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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

u$4»MtMitcza 31. szám, 
>vá a ^Tap S 

Kui 
hováH>i '-Tap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
óe nyílt-téri kOtl—tényei t 
a kiadóhivatal mértékű ár-

jegyzék cxerint számit, 

Egye. példányok: 
kaphatók lapunk nyomdá iá-
ban valamint Staik Nándor 
es Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok ne 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára ő kr. 

F6«a«rk*MtA I 

SIMA FERENCZ 
Kal«16s-.B«rkMsl4 i 

K0VÁT8 KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapki bor dóinkutján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Rut játék. 
(P.) Közel két évvel ezelőtt, midőn Zsi-

linszky Mihály után Sima Ferencz orsz. kép-

viselőt választották meg a csongrádmegyei 

gazdasági egylet elnökévé, az uj elnök mind-

járt működése első napjaiban arról volt kény-

telen meggyőződni, hogy az egylet nemcsak 

vagyonilag van tönkretéve, hanem a szó szo-

ros értelmében tétlenségre van kárhoztatva, 

mert még a legszükségesebb napi kiadások 

fedezésére sem volt pénz. Olyan volt az egy-

let, mint a szélhüdött ember, aki egyetlen 

tagját se képes megmozdítani. 

Az így megbénult egylettel természete-

sen semmit se lehetett kezdeni; s ha azt 

akarta az elnök, hogy valami életjelt adjon, 

első dolgának kellett tekintenie azt, hogy 

pénzt teremtsen. 

Nem is késett összeköttetéseit fölhasz-

nálni és befolyását érvéuyesiteni az illetékes 

helyeken, s a minisztériumnál csakhamar ki-

eszközölt az egylet részére 5ü0 frt évi ál 

lamsegélyt. 

Az ígéret azonban sokáig nem lett be 

váltva, s az egylet hasztalan várta a pénzt. 

Az elnök végre megunta a várakozást és 

megsürgette a dolgot a miniszternél. A mi-

niszter azonban nagyot nézett a sürgetésre 

s tudtára az elnöknek, hogy hiszen ő a meg-

ígért segélyt már régen kiutalványozta a fő 

ispán utján, akit felhatalmazott, ho^yaz oOO 

ftot az adóhivatal által fizettesse ki az egy-

letnek. 

Sima Ferencz természetesen felvilágosí-

tást kért az akkori főispántól, Tallián Bélá-

tól, aki az alispánra hivatkozott, azt mond-

ván, — hogy az a l i s p á n kedvezőtlen 

informácziója folytán nem adhatta ki a segélyt. 

Az elnök nem késett ezt a játékot a 

miniszternek tudomására hozni, aki meg-

ígérte az orvoslást. De közbejött a főispán 

változás, s e miatt ismét halasztást szenve-

dett a segély kiszolgáltatása. 

Végre az elnök letette tisztét, s az egy-

let a minap uj elnököt, és pedig ezúttal a 

megyepárthoz tartozó férfiút választott. Nosza 

meg is szűnt egyszerre minden akadály, s a 

főispán, mihelyt az uj elnök elfoglalta állá-

sát, rögtön folyósította az eddig visszatartott 

államsegélyt. 

Tehát azt a pénzt, melyet Sima Ferencz 

kieszközölt, sürgetett és úgyszólván kiforszi-

rozott a minisztertől, amíg ő volt az elnök, 

visszatartották és közel két éven át bénaságra 

kárhoztattak egy nagy hivatásu egyletet, csak 

azért, mert Sima Ferencz volt az elnöke. 

Oly rut játék ez, mety hiven jellemzi a 

pákulicz politikát, és világot vet annak a fő-

ispáni programnak az értékére is, amelyben 

Vadnay ur oly nagy nyomatékkal hangsú-

lyozta a pártatlanságot. 

De nem csinálunk az esetből további 

rekriminácziót. Elég ezt így szárazon köztu-

domásra hozni. A közönség dolga, hogy Ítél-

jen felette. 

A vak Juszticzia. 

(P.) A Mátéfi Kálmán volt dorozsmai fő-
szolgabíró által Sima Ferencz országgyűlési 
képviselő ellen intézett umeretes merénylet 
ügyében a szentesi kir. járásbíróság f. hó ¿ö-án 
meghozta az ítéletet. Hozzá tehetjük mindjárt, 
hogy az ítélet a logház büntetés mellőzésé-
vel, csupán pénzbírsággal sújtja a merénylőt. 

Távol van tőlünk a szándék, hogy rek-
riminácziókba bocsátkozzunk ; s egyáltalában 
nem akarjuk kétségbe vonni az ítélkező bíró 
jóhiszeműségét; mert a személye és bírói 
lelkiismeretessége felől kapott összes infor-
máczióink szerint absolute kizártnak kell te-
kintenünk azt a föltevést, hogy ítéletében 
részrehajló tendencziák vezettéfc volna. 

Minthogy azonban az ügy, amelyről szó 
van, a vele kapcsolatos körülményeknél fogva 
átlépi a magan érdek határait, és több okból 
közérdekű jelleget ölt; tisztünkből kifolyólag 
kénytelenek vagyunk az ítéletre és az eljá-
rásra egypár tárgyilagos megjegyzést tenni, 
a következőkben : 

Midőn a szóbanforgó eset bírói inérle 
gelés tárgyáva lett, felfogásunk szerint nem 
lett volna szabad szem elől téveszteni, sót 
nagyon is tekintetbe kellett volna venni azt 
az erkölcsi hatást, melyet az ítélet a közfel-
fogásra és a közérzületre gyakorol. Nevezete-
sen gondosan tekintetbe kellett volna venni, 
hogy egy elvadult társadalom — a milyen 
a mienk — minő tanulságokat fog levonni 
a bírói igazságszolgáltatás enyhe avagy szi-
gorú voltából, s bátorítást merít é az ítéletből 
a kicsapongásra, vagy elrettentő példa sta-
tuálását látja abban ? 

