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Előfizetési árak: 
Epy evre . . . Ü l'rt — kr. 
Fél évre . . . . 3 fit — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. S7ám, 
hova « lap szellemi részéi 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Szerda, április 58« 

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

Hirdetéseket 
ú nyüt-téri közlemények.', 
n kiadóhivatal mérsékelt it-

jegvzék szerint számit. 

Egyet példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Staim Nándor 
és Szigethy L könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vitMárnap, Hzerrián én pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

A kiábrándult Kossuth Ferencz. 

(P.) Sokszor megírtuk mi is, mások is, 

hogy Kossuth Ferencz politikai pályafutásá-

nak sajnálatosan fatális szerencsétlensége volt 

az, hogy — Helfy tanácsára — olyan em-

berek karjaiba dobta magát, akik a Kossuth 

név tényével akarták megaranyozni elrozsdá-

sodott népszerűségüket, s a kik, hogy ezt az 

önös czéljukat elérhessék, a szó szoros értel-

mében a hálájukban fogva tartották Kossuth 

Lajos fiát. Ezt mindenki tudta nagy Magyar-

országon, csak maga — Kossuth Ferencz 

nem ; aki feltétlenül bizott az őt környező 

klikkben, s mint tapasztalatlan politikus, va-

kon tette azt, amit úgynevezett politikai ba-

rátai rádiktáltak. 

Töbo izben kifejeztük azt a reménysé-

günket is, hogy Kossuth Ferencz szeme előbb 

utóbb ki fog nyílni, s ott hagyja az egész 

társaságot, amely bizonyára nem a Kossuth 

Lajos fiához való. 

Nos, ez a jóslatunk előbb bevált, mint 

magunk is hittük volna; mert ma már Kos-

suth Ferencz nyiltan bevallja, hogy az Eöt-

vös-féle párttöredéknek iutrikái és torzsalko-

dásai rendkívüli mértékben elkeserítették, ugy 

hogy elhatározta, hogy a pártból kilép és 

esetleg maga alakit egy uj pártot. 

Kossuth elkeseredésének ilyetén kitöré-

sére egy kisebb jelentőségű eset szolgáltatott 

alkalmat, mely ugy látszik, azt az utolsó csep-

pet képezte, mely a telt pohárnak kicsordu-

lását idézi elő. Az eset a következő : 

A nagyszalontai kerület képviselője Lu-

kács Gyula már régebben szávát vette Kos-

suth Ferencznek, hogy Nagy-Szalontára el-

látogat. Az igért látogatás, melynek határ-

napjául május 14 ike volt kitűzve, rendkívül 

nagy örömöt okozott Nagyszalontán, ahol 

roppant előkészületeket tettek a fogadtatásra. 

Amint Eötvös Károlyék a tervről érte-

sültek, rögtön ráförmedtek Kossuth Ferenczre, 

hogy le ne merjen menni Lukács Gyula ke-

rületébe. Mert Lukács Gyula egyik legrendit-

hetlenebb és legtevékenyebb tagja ugyan a 

függettenségi és 48-as pártnak, de magára 

vonta Eötvös Károly bőszharagját azzal, hogy 

nyiltan szemére hányta Eötvösnek még ak-

kor, mikor ez a pártelnöki székben ült, hogy 

titokban a kormánnyal trafikál. 

Kossuth Ferencz először nem akart en-

gedelmeskedni Eötvösék tiltó rendeletének, 

de akkor Eötvös keményebben lépett fel, ti-

zedmagával kijelentvén Kossuthnak, hogy ha 

elmegy Lukács Gyulával, ők rögtön kilépnek 

a pártból. 

A kevésbé erélyes Kossuth Ferencz et-

től a fenyegetéstől megijedt, s elég gyönge 

volt a tervbe vett utazásról, adott szava el-

lenére, az utolsó perezben lemondani, amit 
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Lapunk megrendelhető : 

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

a következő elkeseredett hangú sürgönyben 

adott tudtára a szalontaiaknak : 

„Legnagyobb megütközéssel és sajnálat-

tal tapasztaltam, hogy ha lemeunék, párt-

bomlást okoznék, tiz képviselő tudatván, hogy 

ha lemegyek, a pártból azonnal kilépnek. En-

nek folytán hazafias kötelesség nem idézni 

elő ujabb pártbomlást és elhalasztani láto-

gatásomat, mig az ügy elintézhető. 

Kérem tudassa elmaradásom szánalmas 

okát és mentsen ki, biztc-., tváu, hogy emii-

tett körülmény engemet is fájdalmasan és 

érzékenyen érint. 

Kossuth Ferencz. 
Erre Lukács Gyula meghozta azt az ál-

dozatot, hogy inkább nem ment le a saját 

kerületébe, csakhogy Kossuth Ferenczet a 

szószegéstől megmentse. Így aztán Kossuth 

megkapta Eötvöséktől az engedélyt, s vasár-

nap lement Szalontára, ahol határtalan lel-

kesedéssel fogadták. 

A mély keserűség azonban, melyet ez a 

durva zsarnokoskodás természetszerűleg föl-

idézett, kitört Kossuthbol Szalontán, a hol 

saját lapjának, az Egyetértésnek közlése sze-

rint, a néphez tartott beszédének egyik pasz-

szusában igy fakadt ki : 

„Éu ahoz a félhez csatlakoztam, a mely 

Justh Gyulát választotta meg elnökül és mint. 

képviselő is e párthoz tartozom. Látom azo í-

ban, hogy a pártszakadás óriásilag káros a 

íüggetlenségi elvek diadalra juthatására és 

sok oly inczidens történik, mely azt a kételyt 

támasztja fel bennem, hogy nem leszek-e 

kénytelen végre félretenni szerénységemet és 

ha máskép nem sikerül, egy igazán tömör, 

egyöntetű nagy part ujolagi megalakulásához 

járulhatni, szerény munkámmal, felemelni azt 

a zászlót, a inely körül talán inkább egye-

sülhetnek az elvek Őszinte hivei, mert eiiez 

a zászlóhoz semmi személyes ellenszenvek, 

gyűlöletek, vagy előítéletek nincsenek fűzve. 

E zászlónak nem lenne más múltja, mint 

'egy nagy emlék, a mely egy nagy névhez 

fűződik. De ennek ideje még nem jött el és 

ha jelzem ennek lehetőségét, azért teszem, 

inert a körülmények, melyek idejövetelemet 

megelőzték és a melyekről bővebb felvilágo-

sítást nincs szándékomban adni, bebizonyí-

tották, hogy személyes súrlódások oly fokát 

fejtették ki a személyes ellentéteknek, me-

lyek a párt erélyes akcziójára esetleg káro-

san bénító hatással lehetnek." 

LJgy hisszük, ehez a kijelentéshez nem 

szükséges bővebb kommentár. Maga Kossuth 

Ferencz konstatálja, hogy a pártbomlás, me-

lyet Justhék kilépése okozott, óriásilag káros 

a függetlenségi elvek diadalára, s egyúttal 

jelzi, hogy nem szándékozik a Justh-Eötvös 

párt kötelékében megmaradni. 

őszintén örvendünk rajta, hogy Kossuth 

Ferencz ily gyorsan felismerte a helyzetet. 

