, Kuzs 
M. Lajos, Tarnóczi Mihály, Murvai Gábor, 
Sarkadi N. Zsigmond, Bazsó Antal, 

A jelölések ekképeu megtörténvén, az 
értekezlet Sima Ferencz és a polgármester 
éltetésével szétoszlott. 

gyedik képnél vagyunk. A föld kiégett, s hóval és 
jéggel borítva, csak törpe nyirt és eszkimót terem 
már. Ádám, mint megtört aggastyán jön Lucz fer-
rel és szeretné tudni : hogyan bukott faja ? „Nemes 
küzdésben, nagyszerüen-e, vagy nyomorún törpülve 
izről-izre, nagyság nélkül és könyre érdemetlen V" 
LuczifVr megnyugtatja Ádámot, hogy hisz él még 
faja s rámutat a kunyhójából fóka-vadászatra felké-
szülten kilépő eszkimóra. És Ádámból kitör a ke-
serűség : 

E korcs alak, e torzkép volna-e 
Nagyságomnak bitor örököse ? 
Mért hagytud látnom. Luczifer! Valóban 
A vigasz rosszabb, mint volt bánatom. 

S a hogy olvasom Madách örökszép verseit, 
ps/embe jut a szegény szabadelvű párt s a legújabb 
szabadelvű kormány minisztereinek ma nyilvános-
ságra jutott névsora. Igazán, ez a kabinetalakulás a 
logtőkéletesebb politikai eleszkimosodás, a degene-
ráeziónak az a végső foka, a melyen tul már csak 
a faj-fentartás képtelensége s a faj teljes kihalása 
következhetik. 

Ide jutott hát az a hires szabadelvű párt, a 
mely ozelőtt husz esztendővel annyi hatalommal és 
dicsőséggel vette birtokba az országot Ma már kép-
tóién minden epyébro, mint hogy tanúképpen ott 
álljon a saját halálánál. íme Ádám, undorral és 
kétségbeeséssel tek'ntve utolsó származékára, az 
eszkimóra, a ki, mielőtt faját bevégz\ nem akarja 
kivadászatlanul hagyni a jéggé tagyott világ még 
zsákmányul ejthető fókáit. Az elpusztulás kikerül-
hetetlen, de lakjunk jól legalább még egyszer, 
utóljára. 

Oh de a fókák sem a régi zsírosak már. Az 
erdőket kivágtuk, a mezőket lelegeltük, a heverő hi-
vatalokat Hkortoskedtük, a konczeszsziókat eloszto-
gattuk, a kincstári jószágokat elprédáltuk, a vallás-
alapi birtokokra pedig árgus szemekkel vigyáz egy 
moggondolatlan pillanatban odaengedett bizottság. 
A napsugaras, boldog idők boldog emberei letarol-
lak és felhabzsoltak m ndent; mi marad még enni-
való a kihűlt világ utolsó satnya szülötteinek, az 
eszkimóknak ? 

Későn jött vendég örüljön, ha csontot szopo-
gathat ; a legvégső liberális degen ráczió br»éri azzal, 
hogy nyugdíjat kap, nagyobbat, mint a mekkorát 
fizetést eddig kapott. Ezért bújik ki kunyhójából az 
utolsó eszkimó." 

Ez pedig a szabadelvű-párt tragéd ája. — ó . 

Az uj kormány. 
Az uj kormány megalakult s ámulatára, 

bámulatára ország és világnak a következő 
nevek képviseletével került elő a három heti 
kormányválság hosszas vajúdásából. 

Miniszterelnök: liálltty DüZSŐ br. 
(Belügyminiszter: Perczel Dezső. 
Kereskedelmi miniszt. Dániel Ll'llŐ. 

Eestetieli Alid. gr. 

^•upiuuraia^ia, mucijwui itiiv* 
11-ik tizedben akartak egy templomot építeni.'Horvát miniszter: JosipoViCli lui ie. 

Foldmivelési miniszt. 
Vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter: 
Igazságugymimszter: 
Pénzügy miniszter : 
A király személye kö-

rüli minisztérium ve-
zetésével megbizott 
honvédelmi miniszt. F e j é l ' v á v y Gr. br. 

