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Előfizetési árak: 
Ejry évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigetby L könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

KA*z«rkeact6 4» ki«d<S-tul»j,lono» : 

S I M A F E R E N C Z 
P«lelóa-«serke*stó i 

KOVÁTS KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és l apk ihordó lnk u t ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A szervezkedés kérdése. 

Az „Egyetértés* immár három közle-

ményt hozott nyilvánosságra a függetlenségi 

és 48-as párt szervezkedési mozgalmáról, 

Mind a három közlemény megegyezik abban, 

hogy a szervezkedés szükséges, valamint ab 

ban is, hogy a szervezkedésnek az a módja, 

a mely megindittatott, nem helyes. Hanem, 

hogy aztán mi volna czélravezető a zilált 

pártviszonyok szanálására : azt nem tartotta 

szükségesnek megmondani. Magyarán szylva : 

tanácsot ad, de kalácsot nem ; birál, de útba 

nem igazit; gáncsol, de nem javit. 

Az ilyen könnyű módszer a helyzetet 

sem nem tisztázza, sem meg nem oldja. Arra 

talán alkalmas, hogy a kedélyek elmérgesed-

jenek, de arra nem alkalmas, hogy a rég 

nélkülözöl testvéries együttérzést a párt ke-

belében helyreállítsa. 

A diagnózist az „Egyetértés" igy álla-

pítja meg: „Az most a pártéletnek elfajult 

betegsége, hogy a pusztán egyéni gondolko-

zás és egyéni elv feltétlen önállóságot arro-

gál a párt egész programmszerü álláspontjá 

val szemben és hogy egyes párttagok szerep 

lése a parlamentben vagy a sajtóban folyto-

nos ellentétben áll a pártélet legtermészete-

sebb követeléseivel." 

Ez a diagnózis, nagyban és egészben 

helyes. Mintegy két év óta gyakran hallunk 

olyan beszédeket és gyakran oh ásunk olyan 

hírlapi czikkeket, melyek „ellentétben állanak 

a pártélet legtermészetesebb követelményeivel, 

Ilyen beszédek és czikkek alaposan megza-

varták a közfelfogást. E zavar olyan tető-

pontra hágott, hogy vidéki párthiveiuk im-

már kibontott zászlóval szavaznak és kortes 

kednek a miniszter mellett és verik a mel-

lüket, hogy ők elveik fentartasaval lettek 

kormánypártiak. 

A diagnózisban fölfedezett beszédeket és 

czikkeket, ne keresse az „Egyetértés" annál 

az árnyalatnál, mely most a szervezkedési 

mozgalmat megindította. Ha itt keresi: csak 

kárba veszett időről tud magának beszámolni. 

A mozgalom indítóit az vezette, hogy az el 

lenzéki szellem lángja kialvó félben van. Ezt 

a lángot tehát íöl kell éleszteni. Az vezette, 

hogy az együttérzésnek bajtársi kötelékei 

meglazultak. Ezeket a nemes kötelékeket te-

hát szorosabbra kell fűzni. Az vezette, hogy 

részint tévedésből, részint elfogultságból, pár-

tunknak némely tagja állandóan a kormány 

felé kancsalit, mintha csak azt akarná kilesni, 

hogy a kegyelmes uram-barátomnak mi kel-

lemes és mi nem? Az vezette, hogy a párt 

nak alig negyedrésze vesz részt az ülésben. 

Vezette főkép az a tapasztalás, hog j a szél-

báli kormánypártiság, mely a központban 

csak látszat volt, a vidéken valósággá lett. 

Vannak a mozgalom megindítóinak so 

rában, kik melegen küzdöttek az egyházpoli-

tikai retbrm^k"^ mell ott és vannak, kik e re 

formokat nem helyeselték. Olyan egyén azon-

ban egyetlen egy sincs, a ki a már megal-

kolott reformtörvényeket ne tekintené teljes 

erejű és véglegesen megállapított törvények 

nek. Olyan nincs egy is, a ki a még hátra 

levő törvényjavaslatok szempontjából a párt 

eddigi magállapodását a legcsekélyebb mér-

tékbaen is alterálni akarná. Vagyis : a szer-

vezkedési mozgalomban, az egyházpolitika 

sem ugy nem szerepel, mint indító ok, sem 

ugy, mint czél. 

Ellenkezőleg. A divatos elvadulásuak íz-

léstelen kifejezését használva, a „liberálisok" 

és „ultramontánok" egy szívvel és egy lé-

lekkel annak a meggyőződésnek adnak kifeje-

zést, hogy közös egyetértéssel temessük el 

magunk azt a bizalmatlanságot, melyet köz 

tünk az egyházpolitikai küzdelmek felidéztek ; 

ne kutassuk a pártegység megbontásának 

okait; kerüljük el gondosan a szemrehányás 

nak még árnyékát is ; feledjük el az ellen-

szenvnek, a méltatlanságnak, a gyanúsítás-

nak mindazon momentumait, melyek elidege-

nítő hatással lehettek és álljunk valamenyien 

sorompóba a zal az igaz és őszinte bajtársi 

eltökéléssel, mely pártunkat miden nagy har-

czában jellemezte, s mely a véderő- és köz-

igazgatási vitánál lehetővé tette a nemzetre 

nézve a sikert, a pártra nézve a dicsőséget. 

Már most az a kérdés, hogy ezt a czélt 

miképen lehet elérni ? 

Semmiesetre sem olyan móddal, a mi-

lyent az .Egyetértés" maga elé tűzött. Mert 

hát mire kell első sorban törekedni, ha az 

együttérzés megbomlott súlyának helyreállí-

tását komolyan akarjuk ? Bizonyára arra, 

hogy az ék, mely egymástól a kedélyeket kü-

lönválasztotta, minél előbb eltávolítva legyen. 

Mi volt ez az ék ? Kétségkívül az egyház-

politikai reformok körül fölmerült elvi meg-

hasonlás. 

De most már szerencsére tul vagyunk 

ezen a kérdésen. Mi hát a tennivaló ? 

Egyszerűen az, hogy ne varrjunk ezen-

túl is himet ebből a meghasonlásból. Mit tesz 

azonban az »Egyetértés" ? 

Előtérbe tolja most ?s az egyházpolitikát. 

Tehát ásót vesz a kezébe, hogy még job-

ban kiszélesítse az árkot. A helyett, hogy 

segitene az ék eltávolításában, kalapácsot vesz 

a kezébe és még beljebb veri az éket a párt 

szivébe. Ez nem jó methodus. 

Mire kell másodsorban törekedni ? Bizo-

nyára arra, I ogy az elvi meghasonlásból szár-

mazott személyes bizalmatlanság megszűnjék. 

És mit művel e téren az .Egyetértés" ? Kö-

vetkezetesen folytatja azt a csodálatos becs-

mérlést pártunk legelőkelőbb vezérelméje el-

len, melynek folytatásában, hosszú évek so-

rozata alatt, soha ki nem fáradott. Arra 

igein*, gyakran kapott alkalmat, hogy egyes 

kormányférfiakat providencziális nagyságok-

nak hirdessen; de soha sem mulasztott el 

olyan félig-meddig kínálkozó alkalmat, hogy 

egy khorusban a kormánypárt lapjaival, ne 

intézzen vehemens és igazságtalan támadást, 

pártunknak azon vezéralakja ellen, a ki Csá-

volszky Lajossal együtt nem ment be a Tisza-

féle fúzióba, s a ki huszonhárom évig tartó 

küzdelmében nemcsak elvhüségének adta pró-

báját, de Őserejével, nagy látkörével és sok-

oldalú képzettségével, jóformán egyedül képes, 

a kikiáltott providencziális negyságokkal szem-

ben, a vitát minden pillanatban fölvenni és 

a sortüzet kiállani. 

