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

küldendők. 

Szerda, január 30« 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyílt-téri ktoleménYeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint ssámit 

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

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Kószerkenztó 4» ki*dó-ttilaj<ionoa : 
S I M A F E R E N C Z 

Kolelóg-uerkesxtó i 

K O V Á T * KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és l apk i ho rdó i nk u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Veszélyes mozgalom. 

(P.) Alig hangzott el az országházban 

Sima Ferencz interpellácziója, melyet az al-

földi munkás-mozgalom ügyében intézett a 

belügyi és a földmivelésügyi miniszterhez, 

még 24 óra sem telt bele, s ime már mun-

kás-zendülés hirét hozza a táviró az alföld 

metropolisából: Szegedről. 

A zendülés szerencsére nem öltött na-

gyobb arányokat; emberélet n^m eset áldo-

zatul ; de egy pár embert elgázoltatott a ka-

tonaság, s egy csomó munkást bebörtönözött 

a szegedi rendőrség. A törvénynek ekképen 

elég tétetvén, a tisztelt hatóságok nyugodtan 

megpihentek babéraikon. 

Ha csak arról volna szó, hogy a pilla-

natra megzavart rendet helyreállították, egy-

szerűen regisztrálnánk az esetet, a nélkül, 

hogy további fejtegetésekbe bocsátkoznánk. 

Ámde itt nem egyszerű rendzavarással 

állunk szemben, hanem egy mélyreható tár-

sadalmi baj fenyegető jelenségével, amely 

fölött többé napirendre térni nem lehet. Azok 

a felbujtogatott szerencsétlen emberek kenye-

ret és jogot követelnek, s követelésüknek 

nagy számukon kivül elszántságuk is súlyt 

kölcsönöz. 

Itt az ideje tehát, hogy követelésük jo-

gos voltát behaló megvizsgálás tárgyává te-

gyék az arra hivatott tényezők ; mert az elé-

gedetlen embereket nem elhallgattatni, hanem 

kihallgatni kell. 

A börtönöket megtölthetjük rendzavarók-

kal ; a zendülőket összegázoltathatjuk a ka-

tonasággal, leszurkáltathatjuk, lelövethetjük a 

zsandárokkal, — ám ez mind nem ér többet, 

mint mikor tenyérrel akarja az ember elfoj-

tani a lángot. 

Akit bebörtönöznek, akit megsebesitenek, 

annak szivében ott marad a gyűlölet és a 

bosszúvágy kiolthatatlan szenvedélye, s ez a 

szenvedély arra sarkalja őt, hogy apostola 

legyen annak az ügynek, amelynek mártírjává 

tették. Az erőszak tehát csak növeli a bajt, 

a helyett hogy kiirtaná. 

Higgadtan, mérsékelten és jóakarattai 

kell enuek a veszedelemnek a tovaterjedését 

megakadályozni; s e végből először is sza-

kítani kell azzal az erőszakos politikával, hogy 

nem engedik meg a munkás-gyülések meg-

tartását. 

Hadd gyűlésezzenek szabadon, és mond-

ják el tartózkodás nélkül ami a szivükön 

fekszik. Igy tudhatjuk meg, hogy tulajdon-

képen mit akarnak ? S ha követeléseikben 

abszurdumok vannak, felvilágosithatjuk őket 

szép szóval és oktató beszéddel; s amiben 

igazságuk van, azt teljesíthetjük és teljesíte-

nünk kell is. 

Ha aztán az igazságos elbánás és fel-

világosítás daczárfcsSfc. tovább lázonganak, 

akkor a bujtogatók ellen ámalkalmazzák a 

törvény teljes szigorát. Tehetik bátran, mert 

a magyar nép sokkal józanabb gondolkodású 

és higgadtabb vérmérsékletű, hogysem ne 

hajtana az okos szóra, kivált ha tapasztalja, 

hogy a jó tanácscsal igazságos cselekedet 

párosul. Akkor hiába izgatják Őket a profesz-

szionátus bujtogatók, bizony azoknak a ked-

véért senki sem fogja becsukatni vagy el-

gázoltatni magát, s szuronynak és golyónak 

kitenni a mellét. 

Az okos és igazságos intézkedésekkel 

azonban siessenek a közhatalom kezelői, mig 

nem késő. Most még csak a csóvákat dug-

dosták a tető a lá ; ne várják be, mig a fe-

jünk felett lángba borul a ház. 

Sima Ferencz inierpellácziója. 
F, hó 2ti-án Sima Ferencz interpellácziót intézett 

a belügyi és a töldmivelési miniszterhez az alföldi mun-
kásmozgalom ügyében. Sinja a helyzetet teljesen 
megvilágító beszédében utalt a mozgalom rendkívüli 
veszélyességére, amelylyel szemben a magyar kor-
mánynak kötelessége mindent elkövetnie. 

Sima elsőbben is arra a körülményre hívja föl 
a ház figyelmét, hogy a magyar Alföldön a mun-
kasok között internaczioaális uton már három év 
óta foly az izgalás. Cs ez a munkásmozgalom egé-
szen más természetű, mint az iparos és gyári világ 
mozgalma. Az utóbbi csak a munkaadót fenyegeti, 
az alföldi munkásmozgalom az állam rendjét, a tu-
lajdon szentségét. Az ottani állapotokat a kormány-
nak orvosolnia kell. Ha az Alföldön egy munkas-
sztráják áll be, az az Alföld mezőgazda népének 
anyagi helyzetére is károsan hat. A tavalyi ínség is 
növeli a mozgalmat. 

Sima ezek után előterjesztette interpelláczióját, 
amely igy hangzik : 

lnterpel láczió 

Perczel Dezső belügy- és Festetics Andor gróf föld-
mivelésügyi miniszterhez. 

1. Van-e tudomásuk a belügyi és főldmive-
lési miniszter uraknak arról, hogy a magyar Al-
földön immár egész Dél-Magyarországra kiterjesz-
kedöleg két év óta rendszeres s az utóbbi idők-
ben agresszív szocziális izgatás folyik a munkás-
nép között a vagyonfelosztás nagyon veszedelmes, 
de a szegény tudatlan munkásnépre igen kecsegtető 
tan- és tendencziának nyílt hirdetésével. 

2. S tudják-e a tisztelt miniszter urak azt, 
bogy ez a rendszeres izgatás, mely internaczióná-
lis kézzel intéztetik, a vagyon és osztályrend ellen 
índitott erkölcsi hadjáratával már eddig is nem 
pusztán a teljesen vagyontalan munkásnép óriás 
tömegének gondolkozását fertőztette meg ; de kezdi 
magával ragadni a némi vagyonnal bíró, de a 
mult évi ínséges termés következtében, ma a napi i 
kenyerével alig, sőt nem is rendelkező azon tár-1 
sadalrní réteget is, mely rendes és jobb körülmé-
nek között a magyar Alföldön, s az egész Dél-
Magyarországon a rendes és bazaszerettől áthatott 
józan munkás társadalmat s mint ilyen, a legjobb 
államfentartó elemet képezi. 

