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a kiadóhivatalban ós Upk ihordó luk a l j án , 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Ugrón és Apponyi. 
Az a szép és nemeshangu beszéd, me-

lyet gróf Apponyi Albert Kassán tartott, egy-

általában nem lepett meg bennünket; mert 

a nemzeti párt kiváló vezérének beszédeiben 

a szónoki szépségeket, a nemzeti érzés föl-

buzdulását, s az eszmék gazdagságát már 

régen megszoktuk. 

Szintén nem lepett meg, de nagy lelki 

gyönyörűségünkre szolgált pártunk vezérének 

Ugrón Gábornak a költségvetési vitában el-

mondott remek beszéde. Ám ebben a beszéd-

ben nem csupán a gondolatok magas szár-

nyalása, a logika ősereje, az Ítélet kérlelhet-

lensége és a hazafias érzés lángolása ragadt 

el bennünket. Hiszen ugy vagyunk a „nagy 

Székely* gyönyörű beszédeivel, mint a nap-

világgal, amelynek fényét és melegét meg-

szokottan élvezzük, s csak akkor komoro-

dunk el, ha kénytelenek vagyunk nélkülözni. 

Hanem ami ezúttal különösen megkapott 

bennünket, az Ugronnak amaz ötlete, hogy 

felszólitotta Apponyit, hogy lökje el a lába 

alól a szerencsétlen 67 es alapot, ame-

lyen a politikai és erkölcsi elzüllés fenyegeti 

a nemzetet, és jöjjön át pártjával együtt a 

függetlenségi zászló alá, amely iránt — több-

ször ismételt kijelentése szerint — hazafias 

tisztelettel és rokonszenvvel viseltetik. 

Ez e merész ötlet nem ok nélkül ébreszt 

messzemenő gondolatokat agyunkban és fel-

villanyozó érzéseket a lelkünkben. 

Elgondoljuk, hogy micsoda jövő várna 

erre az országra, ha Apponyiék csakugyan 

átjönnének a függetlenségi táborba. Az ér-

telmi és erkölcsi erőnek milyen kolosszális 

tömege döngetné akkor a 07-es kiegyezés 

korhadt épületét és követelne érvényesülést a 

hagyományos nemzeti aspiráczióknak ! 

S midőn ennek a tekintélyben, szellemi 

fölényben, erkölcsi súlyban óriási tábornak 

élén olyan zászlótartók állanának, mint Ug-

rón és Apponyi, akiknek egyéniségében a 

kiváló államférfiúi tulajdonok a szeplőtlen 

politikai erkölcscsel, törhetlen bátorsággal és 

lángoló hazafisággal egyesülnek, s akik a 

korona iránt is nem szervilizmussal, hanem 

az igazmondással bizonyítják alattvalói hűsé-

güket, - akkor ugyan hol van korrupezió 

olyan erős, kamarilla olyan hatalmas, amely 

kibirná állani ostromunkat? . • . 

Bizony szép álomkép ezé; ámde megva-

lósulására egyelőre még nincs kilátás. Ebben 

a pillanatban, midőn e sorokat irjuk, nem 

ismerjük ugyan még Apponyi válaszát Ug-

rón felszólítására, előre is tudjuk azonban, 

hogy ez a válasz vagy tagadó, vagy kitérő 

iesz; mert a nemzeti párt és annak vezére 

még nem vesztette el végkép hitét abban, 

hogy a 67-es alapon is lehet Magyarországot 

boldogiUmi, 

De ez a hit szemlátomást fogy; s az 

események fejlődése napról-napra közelebb 

hozza pártunkhoz Apponyiékat 

Egyáltalában nincs tehát kizárva, sőt 

sok okunk van reményleni, hogy az, ami 

most még csak álomkép, egykor megvalósul, s 

a magyarok Istene egy zászló alá sorakoztatja 

még nemzetünk Vét legnagyobb vezéralakját ? 

Ugront és Apponyit. 

Ebben a reményben ujult bátorsággal foly-

tassuk a harezot és jusson eszünkbe a költő 

intése : 9Mondottam ember: küzdj és bizva 
bízzál !* 

O r s z á g g y ű l é s . 
Nov. 11-én Papp Géza volt a költségvetési 

vita első szónoka, ki neki gyürkőzött annak, hogy 
egy kissé megvédelmezze a nagy tíánffyt. 

— Baba, álljon fel hadi lássuk jobban, biz-
tatják innen onnan is a Ház termetre nézve legki-
sebb tagját, kinek szónoklatai azonban mindig na-
gyobbak saját magasságánál Akármilyen beszéduel 
védte is a kis Papp a nagy Binffyt és annak párt-
ját, eMntén figyelemre alig talált, de később több 
figyelmesebb hallgatója akadt. Es Papp Géza most 
kötekedni kezdett plőbb Horánszkyval, kire egyizben 
ráfogta, bogy közbeszólt valamit beszédjébe. 

— Dehogy szóltam közbíí — tiltakozik Ho-
ránszky. 

— No hát akkor magában mondogatta, erő-
sítgette Papp Géza. 

— Az e ész beszédre nincs mondani valóm, 
felelte Horánszky nagy dpröltség közben. De Papp 
Géza cs k nem hagyta magat Most Ragályi Lajos-
sal kezdett ki, kinek a minapi nagy hatású beszéde 
alaposan felforgatta a kormánypárt nyugalmát. Be-
szélt, beszélt, beszédének jegyzetei szine eltemették 
már a szónokot amikor Vajay képviselő Papp Gézá-
nak a kormánypártot dicsérő szóáradatát azzal a 
közbrszólással szakította félbe : 

— Halott az a párt! 
— Ne lármázzon — szólt a jobboldali hegy 

mögül eiy másik Géza. a Kubinyi, — mert külön-
ben kiporoljuk a reverendát 

Vajay nem hagyta a dolgot annyibin, hanem 
visszavágott : 

— Ilyen kutyaugatás r.em imponál nekem. 
E közbeszólás után rögtön akczióba léptek a 

korrránypart generális segédei, Münnich Aurél és 
Ga járt Ödön és folytak a táigyalások a legújabb 
parlamenti afif irban. 