Wlassieli Gyula. 
Erdélyi Sáiidor 
Lukacs László. 

Ebből az összegből egy fillér sincs, mert az 
egyházi kormányzat bölcsesége házat épített 
belőle. De vajon boltokra van é az egyház-
nak szüksége, vagy templomra ? ő azt hiszi, 
hogy ha valaha, ugy épen most van szük-
sége a protestáns egyháznak a hitbuzgóság 
ápolására, mert komoly napok következnek 
reánk. Régebben papjaink és fŐgondnokaink 
nem a földi hatalom előtt borultak térdre, 
hanem az Isten előtt, s hitbuzgóságukból erőt 
merítettek, megvédelmezni jogainkat. Ma ez 
nincs így; mert ma egyházunk nagyjai a 

Az ember, aki még csak nem is politi 
kus, csak rendes újságolvasó s így állandó 
coutaktusban tartja magat az ország politikai 
eseményeivel, lehetetlen hogy fel ne kaczag 
jou ezen lista láttára, mely kiáitva hirdeti a 
szabadelvű párt teljes elzüllését. 

A kormánypárt sirhat; de az ellenzék 
örömmel kaczaghat ezen kormáuy láttára, 
mely mint az idétlen szülött elhal, elpusztul 
egy közönséges szellő fuvallatára. 

Sziute tudjuk, hogy eszi meg ezt a kor-
mányt uiár a bemutatkozáskor a számban 

Helyi és vegyes hírei. 
(r.) — A lapunk tárc/ájában közöl i 

elbeszelés folytatását tér szűke miatt — ez-
úttal kénytelenek voltunk kihagyni; amiért olvasóink 
szíves elnézését kérjük 

(r.) — A ref. egyházi választá-
s o k eddig még soha nem tapasztalt érdek-
lődést keltettek a közönségben. Hasztalan 
nehezitették meg Kristó Nagy Istvánék a vá-
lasztást azzal, hogy a szavazatlapokért is oda 
fárasztják a közönséget, már eddig közel két 
ezer szavazatlapot vettek ki; amire Szente-
sen még soha eset nam volt. S ami a vérig 
elkeseríti az öreg Krislót, a kivett szavazat 
lapok kilencztized része a Sima-párti válasz 
tók kezében van. Ez egyébiránt tökéleteseu 
megfelel annak az ar nynak, mely a két 
párt értekezletei között fentállt. Vasárnap 
mind a két párt tartolt n a g y értekezletet. 
A Kristó-párt értekezletén megjelentek 7á-en, 
s azok közül is ¡20 a uii emberünk volt, a 
kiket csak a kíváncsiság vitt oda ; így tehát 
tulajdonképen csak 5á buspákulicz sereglett 
össze. Szegényfejük, még elnököt is alig kap 
'ak; Kiss Zsigmond lemondott, Fekete Mar-
ton nem vállalta el, s már ugy volt, hogy 
maga Kristó Nagy István lesz a saját párt-
jának az elnöke, amikor végre Csató Zsig-
mond alispán rászánta magát, hogy élére áll a 
vert hadnak. A Sima-párt nagy értekezletén 
— mint lapunk más helyén is elmondtuk — 
legalább másfélezer ember vett rés*. Már eb-
ből is kitetszik, hogy a Kristó-párt csúfos 
bukásnak néz elébe.e 

— (r.| Lustaság vag> turlang. A szavazat-
itokat az rgyházi hivatalnokok feltűnő lassúság 
gal szolgáltatják ki, ui?y hogy ném lyik ember há-
romszor is "linegy, mig hozzá jutlnt a szavazatlaphoz, 



4. oldal. 
Sva tisztelt egyházi hivatalnokok már délután 4 óra-
kor becsukják a boltot, és elutasítják a jelentkezőket. 
Nem tudjuk, hogy lustaságból történik é ez, vagy 
furfangból, hogy ily módon megakadályozzák asza-
vazatlapok kézhezjutásat. Akárhogy áll is a dolog, 
annyi bizonyos, hogy ezt eltűrni nem lehet. Ha tet-
szett a tisztelt egyháznak azzal vekszálni a választó-
kat, hogy muszáj nekik onnét hordani a szavazat-
lapokat, hát, akkor^ tessék a tekintetes egyház» hi-
vatalnokoknak ott« ülni mindig és a közönségnek 
szolgálatára lenni, amig csak van jelentkező. 