3. S ha van tudomásuk mindezekről -
mivel felteszem, hogy a tisztelt miniszter urak 
leginkább képesek megítélni egy ilyen tendenciá-
val megindított mozgalomnak, következményeiben 
mpRmérhetlenül veszedelmes kihatását, ugy az izga-
tás által közvetlenül érdekelt és fenyegetett társa-
dalomra, valamint magára az államra nézve is, 
— van-e szándéka az izgatás hatásának ellensú-
lyozására, még mielőtt a baj nagyobb terjedelmet 
öltene, megfelelő törvényes ellenszer, de egyúttal 
a baj gyökeres orvoslasára is szolgáló gyógyszer 

alkalmazásával kiragadni a lelketlen izgatók kezé-
ből azt a munkásnépet, melynek rend- és haza-
szeretetére nemcsak az országnak van feltétlen 
szüksége, de amelynek munkája és szorgalma, 
amíg egyrészről ma egyedül van hivatva az al-
földi mezőgazdasági kultura fentartása s ezzel az 
alföldi vagyonos társadalom anyagi érdekeinek 
biztosítására, másrészről kellő garancziák mellett 
magának a munkásnak nemcsak tisztességes meg-
élhetését biztosítja, de az egyéni erő józan kihasz-
nálásával a vagyonszerzésre is a legbiztosabb ut. 

4 S ha van szándékuk az egész országot 
oly imminenter érdeklő ezen nagy kérdésben, 
amily gyors és erélyes, éppen oly eszélyes intéz-
kedések foganatba vétele által az e téren joggal 
féltett rend- és vagyonbiztonságnak védelmet nyúj-
tani : nem látják-e szükségét annak, hogy azon 
eszközök megválasztása iránt, melyeket a baj or-
voslására alkalmazni kívánnak, sürgősen javasla-
tot terjeszszenek elő a képviselőházhoz, hogy to-
vábbi eljárásukra nézve és nagy felelőséggel jaró 
minden intézkedésükben magának a törvényhozás-
nak felhatalmazását is bírhassák. 

Elnök jelenti, hogy az interpelláczió ki fog 
adatni a töldmivelési és belügyminisztereknek. 

Munkás-zendiilés Szegeden. 
Szegeden vasárnap a szocziálisták zavargást tá-

masztottak és megtámadták a városházát. Kendőr-

séget és katonaságot rendeltek ki ellenük, kik aztán 

a zavargókat szétverték és az izgatókat elfogták. 

A szocziálisták izgatottsága azért támadt, mert 

a rendőrség szombaton este bárom munkásvezért 

letartóztatott. A nép késő éjszaka értesült vezérei 

letartóztatásáról. Házról házra járt a hir, mindenfelé 

elkeseredést és izgatottságot keltvén. A szocziálisták 

ébren, tanácskozva töltötték az egész éjszakát s tü-

relmetlenül várták a reggelt, mert nem tudtak, hogy 

miért tartóztatták le vezéreiket. A letartóztatást min-

denfelé arra magyarázták, hogy a rendőrség ezzel 

akar a megengedett gyűlés megtartása elé gátat vetni. 

Alig hogy hajnalodott, csoportosulások támad-

tak az utczákon. A szocziálisták élénken beszélték 

meg a tegnap esti házkutatasokat és letartóztatáso-

kat. A rendőrség nem igen vetett ügyet a csopor-

tosulásokra, mert vasárnaponként mindig igy történik, 

Még nincs kiderítve, vájjon összebeszélésre e. 

vagy pedig anélkül, de a munkások valamennyien 

a városháza elé vonultak, ahol a tegnap este elfo-

gott bárom munkásvezért fogva tartották. 

A városháza elé vonult tömeg, mikor ,már 

nagyra szaporodott, kiabálni kezdett: 

— Bocsássátok szabadon a vezéreket mert 

különben baj lesz. 

A fenyegető hangokra a rendőrök a városháza 

kapuit becsukták. 

Ez még jobban feldühösitette a népet. 

— Betörjük a kapukat, ha nem bocsátjátok 

ki vezéreinket — kiabálták. 

Körülbelül tizenegy óra volt. A városháza nagy-

termében éppen ekkor végezte be felolvasását a Du-

gonics-társaság. A felolvasáson jelen volt közönsé-

get a rendőrök egy külön ajtón bocsátották ki az 

utczára. 

A szocziálisták észrevették ezt és elfoglalták 

a külön ajtó előtt levő tért, A felolvasáson részt 

vett közönség kivonulása elé azonban nem gördítet-

tek akadályt, sőt sorfalat álltak és bevárták, mig 

mindenki eltávozott. 

Alighogy az utolsó ember is eltávozott, a szo-

cziál isták rohamot intéztek az ajtó ellen. A rohamot 

azonban az ajtóban álló rendőrtisztek visszaverték 

és az udvaron készenlétben álló rendőrséget az aj-

tóhoz rendelték. 



3. oldal. 

Ekkor kilépett az ajtó elé Koczor alkapitány 
és hangos szóval távozásra szólította fel a munká-
sokat. Háromszor szólította fel őket, de azok nem 
fogadták meg szavát. 

A nép között hirtelen nagy zúgás támadt. Az 
utczán ugyanis megjelent egy század huszár és fél-
szakasz lovasrendőr. 

Koczor alkapitány ismét távozásra hívta fel a 
tömeget, mely a kapitány kiáltására nagy zúgással 
és káromkodással felelt. 

Erre kijött a kapun egy csapat rendőr és a 
tömeg kőzé menve a leglármásabb embereket elfogta. 

Féktelen dühvel rohant most a nép a rendőr-
ségre. A kapitány, látván a rendőrök veszedelmét, 
a kapu mögött álló két szakasz gyalogrendőrt ro-
hamra vezényelte. 

Ugyané pillanatban rohamra vezényelték 
huszárokat és lovasrendőröket is. 

A lovasság szemközt vágott a népre, a gyalog-
rendőrök pedig oldalt támadták meg azt. 

A lovasok két embert elgázoltak, a tömeget 
pedig felszorították a gyalogjáróra. 

A roham után a tömeg ismét csoportosulni 
kezdett és vad dühvel támadt a városháza előtt 
sorfalat álló gyalogrendőrökre. Három támadást vert 
vissza a rendőrség, minden alkalommal elfogván 
néhány embert. 

A nép, látván a rendőrök és a katonák túl-
erejét, lassanként oszolni kezdett. Délben már senki 
sem volt a téren. 

A gyűlést délután mégis megtartották. A gyű-
lés színhelye a gyalogsági kaszarnya és a csendőr-

SZENTESI LAP. 
Választások a városnál. 

(P.) A f. hó 29-re egybehívott tisztuji-

tószéken uagy számmal jelentek meg a vá-

rosi képviselők. 
Gsató Zsigmond dr. alispán megnyitván 

az ülést, előadta, hogy az alkapitányi, aljegy-
zői, alszámvevői és egy írnoki állás lesz be-
töltendő. A pályázat ki volt ugyan hirdetve 
az állatorvosi állásra is, de egyetlen egy pá-
lyázó se jelentkezett. Ezen állás tehát ezút-
tal be nem tölthető. 

Bizalmi férfiakul megválasztattak : Szeder 
János, Temesváry Antal, Novobáczky Győző 
és Kristó Nagy Imre. 