Ily sok viszontagság után fejezte be a kis Papp 
Géza a maga natry beszédét, melyre a pártonkivö-
líek ) észéről gr. Batthyány Tivadar rögtön megadta 
a kellő választ. Fiume képviselője ugyancsak erélye 
sen utasított vissza minden oly gyanúsítást, mintha 
a pártonkivülieknek eszébe jutna visszamenni a kor-
mánypártba. Beszélt aztán a képviselők inkompati-
bilitásáról a választási visszaélésekről a vicziná'is 
vasutaknál űzött visszaélésekről és sok minden 
egyébbről, a mivel erős borsot tört a kormány 
orra alá. 

Az obligát szdnet után Puls'ky Ágost szólalt 
fel. Előbb igen soká dicsőitette a kormány egyház-
politikáját, aztán belekezdett a nógrádi eset kima 
gyarázásába, miközben a legmu'atsagosabb tana 
csókkal szolgált Apponyi Albert grófnak. A közbe-
szólások egész özöne zudult & bőbeszédű exállamtit-
kárra, ki azonban minden közbeszólásra rögtön rea-
gált és nem zavartatta magát Egyes, nagyon is 
tulbuzgó kijelentései az ellenzék padjain tartós ka 
czaira adtak alkalmat, a miért az elnök egyizben 
Endrey képviselőt figyelmeztetésben is részesítette. 
Pulszky beszédjének meghallgatásaba belefáradt az 
tán az egész Ház és mindenki fellélegzett, mikor 
Pulszky Vi 5 órakor bsfejezte beszédét és Deésy 
Zoltán arra kérto a Hátat, bogy másnap mondhassa 
•1 beszédét. 

A nov. 15-iki ülés elején Ragályi Lajos meg-
ragadta az alkalmat, bogy Papp Gézának polemikus 
megjegyzéseire válaszoljon. Ragályi a Ház nagy fi-
gyelmű közt utasitott vissza minden inszinuácziót, 
melyet Papp Géza megeresztett I A férfias önérzet 
hangján jelentette ki Ragály, hogy ő kormánypárti 
képviselő korában sem tagadta meg nemzeti érzüle-
tét. A^ lendületes kis felszólalás általános tetszés-
sel találkozott. 

Ez inczidens után folytatták a költségvetési 
vitát, melynek folyamán a nemzeti párt részéről 
Deesy Zoltán szólalt fel és tárgyilagos, szakszerű fej-
tegetéseivel bírálgatta a budget tinancziális hibáit. A 
találó megjegyzések gyakran kihozták a figyelmesen 
hallgató Lukács László pénzügyminisztert szinte 
apathikusnak látszó nyugalmából. 

Majd Molnár Józsiás tudta a Ház figyelmét 
hosszabb időre lekötni igazán tartalmas és tanulságos 
beszédében. A vámszerződésekről, valutarendezésről, 
a gazdasági helyzet válságáról, a magyar érdekeknek 
mindenütt hátérbe való szorításáról elmondott alapos 
megfigyelései érdeklődést keltettek hallgatói előtt és 
midőn Molnár az előadóval folytatott polémiája után 
befejezte hosszabb beszédét, zajos helyesléssel talál-
kozott 

A vita további folyamán felszólalt a Ház egyik 
alelnöke : Berzeviczy Albert, a volt közoktatásügyi 
áliamtitkar, kinek beszédje, formai tekintetben ele-
gáns, tartalmi tekinteteben érdekes, politikai szem-
pontból azonban nagyon is téves volt. Berzeviczy 
arra a hálatlan feladatra vállalkozott, hogy megvé-
delmezze a Banfify kabinetet mi dea ellenzéki táma-
dás ellen. Bármily figyelmesen hallgatta is meg a 
Ház a volt álltmtitkár védbeszédét, számos kijelen-
tése határozottan provokált, hol indulatos, hol ha-
maros közbeszólásokat, mely k aztán az elnököt 
arra birták, hogy az ellenzéket felkérje arra, hogy 
hallgassa meg íigye emmel a kormánypárti beszé-
deket. 

Berzeviczy a mellett, hogy Bánffyt védte, Ap-
ponyit támadta is és főleg a felett sajuálkozott, hogy 
a nemzeti párt jeles vezére egészen letért már arról 
az útról, inely őt a kormánypárt felé vitte volna. 
Apponyi gróf nagy nyugalommal hallgatta meg e 
szinte kassandrai panaszt de alig lesz hajlandó a 
kesergő bánaton enyhíteni, hanem haladni fog to-
vábbra is azon az uton, mely öt a nemzeti aspi-
rícziók megvalósításához fogja vezetni. 

Az ülés utolsó szónoka Pázmándy Dénes volt. 
Specziális thémáját a horvátországi események ké-
pezték. A jelenleg folyó zászlósértési perbői kimu-
tatta, hogy a zágrábi események elő voltak készítve, 

Magyarország közlései révén pedig ismeretes Cru-
kovitc rsetből igazolta hogy a horvátországi kép-
vise'őknek a magyar parlamentbe köldött negyven 
topja azzal a kötött marsrutával van ellátva, hogy 
ot tsaját véleményüket soha elmondani ne merészel-
jék, hanem csak szavazzanak szavazzanak. 

Népszerűség-haj hászat. 

Az egykori demagóg képviselő: Vaduay 
Andor még mindig szomjúhozik a népszerű-
ségre, melyet politikai hitszegésével őrökre 
eljátszott. A hatalom édes ugyan, de a nép-
szerűség még annál is édesebb, s a ki egy-
szer bele kóstolt, soha se képes elfeledni an-
nak kellemes ízét. 