(r.) — Választási nóta. Hogy milyen ani-
móval megy a választási harcz, azt jellemzi az is, 
hogy a nép ajkán már választási nóta is termett; 
a mely a következőleg hangzik: 

,A majmoknak azt mondta az alispán, 
Főgondnoknak jó lesz Kristó Nagy István; 
De hát azért csak nem lesz Kristó pápa, 
Uti laput kötünk az ő talpára! 
Csató úrtól tanácsot mi nem kérünk, 
Burján Lajos a mi kedvelt vezérünk, 
Az lesz a mit Burján mond, meg mi mondunk : 
Sima Ferencz lesz a mi főgondnokunk! 

(r.) — Választási iroda. A ref. egyházi vá-
lasztások alkalmából a Simapárt Filó Tihamér dr. 
piacztéri lakásán választási irodát rendezett be. Fi-
gyelmeztetjük tehát a pártunkhoz tartozó válasz-
tókat, hogy a kinek bármiféle felvilágosításra vagy 
utbaigazitasra van szükségs, forduljon bizalommal a 
nevezett irodához, ott szíves keszseggel szolgalatara 
allanak. Figyelmeztetjük továbbá partunk tagjait 
arra is, hogy szavazatiapjaikat kitöltés végett szol-
gáltassák be Filó Tihamér drhoz, ahol a választás 
alkalmával ismét a kezükhöz kapjak. 

— riébái ios beiktatás. Szegvár községe 
tegnap lélekemelő ünnepelynek volt színhelye. Ekkor 
igtattak ugyanis be ünnepélyesen hivatalába a 
község közszeretnek örvendő plébánosát főt. Korpás 
Pált. A beigtatási aktust Dr Uhlár István s entesi 
apát plébános vegezte, a ki megható szavak között 
adta at az ünnepeltnek a templomkulcsait, mint 
népészi hatalmanak jelvényeit. Evangelum után az 
ünnepelt szószékre lépett es remek beszédben üdvö-
zölte hiveit, mint a kiktől e pillanattól fogva csakis 
a sir vagy a durva erőszak szakíthatja el. Az 
ünnepélyt fényes ebéd követte, melyen a szellemes 
felköszöntőkben nem volt hiány. Ad multos annos! 

— Körözés. Bartha Károly tanitó Mezőtúron 
öngyilkossági szándékból Körösbe ölte magát. Holt 
testét azonban mindez ideig még nem sikerült ki-
fogni, valószínű tehát hogy a hullát messze sedorta 
el az ár. Körlevélileg szólítja fel most Mezőtúr ha-
tósága a folyómenti városok és helységeket, hogy 
ha megtalálnák a holttestet ugy azonnal értesítsék 
hatóságilag a rokonokat. 

— Színészet. Még javában benne vagyunk 
a télben és nyári színház helyiségünkért már is pá-
rossával jelentkeznek a kérelmező színigazgatók. Makó 
Lajos szegedi színigazgató az első a ki az idén meg 
kérte nyárára a mi arénánkat. Még tanácsülés elé 
sem került a kérelem midőn a városhoz Kunhegyi 
Miklós keszthelyi színigazgató kérelme is megérkezett: 
hogy neki meg junius 1-töl julius 15-ig engedné át 
szinelőadási czélokra az arénát a taaács. Mindkét 
ügyben legközelebb fog döntés történni. 

— Hirtelen halál. Folyó hó 12-én a Sin-
ger féle kávéházban vigan húzta társaival Bóbán 
Imre a vig magyar nótát, midőn egyszercsak hirte-
len elájult és kiejté kezebői a sirva zokogó száraz-
fát. Társai csakhamar segélyére siettek ugyan de 
életre hozni már képtelenek voltak. Egy kívánsága 
volt még, hogy : nejét megláthassa, ez teljesült is 
ngyan; mert rögtön értesített neje lélekszakadva fu-
tott hozzá, de a férj csak búcsúpillantást vethetett 
reá mert a következő perczben már halott volt. 