Minden párt és minden pártlap meg-

szokta becsülni a parlamenti küzdelmeknek 

saját kebeléből támadó bajnokait. Az ilyen 

harezosok múltán megérdemlik a pártlapok 

támogatását, mert erejük a párt ereje, sike-

rük a párt sikere, dicsőségük a pártnak dicső-

sége, s mert az ócsárlás lohasztja harczi ked-

vüket s ezzel együtt gyöngül magának a párt-

nak harczi képessége. 

Soha sem látta azt senki, hogy grf. Ap-

ponyit a nemzeti párthoz tartozó hírlapok, 

vagy a minisztereket a kormánypárt közlö-

nyei szidalmazták volna. Tovább megyek. 

Mikor a balközép ideiglenesen ketté vált azon 

kérdés miatt, hogy részt vegyen-e a párt a 

delegátióban, vagy ne : azok kik részt vet-

tek „Hazánk" czimmel uj lapot alapítottak, 

s igy a balközépnek a „Hon"-nal együtt két 

lapja és árnyalata volt. A két lap hasábjain 

erős pubheistikai vita indult meg azon kér-

dés fölött, — mely a pártmeghasonlást elő-

idézte. De az „Egyetértés" egyetlen sort sem 

tud e vitából felmutatni, mely az objektív 

érvelést egyfelől a Tisza vagy Ghyczy, más-

felől a Simonyi vagy Péchy becsmérlésével 

tartotta volna szükségesnek fűszerezni. A vi-

tának ezen nemes eszközei lehetővé tették 

csakhamar a pártegyeség helyreállítását. De 

az .Egyetértés" olyan eszközöket használ, 

mintha a pártszakadást tartaná óhajtandónak 

és szükségesnek. 

Mi czélja vau annak a „jóléti bizottsági-

nak, melyet az „Egyetértés * jónak látott a 

közönség olcsó mulattatására igy keresztelni 

el és absurdumnak nevezni ? Czélja egyfelől 

a munkamegosztás, hogy az adminisztratív 

és a politikai tevékenység több kézbe legyen 

letéve; mert a terhekuek ilyen mértékű fel-

adatát kivált ha a fúzió létrejön, és min-

den felhő ellenünk tornyosul — egy ember-

nek a válla el nem bírja. Másfelől czélja az 

erőket konczentrálni, a taktikai egységet létre-

hozni, s ütközetek alkalmával, a harezosok-

ben rejtő erőknek teljes felvonulásáról rend-
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szeresen gondoskodni, 

zárt sorokban szervezett seregével szemben 

nem küzdhetünk tovább mezei hadak módjára. 

Egy szóval, — két évi pihenés után — 

ellenzék akarunk lenni a szó komoly értel-

mében és nem ambiczionáljuk a kormányfér-

fiak váliveregető megelégedését. Im, ez a 

czélunk. A kinek nem ez a czélja, hibáztat-

hatja a szervezkedési mozgalmat és ócsárol-

hatja a párt vezéralakjait. 

(Bartha Miklós. 

SZENTESI LAP. 
elkészítésével, 

A közigazgatási bizottság ülése. 
(P.) A vármegye közigazgatási bizottsága f. hó 

18-án tartotta február havi ülését. Az elintézett 
ügyek közül a következők voltak az erdekesebbek: 

Az a l i s p á n jelenti, hogy Füsti Molnár Sán-
dor szentes-városi árvaszéki ülnök fenyítő ügyében 
a kúria Ítélete megérkezett. Minthogy a nevezett 
ülnök csupán párviadal vétségé miatt Ítéltetett el, s 
minthogy e vétség a közfelíogás és országos gyakor-
lat szerint erkölcsileg kifogás alá nem esik, indítvá-
nyozza, hogy Füsti Molnár Sándor a fegyelmi eljá-
rás mellőzésével hivatalába visszahelyeztessek. Ezt a 
közig, bizottság el is fogadta. A főispán figytlmez-
tetui akarta Szentes várost, hogy hasonló okból ne 
függessze fel tisztviselőit, de az alispán felvilágosí-
totta, hogy Füstit nem a város, hanem maga a 
közig, bizottság függesztette fel; mire aztán a főispán 
elhallgatott. 

Dorozsma község viriliseinek névjegyzéke ellen 
a község felebbezéssel élt, mert abba a főszolgabró 
ifj. Maróti Istvánt is felvette, aki ellen pedig bün-
fenyitő eljárás volt folyamatban. Az alispán ez ala-
pon töröltetni rendelte a névjegyzékből Marótit; aki 
az alispáni határozat ellen felebbezéssel elt, azt ál 
litván, hogy őt a bíróságok felmentették a bűnvád 
alól; ezen állítását azonban nem igazolta. Ennél-
fogva — úgymond az alispán — a felebbezést el 
kellene utasítani; de neki p r i v á t t u d o m á s a 
van arról, hogy Maróti nem sokára képes lesz föl-
mentetését igazolni; méltányos volna tehát vára-
kozni az úgy elintézésével. Ei a főispán ki is mondta 
hogy az ügy egyelőre levétetik a napirendről. Bez-
zsg nem cselekedtek volna igy, ha ellenzéki ember-
ről lett volna szó ; de Maróti telivér pákulicz és Nóvák 
embere; vele szemben tehát k i v é t e l t kellett 
tenni. Igy néz ki az a p á r t a t l a n s á g , amit a 
főispáni programm ígért. 

Fontos tárgy volt a belügyminiszter leirata, 
melyben javaslatot kér az állami anyakönyvi kerü-
letek beosztásáról. Fekete Má r t on egy bizott-
ságra szeretné bízni a javaslat elkészítését. Hegyi 
A n t a l nem barátja a bizottságosdinak, mert az 
efféle bizottságok működése lassú és nehézkes. A 
kérdés különben sem komplikált, mivel a viszonyo-
kat a közigazgatási bizottság teljesen ismeri. Bizas-

A kormánvDártnak sék meg tehát az alispán a tervezet 
A kormánypanna* ^ fe,eU d ö Q U d 0 a legközelebb, ülés. Ezt 

el is fogadták. 
Kapcsolatosan tárgyalás alá vétetett a belügy 

miniszter azon leirata, melyben a kinevezendő anya-
könyvvezetőkre nézve kér javaslatot; kijelentvén, 
hogy anyakönyvvezetőkül a hol csak lehetséges, 
mindenütt a községi elöljáróság tagjai alkalma-
zandók. 