Mikor Vadnay ur ide került főispánnak, 
a függetlenségi és 48-aspárti polgárokat pró-
bálta magához édesgetni. A tekintélyesebb gaz-
dákhoz eljárogatott látogatóba, szorongatta a 
kezeiket, bókokat mondott nekik s minden 
lehető módon fraternizált velők. 

Mikor azonban látta, hogy az édesgetés 
nem ér semmit, mert az elvhű függetlenségi 
polgárság se nem akar se nem tud összeba-
rátkozni a renegáttal, akkor egy uj ötlete 
támadt. „Ha magam nem tudom magamat 
népszerűvé tenni, (igy okoskodott ő méltó-
sága) majd szerzek magamnak egy csapat 



t. oldal. 

kortest, a kik propagandát csinálnak a szá-
momra." 

És ugy tön a miként beszéle. Belópett 
a méltóságos ur a polgári olvasó körbe, i 
magas társaságával szerencsélteti a kör job 
bára egyszerű iparosokból álló tagjait. 

Szép a demokrata főispán, de még szebb 
az áldozatkész meczénás. Kapta tehát magát 
Vadnay ur, a két forint tagsági dij helyett 
fölajánlott a körnek évenként 300 frt tagsági 
dijat és pedig akként, hogy magára vállalta 
a körhelyiségért járó 300 forint haszonbér 
kifizetését. 

Hiszen elismerésre méltó volna ez az 
áldozatkészség; habár nincs olyan futó bo-
lond, a ki elbigyje, hogy ő méltósága min-
den számítás nélkül esett szerelembe azzal 
a körrel, a melynek azelőtt hírét se hallotta; 
mégis nem jutna eszünkbe gáncsoskodni, ha 
legalább bizonyosak volnánk abban, hogy a 
saját zsebéből gavallérkodik. 

De megvalljuk, egy kissé gyanús előt-
tünk a dolog. Mert ő méltósága, mikor 
körhelyiség haszonbérét kifizette, bélyeges 
nyugtát vett a háztulajdonostól. A bélyeges 
nyugta pedig aligha szükséges magán hasz-
nálatra, tehát nem épen indokolatlan az a 
föltevés, hogy a főispán a kormány ugyne 
vezett „rendelkezési alapjából* nagylelkűs-
ködik, s a bélyeges nyugta talán a száma 
dásához szükséges neki. 

Ha a tisztelt polgári kör nem restel a 
kormánytól szubvencziót elfogadni, s politi-
kai vagy egyéni czélokra árendiba adia ma-
gát a főispánnak, legyen neki az ő gusz-
tusa szerint. De azt már még sem lehet szó 
nélkül hagyni, ha Vadnay ur államköltségen 
akar magának népszerűséget és korteseket 
szerezni. 

* 

A népszerűség hajhászásnak egy másik 
módját is kieszelte ő méltósága. Közvetlen 
környezetiből kiszivárgottj hirek szerint ugya 
nis a városi tisztikar e'len i ciitott hajszát nem 
csupán hosszú vágyból folytatja. LP ke tele van 

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

Azalatt az űrügy alatt ugyanis, hogy a 
városi tisztviselők üzelmeit akarja kideríteni, 
nap-nap után maga elé czitálgatja azokat a 
feleket, a kiknek két év óta valamelyik vá-
rosi tisztviselőnél ügyes bajos dolguk fordult 
elő. Vallatóra fogja aztán őket, hogy adtak e 
valami munkadijat az illető tisztviselőnek, 
mert — úgymond — ő nem tűri, hogy a 
népet zsarolják. S mikor vége van a kihall-
gatásnak, az egyszerű polgárokat cognaccal, 
szivarral, traktálja, s kezüket szorongatva 
fraternizál velük. 

Igy akar a jó ember, az igazságos fő-
ispán hirére szert tenni. S nagy elbizakodot-
tan kí is jelentette, hogy: „Megmutatom, 
hogy fél év alatt népszerűbb 1 szek,mint Sima4,. 

Csakhogy, méltóságos ur, ahhoz, hogy 
az ember a népszerűségnek arra a zenithjére 
fölemelkedjék, amelyen Sima Ferencz áll, a 
következő csekélységek kívántatnak: hus*. 
esztendei önzetlen munka a közjóért, tánto 
ritbaflan elvszilárdság, rettenthetetlen és lan-
kadatlan kü dés a hatalommal a népjogok 
és az igazság védelmében, és az a meggyö-
keresedett köztudat, hogy az ember se a 
politikában, se a közéleti harczokban soha 
meg nem csalta a közönség bizalmit. 

Nos, méltóságos ur, méltóztassék meg-
ítélni, hogy ön, aki a legszilajabb független-
ségi képviselőből a legmamelukabb főispánná 
vedlett át s aki máról holnapra ugy váltó -
tatja a véleményét és álláspontját, mint más 
ember a kabátját, bir-e ezekkel az apró föl-
tételekkel ? 

Különben pedig legyen meggyőződve 
Méltóságod, hogy nem ér rá itt népsze-
rűségre vergődni; mert fél esz endő múlva 
— amely határidőt ki tetszett tűzni — Mél-
tóságod föispánsága saját magának is, meg 
nekünk is nem lesz egyéb, mint egy — 
r o s z e m l é k . i 

Helyi és vegyes hirek. 
- Pártértekezlet. A f. hó 18-ra 

ugyan izzó gyűlölettel az ellenzéki érzelmű'összehívott városi közgyűlésen előforduló 

tisztviselők iránt és szívesen megfojtaná őket, fontos tárgyak megbeszélése végett ma — 

egy kanál vizbpn ; do n hajs7ába egy kis fur 

fang is belejátszik. 

'vasárnap — délelőtt 10 órakor pártértekez-
; let lesz az I-ső 48-as kör helyiségében, melyre 

13 ?. oám 

a pártunkhoz tartozó képviselők figyelmét 
lapunk utján is felhívja a pártelnökség. 