— A csoze. A szentesi kir. jbiróság az iránt 
kereste meg a rendőrkapitányságot, mint városi ha-
tóságot, hogy adna hivatalos véleményt arról, mi-
szerint : Szeutesen képez e sértő kifejezést ez a szó 
hogy csoze ? Bármi is lesz erről a rendőrség véle-
ménye egy bizonyos és ez az, hogy : Szentesen senki 
sem veszi szívesen azt, ha azt mondja valaki felőle 
hogy csoze. 

•— Főispán és börtönőr. Egy megyei szék 
városból írják e mulatságos történetet: A vármegye 
főispánja, a kit harczias természetéről igen jól is 
mernek a főváros politikai köreiben, a napokban i 
városban pompás négyes fogatán kikocsikázott. Visz 
szajövet a megyeház hátulsó kapuja előtt állította 
meg a hintaját. A kapu előtt egy börtönőr strázsált, 
szuronynyal a kezében. A főispán nyersen szól rá a 
hajdúra, hogy nyissa ki a kaput, de ez nem hede 
rit a szóra. 

— Hallod-e 1 Nyisd ki azt a kaput 1 — ismétli 
haragosan a főispán. 

— Nem lehet az uram, adja vissza a szót 
hajdú. Nem mindenki járhat be ezen a kapun. 

— De én a méltóságos főispán vagyok! Ér-
tetted 1 

— Én miattam akárki fia lehet, én ki nem 
nyitom a kaput. Ez a kir ügyész ur parancsolatja 

A főispán éktelen haragra gyulád, leugrik a 
bakról s a börtönőr felé rohan ütésre emelve a kezét. 
Csakhogy a hajdú szuronyat szegezte, a méltóságos 
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ur , , a * a fegyveres éröve, .»»ben n g M g s ^ ^ o n T r n V g ^ ^ 
volt kénytelen. Ismét fölült a kocsira a honnan még ű ze te t t - irí j g k ü l ö n b e n 1S fele_ 
fenyegetőzött, de aztán mégis elkerült a megyeház mert meg 1 \ r i n t o t a% é t fogért. A borbély 
n a g y kapujához s azon hajtatott be az udvarra. A sége drágái a a « ^ ^ g e g y 

főispán - hir szerint panas.t tett az ügyészségnél újra nek áUtnem parasztnak, ki 
a börtönőr ellen, a börtönőr pedig, hatóság elleni darab állkapcsot húzott Ki ai ^ g ^ f ^ ^ ^ ^ 
erőszak miatt, följelentést a törvényszéknél a tőis-;most nyolca 
Dán ur ellen s a megyei székvárosban most erős 
f . . . . _ . / i i • i : r> t'Ai cna n« 
fogadások történnek: kinek lesz igaza, a főispán-
nak-e, vagy a börtönőrnek. 

— lágy kis mulatság. Hódmezővásárhelyi 
történet: „Hol az a kancsó bor ?" dalolta vidám 

kedvvel a „Hajda« mágnese az aranyos kis czi-
ezuska, kit a kasszírnő czim alatt tábláztatott be 
Klein Dávid korcsmáros a kapitányságnál s duhaj 
jó kedvvel simult Szegi Imre mul&tótársának 200 
forintnyi banknótával megtömött bugyellarisától duz-
zadó keblére, hogy feledtesse a búbánatot. Nen hang-
zott el hasztalan a nóta, folyt a bor meg a kávé, 
pocsék lett az asztal s padozat, de mit ártott az a 
mulatóknak ?! nagyobb pocsékban is fetrengett már 
azon topán viselője ki hamis hajlitasokkal rakta la-
bait majd erre majd arra Szegi ölében. Harsogott 
a nóta, csattogott a csók, nem volt fukar se egyik 