Az a l i s p á n nem tartja czélszerünek, hogy 
a községi elöljáróság tagjai rendes hivatásuktól el-
vonassanak, s javasol a, hogy ily értelemben irjon 
fel a bízottság a miniszterhez. Dobák Béla kir. 
főügyészi helyettes a felírást fölöslegesnek tartja, mi-
vei egyelőre nem sok mnnkával jár az anyakönyv-
vezetés, s igy könnyűszerrel elvégezheti azt bármelyik 
köztisztviselő. G i c a t r i c i s z La j os főjegyző nem 
osztja Dobák nézetet, mert ő — utánna járva a do 
lógnak — meggyőződött, hogy például Szentesen 
egy év alatt legalabb 10 ezer ügyszáma lesz az 
anyakönyvvezetőnek. Hegy i An t a l nagy figye-
lemmel hallgatott és közhelyesléssel kisért beszédben 
tejtette ki, hogy a miniszter terve — aki az anya-
könyvvezetést csak ugy mellékfoglalkozáskép akarja 

köztisztviselőkre bizni — valóságos képtelenség. 
Nagyobb helyeken nem egy, hanem két embernek 
is sok munkát ád ez a feladat; tehát az anyakönyv 
vezetést külön önálló tisztviselőkre kell bizni, annál 
inkább, mivel a házasságok megkötése is az anya-
könyvvezető hivatasa lesz; már pedig a polgári há-
zassag intézményének erkölcsi tekintélye érdekében 
kívánatos, hogy aki a házasságokat megköti, az sze-
mélyére nézve is több morális sulylyal bírjon, mint 
a mennyivel bírnak a politikai és közéleti harczok-
ban meghurczolt többi tisztviselők. C i c a t r i c z i s 
Lajos teljesen egyetért Hegyi Antallal; mig Novak 
József a kormány tervenek fogja pártját. A többség 
azonban elfogadta az alispán javaslatát, és felír a 
miniszterhez, hogy az anyakönyv vezetésre külön hi-
vatalokat állítson fel. 

Az államvasutak igazgatósága azt a meglepő 
értesitest küldi, hogy a takarmány szállítási kedvez-
mény a zabra és a répára nem terjesztetik ki. H e-
g y i A n t a l kifejti, hogy épen a zab és a répa lé-
vén a legszükségesebb póttakarmány, ha ezekre nézve 
megvonják a szállítási kedvezményt, akkor nem igen 
lesz segítve a közönségen. Indítványozza, hogy az 
igazgatósag abszurd intézkedése ellen írjon fel a bi-
zottság a kereskedelmi miniszterhez. Az indítvány 
elfogadtatott. 

Balla József dorozsmai kiadó jogérvényes bírói 
ítélettel fogsagra és hivatalvesztésre ítéltetvén, állá-
sától — a törvény értelmében — elmozdittatott. 

A Csongrádon keletkezett .Piroska" városrész 
ügye támasztott nagyobb vitat. Hegy i A n t a l 
elmondta, hogy az jogtalan telepítés, mely a város-
nak érzekeny kart okoz. Azonban minden érvelése 
hasztalan volt, az alispan, a főjegyző, Fekete, sőt 
maga a főispán is arra az álláspontra helyezkedtek, 
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hogy abban az ügyben nincs hatósági heavatko-

zásnak helye. 
A Horgos kézség vagyonkezelésének és az ot-

tani árvapénztári manipu'ácziónak megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelenti, hogy Varjassy IMván volt 
horgosi jegyző 65S frt árvatári pénzt saját czéljaira 
fordított. Az alispán indítványára a büntető eljárás 
megindítása végett az iratok áttétetnek a bünfenyitő 
törvényszékhez. 

A t a n f e l ü g y e l ő előídmányai közül ki-
emeljük, hogy a f. évre a következő községek nyer-
tek iskolai czélokra szolgáló á'lamsegélyt: Algyő 810 
frt, Dorozsma 1090 frt, Csongrád 12186 frt, Horgos 
1100 frt, Kistelek 900 frt, Sándorfalva 862 frt Tö-
mörkény 300 frt. Ezenkívül Ehrlich Laura szentesi 
magánovónő kapott 150 frtot. Mindszent és Szegvár 
községek államsegélye még nem utalványoztatott, de 
legközelebb várható. Tömörkény község kérvénye, 
melyben az államsegélyt 1000 frtra kéri fölemelni, 
pártoló'ag terjesztetik föl. 

A p é n z ü g y i g a z g a t ó előadmányai között 
mint mint minden évben, ugy most is ott volt Teés. 
Fábián Sebestyén községek felebbezése, melyben a rá-
juk utalt fogyasztási és italadó kiszabása ellen tilta-
koznak. Tavaly Trésre 130 frt, Fábián Sebestyénre 
651 írt volt kiróva; az idén Teésre 217 frt, Fábián 
Sebestyénre 7?0 frtot szeretne rásozni a pénzügy-
igazgatóság, Hegy i A n t a l és Feke te Már-
ton — utalva arra, hogy tavaly óta a viszonyok 
nemcsak nem javultak, de az ínség miatt inkább 
rosszabbodtak — a tavalyi összeg fentartását indít-
ványozták ; amit a bizottság egyhangúlag elfogadott. 

Kecskemét város polgármestere felebbezett a 
pénzügyigazgatóság azon határozata ellen, melylyel 
aszálykár czimén nem adott adóleengedést, azsal 
érvelvén, hogy az aszály nem az egész határt, 
hanem csak egyes parczellákat sújtotta. Mint-
hogy a pénzügyi bíróság egy döntvényében kimon-
dotta, hogy részleges kár esetén is helye van az 
adóleengedésnek a pénzűgyigazgatósá? határozata 
feloldatott, és a megfelelő adóleirás foganatosítása 
elrendeltetett. Hasonló kedvezményben részesülnek 
most már mindazon községek, amelyek az aszálykáro-
kat annak idejében felvétették. 

A szakelőadók többi referádáiban érdekesebb 
dolgok nem fordultak elő. 
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Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

(Folytatás.) (10) 

irta: Sima Ferencz. 

Peterdi Tóth Elemér volt honvéd-ezredes ba-

rátom családjáról szólt a lesújtó hir, mely leirhat-

lan hatással volt rám. Tóth Elemér a szabadság-

harcz kitörésekor velem együtt szökött be az osztrák 

hadseregből Magyarországra. Idősebb katona és csa-

ládos ember volt. A világosi fegyver-letétel utánj 

menekült ő is mint annyi jelese, hőse a nagy idők 

küzdelmeinek. Felesége a szabadságharcz tartama 

alatt elébb Debreczenben, majd Szegeden, később — 

mikor a helyzet mind válságosabb lett — egy távoli 

rokonánál Morzsafalván vonult meg. Az asszonyt a 

férje sorsa iránti aggodalom betegségbe döntötte. S 

mig külföldre menekült férjét in effigie kötél által, 

halálra ítélték, őt Hajnau kormánya a két lányával 

együtt Budapestre hurczoltatta s kilencz hónapig 

börtönben tartotta, a nélkül, hogy akár ő tudott 

volna férjéről, akár férje sejtette volna, hogy mi van 

tőle elszakadt kedveseivel. Végre megszabadultak a 

foglyok; de támogatás és kenyér nélkül állottak az 

emberek között, anélkül, hogy valaki magához merte 

volna venni azt a halálra ítélt nemzeti hős családját. 

Idő kellett, mig azt megtudták, hogy Tóth 

Elemér él, hogy Törökországból Francziaországba 

költözött. Hosszas küzdelem után egy év múlva 

Párizsban ölelte a hős ezredes kedveseit keblére. 