— Máté fi Ká lmán mosakodása. 
ügylátszik, Vadnay Andoréknak nincs inyűkre 
a Hock János szerdai interpellácziója, amely-
ben kérdőre vonta a belügyminisztert az orv-
támadó Mátéfi Kálmánnak h. főszolgabíróvá 
történt kineveztetéséért. A vármegyeházánál 
tartott „családi tanács* határozata folytán 
ugyanis Mátéfi egy táviratot menesztett a bu-
dapesti lapokhoz, amelyben szimplicziter ta-
gadja, hogy orvtámadást követett el Sima 
Ferencz ellen, s gyalázatos tettét azzal men-
tegeti, hogy évekig tartó üldözésért nem tu-
dott Simától elégtételt kapni. Azokban a la-
pokban, amelyek ennek a távirati nyilatko-
zatnak helyet adtak, (a legtöbb lap ignorálta; 
Sima Ferencz a következő választ tette közzé : 

Igen tisztelt szerkesztő ur ! Hock János 
képviselőtársam által a csongrádi főszolga-
bíró kinevezése tárgyában a belügyminisz 
terhez intézett interpelláczió folytán Mátéffy 
Kálmán helyettes főszolgabíró egy nyilatko-
zatot tett közé, amelyben az általa ellenem 
elkövetett orvtámadásra azt mondja, hogy 
azért volt kénytelen bottal támadni rám, 
mert az általam ellene szórt rágalmakért 
másként elégtételt nem vehetett. A csongrád -
megyei kormányzatban uralkodó visszaélések 
kérlelhetetlen ostorozása miatt sok hitvány 
támadásnak voltam már kitéve; de azt ró-
lam egy becsületes ember sem mondhat a, 
hogy akitől kellett ne vettem s akit megille-
tett bármikor ne adtam volna bárkinek elég-
tétel*. Mátéffy tőlem elégtételt soha nem kért; 
mert igaz ugyan, hogy az akkor még tulaj-
donomat képezte Szentesi Lap-ban ő két 
ízben is zsarolással és okmányhamisitással 
volt vádolva; de ezeket a közleményeket 
ellene nem én, hanem egyet dr. Heltai Fe-
rencz, ismert fővárosi bizottsági tag, mási-
kat pedig dr. Szánthó Lajos csongrádmegyei 
képviselő irta. S ez utóbbi czikkért Mátéffy 
a királyi ügyészséggel meg is indíttatta a 
Szentesi Lap ellen a sa tópert. A királyi 
ügyész azonban a sajtópert a vádlevél be-
nyújtása előtt beszüntette. — Miért szün-
tette be ? Talán a Szentesi Lap kedvéért f 

A .SZENTES I LAP" TÁRCÁJA. 

Egy leányról. 
Irta: Bródl Sándor 

Felolvasni vittek, nem mondom meg hova. ne-
hoRy pletyka legyen belőle A T szántu'n, mindjárt j 
a Dráva mellett. Et?y érseki székhelyre ahol a la ! 
kosság kizárólag kálvinista, szóval: Seholvárra. I 

Mint rendesen, nem árért vittek felolvRsni. 
hogy felolvasásomat hallgassák. Eey idegrn embert 
akartak látni a magok nacry ismerőís^gében. Egy 
embert, aki írásból ól. Milyen hVönős lehet? A 
táncz előtt kellemes izgalom, amint felöl egy pó-' 
drimra. hogy jól láthassa mindenki. Csiklandozó 
bókokí t fog mondani ós a banketten mert ez 
a fő — egy S7ép tósztot a hölgyekre. 

Mindm ugy történt, ahogy elképzelték azok,' 
akik néhány kisasszony és gyermektelen fiatal asz-j 
szony izgatására lehívtak Csak én esalódtAm, csak 
én voltam meglepődve A nagyobb bajok nélkül 
végig ért felolvasás után. a banketten végig néz-
tem a közönségen. Az elnök — miféle elnök? —' 
ült mellettem és mulattatott a maga módja szerint.1 

biztosított, hogy az ő ekvipázsa fog kivinni holnap 
a vasúthoz. Sokat és jókat beszélt a lovairól, ma-
sráról csak annyit, hogy itt ő a legokosabb legmó j 
dosabb és a legnemesebb ember. Helyeseltem a 
beszédét és ezalatt átengedtem magara annak a 
gyönyörűségnek, amit idegen emberekkel való meg-' 
ismerkedés szerez az irónak. 

Milyen különös hely ez a Seholvnr. íme, a 
hölgyei mind szépek, csinosak és érdekesek mig 
férfiai kivétel nélkül lehetetlenek. Átok, véletlen, 
vagy valami természetes eredmény ez ? Miféle fejlő-, 
dési tőrvény tette itt csúffá a mí nemünket ? Elő-
ször is mind kicsinyek, mintha mindannyian a tér-
dükön járnának. Es e született gyöngeséget meg-
szerezte egy nyomorult szabó, aki rájuk szibadult. 
¿1 valóságosan Őrült ruhákat vart nekik. Végkép 

kivágott kis selymes, bársonyos fekete spenczereket, 
amelynek nyaka a fejük búbjáig ért ha mozogtak, 
pedig a nagy és sok mozgást kedvelte valamennyi. 
A félben maradt társaságban egy véletlenül meg-
nyúlt ur volt. Ugy látom gubernátor. A csúnyaság 
királya, egy síró, nevető ember, egy természetes 
gwimplaíne. A legszánalmasabb arczczal mondta a 
legotrombább tréfákat. A férfiak nevettek. Milyen 
hang. ! 