Hat már most kérdjük, ha azt látja a 
közönség, hogy a bírósagok amíg egy sértő 
szóért hetekre és hónapokra terjedő fogság 
büntetést szabnak a vétkesre, addig egy élet 
veszélyes orv támadásért és súlyos testisérté 
sért mindössze pénzbírságra ítélik a vádlot-
tat, — ugyan miféle konzekvencziát fog eb-
ből levonni f Levonja azt a természetes kon-
zekvencziát, hogy legokosabb, ha az „aki 
bírja, az marja" — elvet követjük, s akire 
haragszunk, szimpíicziter kilessük és agyba-
főbe verjük ; hiszen csak pénzbírságra ítélnek 
bennünket, s az elvadult szenvedély által he-
vített ember bizony szívesen fizet, csakhogy 
állatias dáhét és égő bosszúvágyát kielégít-
hesse. 

íme, igy ad lábat a bírói elnézés az 
ököl jognak ; s ezen a réven könnyen vissza 
juthatunk a „fokosnak fénykorában" követett 
elvhez: 

„Ha nem győzhetsz okkal, 
Bátran vágj közbe botokkal." 

Eltekintve azonban ettől, csodálatosnak 
és szinte érthetetlennek találjuk az ítéletnek 
azt az indokolását, mely szerint enyhítő kö-
rülménynek vétetik, hogy a maganvádló a 
vádlottat, mint köztiszviselőt, ugy a lapjában 
engedte megtámadni, valamint a köztisztvise-

lők ellenőrzésére hivatott önkormányzati tes-
tületekben személyesen is megkritizálta. 

Hát elfeledte a tisztelt bíróság, hogy az 
önkormányzati testűletek tagjainak ép ugy 
kötelességük, mint ellenőrző tisztükből ön-
ként követkeező joguk a tisztviselők eljárá-
sának bírálása; s ha a kritika túlhajtott vagy 
épen alaptalan, arra meg van az illető tes-
hatáskörében az orvoslás, és meg van a sér-
tett tisztviselőnek ama joga, hogy esetleg a 
bíróságnál keressen elégtételt? Hát ezen re-
médiumok helyett elismeri (pedig, ha enyhítő 
körülménynek deklarálja, akkor legalább rész-
ben elismeri) a bíróság a bottal való elégté-
lelszerzésnek a jogultságát ? 

Ami továbbá a hírlapi uton elkövetett 
állítólagos inzultust illeti, hát elfeledte a bí-
róság, hogy a magyar törvény szerint az ilyen 
sérelmeket nem bottal, se nem bicskával vagy 
ököllel, hanem csupán sajtóper utján szabad 
orvosolni; s aki ezt az egyedül törvényes, 
tehát egyedül jogos orvoslási módot mellőzi, 
és önbíráskodást követ el, annak cselekede-
tét bíróilag szankczionálni merő erkölcsi le-
hetetlenség 1 És elfeledte a tisztelt bíróság, 
hogy Mátéíi meg is indította, de aztán visz-
szavonta a sajtópert, s ezzel önként lemon-
dott az elégtétel-szerzés egyedül lehetséges és 
megengedhető módjáról ? 

Különben pedig honnét tudta a bíróság, 
hogy Mátéfi a „Szentesi Lap"-ban meg volt 
támadva ? Hiszen igaz, hogy a védőügyvéd a 
tárgyaláskor bemutatott egy csomó lappél-
dányt, melyekben állítólag tamadó czikkek 
foglaltatnak; de jelen voltunk a tárgyaláson 
és láttuk; hogy az e l j á r t b í r ó be le se 
t e k i n t e t t a b e m u t a t o t t l a p p é l d á -
nyokba , s e g y e t l e n egy c z i k k e t s e 
o l v a s o t t el. Mi jogon vette tehát enyhítő 
körülménynek az előtte teljesen ismeretlen 
czikkeket, holott azt se tudja, hogy ilyenek 
léteznek é vagy nem; s ha léteznek is, azt 
se tudja, — mert a magánvádlónak fel se 
mutatta — hogy a vádlott nem maga nyo-
matta é azokat? Hol van itt nyoma a bírói 
óvatosságnak és szabatos eljárásnak ? 

S ha már még is megtalálta a bíróság 
az enyhítő körülményt az ismeretlen hírlapi 
czikkekben, ugyan hogy kerülték ki a figyel-
mét a kézenfekvő súlyosító körülmények ? 
Például a momentán provokáczió hiánya; az-
tán az orvtámadás, és a vádlott műveltségi 
foka, főleg pedig akkori hivatalos állása, mely 
rendőrfőnöki minőségénél fogva a közönsé-
gesnél sokkal suiyosabbb beszámítás alá eső-
nek kvalifikálja a vétséget, s föltétlenül ki-
zárja a nüntető törvény 92. g-a alkalmazá-
sának a lehetőségét ? 

Tovább menve az ítélet taglalásában, le-
hetetlen rá nem mutatnunk arra a bámulatos 
megbicsaklásra, hogy a bíróság elutasította 
a kártérítés iránt támasztott igényt, azzal a 
meglepő okoskodással, hogy a kár nincs iga-
zolva. Hiszen — hogy rövidség okárt egye-
bet ne is említsünk — a vádlott k i fe je-
z e t t e n b e i s m e r t e a k á r t é r i t é s i 
i g é n y j o g o s u l t s á g á t , sőt még azt is ki-
jelentette, hogy a f e l s z á m í t á s e l l e n se 
t e s z k i f o g á s t . A kár tehát nemcsak jog-
czimében, de összegében is igazolva volt a 
beismerés által; s igy e részben a bíróság a 



1 oldal 

szó szoros értelmében c s á s z á r a b b vo l t 
a c s á s z á r n á l . 

Még messzebb is mehetnénk a kritiká-
ban, de lemondunk a folytatásról; s csak 
arra az uton útfélen hangzó kérdésre aka-
runk még megfelelni, hogy mi vihette rá a 
biróságot arra a csodálatos eltévelyedésre} 
mely az ítéletben érvényesült ? 