Tóth Párizsban egy konyak-gyárnak elébb ügynöke, 

majd könyvelője s pár év múlva igazgatója lett. 

Már mikor családját fellelte, abban a helyzetben 

volt, amint még kevés vagyoutalan menekült, hogy 

kedveseit kényelmes otthonban fogadhatta. Később 

a gyár vezetésénél nyert előmenetele folytán mind 

több kényelmet és előnyösebb társadalmi pozicziot 

biztosithatott családjának. 

Már nem is volt a Tóth családnak semmi bajai 

sőt a volt ezredes háza sok menekültnek nyújtott 

időről-időre pihenőt, sőt kenyeret is. 

A gyár azonban 1854-ben örökösödés folytán 

gróf Wurmbrand osztrák generális birtokába szállt 

át, kinek első gondja volt Tóthot állásától megfosz-

tani. Sőt mert később a vagyon leltározásnál kitűnt, 

Városi közgyűlés. 
Rövid ülése volt f. bó 18 án a városi képvi-

selőtestületnek. Mindössze két tárgy volt a napiren-
den, melyet a közgyűlés hamarosan elintézett. Tu-
dósítónk a következőket jelenti: 

B u r i á n L a j o s polgármester előterjesztette, 
hogy a Jiraszek és Krausz építő czég a gimnázium 
épitési költségéből részére még járó, és per utján 
követelt 6600 frt erejéig biztosítási végrehajtást fo-
ganatosíttatott a város ellen, s a közpénztárt lefog-
laltatta. A tanács a 6600 frtot bírói letétbe helyezte, 
s igy a közpénztár felszabadult ugyan, tekintettel 

hogy Pertie a gyár könyvelője és Parieser pénztár-

nok a volt birtokosok kárára nagymérvű sikkasztá-

sokat követtek el; daczára, hogy ezek a sikkasztások 

Tóth Elemér igazgatósagat megelőző időre estek; 

mulasztása czimén Tóth Elemér ellen kártérítési, ké-

sőbb mesterséggel fundált bún pert indított az osz-

trák generális. S bár e perben Tóth megmentette 

is becsületét; de 5 év alatt szerzett vagyonát és 

életkedvét elvesztette. Felesége erejét, a férje ellen 

indított hajsza teljesen kimerítette, a szegény asz-

szony, kit a sok viszontagság ugy is összetört a per 

folyama alatt ágyba dőlt és meghalt pár nappal az-

előtt, hogy a kényelmes lakást egy nyomorult pad-

lás-szobával kellett a családnak felváltani. Ez a kettős 

szerencsétlenség Tóth Elemért az öngyilkosság karjai 

közé hajtotta. 

A két lyány egy idegen városban minden tá-

maszt elveszítve nézett a borzasztó jövő elé. 

Ez a tragikus eset volt leirva abban az újság* 

ban. Másnap uton voltam, mondá Drágffy Miklós 

bánatos hangon, hogy az elhagyottak segélyére siessek. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal 

azonban arra, hogy a jelen Ínséges időben a város! 
adót a közönség nagyon gyéren fizeti, s e miatt a köz-
pénrtár minduntalan pénzhiánynyal küzd, a ta-
nács felhatalmazást kór 10 ezer forint ideiglenes 
kölcsön felvételére, s egyszersmind javasolja, hogy 
a Jiraszek és Krausz czég GGOO fitos követelése — 
melyre az idei költségvetésben fedezet nincs — a 
jövő évi költségvetés terhére vétessék föl. 

S o n n e n f e l d S á m u e l nézete szerint a 
közpénztár ez évi szükségletének fedezésére 10 ezer 
forint kölcsön kevés; hogy ujabb zavaroknak elejét 
vegyük, indítványozza, miszerint 30 ezer forint köl-
csönt vegyen fel a város. S z ede r J á n o s pár-
tolja Sonnenfeld indítványát, valamint B á n f a l v i 
L a j o s is, aki kifogásolja, hogy az első bírósági íté-
let meghozatala után nyomban nem intézkedett a 
tanács; mire fiurián L a j o s polgármester meg-
jegyezte, hogy a ielperes czéget szentesi ügyvéd 
képviselte és szentesi emberről nem tételezte tel a 
tanács, hogy 6600 frt erejéig nem lát garancziát 
Szentes városában, • képec lesz arra, hogy biztosí-
tási végrehajtást vezet a város ellen. 

Bánfalvi: .Ezt nem tudtam 1" 
Kátai Pál János: .Pedig atyafia az urnák!' 
Bánfalvi: .Nem hallom". 

Kátai: Pedig elég nagy füle van hozzá". 
E kedélyes szóváltás után még Bartha János 

és Kátai Pál János szólottak a tárgyhoz; s végre 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Sonnenfeld in-
dítványát, s a 30 ezer forintos kölcsön felvételével 
a tanácsot megbízta. 

A második tárgy volt az árvapénztár felesle-
gének valamelyik pénzintézetnél leendő elhelyezése 
iránti intézkedés. 

S o n n e n f e l d S á m u e l azt indítványozta, 
hogy az árvalári felesleg, 5000 ezer forintos részle-
tekre osztva, a helybeli pénzintézeteknél, fentállasuk 
időtartamának sorrendjében helyeztessék el. Bán-
f a l v i L a j o s a többi közpénzek ilyetén való el-
helyezését is kimondandónak véli. Ellenben Szeder 
J á n o s ezúttal nem tartja eldönthetőnek a kérdést, 
hanem utasittatni kívánja a pénzügyi ós háztartási 
szakosztályokat, hogy a közpénzek elhelyezésére nézve 
a legközelebbi közgyűlés elé terjesszenek indokolt 
javatlatot. 

Szathmári Pál hozzá ssólása után a képv. tes-
tület a Szeder János inuitvaíiyat fogadta el. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Országgyűlés. 
A f. hó 16-án tartott ülésben folytatták a pén-

zügyi tárcza költségvetésének tárgyaiásat. 
Láng Lajos előadó tartott záróbeszédet, mely-

ben kiterjeszkedett a vita folyamán mondottakra ős 
általános politikai fejtegetéssel is kedveskedett a 
szabadelvű pártnak. Köszönetet mondott Horanszky 
Nándornak jeles, tárgyilagos ueszédeért és csak azt 
sajnálta, hogy a sónál ő is a jövedelmek leszállttá 
sat kívánja. 

— Az nem leszállítás ! kiáltotta közbe az öreg 
Madarász József. 

Az előadó ezután hosszabban foglalkozott a 
sókérdéssel, csodálatos logikaval összefűzte ezt a nép-
párt alakulásával, melyett ermészetesen természetel-
lenesnek tart, mert so'sem szülhet egészséges cse-
csemőt a nép és arisztokrácz a ölelkezese. 

— Igaz, ugy van! kiáltják jobbtelől. 
— Nem ugy van I haugoztatják a papképviselők, 
Azután áttért az adózási rendszerre s azt mondja, 

hogy a bor- és husadó nem tekinthető olyannak, 
mint a mely a legalsóbb néposztályt sújtana. 