És a hölgyek? Vacsora végeztével a táncz-
teremben láttam csak milyenek. Mintha egészen 
idegen tajta volna. Magasak, karcsuk, feketék. Ne-
héz volt kiválasztanom közülök a legszebbel. Rá-' 
találtam, kkerestem mégis. Epen nem tánczoltj 
sorra kikosarazta az urakat. Magánosan ült egy 
szögletben. Az anyja ugy látszik, tánczolt. 1 

Három vagy négy ilyen szép lányt láttam eddig 
életemben. Azok az asszonyok között ami a békési 
föld a földek között. Csupa gazdagság, a feketeség, 
az élet, a tenyészet maga. Ez erős volt és mégis 
gracziozus. A lábai formásak, de nagyok, a kezei, 
kicsinyek, lelket perzselő alak, maga is megperzselve) 
már egy kissé, pedig alig múlhatott tizennyolez éves.! 
Az egész friss, kívánatos, mint a szőlő hajnalban, 
közvetlenül a szüret előtt. A szemei azonban be 
voltak esve mélyen és kettős karikával körülvéve. 
Ah, ismerem ezeket a lányokat, ezek azok, akik 
fiatalon megvénülnek, összefonnyadnak, megzava-
rodnak elméjükben is, sőt elbetegesednek, ha elég 
korán nem szeretnek. A lelkük olyan ! 

Bemutatkoztam, leültem mellé. 
— Miért nem tánezol ? 
— Mi köze hozzá? 
— Hohó I Terhére vagyok ? 
— Nem, ellenkezőleg. Ha tudni akarja azt is 

megmondom, miért nem tánczolok. 
— Miért? 
— Mert nincs itt, akivel nekem egyes-egyedül 

szabad tánczolní. 
Egy kellemetlen, zsarnok vőlegeny . . . Meglátta 

gondolatomat. 

— Nem vőlegény, más. 
— Ertem ! Büszke vagyok bizalmára. 
— Es ha nem büszke is, olyan hangulatban 

vagyok, bogy elmondok mindent. Nem csak magá-
nak, mindenkinek. 

— Ki fogom kiabálni az egész bálnak Ide ia 
erőszakkal hoztak el, nem vagyok én magára kí-
váncsi. Hiába szekíroznak, hiába tesznek akármit, 
még sem leszek másé. 

Az apja ezukrot hozott. Mérgesen elvette. Az 
apa látható örömmel, hogy más kurizál a leányá-
nak, tovább ment. 

— Ajánlani fognak magának, hogy vegyen el, 
mindenkinek ajánlanak. 

— Én szívesen, mikor? 
Ily gyorsan se kötöttem még házasságot. 

El voltam bűvölve és egy kissé megrémülve is 
Mily őszinteség, mennyi szenvedély. Az ilyesmitől 
egészen elszokik az ember a nagyvilágban, bát haj-
landó azt hinni, hogy az már betegség. 

Nem, egy caeppet sem volt beteg az én le-
ányom. Egy kissé elkeseredett, egy kissé túlzott, 
ez az egész. 

— Eltiltottak egymástól bennünket. 
— Ez ellen nem lehet tenni. 
Mosolygott. 
— És mindenféle pletykákat hoznak róla. 

Hogy a czigánynak adós maradt az éjjeli zene 
árával. 

— Képtelenség! 
— Hogy atyám pénzért le fogja mondatni 

rólam. Pénzt ad neki. 
— Pfuj! 
Hízelgő csaknem kaczér tekintetet vetett rám. 
— Maga jó és okos ember, szeretem magát, 

maga az egyetlen, aki a mi pártunkon van. 
Nem tiltakozhattam. A mama megjött. Ki-

vörösödve a táncztól, amiért azégyette magát, kü-
lönben is szórakozottan. 

(Folytatása következik.) 



. 3. oldat. 

Akinek becsületügyével a közvádló ugy bá-1 
nik el, azzal csak a bünfenyitő törvényszék 
számolhat s nem a gavallértársadalom s szá-
molnia kell vele a belügyminiszternek, aki 
őre a közigazgatás becsületének. Budapest, 
1895. november 15. Tisztelettel S i m a Fe-
rencz országos képviselő. 

— Egy önérzetes tisztviselő 
lemondása. Dr. Szánthó Lajos egész vá-
ratlanul lemondott a városnál viselt jegyzői 
állásáról. A lemondás irásba foglalt indo-
kait nem ismerjük ugyan, de biztos tudomá-
sunk szerint dr. Szánthót erre a lépésre 
egyfelől az a vad hajsza, melyet a főispán j 
az ellenzéki érzelmű városi tisztviselők ellen 
folytat, másfelől pedig az a kvalifikálhatlak 
bánásmód indította, melyben ugyancsak a 
főispán részesíti a tisztikar egyes tagjait. 
Félreértések kikerülése végett sietünk megje-
gyezni, hogy a főispáni vizsgálat dr. Szánthó 
hivatalát teljesen rendben találta, s hogy 
•ele szemben a főispán semmi durvaságot 
sem követett el. Ámde a főispán modora, 
viselkedése és tendencziája a tisztikarral 
szemben annyira vérlázító, hogy dr. Szánthó 
önérzetével nem tudja összeegyeztetni, hogy 
ilyen uralom alatt egy perczig is hivaloskod-
jék. A jegyzői állást különben is csak a 
párt felszólítására vállalta el; s lemondásá-
val isméta pártnak vélszolgálatot tenni, mert 
abban a végletekig menő harczban, mely 
a legközelebbi jövőben a főispán és az el-
lenzék között vívódik, neki mint az ellenzék 
egyik vezértagjának, jelentékeny szerep jut ; 
tehát szüksége van — cselekvési szabad-
ságra. 

— A száj- és körömfájás megszűnt. 
Ezzel az örvendetes jelentéssel lepte meg a városi 
állatorvos a hatóságot. A jelentés beterjesztetett az 
alispánhoz s igy előreláthatólag a város határa ma 
vagy holnap a zár alól feloldatik 

M a i tárcánk. Napokkal előbb jelentettük, 
hogy tárcarovatunk élénkítésére a legünnepeltebb 
fővárosi irók eredeti, Bródi Sándornak, írott tárcáit 
szereztük és mutatjuk be. Mai tárcánkban lapunk 
ssámára a kiváló elbeszélőnek egy hangulatos képét 
mutatjuk be, ezt követik sűrű egymásutánban a 
legjelesebb irók eredeti dolgozatai. 