A kijelőlő bizottság tagjaiul a közgyűlés 
megválasztotta Sima Ferenczet és Burián 
Lajost; az alispán pedig kinevezte dr. Ve-
cseri Sá dort és Szathmári Edét-

A szavazatszedő küldöttségbe megvá-
lasztattak : Szeder János elnöklete alatt dr. 
László Vilmos, Novobáczky Győző, Temes 
váry Antal és dr. Filó Tihamér. 

A kijelölő bizottság visszavonulván, meg 
bizatásában eljárt; miről az elnöklő alispán 
minden egyes állásra nézve külön tette meg 
jelentését. 

A z a l j e g y z ő s é g r e két pályázó 
volt: dr. Szánthó Lajos és Bugyi Antal; a 
bizottság mind a kettőt kandidáltaj A szava-
zás elrendeltetvén, beadatott 129. szavazat; 
melyből Bugyi Antal 58, dr. Szánthó Lajos 
pedig 71 szavazatot kapott. Eszerint aljegy-
zővé dr. Szánthó Lajos lett megválasztva. 

A z a l k a p i t á n y i állásra pályázott 

JL1^ 

Az alszámvevői állásra két pályázó volt: 
Kováts Kálmán és Tóth Dezső. Kováts Kál-
mánt a bizottság nem kandidálta, s igy az 
alispán Tóth Dezsőt jelentette ki megvá-
lasztott alszámvevőnek. 

Az irnokságra szintén szavazás rendel-
tetett el. Beadatott 122 szavazat, mely a kö-
vetkezőleg os lott meg Páczi Mihály 7, Csákó 
Lajos 7, Tatár Nagy Ernő 9, Csurai Imre 
10, Gzirbus József 23, Sántha János 66 sza-
zatot kapott, s igy Sántha János lett Írnokká 
megválasztva. 

Tóth Dezső és Sántha János nyomban 
.fölesküdtek, Zámpori Pál és dr. Szánthó La-
jos pedig a polgármester kezébe fogják le-
tenni az esküt. 

laktanya által határolt tér volt. körülbelül ezer em- Z á m p o r i P á l | Kálló Antal, Tóth Dezső, Gra-
ber jelent meg, nagyobbrészt kíváncsiak. b a r i c s I y á n > S o ó s J á u o s é s D u n a h á t i M é s z á . 

A vezetők elfogatasa miatt csak egy írástudat-
lan kubikos szónokolt, meglepő tudással és a szoczí-
álista tanokban való jartassaggal fejtegetvén a mun-
kásnép helyzetét. Beszélt a gyárosok, a gépek, a 
vasutak ellen és az aratási szerződéseknél tepasztalt 
igazságtalanságokról. 

A gyűlés, tekintvén a munkások rendkívüli 
izgatottságát, meglehetős rendben folyt le. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

(Folytatás.) (7) 

|lrta: Sima Ferencz. 

Azon időtől kezdve, hogy én is Szappanos 
Bertalanhoz jutottam : a kastély belső cselédsége a 
konyha személyzetén kívül, kik általában nők voltak, 
két inasból állt, egyik a földes-ur, más k az én ren-
delkezésemre állott. — Szappanos Bertalan egész 
a pedanteriáig őrizkedett attól, hogy az én rendel-
kezésemre bocsátott inasnak parancsoljon valamit; 
én azonban ugy ahogy jött rendelkeztem mind a 
kettővel. 

Szappanos Bertalan könnyen lobbanó, szang-
vinikus ember volt. Mikor bejárta a kastély termeit, 
s engem nem talált sehol, nyomban eszébe jutott, 
hogy pár nappal elébb mit mondtam, tudta hogy 
határozott ember, vagyok megrémült a gondolatra, 
hogy magam jelentem lel magam a bíróságnak, csak-
hogy a tűrhetetlenné vált szobafogságnak véget vet-
hessek. 

— Hol van urad? Kérdé a földes ur inasom-
tól. — Mikor ez ,nem tudom'-mal felelt, a saját 
szolgáját kiáltotta elő: hol van az eredes 'f rivalt rá, 
hogy csakúgy rengett bele a nagy könyvtár-szoba. 

— Nem tudom uram, — felelt az inas — ki 
mint Szappanos Bertalan később elbeszélte nekem a 
dolgot, maga is rémülten tekintgetett körül, igazolásául 

annak, hogy a kérdés nagyon is váratlan rá nézve, 
hogy csak ugyan nem tud semmit eltűnésemről. — 
Talán a termekben van valahol, mondá a szolga he-
begve, azezredes ur többször szokott a pipázó szo-
bában időzni. 

— Nincs a kastélyban sehol gazemberek! or-
dított a földesúr, hát miért vagytok itt, hogy nem 
tudtok számot adni arról, ki minden gondotokat képezi 

A szolgák hallgattak, az egyik mert valóban 

ros Ferencz. Soós János a pályázati kérvé-
vényét visszavette; Dunaháti Mészáros Fe-
renczet pedig nem kandidálták. A többi fo-
lyamodó mind jelöltetett. A szavazás elren-
d ltetvén, beadatott 135. szavazat; a mely-
oől Tóth Dezső 32, iCalIó Autal 36, Zámpori 
Pál 67 szavazatot kapott, s igy alkapi ány-
nyá Zámpori Pál lett megválasztva. 

Országgyűlés. 
A jan. 26-iki ülésben a vitát Tuba János ve-

zette be, a ki bebizonyítván, hogy a népiskolákat 
okvetetlenül államosítani kell, furcsa logikával arra 
a következtetésre jutott, hogy a népiskolákat még n< m 
lehet államosítani. 

Madarász Imre és Kovács Albert szólottak ezu-
tán az ellenzék élénk érdeklődése közben. Nagyon 
világosan mutatták ki a miniszter programmbeszédé-
vel polemizálva közoktatásunknak általában, népok-
tatásunknak pedig különösen hibáit és gyarlóságait, 
rámutatva egyszersmind a módokra és eszközökre, 
melyek által a bajokon segíteni lehetne. 

A kormánypárt soraiból Pulszky Ágost, a leg-
fiatalabb penzíonált államtitkár is hozzászólott 
a vita tárgyát képező kulturális kérdésekhez. Hossza-
san és tagadhatatlanul nagy alapossággal fejtegette 
ugy az egyházpolitikai mint a közoktatási részt, és 
különösen a mellette ülő Gsáky Albin gróf és Ber-
zeviczy Albert hallgatták nagy figyelemmel Pulszkyt, 
a ki ugy látszik, államtitkári programmbeszédét, me-
lyet míg hivatalban volt, nem mondott el az idő 
rövidsége miatt, ma tartotta meg. A történelmi igaz-
ság kedvéért, meg kell jegyeznünk, hogy az exállam-
títkár programja sokkal tartalmasabb volt, mint a 
miniszter expozéja. 

A több mint egy óráig tartó beszéd után Szi-
lágyi Dezső elnök az ülést öt perezre felfüggesztette. 