— Hát minek! kérdé Madarász József. 
— Olyannak, mint ennek az orszagnak ado 

rendszere egyáltalán — felelte, nem épen megnyug-
tatást keltve — az előadó. Lang Lajos azután el-
mondott sok mindent, amit a pénzügyminisztertől 
akart hallani a tisztelt Ház, midőn Visontai Soma 
állt fel szólásra, hogy megvédelmezze hatarozati ja-
vaslatát, vagy a mint mondogattak: ,a zsidó ultra-
montán néppartot", mely ellen Wekerle Sándor a 
kormánypárti félhivatalosban kegyetlen rossz stílus 
ban czikket irt 

Visontai Soma a kormánypárti börzepártnak 
most sem kedveskedett ezukros labdacsokkal es sok 
olyan dolgot hozott fel, melyek nagyon-nagyon su-
lyos vádként estek Wekerle volt pénzügy miniszter 
mérlegébe. Elmondta, hogy Wekerle, igerete daczára, 
a tőzsdei visszaélések megtorlására semmit sem lett 
és hogy éppen azok a bankok segítették elő a börze-
játék terjedését, melyek Wekerle szívességéből az 
állami fölöslegből kölcsönöket kaptak. 

— Ah! ah 1 szóltak közbe a szélsőbalon. 
A tőzsdetanács tagjai maguk is bizományosok 

és épp azért na higyje a miniszter, hogy ők tegye-
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nuk valamit a játékszenvedély ellen. Megemlékszik 
azokról az öngyilkosságokról, családi boldogtalansá-
gokról, melyeket ez a játékszenvedély idéz elő s el-
várva ez ellenében az uj pénzügyminiszter erélyes 
intézkedését. javaslatát újból elfogadásra ajánlja. 

Az ellen/ék, különösen a szélsőbal élénk helyes-
lése után Wekerle Sándor volt pénzügyminiszter pró-
bálkozott megvédekezní Visontai súlyos vádjai ellen 
s m dőn beszéde hosszabbra terjedt, a szélsőbalról 
egyremásra hangzott a felkiáltás: 

— Hát ez személyes kérdés ? 
Szilágyi Dezső elnök erre elasztikus konszek-

vencziávnl M He: 
— Szemelyes kérdésben mindenkinek joga van 

felhozni art.a mí megtámadásával összefüggésben van. 
Mikor mi szólalunk fel, akkor nem így vé-

lekedik ! — jegyezte meg Lukács Gyula. 
Wekerle után Visontai Soma kelt fel, hogy 

szavai értelmét helyreigazítsa, midőn közbe szólt Va-
jay István: 

— Személyes kérdésben szólj! 
Erre az ártatlan közbeszólásra, mint a kőszáli 

«as a hollóra, csapott rá Szilágyi Dezső elnök Vajayra : 
— A képviselő urnák nincs joga szuggerálni I 
Rendkívüli derültség következett az elnöki erély 

nyomában, amely kőit mondta el azután Visontai 
Wekerle Sándor képviselőtársa beszédére nyilat-
kozatait. 

Miután Sima Ferencz újból elíogadásra aján-
lotta javaslatát, a záróbeszédek véget értek és kö-
vetkezett a szavazás. 

A képviselőház a benyújtott határozati javas-
latok mellőzésével megszavazta a pénzügyi költség-
vetés első tételét. 

Ezután következett a részletes vita, melynél 
felszólaltak <t pénzügyi tételnél Mülek Lajos, a hus-
fogyasztási adónál Péchy Tamás, a dohánymono-
poliumnál Gulner Gyula és Vásárhelyi László, a só-
kérdésnél Bornemisza Lajos és Farbaky István. 

A febr. 18-iki ülés igen rövid volt, s nem is 
történt semmi váratlan, semmi nevezetes. 

A napirend első pontja értelmében Endrey 
Gyula megokolta ismeretes indítványát a hódmező 
vásárhelyi Ínségesek ügyében melyet oda módosított, 
hogy a képviselők egynapi napidija az egész ország 
ínségeseinek a felsegélyezésére fordittassék. 

A kép.iselőház egyhangúlag helyeselte az in-
dítványt és annak tárgyalását a holnapi ülés napi-
rendjére tűzte ki. 

A pénzügyi költségvetés tárgyalását ezután alig 
egy óra alatt befejezték. Hermán Ottó a só-kérdés-
ről beszélt röviden, mire Amon Ede és különösen 
Hoitsy Pál igen érdekes előadást tartottak az arany 
bányászatról; a miniszter kielégítő válasza után a 
tételt a há'. megszavazta. 

A szolgák lakbérviszonyainak javítását sürgette 
még Szederkényi Nándor, mire Gajary Ödön bemu-
tatta a közös függő államadósságok ellenőrzésére ki-
küldött bizottság jelentését, melyet a ház szintén 
tudomásul vett. 

A pénzügyi költségvetés így le lévén tárgyalva 
Lukács László bemutatta a már kinyomatott költ -
séarvetési törvényt, mely a pénzügyi bizottsághoz uta-
síttatott s ezzel az ülés 1:2 óra után véget ért. 

Helyi ós vegyes hirek. 
(r.) — Albrecht főlierczeg ha-

lála. Az uralkodó ház legidősebb tagja, Alb-
recht fŐherczeg tábornagy, hosszabb beteges-
kedés után f. hó 18-án 78 éves korában 
meghalt. A monarchia politikai életében ép 
oly előkeiő szerepet vitt a megboldogult, mint 
a milyen döntő tényező volt a katonai kér-
désekben. Általános volt az a nézet, hogy az 
úgynevezett kamarilla élén ő állott évtizede-
ken át, s igy netn lehet csodálni, hogy Ma-
gyarországban soha se birt népszerűséggel. 
Sok keserű emlék füz bennünket szereplésé-
hez, de a sírnál megszűnnek az ellentétek, 
s a keserűség helyére áz engesztelŐdés lép. 
Ezen érzelem hatása alatt Őszinte szívvel 
kívánjuk, hogy nyugodjanak porai békes-
ségben. 

(r) — A ref. egyházi választá-
sok igazolása. A szentesi ref. egyház 
nál megüresedett főgondnoki, presbiteri és 
egyházközségi képviselői állások betöltése 
czéljából a f. évi január ¡20. 21. 22. 23. 
napjain megtartott választásokat az igazoló 
bizottság f. hó 17-én tartott ülésében egy-
hangúlag igazolta. Mint a minap jelentettük, 
a főgondnok - választás ellen fölebbezést 
adtak be a pákuliczok; beadványuk azonban 
hiánypótlás végett visszaadatott, és másod 
izben már jobbnak látták be nem adni. Ugy 
látszik, maguk is megrestellték a teljesen 
czéltalan kötekedést. 

22. 

(r) — Központi választmányi tagok. A 
vármegyei közgyűlésről szóló s lapunk múlt számá-
ban közölt tudósításból véletlenül kimaradt, hogy a 
vármegyei központi választmányban megüresedett 
két tagsági helyre — Korpás Pál szegvári és Nagy 
Zakar dorozsmai plébánossal szemben — szótöbb-

Tari István és Albertényi Antal választa-
tott meg. 

(r.) — Visszahelyezett városi tisztviselő. 
A párbaj vétsége miatt a közigazgatási bizottság 
által — Tallián Béla volt főispán forszirozására — 
még az 1893. évi október havában felfüggesztett 
Füsti Molnár Sándor, szentes-városi árvaszéki ülnö-
köt a közigazgatási bizottság állásába visszahelyezte. 