másik. A vén Hajda, az ártatlanság eme vén 
gyöngye csak ugv mosolyogta. De nem csak a bor-
ban ment fölfelé már a gyöngy, hanem Szegi fejé-
ben is s a bor és szerelemittasságtói lerészegülten 
hajtotta bánatos fejét a kis aranyos hófehér vállaira 
s mire felébredt, a telt bugyeláns a kasszírnő kebel 
halmai között duzzadt . . . Fütyült a vonat a szom-
szédban az állomásnál s a eziezuska várta-várta az 
indulást, elég volt neki a Hajdabani mulatsag, a 
tömött erszényt jónak vélte elzónáztatni Vásárhely-
ről ; de felébredt Szegi s folytatta a nótát: „Hol az 

szép barna kis lány ? — hej meg osztán a t á r-
z a m ?« Kle n vedéglős elfeledett felelni reája, ha-

nem neszét vette a rendőr a nótának s vissza felelt 
az Echó: — „Itt a szép lány, itt a tárcza" . . . . 

kiemelte a kebelhalmok közül Szegi ¡200 forintját, 
eziezuska felugrott a vonatra, elzónázott Buda-

pestre s a rendőrség drót madzagon szólt a fővárosi 
rendőrségnek, küldjek vissza a eziezuskát a kapitány-
sághoz még egy kis mulatságra. Az ártatlanság 
fészke, a vén Hajda lekonyult fejjel busul az eset 
felett minthacsak mondaná: Hja, ilyen kávéház va-
gyok én! 

— Borbély és paraszt. A napokban egy 
nagyszentmiklósi borbélyhoz, ki mellesleg foghúzással 
is foglalkozik, beállít egy sváb ember s kéri, hogy 
húzná ki neki a leghátulsó zápfogát, mert különben 

maga üti ki kalapácscsal. Már három hete -
úgymond — nem tudok enni, aludni s dolgozni s 
nagy fájdalomtól. A borbély hosszas vizsgálat után 
sajnalatának kifejezése meHett tudtára adta a pa-
rasztnak, hogy ő bizony onnan hátulról nem tud 
fogat búzni, hanem ha tetszik, hát elől kihúzza bár-
melyiket. A paraszt rövid gondolkozás után ki is 
húzatta két felső metsző fogát. Másnap — mikor 
látta, hogy foga még mindig fáj — újra elment a 
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foggal szegényebb, de még mindig a 

rossz fog birtokában, nyomja az ágyat 
- Bécsi emlék. Egy londoni kereskedőnek, 

ki először volt Bécsben, nagyon megtetszett a csá-
srárváros. Különösen a bécsiek becsületessége tet-
szett neki s nem is győzte e miatt eléggé d i c s é r n i 

a bécsieket Egy rendőrtanácsos ismerőse azonban 
csak fejét rázta a sok dicséretre. Neki már nagyobb 
tapasztalata volt e téren, mint az a n g o l vendégnek 
Az ánglius azonban nem tágított s erősítgette, hogy 
Bécsben van a világ legbecsületesebb népe A ren-
dőrtanácsos erre fogadást ajánlott, hogy csakhamar 
megváltoztatja hizelgő véleményét. Menjen ki holnap 
11 és 12 óra között a Grabenre s aztán jöjjön visz-
sza, mondta a rendőrtanácsos. „Yes!" felelte az 
angol. „De vigyázzon aztán, mert az uton ellopnak 
öntől valamit«. „Yes!« felelte ismét Az angol állt 
a fogadásnak. Másnap ki is ment a Grabenre, egy 
óra hosszat folytonosan sétált s elégülten ment is-
merőséhez. „Na én nyertem, itt a tárczám, itt az 
órám, zsebkendőm, gyűrűm" s evvel egymásután elő-
szedte a nála lévő dolgokat. .Még a kabátom sem 
veszett el, pedig még tüzet is adtam az utczán egy 
járókelőnek. Még is csak becsületes nép a bécsi, nem 
olyan mint a mienk.« A rendőrtanácsos csak mo-
solygott s a mosolygás már meglehetősen zavarta 
a vendéget A tanácsos pedig csöngetett s az angol 
maga előtt látta azt a járókelőt, a kinek sétája alatt 
tüzet adott. Ez meghajolt előtte s át adott neki egy 
skatulyát. Az angol szóhoz sem tud julni : a skatu-
lyában kabátjának gombjai voltak A becsületes bécsi 
az alatt vágta ezeket le, mig tüzet kért az óvatos 
angoltól. 