Szünet után Zichy Jenő gróf akarta Pulszky 
félremagyarázásait helyreigazítani, de Szilágyi nem 
engedte meg 

nem tudott semmit arról, hogy a kastélyt elhagy-
tam, a másik mert ráparancsoltam, hogy ha ura 
jön: tagadjon meg minden felvilágosítást. 

Szappanos Bertalan azonban nem az az em-
ber volt, akit orránál fogva lehet vezetni, az ő 
az én inasom magatartása közti különbségből egy 
pillanatra tisztában volt azzal, hogy az utóbbi min-
dent tud csak nem akar felvilágosítást adni. A 
könyvtár-szobában a szoba egyik fala fegyverekkel 
volt tele aggatva, Szappanos Bertalan tehát nem 
fakgatta tovább cselédeit, hanem odalépett a falhoz 
leakasztott egy hatalmas karabélyt s oda adta az én 
inasomnak. — Nézd meg, meg van-e töltve ? 

Az inas sápadtan húzta fel a pisztoly kakasát, 
piramidlin rajta volt a kapszli. 

— Meg van-e töltve ? Rivalt rá a földesúr. 
— Igen is meg van, nagyságos uram. 
— No ha meg van, add ide. Az inas remegve 

nyújtotta át a fegyvert. 
Szappanos elvette tőle s a pisztoly csöve a 

másik pillanatban a szolga fejének állt czélba. 
— Megmondod-e nyomban, hogy hova leit az 

ezredes, vagy azonnal keresztül lövöm a fejed. 
— Megmondom, hebegett rémülten az inas. 
Az ur leeresztette a pisztolyt s az inas felelt 

szaporán. Elmondta, hogy felöltöttem Szappanos-
nak egyik könyebb és ujabb ruháját, s a*tán elhagy-
tam a kastélyt, neki azt a parancsot adva, hogy 
tagadjon meg távozásomról minden felvilágosítást; 
mert egy levél, melyet a lőldesur íróasztalán hagy-
tam, később ugy is meg ad az uraság számára min-
den tájékoztatást. 

— Mikor és merre ment az ezredes ? kérdé 
izgatott sürgetéssel az inast Szappanos Bertalan. 

— Meg félórája sincs, felelt az inas s megmu-
tatta az irányt, melyben a kastélyból utat véve 
távoztam. 

— Rajta, fogjatok! adta ki a parancsot a föl-
desúr s már néhány perez múlva kocsin ült és 
hajtatott mint egy őrült Lúgos felé. 

— Utói ért, kocsijára felkényszeritett és mint 

a villám vitt vissza kastélyába, hol ekkor már egy 
cseh őrmesterből szolgabiróvá avancsiroztatott Bach 
hivatalnok várt ránk egy pár csendőr társaságában. 

A hivatalnok, kinek a földesúr, mint tiszttar-
tóját mutatott be, német konyha nyelven jelentette, 
hogy a kastélyt jött felkutatni, mert a hivatalhoz 
az a jelentés jött, hogy egy honvéd ezredes rejtőzik 
itt már hónapok óta. 

— Hónapok óta ? kiáltott fel Szappanos s tet-
tetett színleléssel kaczagott utána. 

— Hiszen ön majd minden héten megfordul 
ezidenciámban, hát akkor csak észre kellett volna 

vennie valamit. 
A cseh hivatalnok sok jótéteményében részesült 

a pénteki uradalomnak s azért nem is erőltette na-
gyon a hivatalos szigorúságot, mosolyogni kezdett s 
tört magyarsággal azt felelte, hogy őt nem is a gyanú, 
hanem a hivatalos kötelesség hozta s aztán csen-
dőrök kíséretében bejárta a kastély összes termeit, 
s mivel nem talált semmi idegen emberre, sem va-
lami gyanús jelre, — bár Szappanos váltig marasz-
talta vacsorára - távozott. De másnap levelet ka-
pott a földesúr, hogy én vigyem be Lúgosra a 
certíficatomat. 

Szappanos Bertalan maga ment be s nekem 
erről soha nem adott felvilágosítást, de magával 
hozta a szolgabiróságtól az igazolványt, hogy Drágflfy 
Miklós nagyvázsonyi illetőségű gazdatiszt magát a 
lugosi szolgabiróságnál kellőképpen igazolván, mint 
nagyságos Szappanos Bertalan ur pénteki uradal-
mának tiszttartója a lugosi szolgabiróságnál nyilván-
tartatik 

E naptól kezdve mint a pénteki uradalom tiszt-
tartója szerepeltem, tényleg azonban mint házi ba-
rát éltem le mind e mai napig napjaimat a kastély-
ban, melynek egyik részét nekem rendezte be rendet 
lakásul a földesúr. 

(Folytatása következik.) 



13. nám. 

Ezután Okolicsányi Lásdót hivta szólásra az 
elnök, ez azonban hétfőre kívánta halasztani beszédét. 

Az ülés végén Sima Ferencz mondta el nagy 
érdeklődést keltett interpelláczióiát a munkás moz 
galu ak üpyében. Az interpellácziót lapunk más he-
lyén közöljü*. 

A január 28-iki ülésben Sághy Gyula hossza-
sabban foglalkozott a katholikus autonómiával és 
egyes közoktatási kérdésekkel, a költségvetést pedig 
nem fogadta el. 

Kammerer Ernő kulturális bajaink forrásaira 
mutatott rá, mire Okolicsányi László, a független-
ségi ós 48-as pártnak ez a felette képzett tagja fej-
tette ki általános figyelem közben álláspontját a 
kultuszminiszter programmjával szemben. Nagyon 
behatóan érvelt a népiskolák államos tása mellett és 
beszédje után az ellenzik minden részéről üdvözölték. 

Szilágyi Dezső elnök — fél egyre járván az 
idő — szokás szerint öt perezre felfüggesztette az 
ülést. Az öt perez azonban oly hosszura nyúlt az 
elnök kifogástalan étvágya következtében, hogy ép-
pen egyet ütött a t. Ház órája, mikor Bari ók Lajos 
jegyző Hock János jegyzőtársát hivta fel szólásra. 

Hock János összes tudását és egész valóját be-
levitte mostani beszédébe. E?y helyen argumentumai-
nak következménye, másutt a szívből jövő szavak 
meggyőző ereje által ragadta magával az egész 
baloldalt, maró szatírája által pedig, mig egyrészt 
elvtársait folytonosan jó hangulatban tartotta, addig 
Wlassics minisztert valóságos extazisba hozta. 

A kultuszminiszter folyvást közbeszólott, mialatt 
idegesen készítette jegyzeteit. 

Mikor pedig Hock azt a kérdést tette fel, hogy 
a miniszter elejti-e a felekezetnélküliséget, igen vagy 
nem, Wlassics Gyula egészen kipirulva jelentette ki: 

— ön után rögtön fel fogok szólani 1 
Hock pedig sietett befejezni beszédét, pedig 

meglátszott, hogy még sok mondani valója volt. 
Meg is éljenezte az egész ellenzék, mikor kijelen-
tette, hogy a részletes vitánál még egyszer élni fog 
szólásjogával, hogy közoktatási nézeteit kifejthesse. 