A magyarázat nagyon egyszerű, s mind-
össze ennyi: Az a légkör, amely a várme-
gyeházából kiárad, észrevétlenül is minden-
kinek ránehezedik a szellemére, 

76. 

ezután felhívja a védőt P. kártérítés 
s joB innBM^L j^ 

intézve: „hát te itt társalogsz?- hirtelen fe be A bíró 
ütötte Simát. A váratlan orvtámadásra Sima meg- kérdésében való nyilatkozásra; m,re Reiniger védő-
ragadta a merénylőt; okkor oda rohant Mikecz is. ügyvéd kijelenti, hogy a kártérítési igényt jogosnak 
és Sima karjába kapaszkodott: mire a tanú kifutott elismeri és semmi kifogást nem tesz ellene 
a folyósóra rendőrt hívni. Ezzel a tárgyalás befejeztetvén a tart nyom-

Érdekes volt hogy Mikecz mindenáron azt a ban kihirdette az ítéletet, mely a következő: 
vallomást szerette volna Deutschnéból kicsikarni, Mátéfi Kálmán a súlyos testisértés vétségében 
hogy ő nem kapaszkodott Sima karjába, hanem a vétkesnek kimondatik, ellenben dr. Mikecz Ödön a 
két küzdő fél közé álloH Do a faggatás hasztalan vád alól felmentetik. Mátéfi elmarasztaltatik 460 frt 

volt, mert Deutschné többször ismételte aron álli-
tását és állhatatosan megmaradt mellette, hogy Mi 

akT n i n cs kecz ur hátulról fonta meg a Sima Ferenc* karját 
ő volt az, aki 

ellene beoltva az ellenzéki pártállás erőteljes , Lakos fmre rendőr vallja, hogy 
oltóanyagával. Minden valószínűség szerint urak közé lépett, és felszólítására Sima Ferencz 
tehát az Ítélkező biróra a környezete már jó eleresztette Mátefit, mire ez kifutott az ajtón, 
előre rászuggerálta azt a véleményt, hogy Má 
téfi tulajdonképen egy végzetes komplikáczió 
áldozata, aki többé kevésbé méltó a rész-
vétre. Már pedig az a biró, aki preokkupált 
véleménynyel ül bele a székébe, predeszti 
nálva van a — tévedésre. 

Még is csak igazuk volt tehát az ókori 
aknak, midőn Juszticziát — vaknak áfcrá 
zolták. 

A tárgyalás lefolyásáról különben a kővetke-
zőkben számolunk be: 

Firtlíng Sándor kir. aljárásbiró a tárgyalást meg-
nyitván, előadja, hogy Sima Ferencz orsz. képviselő 
panasza folytán a szegedi kir. ügyészség inditvá 
nyára, a szegedi kir. törvényszék súlyos testisértés 
vétségével terhelt Mátéfi Kálmán és dr. Mikecz Ödön 
ellen elrendelte a bünütryi eljárást. Konstatálja, hogy 
a felek, és pedig: Sima Ferencz jogi képviselőjével 
Kalmár István szegedi ügyvéddel, Mátéfi Kálmán 
védőjével Reiniger Jakab szegedi ügyvéddel és dr. Mi-
kecz Ödön védőjével dr. Csató Kálmán szentesi ügy-• 

véddel megjel ntek. A beidézett tanuk közül hatan 
hiányzanak: azoknak kihallgatásától azonban egy-
részről a vád, másrészről a védelem elállott. 

Sima Ferencz magánvádló a biró kérdésére előter-
jeszti, hogy a vádat Mátéfi Kálmán ellenébon fentartja ; 
valamint fentartja az eset lefolyására vonatkozólag a 
vizsgálóbíró előtt tett vallomását is. Kijelenti továbbá, 
hogy dr. Mikecz Ödönnel szemben a vádat elejti Ezt a 
biró tudomásul veszi, de egyúttal kijelent. hogy az 
eljárást Mikecz el en s folytatja, mert a vádbeli cse-
lekmény hivatalból üldözendő. 

Első rendű vádlott Mátéfi Kálmán előadja, 
hogy a merénylet napján véletlenül megpillantotta 
Sima Ferencz országgyűlési képviselőt a vasúti in-
dóház éttermében, ekkor hirtelen eszébe jutott az a 
sok bántalom, melyet a Sima lapjától es a közigaz-
gatási bizottság márczius havi ülésében magától 
Simától kapott, keserűségében és haragjában meg-
támadta és a kezében levő bottal homlokon ütötte 
Simát. Ezúttal is elmondta azt a mesét, hogy ő a 
támadást megelőzőleg beszédet intézett Simahoz: de 
ezt az állítását később a tanuk még Mikecz 
Ödön is megezáfolták. Befejezésül a töredelmes 
bűnbánó szerepében mutatta be magát, azt állítván, 
hogy ő csak inzultálui akarta Simát, de nem volt 
szándékában súlyos testisértést elkövetni. Tettét raé 
lyen sajnálja és érzi, hogy súlyosan kompromi tálta 
magát. 

Másodrendű vádlott dr. Mikecz Ödön tagadja 
hogy vétkes volna a terhére rótt cselekményben ; 
csak azért avatkozott a dologba, hogy a nagyobb bot-
ránynak elejét vegye. Az eset ugy történt, hogy 
Sima a vasúti étteremben újságot olvasott, majd a 
vendéglősnével beszélgetett: ekkor belépett a váró-
teremből Mátéfi, s anny.t mondott, hogy; „Hát te 
itt társalogsz ezzel ?" S aztán a zajra visszatekintő 
Simát homlokon ütötte. Ekkor Sima megragadta 
Mátéfít, s öklével egypár ütést ne ért rá, és elakarta 
tőle venn a botot; eközben mondott Mátéfi nénány 
szitkozódó szót. Ö (tudniillik Mikecz) a küzdök közé 
rohant, hogy szétválassza őket, s minthogy Sima 
félkézzel egy széket ragadt fel. meghapta a széket. 
Aztán bejött a rendőr, a küzdők köze lépett, mire 
Mátéfi kirohant az ajtón. 

Ezzel a vádlottak k hallgatása véget ért, és 
Sima Ferencz eltávozott a tárgyalásról. Következtek 
a tanúvallomások. 

Deutsch Dávidné vasúti vendéglősné vallja, 
hogy Sima Ferencz épen ő vele beszélgetett, midőn a védő által felhozott 

Ezzel 

a tanúval is szerettek volna egy tüllentést bizonyít-
tatni: azt nevezetesen, hogy a botot ő vette el Máté-
fitól. De Lakos kijelentette, hogy ez nem áll, s csak 
annyit tu 1, hogy a bot Sima kezeben maradt. 