— Érdekes estély. Ma este egy átutazó 
müvész-társaság a Kass-vendéglő helyiségében ér-
dekes előadást tart. Mutatványai a fizika és vegytan 
köréből vett optikai tüneményekből és gondolatol-
vasásból állanak. A hozzánk beküldött műsor 
következő: 1. Magyar gondolatolvasónő Lenormand, 
aki a műsor állítása szerint a vaiesi herczeg, to-
vábbá néhai Rudolf trónörökös és más fejedelmi 
személyek előtt produkálta magát. 2. Morlini, illu-
zionista és spiritiszta 3. Ezeregy éj vagy a varázs 
tündér mint virágkertésznő. Előadja Flóra büvésznő, 
4. A világ legnagyobb csodáinak egyike, az átlátszó 
nő. 5. Fonográf, mely a herczegprimás és Bismarck 
hangját produkálja. Az előadás 8 órakor kezdődik. 
Beiépti dij személyenkint 20 kr. 

— Kata l in bál. A Il-ik 48-as kör saját 
könyvtára javára az alsópárti kávéházban f. hó 24-én 
30 kr. belépti dij mellett Katalin bálát rendez, melyre 
fölhívjuk az érdeklődők figyelmét. 

— Jótékonyoaélu bál. A szentesi iparos 
ifjak önképző kör« f. hó 23-án szombaton a Kass 
vendéglő nagytermében jótékonycséiu zártkörű bálit 
rendez. Belépti-űij személyenként 1 frt. család-jegy 
2 frt 60 kr. 

— Járvány a szomszédban. Szegvár és 
Mindszent községekben az állatok között n száj és 
körömfájás fellépett, minek következtében a ható-
ság az előirt óvintézkedéseket megtette. 

— Kub ikosok figyelmébe. A Tisza Körös-
zugi ármentesitési és belvizszabályozó társulat szen-
tesi szakaszára kubikosokat keresnek. Jelentkezni a 
helyszínén lehet. 

— Kényszer utazás. Szántó Zsuzsánna 
nevú szentesi leányt a szegedi rkapitányság csavar-
gás miatt kényszer útlevéllel hszaküldte. 

— Lopás. Kósa Juliánná a napokban Kuti 
Mihály kárára egy 5 frt 50 kr, Lengyel István kárára 

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

pedig egy 5 frt értékű párnát ellopott, s azokat ál-
lítása szerint Prekopp Pannának adta át, a ki a 
zsákmányokért jó vacsorát adott neki. A tolvaj beis- ( 

merésben van, Prekopp Panna azonban mindent ta-
gad. A rendőrség az ügyet áttette a kir. járásbí-
rósághoz. 

— Osztálysorsjegyek — melyek közked-
veltségnek örvendenek — a szentesi takarékpénztárnál 
kaphatók. Megjegyezzük, hogy az első húzás alkal-
mával a nevezett takarékpénztártóljvásárolt sorsjegyek 
tulajdono aj közül többen nyertek kiesebb összege-
ket ; a kik azonban nyereményhez nem jutottak, s 
a második húzásnál — mely az elsőnél sokkai na-
gyobb nyereményeket nyújt — szerencsét akarnak 
próbálni régi, sorsjegyeiket az illető összeg lefizetése 
mellett uj sorsjegyekkel kicserélhetik. 

— Zsebkendő-ujság. Érdekes ujitást hozott 
be egy spanyol lap. November 2-án jelent meg az 
első száma a Tela cortada-nak, mely vászonon van 
nyomatva. Ez a szatirikus illusztrált heti lap az első 
számban értekezést kö*öl a zsebkendőről ,s egyben 
magyarázatát adia a praktikus újdonságnak : a lapot 
zsebkendőnek használni, a mennyiben egyszerű mo-
sás elégséges a nyomdalesték letörölésére. Az előfi-
zetők tehát minden héten egy tizenhat oldalas la-
pon kivül nyolez zsebkendő birtokába jutnak csekély 
<25 centimért. A lap kiadója Madridnak egy tekin-
télyes fehérnemügyárosa. 

— Letépett menyasszonyi koszorú. He-
vesmegyében, Detk községben, a napokban három 
pár esküdött egymás után az állami anyakönyvve-
zetőnél. A párok díszesen felöltözve indultak az anya-
könyvezető elé, De csak az első pár jutott el igy a 
faluházához, mert a második és harmadik párnak 
a pirókja előtt útját állta Paroczay János harangozó 
és letépte az e?yik menyasszonyról a koszorút, mi-
vel — állítása szerint — a pap azt parancsolta 
hogy közó.iseges ruhában szabad csak a polgári 
házasságot megkötni. A násznép megbotránkozva 
beszélte el az anyakőnyvvezetőnek az esetet, ki er-
ről nyomban jegyzőkönyvet vett fel. A kihallgatott 
harangozó azt vallotta, bogy Fehér Ignácz adminiszt-
rátor parancsa következtében járt el. Az ügyet a 
gyöngyösi főszolgabíróhoz terjesztettrk fel. 