A kultuszminiszter felemelkedett helyéről. 
Ferczel Béni kétségbeesetten nyomozgatta a 

villamos csengetyüket, de 15—20 kormánypárti hon-
atyánál sehogy sem tudott többet Összeharangozni 
és igy még külső hatás dolgában is nagyon szegé-
nyes volt Wlassics miniszter felszólalása. 

Ámbár mindenki azt várta, hogy a miniszter 
határozottan fog felelni Hock Jánosnak, Wlassics 
Gyula mégis a kerülő utat választotta és ma sem 
mondott egyebet, mint programm-nyilatkozatában 
és csak megerősített mindenkit abbtn a feltevésben, 
hogy a Bánflfy-kabinet a főrendekkel szemben az 
abdikáczió terére szándékozik lépni. 

A kultuszminiszternek az a kijelentése azonban, 
hogy a kormány csak oly engedményeket fog tenni, 
hogy pl. felekezetenkivüliek kifejezése helyébe a ki-
lépettek kitétel fog alkalmaztatni, közderültséggel 
találkozott a belügyminiszter tegnapi bonyhádi be-
széde után. 

Wlassics Gyula még röviden, de idegesen ref-
lektált Hock egyéb mondásaira is, mire az ülés egy 
negyed háromkor véget ért. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Bankett a 48-as körben. 

A ref. főgondnok-választás alkalmából Sima 
Ferencz országgyűlési képviselő tiszteletére a 
szentesi függetlenségi és 48-as párt f. hó 
31-én, csütörtökön este, az 1-ső 48-as kör 
helyiségében bankettet rendez, melyre e he-
lyen is felhívjuk elvtársaink figyelmét. 

(r.) — Csató ur basáskodik. 
Csató alispán eddig, pákuliczlétére is miudig 
kifogástalanul viselte magát a városi válasz-
tásoknál, amennyiben nem erőszakoskodott 
és nem szbmélyeskedett. A mostani válasz-
tásnál azonban kitört belőle az az ősi virtus, 
amit a Zsilinszky-korszak nevelt bele ; s meg-
mutatta, hogy ugyanazt a stiklit, amit az 
elődje elkövetett Balogh János és Szánthó 
Lajos ellen — Ő is megtudja csinálni. Ez-
úttal Kovács Kálmán rovására ment a do-
log, akit az alszámvevőségre nem engedett 
kandidálni a tisztelt alispán ur, daczára an-
nak, hogy az ellenjelölt, akit alszámvevővé ki-
nevezett, szintén hijával volt a szabályszerű 
kvalifikácziónak. Hát csak tessék tovább is 
ezen az uton haladni; majd csak eljut a 
tisztelt alispán ur is oda, a hol a — part 
szakad. 

(r.) — ü j tisztviselők. A f. hó 29-én meg-
tartott fiók-tisztujitás alkalmával — mint .Városi 
választások* czimü czikkünkben is el van mondva — 
megválasztattak: aljegyzővé dr. Szánthó Lajos, al-
kapitánynyá Zámpori Pál, alszámvevővé Tóth Dezső, 
Írnokká ifj. Sántha János, 

SZENTESI LAP. 
(r.) — Szavazatok összeszámlálása. A 

ref. egyházi választások alkalmával beadatott sza-
vazatok összeszámlálása csíga-lassusággal halad. Ed-
dig mindössze 1370 szavazatlappal végeztek. Ebből 
a Sima-párt javára 1083, a Kristó-párt javára pe-
dig 286 esik, egy lap üres volt Mindinkább bizo-
nyossá váiík tehát, hogy a Sima-párt győzelme na 
gyobb lesz, mint ahogy számítottuk. 

(r.) — Esküvő. Győri Ferencz városi főszám-
vevő f. hó 29-én tartotta esküvőjét Döbször Teréz 
kisasszonynyal. őszinte szivvel kivánunk boldogsá-
got az uj párnak. 

— Sajtóper. Bozó Mihály csongrádi páku-
licznak Hegyi Antal plébános, a .Csongrádi Köz-
löny* szerkesztője elleni sajtóperében f. hó 31-én 
lesz az esküdtszéki tárgyalás a szegedi esküdtszék 
előtt. 

(r.) — Elveszett tárgyak. Elveszett egy 
5 drb ezüst forintost és egy szürke lóról kiállított 
marhalevelet tartalmazó tárcza. Továbbá elveszett 
egy barnára kiszivott, ezüst petytyekkel kivert, bo-
rostyánkővel ellátott bosszú szivarszipka. A becsü-
letes megtaláló vagy útbaigazító jelentkezzék a rend-
őrségnél, ahol a szipka tulajdonosától 10 frtot, a 
tárcza tulajdonosától pedig megfelelő jutalmat kap. 

(r.) — Adomány a szegényeknek. Csákó 
Balogh Ferencz 3 kiló szalonnát ajándékozott a 
menházban elhelyezett szegényeknek; melyért lapunk 
utján is köszönetét nyilvánítja a szíves adakozónak 
a szegény-menház gondnoka. 

— Csodabogár. Kunszentmártonból kapjuk 
az alábbi hirdetést, mely ott a falakra kiragasztva 
ékeskedik. A kuriózum-szamba menő hirdetés igy szól: 

.Az utezjai lámpák Kimutatása ez 1895. Kun-
Szent-Márton én mint válalkozó Kakuk Káimán az 
ucza lámpákat Kezelem és továbá Értesítem a Kö-
zönséget Hogy az utczaji lampak nagy mértékben 
vesznek, hat erői értesítem a köznépet bogy őrizked-
jen tőle mert Két rendőr akit megtog rajta 30 fointra 
büntetik és 5 napi börtönt kap es aztis kijelen-
tem hogy akárki meglátja bátran fogja meg és Ki-
sircsebe a város házához ilendő Jutalmat Kap és 
nagy köszönetei vészük vagy elenestben ha nem 
birna vele vagyis nemismérné vagy test személyét 
nézemeg jó hogy megismerje ezen tolvajt Koco Ist-
ván Főkapitán én pedig válalkozó Kakuk Kálmán, 
1895.* 

— A má igöii! Az egyházközségi választá-
sokon történt. Este volt, sötét, csillagtalan este. Az 
utczán egy asszony ballagott s ha nagy ritkán egy-
egy emberi lénynyel találkozott, megkérdezte tőle, 
hogy nem látta-e az urát. A túlsó oldalon nehéz 
léptet alatt pocscsant-locscsant a sár. Átszólt az 
asszony: 

— Nem látta kend az uramat ? 
— Látta az ördög. Hiszen még magamat se 

látom ebben a vak sötétben. 
Igaz, hogy az asszony se látott át, de megér-

tette a hangról, hogy az ő ura lepked ott. Átlépett 
hozzá : 

— Hát kend hol csavarog ilyen éjszakának 
idején ? 

— Hamis szemed van asszony I — incselkedet. 
a jól felhúzott ember, — hogy rám ösmertél. 

— Hol jár kend ilyenkor ? 
— No no, csak ne mérgeskedj. Hát a Jóska 

sógornál voltam, betöltöttem a szavadzó czédulákat. 
Te, én is presbiter leszek. Hallod ? 