Nagy Imre vasúti hordár lényegtelen vallomást 
tett. Váróczi Dániel pedig csak annyit látott, hogy 
a zajos jelenet után Mátéli kalap nélkül kirohant az 
étterem ajtaján, és körülfutotta az állomási épületet. 

Nagy Sándor varmegyei aljegyző és ónody 
Géza várm. árvaszéki elnök bizonyítják, hogy Sima 
a közig, bizottság márcziusi ülésében Mátéfi ellen 
zsarolás miatt a fegyelmi eljárás megindítását indít-
ványozta. 

Dr. Tasnádi Antal kijelenti, hogy Simával per-
ben cs ellenséges viszonyban áll. Erre Kalmár Ist-
ván ügyvéd a tanú kihallgatását ellenzi; de biró 
kihallgatja Tasnádyt, kihez Reiniger védő azt a 
kérdést intézi, hogy igaz é, miszerint Sima év kkel 
ezelőtt megtagadta a tőle Mátéfi által kért elégté-
telt ? Tasnádi azonban nem emlékszik az eset rész-
leteire. 

A többi tanuk egészen lényegtelen vallomáso-
kat tesznek. 

Reiniger Jakab védőügyvéd bemutatiaa .Szen-
tesi Lap' 22. példányát, melyekben állítólag támadó 
czikkek vannak Mátéfi ellen; továbbá bemutatja az 
alispán és a kereskedelmi miniszter határozatát, 
mely szerint a zsarolás vadja miatt Mátéfi ellenében 
még a fegyelmi eljárás se rendeltetett el. A biró 
átveszi ugyan a bemutatott iappéldáuyokat és ok-
mányokat, de anélkül, hogy elolvasná vagy meg-
nézné, hogy mit tartalmaznak, az iratokhoz csatolja 
azokat; amiből mindenki azt a jogos feltevést me-
rítette, hogy a biró nem veszi figyelembe a bemu-
tatott állítólagos bizonyítékokat, vagy legalább is 
nem szándékozik ezúttal az ítéletet meghozni. 

Magánvádló képviselője, Kalmár István ügyvéd 
beterjeszti a gyógykezelési költségekről szóló szám Iá-
kat s kéri e czimen vádlottat 64 frt 77 krban, to-
vábbá egy használhatatlanná vált felső kabát érté-
keben, f>5 írtban, 6 frt 50 kr. táv.rati díjban, mun-
kamulasztás czimén 4U0 írtban és lüü frt ügyvéd 
dijban, összesen Ü3Ü frt ¿7 krban elmarasztalni Í 
ezenkívül saját beismerése és a tanuvallomasok alap 
ján a súlyos testisértés vétségében vétkesnek ki-
mondani, s tekintettel a fentforgó sulyositó körül 
ményekre — a törvény által megállapított legszigo-
rúbb büntetéssel sujtaui. 

Reiniger Jakab védőügyvéd ugy találja, hogy 
kérdés első tekintete nagyon egyszerű. A vád 

lott súlyos vétséget követett el, tehát ebből az kö-
vetkeznék, hogy példásan megbüntetendő. Ámde a 
bíróságnak tekintetbe kell vennie a „Szentesi Lapp-
ban a vádlott ellen 6 éven át folytatott erős tárna 
dásokat; tekintetbe kell venni, hogy a magánvádló 
a hirlapitéren kívül a közig, bizottságban, sőt a 
parlamentben is nehéz vádakkal illette a vádlottat, 
pedig a vádakat az alispán és a miniszter alapta-
lanoknak találta; végül tekintetbe kell venni, hogy 
vádlott nem birt magának más uton elégtételt sze-
rezni, cselekedetét íólháborodásában követte el. Ezek-
nél fogva kéri, hogy vádlott a legenyhébb büntetés-
sel sujtassék. 

Dr. Csató Kálmán minden bővebb indokolás 
nélkül kéri másodrendű vádlott felmentését. 

Kalmár István ügyvéd válaszolni akar a védők 

pénzbirságban mely behajthatlanság esetén 46 
napi fogházra lesz átváltoztatandó - továbbá 50 
frt eljárási költségben, 64 frt 77 kr. gyógykezelési 
költségben, 20 frt ügyvédi diiban, összesen 594 frt 
77 krajcárban s az esetleges rabtartási költségek-
ben. A munkamulasztás és a használbatlanná vált 
felöltő értékének czimén támasztott kártérítési igé-
nyével magánvádló polgári útra utasittatik 

Az ítélet indokolása enyh tő körülménynek szá-
itja be a hírlapi támadásokat; ellenben sulyositó 

körülményt egyetlen egyet sem talál. 
Az Ítéletben a vádlóit megnyugodott; a ma-

prádvádló azonban felebbezést jelentett be ellene. De 
megsértett jogrend nevében apellálni kell azt a 

királyi ügyésznek is. S nem képzelünk Magyarorszá-
gon olyan biróságot a mely ezt az ¡téletet helyben-
hagyná. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Dr. Szánthó Lajcsiié te-

met^se csütörtökön délutáu ment végbe, nagy 
és előkelő közönség részvétele mellett. A ház-
nál Filó János ev. ref. lelkész mondott igen 
izép imát, s aztán meghatóan elbúcsúztatta 

a halottat. Beláthatlan kocsisor kisérte a ko-
porsót a reform, középtemetőbe, ahol Gerőcz 
Lajos lelkész nagy gonddal kidolgozott, szép 
imájával véget ért a gyászszertartás. A kov.m 
elköltözött és sokat szenvedett urnő hamvai 
nyugodjanak csöndes békességben. 

(r.) A városi közgyűlésről szóló tudó-
sításunkat tér hiánya miatt ezúttal kénytelenek vol-
tunk kihagyni De jövő számunkban okvetlen hozni 
hozni fogjuk. 

<r.) — A csongrádmegyei gazdasági 
«gylet, nem mint lapunk mult számában irtuk — 
julius 7-én, hanem f. hó 29-én, szombaton délelőtt 
10 órakor tartja meg közgyűlését. 