— Parlamenti affér. A képviselőház szer-
dai ülése után Pulszky Ágost és Szentiványi Árpád 
a nemzeti párt alelnöke között a nógrádi alispán 
miatt affér támadt, amelynek a folytatása pisztoly 
párbaj lett, amely a Ferencz J'Szs» f kaszarnya lo 
vaglóiskolájában csütörtökön reggel ment vé*:be. 
Segédek voltak Pulszky részéről Ga.ár Ödön és 
Münnich Aurél Szentivái.yi rjszóről gróf Bethlen 
Gábor és g óf Pongrácz Karoly országgyűlési Képvi-
selők. A föltételek egyszeri golyóváltásról szóltak, de 
mivel a ellenfelek a lövésre megallapitott időn oelül 
nem éltek lövési jogukkal a segédek befejezettnek 
nyilvánítottak az. párbajt. Pulszky ós Szentiványi azu 
tán kibékültek, s Pulszky kijelentette, hogy Scitovszky 
alispánt m igínbrcsületében sérteni nem akarta. Erre 
Szentiványi Árpád is visszavonta a sértő kifejezéseket. 

— liemiiSgett i*kolá*fiuk. Gieiiadábm 
(Mexikó), mint egy nyew-yorki távirat jelenti, egy 
nagy isko'a leégett. A s'ázötven tanuló közül, akik 
épp akkor az osztalyban volta < nagyon sokan benn 
égtek. Harminczegy holtestet már kihúztak a romok 
közül. Érős a pyanu. hogy a veszedelmet gyujtoga 
tás okozta. Két tanulót, akik a tűz kitörése előtt 
büntetést kaptak, mint gyanúsakat letartóztattak. 

— Az igazmondó Gyuluska. A mama 
kis :dőre egyedül hagyta fiacskáját a ház egy ba-
rátiával a k;nek a látogatásait nem igen szivesen 
fogadta. 

— Mondja csak bácsi, nem kar még elnienn 
kérdi Gyuluska. 

— Miért kérdezed, kis barátom ? 
— Mert éhes vagy >k. 
-- Nos, ésP . . . 
— A mama p^dig n/.t mrnta n cselédnek, hopy 

addig ne tálaljon, a nvg a bácsi el nem megy 
— Próba-bázahság. Megtörtént már e^y 

pár helyen, hogy a polgári házasság jogi természe-
tével nem bmerős egyszerű .agy tudatlan emberek 
próba-házasságot akartak kötn> az állami anyakönyv 
vezMrt előtt de annak niegmagyará á^a után b» le 
nyupollak a változhat'lanba & ha csalódottan is, 
megkötötték a nem időre szóló házasságot. De akadt 
már olyan pár is, a melyiknek semmi áron nem 
k II a polgári házasság, próba-házasság nélkül. Nagy-
Szent Miklóson történt. Egy özvegyember és egy 
özvegyasszony állítottak be az anyakönyvi hivatalba 
s előadták, hogy fk mindketten gör. keleti vallásúak 
s Jhá/asságra kívánnak lépni, ¿de egyelőre csak a 
jövő évi augusztus elsejéig. S ha addig békén meg-
férnek és látják, hogy természelők megegyezik, meg 
kötik a végleges házasságot Hiába beszólt nekik az 
anyakönyyezető. hogy ez lehetetlen, az óvatos Öz-
vegyek e kijelentéssel hagyták el a hivatalt: 

— Már mi csak mégis . kiprób 
természetét. S ha látjuk, hogy |éi4Ni 
eljövünk az úrhoz augusztós elsején. 

Azt hisszük azonban, hogy a tisztéit pár nem 
fog elmenni az anyakönyv vezetőhöz. Augusztus 
messze van s addig bizonyára kiismerik annyira 
egymást, hogy az egyik jobbra a másik balra 
menjen. 

Nagy alkalmi 
vétel!!! 

Posztók dupla sz. női és férfi ruhára. 

Szövetek dupla sz. női s férfi ruhára. 

Barchetok a legjobb mosók. 

Selyem, plüseh, bársony és diszek. 

Berliner és posztó téli kendők. 

Meglepő olcsó áron árusittat-

nak el óriási választékban! 

BUDAY I M R E 
kézmű-, divat- és rövidáru kereskedésében 

S z e n t e s e n , 

a «Szentesi (nagy) Takarékpénztár" házában. 

12404/1895. Csongrádvármegye alispánjától 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál Üre-

sedésben levő, s évi 5UU frt fizetéssel a folyó 
évre 100 frt fizetés^ pótlékkal díjazott köz-
ponti kiadói állásra ezennel pályázatot hir-
detek, s felhívom azokat, kik ezen tiszti.áiiást 
elnyerni kívánjak, hogy képesítettségüket és 
erkölcsi magaviseletüket igazoio okmányok-
kal kehően felszerelt pályázati kérvényeiket 
18J5. évi november 21-ik napjának d. u. 5 
órájáig hozzam nyújtsák be. 

Szentes, 1895. november 5. 

Dr. Csató Zsigmond, 
3 J alispan. 

11352/1895. Csongrád ármegye alispánjától. 

Palyazati hirdetmény. 
Szeme* rendezett tanácsú vaiosnál Üre-

sedésben levő, s 400 frt évi fizetéssel java-
vadalniazott írnoki állásra ezennel pályázatot 
hirdetek, s ielhivoin mindazokat, kik ezen 
írnoki állást elnyerni kívánják, hogy képesi-
tettségü t és erkölcsi magaviseletüket iga-
zoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvé-
nyeiket 1895. évi november ¿0 napjának d. 
u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. nov. 4. 

3 3 Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 

elnyálkásodás és rekedtség ellen 
igen fó liáziszer a RÉTHY-féle 

mely a köhögést csillapítja és a nyálkát 
feloldja. 

Kellemes ize folytán a gyermekek is szive-
sen veszik. 

£gy doboz ára 30 kr. 
K a p h a t ó : 

Váradi Lajos, ifj. Váradi Lajos és Vladár 

Sándor gyógyszerész uraknál Szentesen. 



18* síim. 

írás-Üzlet 
, . vO. .UJ 

Van szerencsém a tisztelt nagyérdemű 

kttfcfenségnek becses tudomására hozni, hogy 

órás-üzletemet 
a Mácsai Lajos ur házában (Kossuth utcza, 
a tolt K i s s S á n d o r-féle üzlethelyiségében 
megnyitottam. 

