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Szerkesztőség és kiadóhivatal 

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

küldendők. 

Vasárnap, deoaenW I , 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és uyilt-téri közleménye 
i kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint námit. 

Fmum nflrtfaiitfA 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Start Nándor 
es Szigethy L könyv- és 

papirkereskedéeébeo. 
Kéziratok nem adatnak viliza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vuaáriiap, azerdán és pénteken reggel. 

Etfyes szám á ra 5 kr. 

P6aMrk«MtA': 

SIMA FERENC Z. 
Paleläa aaerkaasUS: 

P INTÉR OVULA. 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkihordóink a l j á n , 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A béke érdekében. 

Köztudomásu tény, hogy azt az orszá-

gos hirü harczot, mely Csongrád vármegyé-

ben évek óta dul és rombol, nem a várme-

gyei e lenzék idézte elő, hanem provokálták j. - d ü , 

a visszaélések é a vármegye kormányzatá- \ 7 7 . 

ban lépten nyomon nyilvánuló hatalmi túl-

kapások; amelyeknek színezésére különben 

ezúttal nem akarunk keményebb szavakat 

haszt álni. 

Nem hipokrizis, hanem csupán a tiszta 

igazság, ha azt mondjuk, hogy amint soha 

nem féltük, ugy soha nem is kerestük a 

harczct, de számtalanszor kerestük a békét, 

Mert azt tartju! , hogy a háború amily di-

csőséges, ép oly káros, míg a békének csak 

áldásai vannak. 

Bár nem fáradtunk bele a viaskodásba, 

sőt érezzük, bogy a sikernek előestéjén vagyunk, 

ami fölvillanyoz és harczra hevit; mégis, sőt 

épen azért elérkezettnek lát;uk az időt arra, 

hogy véget vessünk az áldatlan tusának, s 

amit főispánok és miniszterek nem bírtak 

megcsinálni, csináljuk meg mi a — b é k é t . 

Ezek a gondolatok a vármegyei ellen-

zék vezérkarában beható tanácskozások anya 

gáui szolgáltak, s a megbeszélések folyamá-

ban konstatálva lett, hogy a helyzet a kö-

vetkező : 

A mai pártviszonyok között akármelyik 

párt kezében lesz a gyeplő, a nyugodt kor-

mányzás lehetetlen. Ha az ellenzék jut a ha-

talom polczára, a másik párt elég erős és 

elég gyűlölködő arra, hogy nehéz napokat 

készíthessen az ellenzéki tisztviselőknek. Vi-

szont ha a most uralkodó pártnak sikerülne 

mesterséges uton vagy cselfogásokkal ural-

mát meghosszabbítani, a vármegyei ellenzék 

elég hatalmas és elég agilis arra, hogy tart-

hatatlanná tehesse az állapotokat és irtó há-

borút folytathnsson a vármegyei kormányzat 

ellen. 

Tehát mindenkép ádáz harczra van ki-

látás, amolynek kifejlődése beláthatatlan. Csak 
egv bizonyos s ez az, hogy hatalmi mono-

polium mellett a béke abszolúte lehetetlen. 
Felmerült tehát az az eszme, hogy a 

hatalomban való kölcsönös részesedés alapján, 

a higgadtabb elemek koalicziójával állítsuk 

helyre a békét és biztosítsuk a nyugodt kor-

mányzást. S ez az eszme nem csupán az 

ellenzéké, hanem örömmel elfogadták azl a 

kormánypárt higgadtabb elemei is, akikkel 

ebben a dologban az ellenzék vezérkara érint-

kezésbe lépett. 

A tanácskozások folyamában hangsúlyozva 

lett (s ez a legfényesebb bizonyítéka az el-

lenzék önzetlenségének) hogy ez a nemes 

czél csak ugy valósitható meg, ha a most 

uralkodó párt érzékenységével és veheraeu-

cziájával szemben a vármegyei ellenzék el-

megy az engedékenység és lojalitás legszél-

sőbb határáig; ami különben annál könnyebb, 

mert mi nem hatalomért, nem személyes előnyö-

dért, hanem az igazság és a jog uralmáért 

A kitűzött czél: a b é k e é r d e k é b e n 

tehát a lojális előzékenységet odáig kell vin-

nünk, hogy ne igényeljük magunk részére a 

a kizárólagos hatalmat, sőt ne igényeljük a 

pártarany szerint megillető oroszlánrészt se, 

hanem elégedjünk meg azzal, hogy a 

tisztikarban két-három taggal legyünk kép-

viselve. S a t u i t ő , e n g e d j ü k á t a z 

a l i s p á n s á g o t a k o r m á n y p a r t n a k . 