De megvalljuk, azt már semmikép se érthet-

jük meg, hogy mi szükség volna a független-

ségi és 48-as pártban még egy harmadik tö-

redéket is létesíteni. 

Más magyarázata nem lehetne ennek, 

mint az álszemérem, ameJy^vi&Jz^tartja Kos-

suth Ferenczet attól, hogy újra belépjen az 

anyapártba, melyet álbarátok unszolására egy 

gyönge órájában oda hagyott. De a politiká-

ban az ilyen érzékenykedésnek nincsen he-

lye ; s ha Kossuth csakugyan helyre akarja 

állítani a pártegységet, ugy vissza kell térnie 

az anyapártba, ahová szívesen követnék a 

Justh-Eötvös frakezió jobbjai, akik már bi-

zonyára megunták a kormánypárttal való ka-

jezérkodást, s égnek a vágytól, hogy a régi 

zászló alatt szolgálhassák a párt nagy törek-

vését, a f ü g g e t l e n s é g i eszmét. 

(P.) A V á l s á g . Bánffy báró miniszterel-

nök hiába utazott Bécsbe, megint üres kézzel kel-

lett hazajönnie. 

Vasárnap reggel érkezett a miniszterelnök Bécsbe 

Józsika Samu báróval, a király személye körüli mi-

niszterrel, Ő felsége ugyanakkor érkezett meg Pólá 

ból, de nem a Burgba hajtatott, hanem a lainzi 

kastélyba. A magyar miniszterek tehát egyelőre vára-

kozásra voltak kárhoztatva. 

Délben a király kihivatta magához gróf Kál-

noky külügyminisztert, akivel egy óra hosszáig ér-

tekezett. Magyar minisztereit azonban estig vára-

koztatta. 

Végre délután 6 órakor meghívást kapott a 

miniszterelnök és Józsika báró a palotába. A király 

előbb Józsikát fogadta egy negyed óráig tartó ki-

hallgatáson ; azután került a sor a miniszterelnökre, 

akinek mindössze 10 perczet szentelt ő felsége. 

A miniszterelnök röviden előadta a kormány 
siralmas állapotát, különösen utalva arra, hogy ha 
a kormány a kért elégtételt nyomban meg nem 
kapná, nagyon kritikus helyzetbe jutna a főrendi-
házban, ahol már kedden újra meg kell a csatát 
vivnia az egyházpolitikai javaslatok fölött. 

A királyt azonban — ugy látszik — nem ha-

totta meg a panaszkodás, mert azt felelte rá, hogy 

csak folytassa a törvényhozása maga működését, ő 

különben még fáradt a pólai ut után, a napokban pe-

iig egy német katonai küldöttséget kell elfogadnia, el-

határozását tehát csak néhány nap múlva tudathatja* 

De hogy a döntés milyen irányban fog megtörténni, 

azt még nem Í3 sejtette a miniszterelnökkel. 

A magyar kormány tehát tovább szenved a két-

ség és bizonytalanság kinpadján; nem merve bizni 

és nem merve a reményt föladni. 

(P ) Iparosok és gazdálkodók. 
Abból az alkalomból, hogy a városi rendőrök 

és szolgaszemélyzet lábbeli szükségletének 

előállítását a helybeli iparosok mellőzésével 

egy szegedi csizmadiára bízta a tanács, s ezt 

az intézkedést a közgyűlés jóváhagyta — a 

pákuliczlapban, látszólag Szeder Jánosra ad-

resszálva, de burkoltan az egész gazdaosztályra 

vonatkoztatva, egy éles támadás jelent meg, me-

lyet szó nélkül hagyunk nem lehet. 

Előre bocsátjuk, hogy Szeder János sze-

mélyét védelmünkbe venni sem hivatva, sem 

felhatalmazva nem vagyunk; s aligha csa-

lódunk, midőn azt hisszük, hogy Szeder Já-

nos az egész támadást vagy megmosolyogja, 
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Nem a Szeder János érdekében akarunk c z i us mennyiben lépte tul a hatáskörét, 
tehát fogadatlan-prókátorkodni, hanem csu- Emlékeztette a házat, hogy ugyanaz a kor-
pán azért foglalkozunk az esettel, mivel biz- mány és ugyanaz a párt, amely most hevesen til-
tos tudomásunk szerint a pákuliczlap közle- takozik a római szentszéknek a magyar belügyekbe 

r j i - - i i * / l • . i való beavatkozása e en. ezt a beavatkozást maga 
ménye a gazdaközönség körében visszatet- mtkor az érdeke igy kívánta. Például Tisza 
szést szült, s az iparosok iránt kedvezőtlen K á i m á n a p á p a i kormányhoz fordult azzal a kérés 
hangulatot keltett, — másfelől pedig arról is Sel, hogy itt a választások előtt igyekezzék a katho-
értesültünk, hogy némely sötétben dolgozó'likus papság hangulatát a kormányra nézve kedve-
kezek ezt a dolgot arra szeretnék felhasználni, zóen átalakítani. Továbbá csak nem régiben történt, 

° / I I V.««— M tnnnárív 97 »>l/ri ¿rcprpt H O Illa ha 
hogy az iparososztályt a gazdaközönség ellen 
fölheczczeljék. Szóval ebből a jelentéktelen 
esetből o s z t á l y h a r c z o t szeretnének ko-
vácsolni. 

Nekünk szükségtelen emlegetnünk, mert 
hiszen mindenki tudja, hogy a csizmakészi-
tési vállalat dolgában a tanácscsal szemben 
határozottan a helybeli iparosoknak adtunk 
igazat, s nem habozunk bevallani ma sem, 
hogy sem a tanács, sem a közgyűlés eljárá-
sát nem tartjuk méltányosnak és helyesnek. 
De viszont a leghatározottabban helyteleníte-
nünk kell azt a tapintatlan, tiszteletlen és 
durva hangot is, melyet az ezen ügyben be-
adott felebbezés használt. 

Szeder János éles megjegyzéseit is a fe-
lebbezés durva hangja provokálta; s igy ha 
az iparosok érzékenységét a közgyűlésben 
elhangzott beszédek bántják, akkor fordul-
janak szemrehányásaikkal a felebbező ellen, 
aki az éles felszólalásokra okot és alkalmat 
szolgáltatott. Viszont a gazdaközönség érzé-
kenységét és bosszankodását se tartjuk indo-
koltnak annyiban, amennyiben az a pákulicz-
lap közleménye miatt az eg^sz iparososztály 
ellen irányul; mert tudni kell, hogy azt a czikket 
nem az iparosok, hanem pákuliczkezek fabrikál 
ták, akiknek mocskolódását legczélszerübb 
tudomásul se venni. 

Egyáltalában amily indokolatlannak, ép 
oly sajnálatosnak tartanánk, ha a gazdakö-
zönség és az iparososztály körében ez az in-
czidens a legkisebb keserűséget és ellenszen-
vet hagyná is maga után. Társadalmunknak 
ez a két osztálya egymás véréből való vér, 
s különben is egymásra van utalva, mert 
városunk közönsége tutnyomóan mezőgaz-
dálkodással foglalkozó lévén, az iparosok a 
gazdálkodóknak dolgoznak, s viszont a gaz-
dálkodók adják az iparosoknak a kenyeret. 