Az asszony egy cseppet sem érzékenyült el. 
Volt még más kérdezni valója is: 

— Hát a lud ára meg van-e ? 
— Azt is betöltöttem. 
— Ugy? Nohát ha kend igy készül a presbi-

terséghez, hát én meg kurátor leszek. 
S ezek után a presbiterjelölt polgártárs hátán 

nagyokat puffant a heves asszony ökle. 
Még megbotránkozott rajta az ember. 
— Hogy mersz te bántani egy presbiteri ? 
— Nem hallotta kend! — pattogott az asz-

szony, — hogy én meg kurátor vagyok. Oszt egy 
kurátor csak külömb egy presbiternél. 

— A má igön 1 — hagyta rá a magyar — s 
miután még a kurátor néhányszor hátba vágta, bal-
lagott szép csendesen haza. 

— Érdekes kisérletet tett egy keletporoszor-
s/.ági földbirtokos, a miből az tűnik ki, hogy a gó-
lyák sokkal különb, gyorsabb es pontosabb levél-
hordók a postagalamboknál. A íöldbirtokos egyik 
szénaboglyáján ütötte föl fészkét egy gólyapár. Egy 
szép napon egy vadásztársaság, mely kacsákra va-
dászott a gólyafészek közelében, a nőstényt lelőtte. 
Az öreg him gólya e miatt nagy búnak adta a fejét 
es keservében megfeledkezett a fészekben levő fiók-
gólyák etetéséről is. A kis gólyák nagy lármával 
hirdették gyomruk ürességét, mire a földbirtokos 
megkönyörült rajtuk és a gyenge állatkákat, melyek 

_ 3. oldaL 

még a lábukon sem tudtak állni, hazavitte, bekvár-
télyozta a lovak mellé az istállóba, és hússal és apró 
halakkal étette. A két fiók-gólya felnőtt, megtollaso-
dott és mire a s*árnyuk kibujt, annyira kezesek let-
tek, hogy valahányszor a lovakat befogták, ők is 
kirepültek és kocsizásain mérföldekre elkísérték a 
földbirtokost. Ennek egy napon az az öUete lámadt, 
hogy hirvivésre használja föl szükség esetén a gólyá-
kat, mi közben kitűnt, hogy a gólyák a fölröpitési 
helyről pontosan haza röpültek és egy mérföldnyi 
utat három perez alatt tettek meg. A fagyos idő 
beálltával a gólyák hetekig voltak bezárva az istál-
lóba és mikor aztán megenyhülvén az idö, újra ki-
bocsátották őket, az egyik gólya ellátogatott a vá-
rosba és csak estefelé tért haza. A földbirtokos foly-
tatja kísérleteit és reméli, hogy sikerülni tog neki 
a gólyákat betanítani arra, hogy reggel beröpüive a 
városba, elhozzák neki a legfrisebb lapokat, a me-
lyek ily módon távirati gyorsasággal jutnának kezei-
hez. A természettudósok egyébként kétségbe vonják, 
hogy lehetséges volna a posta-gólyákat raczionális 
módon tenyészteni. 

— A czlgány-csata. Rózsa Farkas Róza 
özveggyé lett pár hó előtt. Még el sem sirathatta 
jóformán az özvegyi könnyeket, mikor a csinos öz-
vegyre reá vetette Matyó József lókupecz a szemét, 
még pedig nem hiába. Ámde a boldog szerelmi vi-
szonynak irigyei is akadtak a kik elhatározták Nótári 
Mária vezérlete alatt, hogy ürmöt öntenek a boldog 
özvegy örömpoharába. Diktum, faktum, ugy is lett. 
Nótári Mária, a ki paprikát szokott önteni vetély-
társnői szeme közé, és aki az ilyen dologért már 
bíróság előtt is állott — kimondta, hogy: az özve-
gyet el kell csufitani. Es talán tragikus vége lett 
volna a dolognak, ha az áldozatnak szánt özvegy, 
jó eleve nem értesül mindenről s a végső pillanat-
ban meg nem teszi az óvintézkedéseket; mert nem 
kevesebbet akart Nótári Mária, mint azt, hogy az 
özvegynek orra vágassék le, és igy váljék csutsagára 
a famillliának. Tegnapelőtt lett volna meg a döntő 
ütközet, mert ekkor ment el 4 asszony és egy ha-
ragos férfi személyében Rózsa Farkas Róza 
lakására a derék had, hogy ezt elverje és megbé-
lyegezze ; ámde zárt ajtók fogadták őket, a mi any-
nyira felbőszité a hatalmas vitézeket, hogy orditasok 
kíséretében beverték az özvegy ablakait. A megijesz-
tett özvegy azután jelentést tett a rendőrségnél. 

— Apróságok. Udvarló: .Mit hisz ön kis-
asszony : barna vagy szőke nőknek van-e több ud-
varlójuk ?* .Sajnálom, de én csak a barnákról ad-
hatnék felvilágosítást. Kérdezzen meg olyan nőt, ki-
nek mindkét tekintetben vannak tapasztalatai* — 
Orvos : .Készüljön egy lesújtó hirre, asszonyom . . . 
Férje nem él tovább mint legfölebb huszonnégy 
óráig !* .Szent Isten ! hát akkor minek rendel annyi 
orvosságot, amennyi öt napra is elég volna!" — 
Egy ismert párisi antiszemita Rothschild báró előtt 
Tahiti szigetét dicsérte. .Sajátságos ország, szolt. 
Nincsen ott egyetlen d'sznó — sem egyetlen zsidó !* 
Akkor jerünk oda mi ketten, felelt Rothschild. Fel 
fogunk tűnni!* 

— Magkereskedő a vádlottak padjáu. 
A budapesti büntető-törvényszék szombaton foly-
tatta a lopás bűntettében való részesség miatt vadolt 
Haldek Ignácz budapesti magkereskedő elleni vég 
tárgyalást, melynek eredményéh z képest Vizlend-
vay kir. alúgyész, Haldek Ignacz magkereskedő ellen 
'opas bűntettére való felbujtas miatt vádat emelt 
Aheles Manfréd ellen a tárgyalás folyamán Mauth-
ner Ödön képviselője Darvai Fülöp a panaszt visz-
szavonta, minek folytán az eljárás ellene beszüntet-
tetett: Haldek Ignáczot pedig a törvényszék felmen-
tette. A felmentő ítélet ellen ugy a közvadló mint 
a panaszos felebbezést jelentettek be. 

— Tizenkileuczéves öngyilkos. Líptó-
Szentmiklóson Schnyicgel hentes 19 éves fia, Gyula 
a napokban egy éjjeli kávéház külön szobajaban 
agyonlőtte magát. A fiatal embernek apja 50 forin-
tot adott át valami megbízás elvégzésére, de a köny-
nyelmü gyerek elverte a pénzt. Másnap reggel aztan, 
még mámoros fővel, mikor látta, hogy mit tett, pisz-
tolyt fogott és agyonlőtte magát. 