Ennyi lojálitásért, -ennyi önzetlenségért 

viszont teljes joggal meg követeinetjük és meg 

is követeljük, hogy a tisztikarból eltávolíttas-

sák az a néhány ember, akik az évek óta 

tartó küzdelemben egyénileg annyira expo-

nálták magukat, s az ellenzék irányabau oly 

engesztelhetetlen gyúiöiségel táplálnak, hogy 

hivatalban maradasuk a békét nemcsak ve-

szélyeztetné, hanem előreláthatólag lehetet-

lenné tenné. Ezeknek helyét loglaiják el oly 

k o r m á n y p a r t i iértiak, akik a beké. ő*4aü-

tén akarjak, s akiknek joakarataban az ellenzék 

is megbizik. Midőn ezt egész őszintén kije-

lentjük, nem vezet bennünket boszu-poutika, 

csak a kitűzött czél: a béke érdeke; meit 

hiszen ugy is tudjuk — és bizony nem iri-

gyeljük — hogy a koruiany majd talal mo-

dot a választásnál meilőzöttek kárpótlására. 

Bevalljuk, nogy az erről folytatott ta-

nácskozásokban nagy megfontolást kívánt 

az a nagy horderejű kérdés, hogy kit 

ültessünk az alispáni székbe t Meit hiszen 

legtőkép a varmegye lejétől, az alispántól 

lügg a varmegyei közkormányzat szelleme 

és iránya, 

Bizony nem kis leiadat a csongrad var-

megyei kormánypártban olyan léiliut talalui, 

akiben az ellenzék is egyesülve látja azokat 

az egyéni tulajdonokat, melyek a kitűzött 

czél elérésének garancziait képezik. 

Mert ainiiy szép és nemes, ép oly nagy és 

nehéz leiadat suiyosodik arra a térti ura, aki 

ebben a zilált viszonyairól hírhedt varme-

gyében a közkormanyzat élén a béke vissza-

állítására és megszilárditasára vallalkozik. 

ide ueni elég a tudományos képzettség, a 

közigazgatásban való jartassag és a munka-

képesség ; ezeken kívül uiég részrehajiatlan-

ságra, elfogulatlan objektivitásra, mérsékletre 

és nagy jóakaratra, nemes ambicziöra és jel-

lemszilárdságra is elengedhetlen szükség van. 

Akiben mind ezeket a tulajdonokat fel-

találjuk, az — dr . K e l e m e n B é l a , volt 

dorozsmai főszolgabíró; aki megyei tisztvi-

selő korában az itteni harczból kivette ugyan 

a maga osztályrészét, de tapintatos és min-

den izében gavallér embernek bizonyult, s 

mint ilyen, sikeresen megőrizte egyéni és 

köztiszviselői reputácziójának teljes integri-

tását. Politikai ellenfelünk volt, (az ma is,) 

de midőn önként visszavonult, mint tisztes-

séges ellenfél, magával vitte (és birja ma is,) 

a vármegyei ellenzék becsülését. 

Ily férfiú kezébe a vármegyei ellenzék 

bizonyára megnyugvással látja az alispáni 

hatalmat, meg bízik abban, hogy békemisszió-

ját hiven betölti. E bizalom t an osztozniok 

kell a kormánypárt higgadtabb elemeinek is. 

S így Kelemen Béla megválasztatását amily 

melegen ajánljuk, ép oly biztosnak tekintjük. 

Pártügyesülés. 

A függetlenségi és 48-as part két árnyalatának 
annyira kivánatos es miuden oldalról sürgetett egye-
sülését a ket kör altal kiküldött bizottság mar elő-
készítette. Az egyebules alapjául ugyanis kölcsönösen 
elfogadlak egy határozati ¿.vaslatol, melyet Kossuth 
Ferencz terjesztett elő, s mely ü következőkép hangzik : 

„A függetlenségi és 48-as párt ki-
jelenti, hogy mint eddig, ugy ezentúl is,a 
politikai küzdőtéren kizaróiag elvi alapon 
csak elvekért log küzdeni, egyedüli czélját 
az elvek diadala képezi. 