Elhaltak névsora. 
Dékány Judit, 54 éves, májbetegség. Égető Bá-

lint, 1 hetes, születési gyengeség. Fábián Nagy 
Erzsébet, IVa éves, tüdrtlob. — Dallos Szilágyi La-
jos, 2 hetes, születési gyengeség. — Csonka Ilona, 
1 hetes, születési gyengeség. — Virág György, 80 
éves, aggkór. — Borsos Juliánná, 68 éves, tüdővész. 
— Boruttein József, 70 éves, rák. — Szőke Erzsé-
bet, 1 éves, ránggöncs. — R. Szabó Mátyás, 45 
éves, tüdőlob. — Balaskó Ágnes, 19 éves, öngyilkos 
mérgezés által. — Berényi Julianna, 66 éves, szív-
szélhűdés. — Földvári Nagy Eszter, 20 éves, tüdő-
vész. - Létai György, 48 éves, öngyilkos akasztás 
által. — Nagy Eszter, 3 hetes, bélhurut. — Molnár 
Mária, 4V* éves, hártyás-toroklob. — Kertész István, 
70 éves, végelgyengülés. — Fábián T. István, 7 he-
tes bélhurut. — Lengyel György, 5 hónapos, orbáncz. 

A Széchenyi ligeti csárdában 
egy üzletvezető alkalmazást nyer, jelentkezzék 

Neuman Jónásnál. 
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Felhívás 
a r n .\ i ^7-e l t m a g y a r o l v a s ó I s ö z ö n s é g r f c L e z I 

A „Képes Családi Lapok" jelenleg már az ország minden vidékén a legtöbb 
müveit magyar család rendes házibarátja. 

Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig hazañas irányban s van ugy 
szerrkesztve, hogy a serdülő leánykának is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az atyák, anyák 
és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos olvasmányokat találnak benne. 

A „Hölgyek Lapja" czimü melléklet a nő hü tanácsadója és szellemi titkára. 
A „Regeny melleklet" évente négy díszes regény nyel ajándékozza meg előfizetőit, 

szép színes borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt, tehát összesen négy forint. 
A „Boriték" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdé-

sekkel, feleletekkel, egyszóval a „Képes Családi Lapok" a legtartalomdusabb, a legélénkebb 
s mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes hetilap. 

A kepek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja« 
mellékletünknek divatkepei mindig a legjobb divatnak miutái; így az 1895-ik évi első szám 
a következő tartalommal jelent meg: 

„Házsmár és társa" regény Benicztyné Bajza Lenkétől; „Újév" költemény Ábrányi 
Emiltől; „A befelé fordított kep" novella Muray Károlytól; ,A nő feladata" dr. Turnowsky 
Mórtól; „A sötét világ" Tolna) Lajostól; „Az ifjú anya" költemény dr. Feleki Sánndortól; 
„Az alom« G. Diószeghy Mórtól; „Bál után« Mészáros Sándortól; „Az időről" szatíra 
Jámbor Lajostól; „A szép szinésznő« regény Kudnyánszky Gyulától. 
FlíÍfÍ7Pt¿QÍ á r a k * a »Hó,#yek L-apja" czimü divat- s „Regénye-melléklettel együtt, 

aiar\. E g e s z évre 0 for in t t félévre 3 forint. Negyedévre 1 forint 50 kr. 
A „Képes Családi Lapok" hetilapból mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a 

kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelező'apon — hozzá fordulnak. 
A ki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egyszerre be-

küldi, annak elismerésül egy díszes emlékkönyvet küldünk. 
A ki az egesz évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr csomagolási és posta-

szállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt 
előfizetési összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak 
két reginyt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi előfizetési 
dijat -J kr csomagolasi- és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadó-
hivatal egy regényt küld jutalmul. 

3V6 a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala Budapest, Vadász-utci 14, sz. saját házában. 

SuuUa, 1896. Nyomatott Sima Fortncz gjorsiajtóján, 