(r.,) — Helyettesítés a városnál. A Hor-
váth Jenő lemondásával megüresedett árvapénztár-
nokságra a csütörtökön tartott közgyűlés ideiglene-
sen l app László közpénztárnokot helyettesitette ugy 
azonban, hogy a kő/.pénztárnokságot is megtartsa ; 
s mig ezt a kettős hivatalt viseli, addig kisegítő 
munkaerőt adnak mellé. Ez utóbbi állásra — mint 
halljuk a polgármester Radimeczky Ferenczet al-
kalmazta. 

(r.) — Kölcsönkért főszolgabíró. Vad-
nay Andor főispán a dorozsmai járás főszolgabirá-
jává Horglőz István krassó-szörénymegyei szolgabí-
rót helyettesitette. Bizony nagy szegénységi bizonyít-
vány, hogy a negyrdik vármegyéből kell kölcsön 
kérnünk egy főszolgabírónak való embert. 

(r.) — A kispiaczi ártézi kut fúrása — 
mely kut tudvalevőleg Szürszabó Nagy Imre áldo-
zat készségének köszöni lételét — immár teljesen be-
fejeztetett, s a kut átvétetett a vállalkozótól. A pom-
pás vis 284 meter mélységből szökik fel, s 22 és 
fél fok meleg. A fúrási költség 3635 trtra rug. Most 
már csak a medencze van hátra, s aztán a kut átadható 
lesz a közhasználatnak. 

(r) Tordai József ref. tanítót — mint 
mély részvéttel értesülünk kedden délután a ref. 
templomban tartott vizsgáján szélhűdés érte, ugy, 
hogy a bal karja és lába egyelőr megbénult. Öröm-
mel halljuk azonban, hogy a veterán tanitó már 
jobban érzi magát, s valószínűleg nemsokára föl-
épül ; amit szivünkből kívánunk. 

(r.) — Megc/áfolt halálhír. Megírtuk a 
minap hogy Trippon Tódor, „Szentes város első 

beszédérc; de a biró nem engedi meg, hivatkozva¡csozéja*, Orosházán elhunyt. Ezt a hírünket azon-
arra. hogy a magánvádlót csupán és kizárólag a ban alaposan megezáfolta maga Trippon, aki a na-
kártérités kérdésében illeti meg a szó Kalmár pókban teljesen egészségesen haza érkezett. Itthon 
mindamellett kimutatja a kúria döntvényéből, hogy aztán az érdemes férfiú becses egészsége fölött való 

« « - , . . . .. ,4X M>1_
 a v é d ö á , t a l felhozott állítólagos hírlapi és egyéb őrködést nyomban magára vállalta - a kir iárás-

^P®1 1 a z Mén, s Mikeczhez ezt a kérdést támadások enyhitő körülménynek nem tekinthetők, bíróság. 
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fr.) Szűcs József akadémiai lestő, 
kiről rnár megemlékeztünk s ki igen sikerült arcz-
képet állított ki a „Rányai utóda" kereskedés kira-
katában, a 'őgimnáziummal szemben lévő Dégai féle 
házban vett ki lakást. Ajánljuk őt mindazok figyel-
mébe, akik jutányos áron sikerült arczképeket akar-
nak készíttetni. 

— Fogbajosok figyelmébe. Dr. Deutsch 
Mátyás jóhirü budapesti fogorvos városunkba érke 
zett, s a Kass-szállóban lévő lakásán a fogbajban 
szenvedők számára naponként rendel. Bővebb tájé 
kozást a lapunk hirdetési rovatában közólt .Érte-
sítés* nyújt. 

— Tizenhárom magyar huszár. Szomoru 
megrendítő, minden migyar ember szivét a fájda-
lom erejével összeszorító hirt hozott Przemysl váro-
sából a távíró. A hir azt mondta el, hogy a prze-
mysi kaszárnya udvarán tizenhárom Wurtemberg-
huszárt, t zen három derék zempléni és abauji ma 
gyar legényt agyonlőttek, tizenhármat p^d'g életfogy 
tiglani fegyházra ítéltek, mert ezek a huszárok kard 
juk élére hányták kínzójuk it, Diószeghi őrmestert, 
aki ütötte verte őket, megkeserítette életüket, köny-
nyeikkel áztatta meg azt a darab komiszkenyeret. 
melvet a szájukhoz vittek. Sokit szenved a katona 
itthon is, de még nagyobb a szenvedése akkor, ha 
idegenbe kerül, ahol lelkét még honvágy is gyötri. 
Mennyivel keservesebb lehet ez a szenvedésük, hogy 
ha egy olyan hóhéri hajlamokkal biró altiszt köze 
alá kerülnek, mint aminőnek a tudósítások Diószeghi 
őrmestert festik. Ez az ember ezelőtt itt szolgált 
Budapesten a Ferencz József-kaszárnyában hol most 
is rettegve beszélnek vad kegyetlenségeiről, amely k 
miatt a nemrég elhnnyt Pitroff ezredes nem egyszer 
büntette és amelyek miatt át is h lyezték a Bzefov-
ban állomásozó 6. számú Würtenberg-huszárezred-
hez. Több hónappal ezelőtt ebből a huszárezredből 
huszonhat embert egy hadnagy és D ószegi őrmes-
ter vezetése alatt Bratkovicsba helyeztek át. A had-
nagy gyakran hetekig távol volt csapatától s ezalatt 
az idő alatt szomoru volt sorsa a huszonhat m t 
gyar huszárnak, kit Diószeghi őrmester gyilkos bru 
ta. ! isa halálra kinzott. Május egyik vasárnapján tőr 
tént, hogy az agyongyötört huszárok végzetes tettre 
határozták el magukat. Egy uiabb embertMenség 
után megtámadták kínzójukat s addig kaszabolták, 
mig annak holtteste darabokra vágva hevert a vé-
res földön. A huszárokat természetesen elfogták és 
bilincsekbe verve P/zemyslbe szállították, hol a fön-
tebb emiitett távirat szerint a katonai törvény ne-
vében végrehajtották volna a szörnyű ítéletet, a mely 
szerint tizenhárom magyar huszárnak fúródott az 
aczélgolyó szivébe. Ezt a szörnyű hirt azonban a 
Neue Freie Presse megczáfolta, azt irván, hogy Dió-
szegi őrmester meggyilkolásának ügye még mindig 
a przemysli katonai törvényszék előtt folyik s az Ítélet 
végrehajtása még a meszsze távolban áll. 