— A szentesi katk. kör által febr. hó 
10-én rendezett felolvasással egybekötött tánezviga-
lorn alkalmából az összes bevétel 177 frt. Telülfi-
zettek: Főtiszt, dr. Ulár István 3 frt. Mácsay Károly 
1 frt. Mezei Rózsa (Gsanyról) 1 frt ócsay György 
(Csanyról) 50 kr. Dóz?a Károly 1 frt. Farkas Sán-
dor 1 frt. Farkas Gedeon 1 frt. Molnár Géza 1 frt. 
Bugyi Károly 1 frt. Bánfalvi Lajos 1 frt. Virágos 
Sándor 1 frt. Sárdi Mihály 1 frt. Bugyi Antal 1 frt. 
Dr. Szánthó Lajos 2 frt, Farkas Zsigmond zenész 
50 kr. Fogadják a szives felülfizetők valamint azok 
kik szives közreműködésükkel az est sikerét előmoz-
dítani, biztosítani kegyeskedtek a kör nevében a vi-
galmi bizottság köszönetének nyilvánítását." 

(r.) — Biinfenyitő eljárás egy volt köz-
ségi jegyző ellen. Varjassy István volt horgosi 
jegyző ellen 658 frt árvatári pénz elsikkasztása miatt 
bűnvádi feljelentés tétetett a szegedi kir. törvény-
széknél. 

(r.) — Kimozdított községi tisztviselő. 
Balla József dorozsmai községi kiadó jogérvényes 
birói ítélettel fogságra és hivatalvesztésre Ítéltetvén, 
a közigazgatási bizottság által hivatalától elmoz-
dittatott. 

Köiulnek muszáj lenni Nem nagyon 
respektálta ezt az igaz mondást f. hó 14-én Páger 
János, a ki a mondott nap estélyén ugy be szedett 
az idei csongrádi karczosból, hogy este 10 órakor 
már, Hauer L'nának korcsmája az ő hangjával volt 
telve egészen. Ezt nem hagyhatták annyiban az ép-
pen erre járó rendőrök, azért betekintettek hozzá 
egy kicsit, hogy csendre intsék a hangos atyafit 
Ámde ez a szó szoros értelmében kezdte érezni azt, 
hogy: ,Ntjm parancsol nekem a bíró . . . mert 
egy kis kedélycskedés után ugy fejbs vágta a neki 
szép szóval kedveskedő rendőrt, hogy annak azon-
nal kiesett a sapka a fejéből. — A rendőr feljelen-
tést tett ez esetről s igy Páger János uram most 
már 'a bíróság előtt fog számot adni e hősködő 
tettéről. 

Eljegyzés. Balogh József jóhirnevü bor-
bély iparosunk f. hó 17-én jegyet váltott Barta Ju-
liska kisasszonynyal, Bartha Bálint földbirtokos, szép 
és kedves leányával. A násznagyi tisztet Abafl Zsig-
mond városi főmérnök, és Bartha János nyugalm. 
biró urak képviselték. 

— Kossuth Lajos szobrára Pap Sándor 
uj-szentesi lakos, á frtot küldött be szerkesztősé-
günkhöz Hozzáadva ezt az eddig gyűjtött 89 írt 
6 krhoz, összes gyűjtésünk 91 frt 6 krt tesz ki. 

— Letartoztatott lakodalmasok. Szen-
zácziós e.fo^atas történt a napokban. Háromszék-
megyében Gidófalván A vizsgálóbíró kihallgatta s 
nyomban letartóztatta Vitályos Béla földbirtokost 
akinek a házánál pár bétel ezelőtt lakadalom ment 
vérbe. Vitályos letartóztatását az elfogatások egész 
sora előzte meg, amelyek a jelek szerint szoros össze-
függésben állnak az ő elfogatásával. Azok, akik vizs-
gálati fogságban ülnek mar, egytől egyig ott voltak 

lakodalomban s a gyauu szerint egy titokzatos 
bűnténynek a részesei. A menyegző éjszakáján ugyan 
is nyomtalanul eltűnt egy ember a faluból. Hoz-
zátartozói mindenfelé kerestették, azonban eredmény 
nélkül. Végre hire jött, hogy az Olt folyóból a kőrös-
pataki halászok egy holttestet fogtak ki, amelyben 
az eltűnt ember holtestére ismertek rá. Ilyés járás-
biró legott megindította a nyomozást s a jelek arra 
mutatnak, hogy az eltűnt embert a lakodalomban 
megölték. — Holtestét a trágya közé rejtették, majd 
szekérre rakták a trágyával együtt s kivitték a ha-
társzélre, a Mugó hegy alá és itt az Olt jégpánczól-
jának egy frissen vágott nyílásán belökték. Az Olt 
vize azonban a testet lehozta Kőröspatakig ahol a 
halászok ráakadtak Hogy miért ölték meg a gy 1-
kn̂ ok az áldozatot, az a lakodalmas ház titka, a 
melynek kiderítésével most a biróság foglalkozik. A 
nyomozáshoz a vezérfonalat egy gyermek adta meg 
íki azt mondta, ho^y ismeri a bűntett elkövetőit. 

a körülmény, hogy a lakodalmasok közül senki 
följelentést nem t«tt, arra mutat, hogy vagy min-
denkinek része volt a gyilkosságban vagy szolidari-
tást vállaltak a gyilkosokkal az össze« ottlevők, kü-
lönben a bűntényt elleplezni lehetetlen lett volna. 

— Negyven gyermek lialála. Rotterdam-
ban a gyermek korc*olyapályán, mint egy távirat 
jelenti, borzasztó szerencsétlenség történt. Kétszáz 
gyermek épen korcsolyázott midőn egyszerre a jég 
naury darabon beszakadt s valamennyien a tengerbe 
zuhantak. Eiry gőzös százhatvanat megmentett kö-
íúlök. Negyven gyermek a vizbe fult. 
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— Kendőrök és oroszlánok. Néhány nap 
óta — irja a Szegedi Napló — az özvegy Kopeczky 
Jánosne állatseretflete Szegeden időzik, kint valahol 
a Mars-téren. Vannak abban mindenféle kígyók, 
sakálok, tigrisek, s ilyfajta toportyán férgek, a jelen-
kor igényeinek megfelelő vaskaiiczkákban Kint maj-
mok ugrálnak, kataduk kiabálnak, a teve mélán néz 
szét a hideg világban s nagy bőgés, lárma kiáltozás 
van ott, midőn mindezen állatokat — a verklit ki-
véve — etetni kezdik. 

jjjjTörtént pedig, hogy egy sugár menazseriás le-
gény addig etette a mindenféle fajzatu sárkányt, hogy 
végezetül beleszeretett az állatseregletes asszony szép 
fiatal leánya, Kupeczky Júlia. 

Ebből támadt aztán a baj. 
A menazséria tulajdonosa az öreg aszszony azt 

akarta, hogy a leány az üzletvezetőhöz menjen nőül, 
aki már tizenegy éve van nála alkalmazva. 

A leány amazt a legényt szeret', aki kisebb 
ideje van náluk s nyiltan bevallja, hogy ő tett aján 
latot a legénynek azzal a szóval : 

— A felesége leszek. 
Elhatározott lelkű teremtés ez a fiatal állat-

szeliditőnő. ö az, akit pár hét előtt mutatványai 
előadása közben Kikindán a ketreczben megtámad 
tak az oroszlánok, de szerencsésen megmenekült. 