Az ilyen vitákban, mint a milyenről itt 
szó van, érdekünkben állana a gazdaközön-
ség pártjára állani, mert hiszen pártunk zö-
mét ez az osztály képezi. De mi szivesebben 
állunk a két vitázó fél közé és kérjük őket, 
hogy igyekezzenek ne ellenfelekké lenni, ha-
nem testvérek maradni. Amúgy is szertezi-
lált társadalmunkban kelletén tul meg van a 
viaskodás, bizony oktalanság, sőt megbocsát-
hatlan vétek és lelketlenség volna ilyen sem-
mis ürügyet o s z t á l y h a r c z kezdeménye 
zésére felhasználni 

Lgokosabb tehát, ha a íelek kölcsönösen 
napirendre térnek az eset fölött, s átadják 
azt a feledésnek. 

hogy a magyar kormány az egri érseket Rómába 
küldte, hogy ott az egyházpolitikai javaslatok szá-
mára kedvezőbb hangulatot igyekezzék kieszközölni. 
Legutóbb pedig azt kérték a pápától hogy a ma-
gyarországi néppárt ellen adjon ki egy helytelenítő 
nyilatkozatot. Vájjon ezek a tények nem egyenes 
felhívást képeztek é arra, hogy a szentszék Magyar-
ország belügyeibe beleavatkozzék ? És ime most az 
ország önállóságát és függetlenségét hamis ajkakkal 
épen azok hangoztatják, akik évtizedeken át nem 
tettek egyebet, mint hogy a római szentszék beavat-
kozását a mi belügyeinkbe kikérték, keresték, kikol-
dulták. És midőn egyszer a már megszokott befo-
lyás gyakorlása ellenük fordul, akkor jajgatnak és 
az ország tekintélyét és méltóságát akarják megvé -
delmezni ők, akik azt örökké elmulasztották, akik 
most is el fogják mulasztani. 

Roppant hatást tett beszédét Ugrón a követ-
kezőkép fejezte be: 

De hát, t. Ház, azt kell kérdenem, hogy i 
kormány a jegyzéknek a római szentszékhez vJó 
elküldése iránti követelését fentartja-e és ha fen-
tartja, azt hiszi-e, hogy ezen jegyzék elküldése ál-
tal elég van téve azon sérelemért és bántalomért is 
a mely elkövettetett br Lánffy Dezsőn, mint Ma 
syarország miniszterelnökén f lhivatalos uton, egy 
másik minisztertársa a külügyminiszter által ? Hiszen, 
ha a jegyzék elküldetik, ez annyit jelent, hogy azon 
túllépések és visszaélések, melyeket Agliardi mun-
czius elkövetett, megtorolta ssanak ; de még nem je-
lenti azt, hogy azon sérelem, melyet Kálnoky gr. 
külügyminiszter követett el, szintén megtoroltassék. 
(Ugy van! balfelől.) Nem akarom összetéveszteni 
Magyarországot és a miniszter elnök ur személyét, 
(Zaj. Felkiáltások a bal- és szélsőbaloldalon: Nem 
is lehet!) mert sokkal magasabh fogalmaim vannak 
az országnak a méltóságáról, az ország nagyságáról 
és tekintélyéről. Ámde nem tudom elfelejteni, hogy 
e kormánynak hivatalba lépése alkalmával, itt e pa-
dokról kénytelen voltam kijelenteni, hogy hová tör-
pül le Magyarországon a politikai élet színvonala ? 
Ha a t túloldal a maga pártvezérének, a maga 
kormányelnökének odaállította báró Bánflfy Dezsőt, 
akkor gondoskodott volna arról is, hogy ő a maga 
politikai cselekvéseiért, politikai nyilatkozataiért ak-
ként állja meg helyét, hogy abból Magyarország 
méltóságara és tekintélyére semmi botrány ne szár-
mazzék. (Ugy van ! a bal- és szélsőbaloldalon. 

Ha a többség a maga vezérségét, a maga kor-
mányelnökségét baró Bánffy Dezsőre ruházta, akkor 
kötelessége, hogy őt a harczban is kövesse, a harcz-
han is támogassa, hogy vele álljon, vagy vele buk-
jék. (Élénk helyeslés a szélsóbaloldalon. Felkiáltások 
balfelől: Ézt nem akarják ! Egy hang jobbfelől: Kö-
szönjük a tanacsot!) 

En azonban azt kérdem, hogy Magyarország 
méltóságával, Magyarország tekintélyével 

Országgyűlés. 
(P.) A képviselőház hétfőn rövid, de nagyon 

érdekes ülést tartott. Az érdekességet nem a napi-
rend szolgáltatta, melynek sovány tartalma mindösz-
sze néhány jelentésre és a pénztári készletekről szóló 
javaslat harmadszori olvasására szorilkozott. Hanem 
különös fontosságot kölcsönzött az ülésnek Ugrón 
Gábor interpellácziója a válság dolgában, melyet 
n8gy hatású beszéd kíséretében terjesztett elő. 

Bevezető szavaiban Ugrón röviden visszatekin-
tett a válság kezdetére, és az ellenzék riadó helyes-
lése mellett azt kérdeíte a kormánytól és pártjától, 
hogy meddig fogják még Magyarország tekintélyét a 
porban vonszolni és hurczolni ? 

Azután emlékeztette a házat arra, hogy ő két 
évtized óta parlamentben és delegáczióban folyton 
azt hirdette, hogy a magyar apostoli király legfőbb 
kegyúri joga nem közös ügy, hanem az ország sa-
ját ügye, abba és az azzal összefüggő kérdésekbe 
tehát a közös kormány nem avatkozhat. 

Szeretne tudni — folytatta tovább — a kor-
mány nézetét arról, hogy a pápai nuncziusnak mi 

68. szám. 

Bécjbe megy hosszabb tanácskozásra, és ott újból 
egyszerűen pár percznyi kihallgatásban részesül, s 
a helyett, ho?y megfontolná és meggondolná, hogy 
állásában már az idők elmultak, most minden perez 
kétszeresen számit és minden perczbjn mindnyájunk-
nak az arczát szégyenpír tüze futja el, hogy Magyar-
országnak ilyet el kell tűrnie, ilyen megaláztatást el 
kell szenvednie csakis azért, mert azon férfiúban, a 
ki az ország első méltóságát viseli, nem lakik annyi 
önérzet (Élénk felklálltások a bal- és szélsőbalon. 
Igaz! Ui?y van,) hogy oda dobja tárczáját. (Hosz-
szaa helyeslés balfelől.) 

T. Ház, nem akarom én tovább folytatni fel-
szólalásomat. (Helyeslés jobbfelől. Mozgás és nyug-
talanság balfelől és felkiáltások : Halljuk ! Halljuk ! 
Nem akarnm, hogy a bosszúság és a szégyen érzete 
még tovább izgassa az én kedélyemet. (Derültség 
jobbfelől. Zaj.) 