— Polgári házasság jelöltek. Vannak már 
ilyonek is, a mióta híre jar, hogy a polgári házas-
ságiul szóló törvényeket a jövő év elején életb>lep-
tetik Szegedről irják, hogy ott Szimonovits Károly, 
honvéd főhadnagy-hadbiztos, eljegyezte Déri Rezsin 
kisasszonyt. A vőlegény katholikus, a mennyasszony 
pedig zsidó vallású és így bizonyára buzgó hivei a 
polgári házasság életbe lépésének, minthogy addig 
nem kelhetnek egybe. 

— Leányrablás. Magyarország déli Vidéké-
nek szilaj vérű szerb legényei, ha nem kapják meg 
szóval azt a leánvt, akit f leségül kiszemeltek ma-
guknak. sommás uton végeznek a kedves fehérese-
léddel. Két-három jóbarátjuk kíséretében meglesik a 
választottat, derékon kapják, fölteszik a készenlétben 
álló kocsira és elvágtatnak vele mint a förgeteg. 
Magyarov Gácza nacybecskereki gazda a napokban 
jelentést tett a rendőrségnél, hotrv 19 esztendős Ka-
tlcza leányát Radovtnov Jova, Florin Alexa és Pet-
rov Andrie az utóbb a 29-ik gyilogezre ben mint 
tizedes katonáskodik, elrabolták s a legszorgosabb 
kutatás után sem tudtuk ráakadni. A csendőrség 
most erősen nyomozza a leányrablókat. 

— Megőrült a vonaton. A szegedi vasúti 
állomáson izgalmas jelenet játszódott le vasárnap 
éjjel — irja levelezőnk. Egy utas ugrott le a vonat-
ról és hangosan kiabálni kezdett: „Sós fürdő ! sós 
fürdő*! Azután sorra járta az utasokat és minden-
kinek megveregette a térdét, vállát, óriási ijedelmet 
okzva a vonaton. Szekula rendőr biztos partfogása 
alá vette a szerencsétlen embert, a kiről kiderült hocry 
Petrovics Miklós versecz kereskedő és a vonaton 
utazás közben megőrült. A rendőrség a kórházba 
szállította és családját táviratilag értesítette a szo-
moru esetről 

— Paraszt, mi van a zsákban ? A kő-
bányai angyalföldi, budai és egyéb vamoknál a fő-
városi derék pénzügyőrök ritka buzgalommal és 
szakértelemmel teljesitik kötelességüket. Nincs az a 
szüzdohány, melynek szagát neg ne éreznék, nincs 
nz a koppasztott élő liba. csirke és egyéb szárnyas 
és szárnyatlan állat, melyet megvámolás czéljából 
föl ne fedeznének. E czélból természetesen kikutat 
ják a sorompón átjövő kocsikat. 

SZENTES I LAP . 

I?y tettek tegnap Tóth Mátyás uram szekeré 
vei is, de semminemű megvámolandó jószágot nem 
találtak rajta Végre az egyik zöl lbéli huszár a ko-
csiüléskasában felfedezett egy zsákot, melybe'i valami 
mozgott. 

Paraszt, mi van a zsákban? Mit akartál 
ibecsempészni? kérdi egyik őre a pénzügyeknek. 
' — Ne tessen bántani, flnánez ur szólt an-
gyali nyugalommal Tóth Mátyás mert baj lészen. 

A pénzügyőr azonban n m hallgatott az okos 
szóra, hanem kihontotta a zsák száját, a melyből a 
másik pillnnatban egy hörcsög ugrott ki, neki egye-
nesen a pénzügyőrnek és leharapta annak a szüz-
dohányszaglóját. 

Lám mögmondtam, hogy baj lesz fináncz 
ur — szólt ismételten angyali nyugalommal Tóth 
Mátyás és az általános zavar és finánczveszede-
l'm közepette lovai közé cserdítve ostorával, elvág-
tatott. 

ÜAla pittatott 1876. r / Kitüntetve 1883. 
ETTINGER & Co., r>ÜR!CH, (Schweiz.) 

Magánosoknak bórmentve házhoz szállítva : 

Divatos mintázott női szövetek 14 kr. méterje 
„ diszes „ „ 47i/a kr. , 
, és tartós gyermekruha sz. 61ya kr. , 
, eredeti uriruha sz. 1 frt 22ya kr. , 

M i n t á k i ngyen . 
Valamint ezernyi színben mintázott a legelegánsabb 

női- és uri ruhaszövetek. 
Színezett divatképek ingyen, valamint gazdag minta-

gyüitemény ingyen és bérmentve. 1—5 

Szerkesztői üzenet. 
F. A. Horgos. Lapunk jövő számában kö-

zölni fogjuk. 

Berkecz Lászlónak 
Szegváron ujonan felépült háza a legjobb 

forgalmú helyen bolt helyiséggel bérbe, vagy 

örök áron eladó. Értekezhetui lehet Szegváron 

II t. 18 szám alalt a tulajdonossal. 4 — 4 

J M a g y a l k a l m i v é t e l I I I 

Kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésemnek 

a kispiacz-térről a Kossuth-térre 
való áthelyezése végett: 

Raktáron levő árukat a következő m é l y e i l 
leszállított árakon árus tom el: 

1 rőf jó mosó kart., melynek gyári ára 25 kr. csak 15 kr. 

1 rőf jó , vaál-karton, , „ „ 28 kr. csak 18 kr. 

1 rőf jó , zefir s atlasz sat., , , 38 kr. csak 28 kr. 

1 rőf dupla széles szövet , , * 35 kr. csak 24 kr. 

1 rőf , , , , , „ 45 kr. csak 30 kr. 

1 rőf , 5 3 kr. csak 35 kr. 

1 rőf . , , . . . 65 kr. csak 45 kr. 

1 rőf . , t , , „ 1 frt csak 55 kr. 

Ezenkívül minden a legfinomabb fél'íi 
és női ruha kelmék» mindennemű 

vásznak, sitt'on, zeür és kanavász-
nak, asztalnemüek, fértí és női 
szabó kellékek rendkívül olcsó: 
Gyári árakon alól kaphatók. 