Tltfb évi gyakorlattal szerzett tapaszta 
látaim folytán *t>h helyzetbén vagyok, mi 
szerint tisztelt megrendelőim igényeit teljesen 
kielégíthetem. 

Elvállalok mindennemű fali és zseb-
óra javításokat, úgyszintén varrógép ja 
vitásokat is, meíyeket a legpontosabb és leg 
jutányosabb árakon 2 évi jótállás mellett 
késeitek. 

A t. kOzönség b. párt fogását kérve 

1 3 

kiváló tisztelettel: 

Végeler JA nos, 
niűórás Szentesen. 
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399. fíisp. 1895. Oongridvármegje főispánjától. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
Csongrád vármegye törvényhatóságánál 

rendszsresitett s az 1895. év végével az 
1886: XXI. t.-cz. rendelkezései értelmében 
üresedésbe jövő a vál sztás utján betöltendő 
tiszti állásoknak betöltése a folyó évi de 
czember hó folyamán tartandó törvényható 
sági tisztujitószéken fog megejteni. 

Az üresedésbe jövő alispáni állással 2200 
frt fizetés természetbeni lakás és 600 frt 
utiátalányból, — a főjegyzői állással 1550 
frt fizetés és 300 frt lakbérből, — a I. al-
jegyzői állással 900 frt fizetés és 200 frt 
lakbérből, — a II. aljegyzői állással 850 frt 
fizetés és 150 frt lakbérből, — a III. aljegy-
zői állással 750 frt fizetés és 150 frt lakbér-
ből, - a tiszti főügyészi állással 1100 frt 
fizetés és 300 frt lakbérből, — a főpénztár-
noki állással 1100 frt fizetés és 300 frt lak-
bérből, — az ellenőri állással 800 frt fize-
tés és 200 frt lakbérből, — az árvaszéki el-
nöki állással 1450 frt fizetés és 300 frt lak-

i tW. 

bérből, — az árvaszéki I. ülnöki állással 
1100 forint, fizetési a 300 frt lakbér-
ből, — a II. ülnöki állással 1100 frt fize-
tés és 300 frt lakbérből, — a III. ülnöki ál-
lással 1000 frt fizetés és 300 frt lakbérből, 
— a csongrádi,- tiszántúli és tiszáninneni já-
rási főszolgabírói állásokkal egyenkint 1100 
frt fizetés, 200 frt lakbér és 300 frt utiáta-
lányból s három szolgabírói állással egyenkint 
800 frt fizetés és 150 frt lakbérből álló ja-
vadalom van egybekötve. 

Felhívom mindazokat kik ezen tiszti 
állások valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
az 1883. I. t. cz.-ben megszabott képesített-
ségüket, s erkölcsi magaviseletüket igazoló bi 
zonyitványokkal felszerelt pályázati kérvényei-
ket ez évi deczember hó 3 napjának délután 
5 órájáig hozzám nyújtsák be; később be-
adott kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. 

Szentes, 1895. november 14-én. 

1-3 Vadnay Andor, Csongrádvárrnegye főiapáaja. 

A magyar osztály sorsjáték második osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és deczember 14-éig tart. 

Az első osztályban ki nem húzott o s z t á l y sorsjegyeknek ezen húzáshoz szükséges megújítása, minden további jogok 

eltfesztésének terhe mellett, november 26-ig eszközlendő, és pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál. 

Teljes sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a második húzásban résztvesznek a nélkül, hogy ezek meg-

újításának szüksége fennforogna. 

Vételsorsjegyek — a míg a készlet tart — és pedig: egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy 

huszad ttöl'fejfegy 4 koronáért az ismert eláiusitóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megren-

delésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. 

Budapest, 1895. november 1-én. 

Magyar Osztály sorsjáték Igazgatósága. 

Egy millió 
1,000.000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben az 

Nyeremények 

á l l n i n U a g jóváhagyott 

Magyar Osztály sorsjátékon, 
melynek 

iiagy nyeremény húzása 

1895. deczpmber 6—14-ig ejtetik meg. 

k o r o n a 

1 jutalom 600000 
I nyer. 400000 

, á 200000 

Megújítási sorsjegyek árai: 
t ORÍSZ 

2 ö f F T 

1 fiz^d 

2 f i t 

1 huszad 

1 frt 

Vétel-sorsjegyek: 
1 egész 40 frt 1 tized 4 frt 

1 fél 20 frt 1 huszad 2 frt 
tPorló fejében ö kr.. njánlolt levéléit 15 Lr. és nyereményjegyzékért 10 kr. 

%, íizeh ndő.) 

Ajánlja é* sfcétkÜTcti postautalvány ellenében v. utánvéttel is' 

I 
I 
I 

2 
2 
4 
10 
27 

100 
200 
1150 

20000 

á 
á 
á 
á 
á 

á 

á 
á 
á 
á 
á 

100000 
50000 
20000 
15000 
IOOOO 
8000 
6000 
2000 

1 0 0 0 -

200 
1 0 0 -

k o r o n a 

600000 
400000 
200000 
100000 
50000 
40000 

l 30000 
40000 
80000 

«62000 
200000 
200900 
230000 

2000000 
21499 á nyerem. — 43320000 

IEIIT1I KAROLY 
főelárusitó 

Budapest, Szervita-tér 3. sz. SArgöny-czlm i Lottoheintze, Bpest. 

í i f l f l a , i 8 z , e l t k ö z ö n s é * különböző számú több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátísokhoz jusson, — 
mP"

 soJsmy b e v á 8 á r ' á s á n á l » sorsjegyeket egymástól teljesen eltérő számokat állítok össze tetszés szerinti 
egész, fél, tited és Húszad sorsjegyekből — a fenti árakon. 

VeiVcVVÍÖÍS. Nyomat«'.t a kiadótulajdonos:\ Szentesi *első könyvnyomda részvénytársaság- gyorssajtóján. " ~ 