Elnök : Csendet kérek ! 
Ugrón Gábor: Nem akarom t. Ház, az orszá-

got annak a látománynak tenni ki, hogy mikor van-
nak férfiak e házban, a kik mindezt előkészítették s 

ország számára tudva a kormány székébe oly 
férfiút állítottak, a ki az ügyek vitelére kellő képes-
ségekkel nem bir: akkor, midőn az országra háram-
lik ebből kár, szégyen és gyalázat, tudnak nevetni 
a helyett, hogy elsülyednének. (Élénk tetszés a bal-
és szélsőbaloldalon. Mozgás jobbfelől) Ily látomány-
tól a jóhiszemű embereket az országban, kik még 
vannak meg akarván kímélni, nem folytatom tovább 
lelszólalásomat, hogy ne legyen önöknek alkalmuk 
tovább nevetni saját gyalázatukon. (Élénk helyes a 
bal- és szélsőbaloldalon.) 

Interpelláczíóm a következő : (Halljuk ! Halljuk !) 

Iuterpelláczió a miniszterelnök úrhoz. 
Agliardi nunczius magyarországi utazása kö-

vetkeztében küldetett-e jegy: a külügyminisztérium 
áltrl a római szentszékhez és fenntartja-e a kormány 
annak elküldése iránt követelését ? 

Melyek azon tények vagy nyilatkozatok, me-
lyekkel a nunczius hatáskörét átlépte és a jegyzék 
elküldésére okot szolgáltatott? 

Kapott-e a miniszterelnök ur elégtételt és mit 
azon sértésért, melylyel a külügyminiszter félhivata-
los támadásában illettetett ? 

Beadta-e a kormány lemondását ? (Élénk he-
lyeslés a bal- és szélsőbaloldalon. Nagy zaj.) 

Elnök : Kérek csendet. (Halljuk ! Halljuk !) A 
beadott interpelláczió közöltetni fog a miniszterel-
nök úrral. (Halljuk ! Halljuk ! a bal- és szélsőbalol-
dalon.) Több tárgya a mai ülésnek nincs; a legkö-
zelebbi ülés napirendje pedig meg lévén állapítva, 
az ülést bezárom. (Felkiáltások a szélsőbaloldalon.) 

Az ülés d. e. 11 óra 5 perczkor végződik. 

A máj. 21-én tartandó me-
gyei közgyűlés tárgysorozatának fon-
tosabb tételei a következők : 

Sváb Jakab arczképének leleplezése. Alispáni 
évnegyedes jelentés. A vármegye közigazgatási bizott-
ságának az 1894. év Il-ik feléről szerkesztett jelen-
tése. Az újonnan rendszeresített vármegyei 3-ik al-
jegyzői állásnak választás utján leendő betöltése. 
Központi választmányba egy tagnak választása. Má-
téffy Kálmán tiszáninneni jár. főszolgabírónak ezen 

igyezik meg az, hogy hetek teltek el, a m i ó t a ^ M a í l e m o n d á s a . Gsanádvármegye 
gyarország miniszterelnöke félhivatalos uton sér- tölsPánJának megkeresése a nagyszentmiklós-makó-
tést szenvedett, és ha azért nem tudottá miniszter-¡bmvásárhelyi h. é. vasút létesítése tárgyában. A 
elnök ur magának elégtételt szerezni a hivatalos szentes-hmvásárhelyi vasúti érdekeltség végrehajtó-
utón, részére ott áll az erkölcsi ut nyitva( áll a po- bizottságának megkeresése a hmvásárbely-földeák-
litikai ut. A ki Magyarország legelső méltóságának' i * . . . iá ... . , ,. 
helyét foglalja el, annak nem lehet személyes inzul- |4T , n

 l ^ *el t k,éP , tésének 

tusokat hivataltársaitól megtorlatlanul eltérni, (Za- t á s a , r á n L B a r a ny Ödön országgyűlési képviselőnek 
jos helyeslés balfelől.) és ha azokat eltűri és moso kérelme a szentes Csongrád csengelei h. é. vasut-
lyogva tűri el, akkor ez csak azt mutatja, hogy ez vonalra hozzájárulás megszavazása iránt. A várme-

n s s Z z alistJá;ak7^rta,o\ jfnt<se a mezörend6ri 

van balfelöl.) De t. Ház, azt kérdem én szerzett e l Ö r V e n y U ' é s l b 8 8 ' a , n a k v é * r e h a M s * tárgyában 
miniszterelnök valami elégtételt? j t e t t intézkedések eredményéről. Alispáni jelentés a 

P o l ó u y l Géza :Ferencz-Jozsef-rendet fog kapni, lörvényhatóság területén levő községi utak hálózatá-
U g r ó n Gábor: Ha áll az, hogy oly tényezők- ró), azok fejlődéséről és kezeléséről, az 1894. évre 

S á " a " e r „ n ha vona'k"zóla(r- Al,pjni e , « é s a v ^ y e i m0-
norraphia és kiállítási ház költségeinek fedezése tár-

tételt, a melyen, ha megtagadtatik, az elégtételke-
resésnek további módja és alkalma nincsen akkor 
előtte áll az erkölcsi ut. Egy politikai férfiú azt a 
méltóságot, a meiynek tekintélyét nem tudja meg-
oltalmazni, a melyet nem tud megvédelmezni, azt 
odahagyja, átadja sokkal hivatottabbak és képesebbek 
számára, de nem szerez nemzetének, nem szerez 
hazájának megaláztatások után megaláztatásokat. 
(Igaz! Ugy van! balfelől.) Telhetik a miniszterelnök 
urnák kedve abban, hogy Bécsbe felszalad elégtételt 
követelni és visszajön elégtétel nélkül, vagy pedijr az 
elégtételadás oly nemével, a melyben önajkaival kel-
leit saját kudarczát itt a parlament előtt bevallani. 
(Élénk helyeslés balfelől) Es hogy önkezével hajtja 
végre magán azt a megaláztatást, a mely számára 
előkészítette az utat akkor, hogy midőn a fejedelem 
az ő ellenfelét különösebb kegy gyei tünteti ki, újból 

gyában. Alispáni előterjesztés a vármegye közönsége 
nevében Karlovszky Bertalan festőmüvészszel Deák 
Ferencz arczképének megfestése tárgyában kötött 
szerződés jóváhagyása iránt. Alispáni előterjesztés a 
vármegyei közigazgatási és történelmi könyvtárak 
fentartására szükséges összegek fedezése tárgyában. 
Alispáni előterjesztés a várnagyi állás megszüntetése 
tárgyában. Alispáni jelentés a közigazgatási czélokra 
szolgáló 2 százalékos várm. pótadónál mutatkozó 
fölösleg felhasználása tárgyában. A m. kir. belügy-
miniszter leirata a vármegyei anyakönyvi kerületek 
megállapítása tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 
rendelete a csongrádi jár. főszolgabírói hivatal elbt-



3. oldal. 