Midőn e körülményre a t. közönség szi-

figyelmét felhívom, azon megjegyzéssel, h o g y 

ezen alkalmi vétel csak rövid 
ideig tart, ennélfogva saját érdekében áll 

mindenkinek raktáromat megtekinteni s szük 

ségleteit fedezni. 

Pontos, szolid és lelkiismeretes kiszolgá-

lásról üzletem jó hírneve kezeskedik. 

Kiváló tisztelettel : 

7 - 5 2 B U D A Y I M R E . 

ÉRTESITES. 
Alulírott van szerencsém a n. é. közön-

séggel tudatni, hogy fogászati körutamban 

Szentest érintve, a fogászat ugy conservativ, 

mint technikai részéből a Kass szállóban na-

ponta d. e. 8—lá-ig, d. u. ¡2—6 óráig ren-

delek. 

A conservativ fogorvoslas magában fog-

76 nám.. 

lalja a legkülönbözőbb fogoperatiókat a f o g -
húzást, mely akár helybeli érzéstele-
nítéssel, akár narkózis mellett eszkö-
zöltetik, — továbbá a iogtöuiést, mely 
cement, arany, ezüst, platina s 
réz ainalga in inal, vagy ezeknek com-
binált keverékével végeztetik. A tömési anyag 
lehet még szinarany, (mely a legjobb az 
eddig ismert tömőanyagok közt) és végre 
guttapercha. 

A fogászat második része vonatkozik 
műfogbetétekre kautschuk alappal. 

Midőn a n. é. közönséget saját érdeké-
ben kérem engem b. látogatásával megtisz-
telni, vagyok 

kiváló tisztelettel: 

Dr. Deustch Mátyás, 
egyet, orvostudor, fog- és száj-orvos. 

Budap. Szt.-Rókus kótház és Políklinika v. gy. orvosa. 

Eladó birtok. 
Tóth Kálmán Gyoma alatti birtokából 

mintegy 90 hold eladó. A birtok áll 80 hold 
fekete szántó és 10 hold kaszállóból, ára kis-
holdanként 225 frt. Mely összegből 9000 frt 
olcsó bank kölcsön, 6000 írt azonnal fize-
tendő s a még fen maradó hátralék 10 év 
alatt törleszthető. 

Értekezhetni tulajdonossal Gyoma 

Szentes, 1895. junius 27. 

1-2 Töth Ká lmán , 

MINDEN KUNIYKERESKEDESBEH 
kapható, 

tlr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosi! \ 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

ti „Megrongált ideg- és nemi rendszer" Ü 
60 krajezar 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd lieudt. Braunschweig. 17V52 

Hirdetés. 
özv. Erdődi Antalnénak szentesi lakosnőnek 

(lakik L 153. sz. háznál) a szegvári Korogy-

csárdai 100 hold földje több évekre 

haszonbérbe kiadó. 3V3 
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§ i f j . Z s o l d o s J t e r & a e a 

u szentesi téglagyárában kocsi- és 

o gyalog utak burkolására alkalmas 

g járda-tégla 

8 tiz évi jótállás mellett is, 
g továbbá fal- és kut-tégla, valamint 

8 vakolat nélküli építéshez alkalmas 

g sajtolt téglák, szabadalmazott fedél 

g cserép, négy és hatszögletes padolat-

:: téglák kaphatók. 10V10 

oooooooooo 

Mackfáí? 

Egyedüli gyártója a feltaláló: Mack Henrik Ulm a. D. 

legegyszerűbb és leggyorsabb mód p a l l é r o k a t , k é z e l ő k e t 
tb. csekély fáradsággal ugy keményíteni, hogy 

J 9 oly szépek, mint ha ujak volnának 
k i z á r ó l a g abban áll, hogy 

Mack dup l a k e m é n y í t ő j é v e l 
keményítjük azokat. 

Aki egyszei hasznait;», mindig csak eet alkalmazza. 
Mindenütt kapható 8, 10 és 20 krajcáros Cartonokbtn. 

Fbraktar osztrák magyar^rMág részér«: 
fotth U o t t l i r h . II < > nhen I IS í. 
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A „Hazai általános biztositóVészvénytársaság" 
megalapításának tervezete. 

Hazánk közgazdasági viszonyainak fejlődése az utóbbi 
években rendkívüli arányokat öltött; ipar és kereskedelem 
karöltve működnek nemzetünk anyagi jólétének előmozdítása 
érdekében s így a szemlélő önkéntelenül azon következtetésre 
jut, hogy a közgazdaság átalakulás időszakában be kell kö-
vetkeznie azon mozzanatnak, mely az általános jólét és a köz-
vagyon megteremtését és megtartását czélzó intézményt, a 
biztosítási ügyet is oly kerékvágásba tereli, hogy földmivelő 
államunk minden egyes polgára annak jótékony hatását érezze. 

A biztosítás a törvényhozás czélszerü intézkedései által 
is támogatást nyer s bár már eddig a társadalom minden 
rétegébén tért hódított, mindamellett azonban még nem érte 
el azon népszerűséget, melyet az intézmény jótékony befolyá-
sánál és hatásánál fogva megérdemel. Ezért ajánlatos, hogy a 
biztosítás lerén alapos és gyökeres változtatások létesíttesse-
nek. Ma, midőn lakosságunk szaporodik, midőn falvak és váro-
sok, épületek és egész városrészek, gyárak és egyéb vállala-
tok keletkeznek, midőn a modern kor összes újításait elsőnek 
akarjuk birni s midőn a nép művelődésén k fejlődésénél fogva 
mindinkább feltudja fogni a biztosítás jótékony hatását: 
szükséges, hogy ezen általános haladással a biztosítási intéz-
mény is lépést tartson. 

Felmerülhet az & kérdés is, vájjon van-e egy uj bizto-
sító intézetnek egyáltalában létjogosultsága és müködödési tere 
Magyarországon ? Erre a kérdésre, valamint azon inditó okokra, 
melyek bennünket egy uj biztosító társaság megalakulására 
ösztönöznek, ha röviden, de annál megdönthetetlenebb ada-
tokkal felelünk : 

1. Mint tudvalevő tényt hozzuk fel, hogy hazánkban 16 
év óta u j b i z t o s í t ó r é s z v é n y t á r s a s á g n e m 
a l a k u l t és jelenleg nem is az országban csupán egy hazai 
biztosító részvénytársaság működik. 