— Két gyermeket szült egymásután. 
A Váczon és környékén levő orvosokat, behatóan 
foglalkoztatja a következő rendkívüli eset: Nagy 
Lidia vácz-hartyáni paraszt asszony még karácsony 
előtt szült egy gyermeket, ez korai szülött volt és 
nemsokára meg is halt. Az asszony, ki harmincz 
éven tulvan és rendes körülmények között öt gyermek-
nek adott életet, már el is hagyta az ágyat es főn-
járt, de nem soká, mert újév után ismét szülési 
fájdalmakat érzett és sokkal betegebb lett mint volt. 
Orvost hivattak a beteg mellé, de a körorvos, miu-
tán ilyen esetről még se hallott, se nem olvasott, 
annál kevésbbé látott, jónak látta a tanácskozásba 
valamelyik kartársát belevonni, mire Váczról hívtak 
orvost. A két orvos nézete eltérő volt. A körorvos 
azt állította, hogy szülési bántalmak, a váczi orvos 
azt teljesen k zártnak tekintette, mire még egy or-
vost hívtak, ez is a körorvosnak adott igazat, de 
leghathatósabban bizonyították ezt a tények. Az 
asszony elgyengülés következtében nem birta világ-
rahozni második gyermekét és belehalt, mit a bon-
czolás is igazolt. 
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— Családi dráma. Bács-Földváron, Petro-'baraczkját lopta el. — Vádlott beismeri, hogy II. r. gatlan becsárának 10%>-át kézpénzben, vagy 
vics Joco földesgazda és fia a minap kártyázással panaszos Sütő Gábornérói azt állította többek előtt, a z jggi . LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfo-

lyammal számított és az 1881. évi novem verték el az unalmukat. A mulatozás egy "darabig hogy ez a baraczkját ellopta, de ezt azért mondta, 
vigan folyt, később azonbnn az öreg Petrovics hir-jmert II. r. panaszos a baraczkját tényleg ellopta, — 
telen észre vette, hogy a fia nem egészen korrektül 
játszik. Perlekedni kezdtek s az öreg Petrovics egy 
dorongot fogott a fia ellen. A gyöngéd fiu meg a 
nagy fejszével állt apja elé. Petrovics felesége, lát-
ván hogy nagy a veszedelem, aczivakodók közé ve-
tette magát, de fia, aki épen akkor akarta az édes 
apját fejbe suhintani, az öreg asszony fejét ketté-
hasította. Az asszony halálos betegen fekszik. A fiút 
a hatóság letartóztatta. 

— Ak i revolverrel flzet. Borzalmas dolog 
történt, mint Nyíregyházáról táviratozzák, egy oda-
való kávéházban. Egy Weisz nevü ember felszólította 
Holzer nevü adósát, hogy fizesse ki tartozását, mert 
különben be fogja pörölni. Holzer szabadkozott, 
hogy nem tud fizetni, de Weisz azért csak sürgette 
a pénzét Holzer ekkor dühbe jött, kirántotta revol-
verét és lelőtte Weiszt. A megrémült kávéházi kö-
zönség nem mert a revolverrel hadonázó Holzer kő 
zelébe menni, aki pár pillanat múlva főbe lőtte 
magát. 

— Kü lönös elmebetegség. Pozsonyból ír-
ják : Az országos kórház elmebeteg osztályában ér-
dekes eset foglalkoztatja az orvosokat. A napokban 
a zsidó kórházból egy idegbeteg leányt hoztak a 
megfigyelő osztályba. A fiatal leány előre megmon-
dotta, hog> mikor lesz dühöngési rohama. S mind-
járt az első napon a legnagyobb pontossággal bekö-
vetkezett a roham abban az időben, amelyet meg-
jelölt. Négy ápoló alig bírta megfékezni az őrjöngő 
leányt. Amint aztán megszűnt a roham; ismét tisz-
tán gondolkodott és értelmesen beszélt. Minden nap 
előre jelenti, hogy hány órára várja a rohamot s 
még egyszer sem csalódott. A különös idegbajnak 
okát és lényegét még nem tudták megállapítani az 
orvosok. 

— Drága bor. — A brémai városház pin 
czéjében két hordó bor van a XVll-ik századból, az 
egyik 1624-ből, a másik 1068-ból. — Az előbbeni 
bor, ha beszerzési árához csak a kamatot számítják, 
ma 5752 millió tallér értékű, egy üveg 22 millió 
tallér és egy pohárka 2 és fél millió s minden csepp 
2750 tallér értékű. 

— Végzetes hiúság. A mult héten egy bir-
minghami tizenkétéves leány holttestét bonczolták, 
s megállapították, hogy gyomrában támadt absce-
musok|folytán halt meg. A leány, hogy karcsúbb 
és halványabb legyen, sok eczetet ivott, krétát evett, 
s több effélével izgatta gyomrát. Ebbe halt bele. 

— Gyilkos czigány. Egy vasmegyei czipány-
legény szerelmes volt Prosch Teréziába. A leány 
azonban hűtlen lett a legényhez, a ki végső elke-
seredésében már csak a 112 frtot követelte vissza, 
a mit viszonyuk ideje alatt a leányra költött Mint-
hogy követelését semmibe se vette, a legény a leány 
lakására rontott s a késével ugy összeszurkálta, hogy 
a szerencsétlen leány rövid kínlódás után meghalt. 
A gyilkos önként jelentkezett a bíróság előtt. 

Nyilttér. 
(£ rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget aSzerk ) 

2556—P. 893. 
ő felsége a király nevében! A szentesi kir. 

járásb lóság mint büntető bíróság dr. Lakos Imre 
ügyvéd által képviselt Sütő Gábor és neje Négyesi 
Juliánná szentesi lakosoknak rágalmazás vétsége 
esetleg becsületsértés vétsége miatt vádolt s Szabó 
Józset ügyvéd által képviselt öze Imréné Pi-rczel 
Veronika szentesi lakos elleni büntető ügy ben 
tárgyalás és a tanú kihallgatási eljárás bef-jezte 
után ekkép Í t é l t : Vádlott Őze Imréné Perczel Ve 
ron 45 éves, róm. kath. vallású, férjes, földnnvesnő. 
vagyonos, keveset ír, olvas, büntetlen, a Sütő Gá-
bor és neje Négyesi Juliánná ellen elkövetett s a 
btkv. 258. g-ába ütköző — ezen §. szerint minősülő, 
és büntetendő rágalmazás vétségében vétkesnek ki-
mondatik, s büntetésül a btkv. 92. g-áriak alkalma-
zása mellett az 1887. évi VIII. t.-cz. 1. §-ában jel-
zett czélra fordítandó, s 15 nap alatt végrehajtás 
terhe mellett lefizetendő 20 (husz) forint fő, és 10 
(tiz) forint mellék pénzbüntetésre, — behajthatlan-
ság esetén 4 (négy), és 2 (kettő) összesen 6 (hat) 
napi fogházra, és a felmerülendő bűnügyi költség 
megfizetésére ítéltetik. Köteleztetik egyszersmind pa-
naszosok Sütő Gábor és neje Négyesi Juliánná ré-
szére 27 frt eljárási költséget, melyben a megállapí-
tott tanudijak is benfoglaltatnak szintén 15 nap, és 
végrehajtás terhe alatt megfizetni. — Ezen ítéletnek 
jogerőre emelkedése után indoka.val együtt a Szen-
tesen megjelenő .Szentesi Lap*-ban, vádlott költsé-
gére leendő közzététele elrendeltetik. A fentebb ki-
szabott pénzbüntetésekből a btkv. 102. §-a alapján 
10 frt fő és 5 frt mellék büntetés pedig a Sütő Gá-
borné Négyesi Juliánná ellen elkövetett rágalmazás 
vétségeért állapíttatott meg. Indokok : I. r. panaszos 
feljelentésében azt adja elő, hogy rólla vádlott töb-
bek jelenlétében azt állította, miszerint a ganéját I. r. 
panaszos ellopta, II. r. panaszos pedig azt pana-
Mojjj^Jjog^rj^ állította^ jrádlott, hogy a 