lyezése ügyében. A keresk. m. kir. miniszter 11487. 
sz. leirata o 30 literes ürmérők közhasználatba vé-
tele iránt tett fölterjesztés tárgyában. A keresk ni 
kir. miniszter rendelete a múut-épitési czélokra meg-
szavazott fiOO.OOO forintos kölcsön engedélyezése tár-
gyában. A keresk. m. kir miniszter rendelete a Széc-
henyí-kongó-utnak állami kezelésbe leendő átvétele 
iránt. A keresk m. kir. miniszter körrendelete a te-
herszállításra szolgáló kocsik keréktalp-szélességének 
szabályozása iránt. A m. kir. kereskedelemügyi mi-
niszter leirata a tiszai állandó hid építési költségeihez 
való hozzájárulás tárgyában. Dr. Pollák Sándor várm. 
t. főorvosnak a főorvosi javadalom felemelése iránt 
előterjesztett kérelme. A vármegye főorvosának ja-
vaslata a körorvosi körzetek ujabbi szabályozása tár-
gyában. Hevesvármrgye közönségének körirata az 
1889. évi VI-ik t.-cz. 25. g-ának megváltoztatása 
tárgyában. Nógrádvármegye közönségének körirata 
a vármegyei székhelyeken épült uj házak adómen-
tességének 15 évre leendő kiterjesztését kimondó tör-
vény alkotása tárgyában. Somogy vármegye közön-
ségének körirata a mezőgazdasági érdehek gondozása 
tárgyában. Szabolcsvármegye közönségének köriráta 
az országos magyar kölcsönös biztosító szövetkezet 
pártolása tárgyában. Szebenvármegye közönségének 
körirata a várm. tisztviselők segéd és kezelőszemély-
zet javadalmának rendezése iránt. Az országos ma-
gyar gazdasági egyesület kérelme a vármegyei mező-
gazdasági bizottságok és megyei gazdasági egyesü-
letek egymáshoz való viszonyának megállapítása 
tárgyában. A szegedi állami fém és la ipari szakis-
kolánál rendszeresített ösztöndíjas helyek betöltése. 
Ker. Nagy Ilona kérvénye a Horgosi-Kárasz alapít-
ványból élvezett ösztön-dijának a polgári iskolai ta-
nítónői tanfolyam tartamára leendő folytatolagos 
megadása iránt. Alispáni jelentés Algyő község ré-
szére a várm. szegényalap pénztárból kiutalt 728 
írt kamatnélküli kölcsön engedélyezése tárgyabau. 
Alispáni jelentés Tápé község resztre a varm. sze-
gényalapból kiutalt 500 frt kamat nélküli kölcsön 
engedélyezése tárgyában. Szentes város képv.selő-
testületenek 72-kgy. 895. sz. hatarozatanak jova< 
hagyasa iránti intezkedés. Szentes varos kepviselő-
testületének 39—895. sz. hatarozata 30,000 írtnyi 
váitókölcsön felvétele tárgyában. Szentes varos kép-
viselőtestületének 70—895. sz. hatarozata a városi 
főgimnázium allami kezeles alá bocsátása ügyében 
kötött szerződés elfogadasa tárgyában. Szentes va-
ros képviselőtestületenek 13—895. kgy. sz. hataro-
zata a Kossuth Latos alapitvany alapító oklevele 
nek megállapítása tárgyában. Szentes varos képvi-
selőtestületének 57—kgy. 1895. számú előterjesztese 
a mezőgazdaságról és mezőrendőrségröi szóló 1894. 
évi Xil. t.-cz. 74. és 75. f ainak módositasa czél-
iából a törvényhozó testülethez felirat intézésé iránt. 
Szentes város képviselőtestületi közgyűlésének 4d— 
895. szám alatt a városháza építése tárgyabau ho-
zott s jóváhagyás iránt íólterjesztett hatarozata 

Csongrád, Dorozsma, Mindszent, Ki telek, Szeg-
vár, Algyö, Sándorfalva, Tömörkény, Teés-Fabiau-
Sebestyen községek különböző batarozatai Várme-
gyei és községi számadások. Számonkérő szék jegy-
zőkönyve. 

SZENTESI LAP. 
Helyi ós vegyes hirek. 

58. 

meghívók szétküldését. Talán felesleges mondanunk, 
hogy az ügyes rendezőség mindent elkövet e jóié-

(r.) — Személyi nlr. Sima Ferencz konyczélu tavaszi mulatság sikere érdekében. 
országgyűlési képviselő — miután sebe már 
annyira begyógyult, hogy az utrakelést meg-
engedték neki — f. hó 13-án Budapestre 
utazott. 

(r.) — Vailuay Andor főispán 
saját télhivatalos lapjanak dicsekedése sze-
rint vasárnap Budapestről Saudorfalvára ér-
kezett, hogy az uradalmi vadászatokban részt 
vegyen, ügy látszik azonban, hogy a mulat-
ság nem sokáig tartott, mert a főispán ur 
mar kedden reggel itthon volt, s még aznap 
a déli vonattal a lő városba utazott. Persze, 
oda fönt a miniszteri palotákban földindulás 
vagyon, amely a főispáni székeket is fölboru-
lással fenyegeti; s így nem art egy kicsit 
— résen lenni. 

(r.) — Ováczló Sima tfereuez-
liek. Vasárnap délután az i-ső 48-as kör 
választmányi ülést tartott, amelyen Sima Fe-
rencz pártelnök is megjelent. A kör helyi-
sége tele volt párttagokkal, s mikor Sima — 
kinek megjelenésére senki se számított — 
e^ész varatlanul belépett, a jelenlévők lelkén 
villámként czikázoti at az öröm érzése. Ami 
ezután következett, az egyszerűen leírhatat-
lan. Az áradozó lelkesedés, a szeretet meleg-
sége, a riadó öröm ott csillogott a szemek-
ben és kitört az ajkakon, s oly ovác^okban' 
nyilvánult, amelyeket híven ecsetelni nem 
lehet. Azokat a megkapó jeleneteket látai 
kellett volna. Valóban, ha anna Ferencznek 
szüksége lett volna népszerűsége növelésére, 

Máteti gaiád merénylete igazán alkalmas 
leendett arra, hogy a szeretett pártelnök 
iránt érzett lelkes ragaszkodást egész a rajon-
gásig lokozza. 

(r.j — Adomány a Kossuth-szoborra. 
Árgyélan János 1848 -49-iki honvéd 5 Irtot küldött 
be szerkesztőségünkhöz a Szentesen telallitando Kos-
sut .-szobor javára. Ami ezt az udouianyt különösen 
becsessé teszi, az azou tény, hogy az adományozó 
egészen szegénysorsu, elaggott feríiu, aki ep a na-
pokban megy föl a budapesti honvedmeiiházba, hogy 
hatralevő napjait ott töltse el. Igazan megható nyíl-

(r.) Összekttlümbözós. Mult vasárnap 
volt a vasúti tekepálya megnyitó ünnepélye,» melyet 
nagy muri követett. A murinakj valószínűleg k ö-
v e t k ez ni é n y e i is lesznek, mert egypár úriem-
ber ugy összekülönbözött, hogy székekkel kapaczi-
tálták egymást. A .szereplők" nevét ismerjük, de 
most meg — mielőtt p. részletjket ismernénk — 
nem hozzuk nyilvánosságra. A tisztelt .társaság" és 
a vasúti tisztség szeretné ugyan eltussolni a dolgot, 

e végből ki lett adva a jelszó, hogy az esetről 
nem szabad beszélni; de ugy tudjuk, hogy a reudőri 
vizsgalat meg lesz indiva, s akkor napfényre kerül-
nek a godosan titkolt reszletek is. Legközelebb visz-
szatérünk erre a pikáns histonara. 