No és ha az oroszlánokkal szembe mert szálni, 
azt hitte, megteheti ezt a mamával is. Csakhogy a 
mama is hatalmas asszony ám Nem engedett Azt 
mondja, kitagadja. Pedig az állatsereglet 20 25000 
forintot megér. 

Van annak már egy jó hete, midőn ezzel a 
benső családi bajjal a rendőrség elé került a mena-
zséria lelkes személyzete előszór. Akkor is az volt a 
panasz, hogy a Júlia leányzó férjhez akar menni az 
etetőhöz, de nem szabad mert egyedül az üzletve-
zetője veheti el. A tárgyalások folyamán az öreg 
asszony ugyancsak hevesen viselkedett s ha nem tart 
ják vissza, ott a biróság előtt veri meg leányát. 

Ugy látszott aztán, hogy béke lesz köztük. De 
a szerelmes leányt nem hagyta nyugodni a szive i 
tegnap már ügyvédhez ment, onnan a gyámhatóság-
hoz, azt kérve, hogy adassák ki neki a jussát. 

Ez a juss különféle ingóságokban van elhelyezve: 
ékszerekben, sakálokban, oroszlánokban s egyéb ilyen 
forró égalji növényekben. 

Hanem hát az ékszereket s a menazseria első 
rendű tagjait nem akarta kiadni az öreg asszony 
ebből támadt ez a nagy patália, hogy a puszták kirá-
lyait szembeállították ezen királyi szabadváros rendőr-
ségével. 

Mint önök már helyi érzelmeikből kifolyólag is 
következtetni fogják, a harczban a puszták királya 
és tisztelt alattvalói húzták a rövidebbet. 

De ez nem ment oly könnyen. 
Hanem ugy ment, hogy a gyámhatóság meg-

keresése folytán a rendőri szűkebb karhatalom két 
konstáblerben kivonult az állatseregletbe. 

Azzal fogadták őket, hogy mi tetszik ? 
A rendőrök kijelentették, hogy ők mint kar-

hatalmak s nem mint földi lények vannak s nekik 
ezen állapotukban semmi sem tetszik, hanem, hogy 
mit akarnak, azt majd elmondja a többi hatóság. 

A többi jelenvolt hatóság aztán elmondta, hogy 
ők bizony a Júlia kisasszony hozományáért jönnek 

Miután a boldogult jó öreg Noé akkori bárká-
járól ma már személyes tapasztalatai révén ki sem 

SZENTESI LAP. 
4. oldal 

Végezetül a hatalmi kar s a hatóság, férfiak A f 8948 rsz. a. foglalt 
eredménytelenül vonultak vissza Noé kerekes barka-'rekegyllázi oldalon levő szántó és kaszálóra 
jából s most már a biróság ítél majd az érdekes 9 á 7 f r t b a n a s z e n tesi 1662 sz. tjkben A f 
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Herényi Lajost illető részre, illetve a vég-

szerelmi hisztória ügyében. 

— Ilatezer ioriutos lopás a vasúton. 
Friedvald Mihály 
* bőrkereskedó Marmaros-Szigetre 

utazott Szatmarról egy 111. osztályú vasúti kocsiban. 
Királyházán — írja a Debreczeni R. Ujsag — egy 
uriasan öltözött tiatai ember lepett ugyan abba a 
kupéba s beszedbe eredt vele. Kóvid idő wulva *ri-
edvaldon az almosság jelei mutatkoztak, még pedig 
oly nagy srővel, hogy csakhamar a legmélyebb alomba 
merült. Mikor aztan M.-Szigethez közel felebredt, 
meglepetve vette észre, hogy 5850 Írttal, u. m, 
drb ezres, a többi százas és tízes bankjegyekkel ter-
helt penztárczaja a fiatal, kedélyes utitarssal egye-
temben eltűnt. Friedvald azt beszeli, hogy az illető 
hipnotizálta, vagy pedig, a mi valószínűbb, czigaret-
tájaban volt valami altató szer s a beióie kiszállott 
tust mentette álomba. A körüleső vidőkek rendőr-
ségeit értesítették az esetről s a nyomozás ország-
szerte a legnagyobb erélylyel megindult. 

— Kaológyilkos liálotárs. A Kassán lévő 
Stern-féle fogadóban, rablogyiikosáagot követtek el. 
A bünteU aidozata Grosz Jenő beregszászi lakos, aki 
még nem halt ugyan meg, de a gyilkos altai rajta 
ejtett nehéz sebek következtében most elet es baial 
közt lebeg. A gyanú mindjárt az első pillanatban 
egy Heincz Jenő nevű taczér pinczerre esett, aki 
csak nemrégiben szabadult ki a fogházból, ahol 
négy honapot töltött s aki a Stern-tele fogadónak 
ugyanabban a szobájában hált, amelyben a Lerek-
szas*i kereskedő. Heinczet el is lógtak s ez be is is-
merte a gaztettet. Azt vallotta, hogy a nyomorúság 
vitte ra. Nem volt szándekaban ömi, ez a borzaszto 
eszme csak akkor villant meg agyában, mikor (irosz 
orajat meglatta. Az aldozatnal pénz is volt, miniegy 
¿50 forint, de ezt a gyilkos nem vitte el. A veres 
lett után Heincz kaíap neikül távozott a fogadobol, 
lőbb korcsmát, kavenazat végigjárt es mindenütt 
ivott. Vegre a Stern-tele vendegiobe került, bol az 
orat megvetelre kinalta a vendeglösnek. A gyilkossá-
got maga Heincz igy beszelte el a vizsgaioniro elolt: 
Mikor a fogadó szubajaban Jefelekúdt, eszrevelte, 
nogy a másik agyban is egy emuei lokszik. A/.onnai 
beazeigetest kezdett vele, megtudta, bogy kicsoda es 
un jaratban van. Mikor azutan Orosz elaludt, nesz-
telenül odalopodzott agyahoz es egy rövid nyeiu bal-
tával többször lejbe vagia. Azután aldo^tianak par-
naja ala nyu.t es kivelle az ejjelre odalett arany-
órái. Ugy latszik, bogy a rablógyilkos dulakodott is 
aldozaUval, meri az oialáncz akasztója le volt sza-
kadva. A bal tat Heincz mar ket nappal eiObb a 

Muzeum-kavebaz felreeső helyen rejtene el, ahon-
nét csak a gyilkosság ejjelen vette magaüoz. Küiöu-
ben a gyilkossaganak ezt az eszközet is lopta egy 
vendéglőben, mint Heincz mondja, azzal a szándék -
kai, hogy eiadja. ¿Minthogy azonban csak öt kraj-
czart kínálták a baltáért, nem adta el. A gyilkost 
mar atszolgaltattak az ügyészségnek. 