2. A statisztikai adatok révén kimutathatjuk, hogy az 
országb n levő épületeknek kétharmad része ez idő szerint 
biztosítatlan, nem is említve a biztosítatlan lévő állatállományt 
és egyéb ingóságokat; a balesetbiztosítási ágazat pedig még 
nagyon is kezdetleges állapotban van. 

d. A hazánkban működő biztosító társaságok között ugy 
a tüz-, valamint a jégágazatban egy úgynevezett k a r t e 1 áll 
fenn, mely a dijakat egyöntetűen állapítja meg s a biztosító 
fél, ha biztosítani óhajt, a megszabott dijakat megfizetni kény-
telen még akkor is, ha azok tulmagasak, mert oicsóbb díjtétel 
mellett egyik intézet sem fogadhatja el biztosításra. Hátrányos 
ezen egyezmény leginkább a gyári- és iparvállalatoknak. Mi 
e kartelhez csatlakozni nem fogunk, miáltal szabadon mozog-

ALAPÍTÁSI TERVEZET. 
,Hazai általános biztosító részvénytársaság" czég alatt egy biztosító társaság létesítését tervezik. Alulírott alapítók 

Ezen részvénytársaság, melyek tartama 90 évben állapittatik meg, 
a biztosítási ügyletek következő ágazataira fogja működési körét 
kiterjeszteni: 

a) tüz-, b) jégkár- és c) testi balesetek elleni biztosításra. 
A tarsaság fentartja magának a jogot, hogy esetleg más biztosí-

tási üzletágakat is működési körébe felvehessem. 
Az alapítandó részvénytársaság alaptőkéje 1 millió frt, mely 10.000 

darab egyenként 100 frt névértékkel, bemutatóra szóló részvényre oszlik 
Ezen részvénytőkere az aláírások 1895. évi junius hó végéig tar-

tatnak, megjegyeztetvén, hogy a befizetések a Budapest Vili., IX és X. 
kerületi takarékpénztárnál (Budapesten Űllöi-ut ± sz.) történnek. 

A kereskedelmi törvény 151 §-a értelmében és a 153. joghatá-
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: 

hatunk majd, s a koczkázatok gondos megválogatása mellett 
megfelelő jutányos díjtételek megszabása által fogjuk az üzlet-
szerzést művelhetni. 

4. Az általunk tervbe vett müvelet folytán erős meggyő-
ződésünk, hogy a részvényesek tőkebefektetése nemcsak évről-
évre a megfelelő kamatot meghozza, hanem, hogy a rész-
vénynek mint olyannak meg lesz a belső értéke és a megfe-
lelő tőzsdei árfolyama is. 

5. Noha vállalatunknak semmiféle politikai színezetet 
kölcsönözni nem akarunk, mégis fontos tényezőként kívánjuk 
felhozni, hogy létesítendő társaságunk élére egy oly egyéni-
séget sikerült megnyernünk, kinek neve még akkor is, ha en-
nél aktiv szerepet nem vinne, egy programm, s vállalatunk 
gyors lendüiését biztosítaná. Örömmel constatáljuk azonban, 
hogy őzen férfiú egyéniségének teljes tekintélyével fogja vállala-
tunkat felkarolni és támogatni, abban ténylegesen részt fog venni 
s igy azon ragaszkodás, mely országunkban személyéhez és 
nevéhez fűződik, mihamar intézetünkre is át fog ruházkodni. 

Kossuth Ferencz az, ki létesítendő társaságuuk. 
elnöki tisztjét elvállalta. 

A „ H a z a i á l t a l á n o s b i z t o s í t ó r é s z v é n y -
t á r s a s á g * a tüz-, jég- és baleset-biztosítási ágazatokat 
fogja működési körébe felvenni és czélul tűzi ki magáuak, 
hogy a biztosítási intézményt újítások és kedvezmények élet-
beléptetése által fogja népszerűsíteni és az intézményt magát 
még azoknál is, akik eddig az eszmétől némileg idegenkedtek, 
meg fogja kedveltetni. 

Alaptőkéje e gy m i l l i ó f r t b a n állapittatik meg,mely 
10,000 drb részvényre á 100 frt lesz felosztandó, kiemelvén, 
hogy a pénzügyi müveletet a Budapesten székelő VIII. IX. és 
X. kerületi takarékpénztár magára vállalta. 

A társaság vezetése: az igazgatóság, a választmány és 
a felügyelő bizottságból fog állani. 

Végül még felemiitjük, hogy társaságunk a megalakulás 
után azonnal a kezdet nehézségei nélkül fog működni, ameny-
nyiben egy kiterjedt ügynöki kar és megfelelő szakképzett 
tisztviselők állnak rendelkezésére, mig a legfontosabb tényező, 
az intézet vezetése egy oly férfiú kezébe lesz letéve, kinek e 
téren bőséges tapasztalatai vannak. 

Bennünket mindenkor a munka és az észszerű takarék-
kosság fog vezérelni és ezzel olyan hatalmat és tért fogunk 
maKunknak kivívni, melyet törekvésünk és fáradhatatlan buz-
golkodásunk révén méltán megérdemlünk. 

Budapest, 1895. április ¡20 án. 
Az alapítók. 

30 frt lyával. az aláírás alkalmával minden aláirt részvény után d0o/0 

a fentnevezett takarékpénztárnál befizetendő. 
A további befizetések idejét és helyét alapszabályszerüleg az igaz-

gatóság határozandja meg. 
Az igazgatóság tagjait a kereskedelmi törvény 183. g-a értelmében, 

az első három üzleti évre az alapítók nevezik ki. Más előnyöket az 
alapítók maguknak fenn nem tartanak. 

A t. cz. részvényesek a Budapesten tar'andó alakuló közgyűlésre 
a Budapesti Közlönyben közzéteendő egyszeri hirdetmény utján fog-
nak meghivatni. 

Túljegyzés esetén az alapitók által reductió fog eszközöltetni. 
Budapest, 1895. május hó 1-én. 

Előjegyzések helyben Pollák Antal urnái eszközöltetnek. 
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Sieatag. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: „Szentesi első könyvnyomda réazvénytárgaaág' gyorggaj tóján. 