(r.j — Kicsinyek-majálisa. Az Ehrlich 
Laura magánóvónő vazetese alatt allo óvoua t. 
hó 20-án, hétfőn, gyermek-majálist rendez a kur-
czántuli ligetben. A diszkivonulas az ovoda helyi-
ségéből délután 4 crakor történik, llgy a szülők, 
mint általaban az erdeklődők szívesen lattatuak az 
apresagok ezen kedves mulatságán 

(r.) — Usztatási tilalom. A rendőrkapitány-
ság figyelmezteti a közönséget, hogy a halastóvá 
alakított Kurczamederben ruczát, libát és egyéb jó-
szágot úsztatni tilos. A tilalom athágoi ellen meg-
indítják a kihágási eljárást, s a gazdatlan jószágo-
kat a bitangakolba hajtjak, 

(r.) — Méhmagzat az utezán. Szomba-
ton reggel a Wellisch-felo haz előtt egy 2 hóna-
posnak látszó méhmagzatot találtak. Az ismeretlen 
anya kinnyomozásán erélyesen fáradozik a rendőrség. 

(r.) — Vásár a szomszédban. Szegváron 
az országos vásár f. hó 18., 19. és 20-ik nap-
jain lesz. 

(r.j A bitangakolban 4 drb. sertés sirán-
kozik a gazdaja után. 

(r.) Talált tárgyak. Két kézitáskában kü-
lönböző talalt targyak vannak a rendőrségnél letéve. 
Tulajdonosuk ott — kellő igazolás után — átveheti. 

— itablógyilkosság Kőbányán. A fővá-
rosban ujabban gyakran történnek rablotamadások, 
melyeket leginkább a nyomorban tengődő emberek 
követnek el. Ígyen rablótámadásnak esett vasárnap 
hajnalban áldozatul egy szegény asszony, Balázs 
Floriánné, született Annus Erzsébet, fényszarui szü-
letésű, 37 eves, helynélküli cseléd. A kőbányai be-
gyek között vezető uton tamadta meg Ágoston Ist-
ván naps^amos, hogy elvegye tőle batyuját melyben 
[csekély ertékü ruhannmüi voltak. A rabló egy lőcs-

vánulasa a hazatias kegyeletnek, midőn oly fértiu, csel ülótt áldozatának tejére, a ki az ütes után ész-
aki földijavak hianyaban a nemzeti jotekonysag jméletlen ül rogyott öss/.e. Ágoston erre kifosztotta 
igénybe vételére van utalva, elhozza megtakargatolt 

A kormány leszavaztatása 
a főrendiházban. 

Távirat. Feladatott Budapesten, máj 

14-én, este 7 óra 55 perczkor. 

A íőreiidiház a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló törvényjavasla-
tot 119 szavazattal 115 ellenében 
elvetette. A zsidó vallás reczepczió-
járól szóló javaslatot előrelátható-
lag még nagyobb szótöbbséggel 
vetik el. A kormánypárt a legna-
gyobb mértékben el van csüggedve, 
mert az eset a Bánüy-kormány 
bukását siettetni fogja. A kormány 
maga is feladott minden reményt, 
s el van készülve a bukásra. 

utolsó filléreit, hogy lelke balvanyanak, a nagy apos-
tolnak emlek&zobrához o is szolgáltasson nehany 
követ. A szép tettel nem kell dicsérnünk, csak egy-
s erűen kalapot emelünk előtte. 

(r.) — Kossutli-butor a 48-as körben. 
Az 1-ső 48-as kör valasztuianya a mult vasárnap 
tartott ülésében elhatarozta, hogy Kossuth Lajos ár-
verés alá kerülő butoraibol egy könyvállványt vásá-
rol 100 frtért. A vásarlassal Sima Ferencz partel-
nök lett megbízva. 

Értesítés. A helybeli főgymnasium Vili. 
osztályában az osztály vizsgálatok folyó hó 15-én s 
18-án (mindig délelőtt) tartatnak meg. E vizsgálatok 
kezdete reggeli 8 óra. Az Írásbeli érettségi vizsgala-
tok pedig szintén folyó hó 20. 21. 22. 24 és 25-én 
lesznek. Az írásbeli érettségi vizsgálatok kezdete 
reggeli 7 óra. 1—2 

(r) Helty Ignácz beszámolója. Mint 
megbízható helyről értesülünk, Helfy Ignácz, a szeg-
vári kerület országos képviselője a pünkösdi ünne-
pekre kerületébe érkezik, hogy újból beszámoló be-
szédet tartson. Pártfelei közül Justh Gyula és — 
Balogh János országos képviselők lesznek kíséretében. 

(r.) — Sarkad! Nagy Mihály arczképe. 
Burián Lajos polgármester kezdeményezésére moz-
galom indult meg, hogy Sarkadi Nagy Mihály volt 
polgármester arczképet a közgyűlési terem számára 
lefestessék. A szükséges pénzt társadalmi uton gyűj-
tik össze; az aláírások már megkezdettek, s mint 
biztos forrásból halljuk, már eddig is oly szép ered-
ménnyel, mely a kezde nényezés sikerét feltétlenül 
biztositia. Tekintettel a boldogult Sarkadi Nagy Mi-
hály kiváló érdemeire, melegen ajánljuk e¿t a ke-
gyeletes mozgalmat olvasóink figyelmébe. 

(r.) _ Városi tisztviselők majálisa. A 
városi tisztviselők által t. hó 25 én a kurczántuli 
ligetben rendezendő majálisra mar megkezdték 

aldozatat s magahoz véve a batyut, tovább ment 
Kóoanya fele. A halom-utczaban reggel négy órakor 
meglátta a gyanús külsejű embert Samai Menyhért 
rendőr ellenőr, ki azutan megkérdezte tőle, hogy 
mit vissz a batyuban Ágoston erre nagy hetykén 
vagta oda a rendőrnek : 

— Kuhaimat viszem! — s azzal tovább akart 
menni. 

A rendőr azonban nem tágított, megnézte a 
batyut s mikor meglatta, hogy abban n i ruhák 
vannak, igazolásra szollitotta fel a gyanús embert. 
Ez azonban csak nevét mondotta meg, de arról 
nem adott telviiagositást, hogy honnan vette a ru-
hakat. A rendőr ekkor bekiserte Ágostont a X-ik 
kerületi kapitánysághoz. Ezalatt megtalálták a he-
gyek kőzött a vereben fekvő asszonyt s a gyanú 
azouual Ágostonra irá'iyult. Hosszas vallatas után 
végre bevallotta a gonosz ember tettét, dn azt hozta 
mentségre, hogy res/.eg fővel követte el a rablógyil-
kosságot. A syegény áldozat most a Rókusban ví-
vódik i halállal. 

— Cirmos mint városi hivatalnok. Van-e 
aki Arany János derült humoru versét, a Tudós 
macskát nem olvasta V Bizonyára nincsen Jó mind-
nyájan emlékszünk a szegény macskára, aki a tu-
dós könyvtárában a tenger sok tudomány közepette 
éhen halt. Bezzeg egészen más sorsa van annak a 
macskának, amelyet Messina város tanácsa, mint 
gy olasz lap irja. megválasztott városi hivatalnok-

nak. A jeles macskának hivatalos helyisége a városi 
könyv- és irattár s hivatalos kötelessége a könyv-
tárban garázdálkodó tudományszorjas egereket a 
törvény és varo^ szabályrendelet értelmében letar-
tóztatni s az illetékes hatóságnak átadni. A cirmos-
tól nem veszik rossz néven, ha a saját gyomrát te-
kinti majd illetékes hatóságnak. A négylábú hiva-
talnok havonkint 24 lira fizetést kap, hivatalos ru-
hát Ugyan nem adnak neki, de számithat nyugdíjra, 
ha kiöregszik a hivatalából. Macskakörökben ez a 
kitüntetés, amely a messinai cirmost érte, kellemes 
szenzácziot okozott. 