tagadja azonban, hogy első rendű panaszosról azt 
mondta volna miszerint ez a ganéját ellopta, vagy 
— hogy ezt akasztófára valónak nevezte s bezára-
tással fenyegette volna. Tekintettel arra, hogy a ki-
hallgatott Dunaháti Mészáros Ferencz, Rózsa Ferencz 
és Szabó Mária tanuk vallomása által beigazoltatott, 
hogy vádlott Szentes város rendőrkapitányi hivata-
lánál a feljelentéseiben említett időben, midőn első 
rendű panaszos Sütő Gábor azon kérdést intézte 
vádlotthoz, hogy miért fogja rá, hogy ?anét lopott, 
azt felelte, hogy nem látta ugyan midőn első rendű 
panaszos lopta, de más nem lophatta el. Tekintet-
tel arra, hogy Dunaháti Mészáros Ferencz tanú val-
lomásával megerősítést nyert vádlottnak azon beis-
merése, miszerint II. r. panaszos Sütő Gábornérói 
is azt állította, hogy őt a baraczkfa alatt találta 
kertjében, s szedte baraczkját. Tekintettel arra, hogy 
a vádlott által, ugy első rendű panaszos Sütő Gá 
bor, mint másodrendű panaszos Sütő Gáborné ellen 
használt kifejezések valódiságuk esetén nevezettek 
ellen a büntető eljárás megind tásának okát ké-
peznék, ugyanazért vádlottat a panaszosok ellen el-
követett rágalmazás vetségében vétkeseknek kimon-
dani, s tekintettel büntetlen előéletére, társadalmi 
állásara, mint enyitő körülményre az Ítéletben meg-
határozott összbüntetéssel sújtani, és az elj. szab. 
107. §-a alapján megfelelő eljárási költség fizetésére 
kötelezni kellett. Az Ítéletnek jogerőre emelkedése 
után a .Szentesi Lap*-ban vádlott költségére leendő 
közzététele a btkv. 277. §-a értelmében panaszosok 
kérelmére rendeltetett el. — Kelt Szentesen, a kir. 
járásbíróságnál 1893. julius 25-én. - Gaál s. k., 
kir. járásbiró. 

4320 tk./894. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a szen-

tesi árvapénztár végrehaj tatónak Marschall 

Eudréné Nagy Róza végrehajtást szenvedő 

elleni 600 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 

végrehajtási ügyében a szegedi kir. törvény-

szék fa szentesi kir. járásbíróság) területén 

lévő Szentes városában fekvő a szentesi 

1739. sz. tjkben A f 2200 rsz. a. foglalt 

ingatlanra az árverést 600 frtban ezennel 

megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 

hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1895. 

évi február hó 11-ik napján délelőtt 9 óra-

kor ezen telekk. hatóság épületében megtar-

tandó nyilvános árverésen a megállapított 

kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlan becsárnak 10°/o-át készpénzben, vagy 

az 1881 : LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett árfo-

lyammal számított és az 1881. évi november 

hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 

rendelet 8. g-ában kije ölt óvadékképes érték-

papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 

1881: LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bá-

natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-

séről kiállított szabályszerű elismervényt át-

szolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi nov. hó 30. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 

Katkics, 
kir. aljbiró. 

4323 tk./894. 

Árverési hirdetményi kivonat. 

ber hó 1-én 3333. sz. a. keit igazságügy mi-
niszteri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékké 
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez leten-
ni, avagy az 1881 ; LX. t.-cz. 170. g-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi november 

hó 29 L ap ján . 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 

Katkics, 
kair. aljbiró. 

4438. tk/894. 

Árverési hirdetm. kivonat. 
A szentesi kir. járásb róság mint telek* 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bese 
Lajos és társai végrehaj tatónak Madarász 
István végrehajtást szenvedő elleni vagyon-
közösség megszüntetése iránti végrehajtási 
ügyében a szegedi kir. törvényszék a szentesi 
kir. járásbíróság területén lévő Szentes vá-
rosában fekvő a szentesi 556. sz. tjkben 
A f. 655. rsz. a. foglalt ingatlanra az árve-
rést 686 frtban ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1895. évi február hó 
13-ik napján délelőtt 9 órakor ezen telek-
könyvi hatóság épületében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. cz. 42. g-ában jelzett ár-
folyammal számított és az 1881. évi novem-
ber hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügy-
miniszteri rendelet 8. g-ában, kijelölt óvadék-
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. g-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi decz. hó 31. 

A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság. 

Katkics, 
kir. aljbiró. 

A szentesi kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a szentesi ár 

vapenztár végrehajtatón k Fekete Zsuzsánna 

Kalmár Mihályné végrehajtást szenvedő elleni 

200 frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég-

rehajtási ügyében a szegedi kir. törvényszék 

(a szentesi kir. jbiróság) területén lévő Szen-

tes város határában fekvő a szentesi 8592. 

sz. tjkben A f 6859 rsz. a. foglalt ingat-

lanra az árverést 488 frtban ezennel megál-

lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 

a fednebb megjelölt ingatlan az 1895. évi 

január hó 31-ik napján délelőtt 9 órakor 

ezen telekkönyvi hatóság épületében megtar-

tandó nyilvános árverésen a megállapított 

kikiáltási áron alól is eladatni íog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

Hirdetmény. 
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 

szóló 1894. évi XII. t. cz. 74. és 75. gg. ér-

telmében a külső határokban mező-őrök al-

kalmazása tétetik kötelezővé, s miután leg-

alább 100—1600 holdnál nagyobb területtel, 

vagy bekerített birtokkal (kert gyümölcsös 

vagy szőlő) biró birtokosoknak jogukban áll 

külön felesketett mező-őrt alkalmazni; fel-

hívom ennélfogva a fentebb jelzett kiterjedésű 

birtokkal biró földbirtokosokat, hogy ezen 

szándékukat f. év febr. hó 10 éig bezárólag 

nálam jelentsék be, annál is inkább; mert 

ha ezt elmulasztanák az ide vonatkozó tör-

vény rendelkezéséhez képest, birtokuk a köz-

ségi mező őrök felügyelete alá lesz beosztva. 

Kelt Szentesen, 1895. jan. 25-én. 

Novobáczky Győző, 
1 —3 tanácsnok. 

OOOOOÜOOO ooooooooo 
Polgár MUmuelnek 

nagy-kirájsági szélmalmának mindenféle hoz-

závaló szerszámja eladó. Értekezni lehet II. 

t. 3. sz. alatt. 1—2 
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