reh. törvény 156. g-ánál fogva az egész in-

gatlanra 98 frtban a szentesi 14043 sz. tjkben 

A f 8948 d. rsz. a. foglalt 3 152®/i«oo hold 

derekegyházi oldalon levő szántó kaszálóra 

és 66 számú tanya épületre 1010 frtban az 

ugyanazon tjkben A f 11987 d. rsz. a. fog-

lalt 1 1110/i«oo hold mucsiháti legelőre 113 

frtban; a szentesi ;14188 sz. tjkben A f 

8948 a. rsz. a. foglalt 3 lö2ö/i»oo hold derek-

egyházi oldalon levő szántó és kaszálóra 927 

frtban; végre a szentesi 10471 sz. tjkben A 

f ¡¿919 rsz. a. foglalt Hl. tized 441. népsor-

számu ház és udvarra ¡200 frtban, ezennel 

megállapított kikiáltási árban az árverést el-

rendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingat-

lanok az 1895. évi február hó 41-ik napján 

délelőtt 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság 

épületében megtartandó nyilvános árverésen 

a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 

fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlanok becsárának 10°/o-át, vagyis kész-

pénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz. 4± g-ában 

jelzett árfolyammal számitott és az 1881. évi 

november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-

ügyminiszteri rendelet 8. g-ában, kije.ölt óva-

dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 

letenni, avagy 1881 : LX. t.-cz. 170. g-a ér-

telmében a bánatpénznek a biróságnál előle-

ges elhelyezéséről kiállitott szabályszerű elis-

mervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1894. nov. hó 7-ik napján. 

A szentesi kir. járásbiróság mint telek-

könyvi hatóság. 

Elha l tak névsora. 

1895. február hó 9-től 1895. február hó 10-ig. 

^ Kuti Julianna, 09 éves, szívbaj. — Csendes Ja-
referálhat többé, bátran lehet állítani, hogy az ezen'Qosi 8 bonapos, tudölob. — Vass Imre, 5 eves tudö-
bejelentést követő csatazajra a legöregebb állátszeli- lob. — Döme Julianna, 41 éves, peteleszektömlö. — 
ditők sem emlékeznek. 

A tulajdonosnő kétségbe volt esve s a mena-
zséria közepén hangos lármával tiltakozott. A szelí-
debb jelenetekhez szokott állatsereg ott körül a ka-
liczkákban határozottan fölbőszült az aktuson. Az 
oroszlán orditott, a sakál, a farkas-família vonyított, 
a kakaduk rikácsoltak, a maimok visítottak, a jeges-
és kevésbé jegesmedvék bőgtek s mind e vérszopó 
állat között egyedül a verkli hallgatott. 

Természetesen vagy kétszáz főből álló néptö-
meg hamarosan összegyűlt erre a zajra az állattá-
bor elé. 

— Mit? — kiáltotta a teljes zaj közölt a me-
nazsériás asszony — hát oroszlán kell nektek ? Tig-
ris kell nektek ? 

S odarohant a menazséria kaliczkái felé s fel-
rántotta a vasajtókat. 

— Vigyétek 1 
No, ilyen berendezettebb visszavoulást, amilyent 

az egyesült hatóságok most elkövettek, a boldog 
emlékű königrátzi rükvertsconcentrirunj? óta nem 
produkáltak. Gyors retiráda volt e , senki sem óhajt-
ván közelebbi viszonyba lépni sem a bengáli tigris-
sel, sem a tengeri bivalylyal. 

Végül azonban győzedelmeskedett a rendőri 
erély, amely teljes egészs/.é bűvölve, kényszerité az 
asszonyt, hogy csukja be a helybéli pokol rácsos 
kapuit. 

Ezt meg is tette, de egyebet nem. 
Semmiféle egyezségbe s osztakozásba belemenni 

nem volt hajlandó s ez irányban tett kijelentéseit 
az állatgyülés tagjai minden oldalról helyeslő mor-
gással kisérték. Az óriás kigyó sziszegve emelte föl 
a fejét, a kakaduk nem épen hízelgő neveket kia-
báltak, a jegesmedve a Bozse chranja czári-t éne-
kelte s egy víziló a Nilusból sürgőnyileg mentette 
ki a távolmaradásét. 

Schvarcz Regina, 05 eves, agyszelbudes. — Mika 
Maria, 30 éves, agybetegség. — Lakatos Marton, 38 
eves, szívbillentyű bántalom. - Hupuczi József, 4 
bonapos, tüdőhurut. — Földvári Ferencz, o4 eves, 
tüdővesz. — Lakatos János, 4 napos, születeti gyen-
geseg. — bauti Maria, ± éves, Ludoiob. — Kuu Ei-
zsebet, 59 éves, agyszelhüdes. — Sírok István, 11 
bonapos, tudoiob. — Fekete Erzsébet, 11 hetes, höig-
lob. — Csúcs Erzsebet, 74 eves vegelgyenguies. — 
Nyíri Anna, 00 éves, tudotagulat. 

Sáling Lídia örököseinek 
feisőréti 8 hold szántó földje eladó, értekez-

hetni lehet Sahng Géza tanítónál. 

3376 tk.—894. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. járásbiróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy 

Ferencz és neje Kürti Mária végrehajtónak 

tíerényi Lajos úgyis mint kiskorú leánya 

gyámja végrehajtást szenvedő elleni 900 frt 

tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 

ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szeu 

tesi kir. járásbíróság) területén lévó Szentes 

varosaban fekvő a szentesi 15051 sz. tjkben 

397/kü. 695. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek az 1872., 1873. és 1874 ik 

évben született hadköteles i^jak, és kedvez-

ményt kérő apák, hogy megvizsgáltatásuk a 

folyó 1895. évi fősorozás alkalmával az alábbi 

beosztás szerint fog teljesíttetni: 

márcz. 1-én az előző korosztályból elmaradott, s a B. 
lajstromba felvett hadkötelesek, 
az I-ső k. o.-beli hadk. 1-től 170. sorsz.-ig. 

2-án 

4-én 
* 

5-én 

ezek után 

az 1-ső 
és a 11-ik 
a U-ik 
és a 111-ik 
a 111-ik 

171 
1 

109 
1 

159 

291. 
108. 
b09. 
158. 
330. 

a fiak részére kedvezményt kérő 

apák, a három évi szolgálattételre önként be-

lépni kívánó ifjak, a népfölkelési szolgálatra 

alkalmatlanok gyanánt jelentkező népfölkelő 

kötelesek, és utoljára a Szentesen tartózkodó 

idegen illetőségű hadkötelesek közül azok, 

kik itteni előállásukra, illetékes hatóságuktól 

engedélyt kaptak. 

A fősorozás a vármegyeház épületében 

lévő városi főjegyzői hivatalban tartatik meg, 

s az elősorolt napokon reggel 8 órakor kez-

dődik. 

Figyelmeztetnek a hadkötelesek, hogy 

sorozási napjaikon, a kitűzött helyen ponto-

san reggeli 8 órára, tisztán öltözve, és józan 

állapotban jelenjenek meg; mert ebbeli kö-

telezittségeiknek elmulasztása szigorú bün-

tetést vonna maga után. 

A hadköteles korban lévő ifjak hozzá-
tartozói, kik fiaik részére kedvezményt kér-
nek, fiaikkal egyidejűleg, azoknak r esorozása 
után vizsgáltatnak meg, ez okból az apa és 
fia egyszerre tartoznak megjelenni a ^orozó-
bizottság előtt. 

Kelt Szentesen, 1895. évi febr. hó 19-én. 

MAGYAR ELEK, 
* főjegyző, Szentes v. k. Q. vezetője. 

SuaUt, i m . Nyomatta Sua* Finals ftMMa/tóján. 