Veszett állatok. Német-Szent-Péter köz-
ségben par nap előtt '.gy disznó összeharapdált egy 
parasztasszony», aki azonbin semmibe se vette a 
dolgot. A disznó n hány óra múlva elhullott, miért 



4. oldal. 

is felbonczolták; ekkor aztán kiderült, hogy veszett 
volt. Az összeharapott asszonyt felvitték tíyógykeze 
lés végett a Pasteur-intézetbe — Nádudvaron meg 
egy veszett kutya több embert megmart, köztük leg 
veszélyesebben egy négy éves fiúcskát, akit szintén 
fel vittek a fővárosba. 

— Az árvamegyei nagy tüzvénz. Árva-
megye Nagy-Biszterecz községében óriási tűzvész 
pusztított a napokban. A szomorú esetrő' Szmre-
csányi György árvamegyei főispán a .Magyar Új-
ság" egy munkatársa előtt következőleg nyilatkozott. 

— Ép az imént kaptam hivatalos jelentést 
megyém főjegyzőjétől, a kinek távirata szerint a 
pusztulás borzasztó lehetett. — De emberéletben 
nem esett kár ? — Fájdalom, igen. A főjegyző azt 
telegrafálja: »Eddig tiz megszenesedett holttestre 
akadtunk.« Hát nagyon lélek tőle, hogy még nbb . n a n n _ ,pánv 

áldozat is lesz. Az az .eddig« szó nyilván azt akarja n a n*on f j , * ^ / , 
jelenteni, hogy még kutatnak a romok közt halottak 

S Z E N T E S I L A P . 

s oly bágyadtak, rrintha egész éjjel virasztott volna. 
— De hisz te beteg vagy ? szólt némi részvét 

tel a fiatal ember. 
— Oh nem nem ' csupán nagy főfájás gyötör 

mert . . mert igen rosszul aludtam az éjjel. 
Az óra nyo'ezat ütött. Jenő gondolatait ez azon-

nal másfelé terelte, s igy észre se vette, mint rez-
zent össze a leányka az óra ütésére A fiatal ember 
felöltője, s kalapja után nyúlt, mert a párbaj tiz 
órára volt kitűzve, s addir még egy s más elintézni 
valója van. A szép Gsernay bárónéhoz is elmegy 
egy pillanatra mert hátha többé nem látná . . . Már 
ismét e sötét gondolatok ! 

— Már mégysz ? kérdé elfogult, szinte remegő 

— 'Halaszthatatlan ügyem van ; válaszolt men-

után. — Hogy az emberek nem tudtak kimenekülni1 

— Nem csuda! — felelt a főispán. — A bisztere-
czi fa-házakat egyszerre ugy körülölelhette a tüz, 
hogy a kik ben voltak, semerre sem tudtak kisza-
badulni. — Es vájjon nem lesz-e szükség ujabb tár-
sadalmi akczióra a kárvallottak érdekében. Hisz ott 
borzasztó lehet a nyomor megint! — Bizony bor-
zasztó ! Szerencsére azonban Nagy Biszterecz még 
egyike a legjobb módú községeknek a vármegyében 
Különben a kormány az első hírre mindjárt ezer 
forintot utalványozott s én hiszem, hogy a kormány 
a szükséghez mérten, további segélyben is fogja ré 
szesiteni a szerencsétlenül jártakat. A tiz halottat 
bevitték Alsó Kubinha. A felismerhetetlenségig ösz-
szeégett, megszenesedett tetemeket ott teritették ki 
s övéik jajvesszékelve, kezeiket tördelve állanak fö-

tegetőzve a fiatal ember. 
— Nem várod be, a mig anyád felébred ? kérdé 

csodálatos hangon Margit. 
— Miért ? 
— Hogy elbúcsúzzál tőle. 
Jenő erőltetett kaczajjal felelt: 
— Na ez derék ! Hát miért kelljen nekem el-

búcsúznom, hiszen nem megyek a világvégére, hogy . . . 
Szava elakadt, szeme a lányka különös tekin-

58. 1 * í mi. 

tási árban az árverést elrendelte, és hogy a 
fenneb megjelölt ingatlanok a* 1 8 9 5 . é v i 
május hó 2 0 ik napján délelőtt 9 
óakor ezen telekkönyyi hatóság helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10%>-át, készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz 42. §-ában jel-
zett á r f o l y a m m a l s z á m í t o t t és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezésérői kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1895. év márczius hó 3. 

A szentesi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. 

K a t k i c s , 
kir. aljbiró. 

tetével találkozott, a mely egy — eddig meg semj 
rezdült hangot ébresztett fel lelkében. 

— Hogyan ? elméikedék mapában, nem bucsu-j 
zom el a yámtól, kinek életemet köszönöm, aki éle- b51 azokösszeirása felsőbb ̂ neghagjás foly-
tét adná érettem, azért hogy időm lepyen Isten- táű 

H i r d e t m é n y . 
mezei munkások közvetítése érdeké-

ik összeírása felsőbb meghagyás foly-
irendeltetvén, a városban lévő s mun-

r°meka t i ™ mondani eev'-Tám nézve csa'knem îdé- ^ t válalni kívánó mezei munkások össze-nál több ember eltűnt és attól kell tartani, hogy nozzaaor monaam egy ram nez.ve csannem IUL , A f .> . . 
ezek is áldozatul estek a tűzvésznek. Hogy a kár'gen nőnek? Idegen?! Újra a szerelem kereke- i/asa a I . e v i ' " « ' JUS i lO i ö - l K "«JUJ 
mily nagy, azt eddig még meg sem lehetett állapi-'dett minden érzése fölé, a szerelem, a melynek te- t o l keZClVe i - L - l k I l U p J U l g bezárólag, 
tani Rózsahegyről a következőket táviriák: A tiiz|hetet|en rabja vo|t a városi adóhivatalban, az illető tizedbeli 
,0l,y *hHteien, íeTKá l í°.Va' í10fy r"enteSrŐ' 870 T i ~ Ég veled Jenő! mondá Margit, az ajtó ki- adótisztek által fog teljesíttetni. 

fit- '¡-éré téve remegő kezét. Felhivatnak tehát mindazon munkások, 

tereczben a biró felesége és három gyermeke oda-! — Viszontlátásra! feleié az ifjú, kit újra ma- a kik mezei munkát válalni^ kívánnak, hogy 
égett. A katholikus templomból csak a fahk mi gával ragadt a szenvedély és visszaesett szokott kö-ia mondott idő alatt U l á jUS l lÓ 2 2 - i k 
radtak meg. A helyzet oly borzasztó, hogy azt toll zí)nyösségébe Margittal szemben, 
le nem Írhatja. Nagy-Bisztereczen csupán három . , , . . , _ . , . 
. » _ j. * i i i u i -i . A leányka csöndesen húzta be maga után az 
ház maradt meg. Iskola korcsma es kovácsműhely, . , T „ , 
mind leégett. " • ajtót. Jenőnek ugy tetszett, mintha kis vártatva el-

. . . . . .. D , . Ifojtott zokogást hallana a szomszéd szobából. 
— A hűtlen leleMeg miatt. Budapesten, J , . . . . , - , . . 1A 
városi nap utcza nyolczadik számú házának egy ~ E1' kéPzc«ődes a fölcsigázott idegek rend-

ellenes működése. Utóbb még hallucinacióba esem, 
józsefvárosi nap utcza nyolczadik szamu házának egy 
földszinti lakásában Moravetz Károly pápai születésű 
huszonkilencz éves nős asztalossegéd forgópisztol-
lyal a homlokába lőtt. A szerencsétlen munkást a 
szüntelen családi viszálykodás hajtőt'a a végzetes lé-
pésre. Felesége már hónapok óta megszökött tőle s 
bár Moravetz folytonosan irt neki, kérő, sőt később 
fenyegető leveleket, az asszony nem akart visszatérni 
hozzá. Ehhe'. járult, hogy a nő rokonai váltig a férfit 
vádolták feleségének ujabb időben folytatott rossz élet 
módja miatt ami Moravetzet végtére annyira elkescritele 
hogy ineg akart válni életéttől. A mentők súlyosan 
sérülve szállították a Szent-István korházba. 

G S A E I Q K . 

A p á l b a j . 

— E l b e s z é l é s . — 
Irta: Lászlóty. 

— Jó reggelt Margit. Hogyan, ma te hozod 
be a reggelimet ? Ébren van már anyám ? 

— Még alszik, felelt a leányka elfogult hangon 
Jenő megütődéssel vette észre, hogy kis rokona 

szokatlanul halvány, s oly gyöngének látszik, hogy 
a tálezát, melyen theát és sonkát hozott számára, 
alig bírta az asztalig vinni. 

A fiatal ember felugrott és elvette tőle. 
— De hát miért fáradsz te ezzel kis húgom ? 

miért nem küldted be, mint egyebkor az öreg 
Jánossal ? 

Margit ráfüggesztette nagy fekete szemeit, de 
ajka néma marsdt. 

— Talán beteg vagy ? 
— Nern ; felelt gyönge hangon, miközben az 

ajtó felé indult 
Jenő ez ideig alig vette figyelembe kis rokonát, 

de ma . . . csodálatos, ma min Jen iránt fogékonyabb, 
még ezt a kis igénytelen leányt is észrev szi, sőt hatá-
rozottan ez az első eset, hogy fi-Fjeimét felkölti, ho-
lott már tizenkét év óta van házuknál, a hova 6 
éves korában került a kis árva. — Hogy megvál-
tozott ez a leány ! Mily csodás mély kifejezés van 
azokban az éj színű szemekben s mennyi lélek ül, 
eddig kifejezéstelen vonásain. Hozzá sietett, hogy se-
gélyére legyen, mert látta, miszerint oly gyönge, 
hogy az ajtóig sem bir menni. Ekkor nézett először 

jegyzé meg tréfásan. 
Csöngetett, hogy kiadja szükséges rend. leteit. 
— Nini! szólt meglepetve a belépő öreg szolga, 

a ki már régi, meghitt embere a Várlaky családnak 
mint ilyen, több b zalmaskodást enged meg ma-

gának. Hát már főnt tetszik lenni ? vagy tán le se 
feküdt ? No lám, akárcsak Margit kisasszony. Azt 
mondja a Mari szobalány, hogy Margit kisasszony 
szobájában egész éjjel világosságot látott 

(Folvtatása következik.) 

Hirdetmény. 
A néhai Sarkadi Nagy Antal hagyatéká-

hoz tartozó fábiáni és királysági buza veté-
sek, ugy nem különben a fábiánban még ki 
nem adott legelő földek a folyó évi május hó 
á4 ik napján, vagyis áldozó csütörtök utáni 
napou d. e. 9 órakor a hagyatékhoz tartozó 
fábiáni nagy tanyán (Királysággal határos) 
tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe 
adatnak. 

Szentesen, 1895. évi május hó 13-án. 

Soós Pál, 

IVS2 h. zárgondnok. 

—tk. 1895. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Molnár 
Lajos végrehajtatónak Marcsó Juliánná és 
társai végrehajtást szenvedő elleni 75 frt tő-
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a szegedi kir. törvényszék (a szen-
tesi kir. járásbíróság) területén lévő Szentes 
város és határában fekvő a szentesi ¿405 
sz. tjkben A f 3000 rsz. a. foglalt ház és 
udvarra o. é. 510 írtban és a szentesi 10536 
sz. tjkben A f 1191 l/a rsz. a. foglalt 510/i«oo 
hold területü ecseri legelőből néhai 

napjáig' a városi adóhivatalban az illető 
tizedbeli adótisztnél neveiket és lakásuk szám-
ját jegyeztessék be. 

Kelt Szentesen, 1895. május 8. 

3 3 Burián Lajos, 
polgármester. 

w Marcsó, 
Jánost illető felerészre s illetve a végrh. tör-' 
¡vény 150. g ánál fogva az egész ingatlanra|a~6 

szemei közé, s észrovette.hogy azok ki vannak sírva,í'o. é. 158 írtban ezennel megállapított kikiál- g t f 

Sientes. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 

57:2. sz. 1895. A báboczka-mindszenti szakasz igazg. 

H i r d e t m é n y . 
A Körös-Tisza-marosi ármentesitő és bel-

vizszab. társulat báboczka-mindszenti sza-
kaszának védgatja n, azok lejtőjén és a töl-
tés padkákon a iuczerua kaszálók-
nak és e#yébl> fűteriuésuek ez évi 
használata kizárásával a magtermelésnek és 
legeltetésuek 100 vagy áOO méteres szaka-
szokban nyilvános árverés utján s azonnali 
készpénzfizetés mellett, a helyszínén a leg-
többet ígérőknek f. évi május hó 20. 21 
és 22-ik napjain bizottságilag haszon-
bérbe fog adatni. 

Az eladás sorrendje a kővetkező : 

1. 11121 j u s 2 0 - a u hétfőn reggel 9 
órakor a Szegfű csárdánál kezdve, délig a 
kurczatoroki őrházig, délután ¡2 órakor foly-
tatva a szegvár—szentesi határig. 

2 . Hl a j US & l - é n kedden reggel 9 
órakor a szegvár szentesi határnál kezdve, 
déiig a kuezori őrházig, délután 2 órakor 
kezdve felfelé a teési magas partig. 

3. május 22-én szerdán reggel 8 
órakor az öcsöd-báboczkai határnál kezdve, 
délig a tűzkövesi őrházig, délutáu 2 órakor 
pedig ezeu őrháztól a teési magas partig. 

Bérelni szándékozók ezeu árverésre az-
zal hivatnak meg, hogy a haszonbérbe adott 
Iuczerua és fűtermés kaszálásának joga fo yó 
év november 1-éig adatik kí, és hogy a ku-
ezori őrháztól a teési magas partig terjedő 
gátvonalon esetleg a liba legeltetés joga és a 
víz felőli előtér is ki fog adatni. 

Szentesen, 1895. május hó 10-éu. 

Scliiieicler József, 
h. igazg. sz. mérnök. 