A párt az 1884. évi programmot a 
maga egészében tentartja és ezt megalkuvás 
nélkül igyekezik megvalósítani. 

A part törekvése oda irányul, hogy az 
1848. évi törvényhozás elveit ázott kifejezett 
szabadelvű irányban érvényre juttassa. 

A párt mint eddig, ezentúl is küzdeni 
fog mindazon partok és kormányok eilen, 
melyek az löti7. Xil . t.-cz., valamint az 
ország önállóságát és önrendelkezési jogát 
sértő törvények len tartását tűzték magok 
elé, valamint azon pártok és minden uly 
törekvés ellen, melyek az 1848. évi törvény-
hozás elveivel és szellemével ellenkező 
irányban haladna. 

A párt általában a szabadságnak, a 
szabad irányu haladásnak, a jogegyenlő-
ségnek megvalósitasara törekszik. 
Párttagok csak azon lehetnek, kik a párt 
prograuimjának, valamint a párt elveinek 
megfelelő határozatok ellen sem az ország-
gyűlésen, sem a sajtónau, sem a közélet te-
rén ailást nem fog!aluak. 

Ezeknek kijelentése után a függetlenségi 
és 48-as párt határozatilag kimondja : azo 
kat, kik ezen elveket vallják, a párt tagjai-
nak tekinti, és az itt körülirt elvek alapjan 
kész a függetlenségi és 48-as párt másik 
árnyalatával egyesülni, sőt az egyesülésre 
a haza, az elvek érdekében a függetlenségi 
és 48-as párt másik árnyalatát ezennel 
felhivja." 

£ határozati javaslatban foglaltat alapjáu 
könnyű volna az egyesülés, mert ezeket mind a két 
kör tagjai — talán egy kettő kivételével — habo-
zás nélkül elfogadják. A Justb Eötvös párt tagjai 
már el is fogadták, csakhogy . . . . 

Csakhogy az elfogadással egyidejűiig gon-
doskodtak arról. ho6

ry bev^yók a pártba a viszály 



t. oldai. 

és egyenetlenség kovászát. A bizottsági tárgyalások 
befejezése utáu ugyanis fölvetették azt a kérdést, 
hogy aki az egyházpolitikai törvények eltörlését vagy 
r e t r o g r á d i r á n y b a n való megváltoztatását 
sürgeti, az tagja lehet-é a pártnak P A felelet az 
lett, hogy — nem lehet tagja. 

Ami a nevezett törvények eltörlését illeti, arra 
— talan Vajay Istvánon kivül — a pártnak egy 
tagja sem törekszik. Am ez a kifejezés, hogy: .ret-
rog r ád i r á n y b a n v a l ó megvá l t o z t a-
tás" fölöttébb ruganyos, s az egyéni felfogás sze-
rint különböző ós egymással merőben ellentétes ér-
telmezésre szolgáltathat alkalmat. Például mi a pol-
gári házasság fakultatív formáját nemcsak üdvösnek 
és kívánatosnak, hanem a kötelező formánál sokkal 
szabadéivebbnek tartjuk, - ellenben Justh-Eötvö-
sök ezt a felfogásunkat valószínűleg retrográd irá-
nyának vagy épen reakczionárisnak hirdetik. íme, 
itt van a viszály és egyenetlenség kovásza. 

De van még egy kicsinyes akadály is. Justh-
Eötvöséknek derogál visszatérni az elhagyott fészekbe, 
s azt követelik, hogy a párt másik klub hejiségbe 
költözzek. Az anyapárt pedig ragaszkodik a még 
Irányi Dániel által kibérelt klubhelyiséghez, nem-
csak azért, mert alkalmas, hanem azért is, mivel a 
szerződési időből még két év hátra van. 

Persze, ez olyan apróság, ami fölött vitázni 
sem érdemes. De hát az ember néha egy kis kavics-
ban is megbotlik. 

Országgyűlés. 
Izgalmas napja volt csütörtökön a képviselő-

háznak és a jogos felháborodásnak olyan megnyi-
latkozása hangzott fel többször, minő a véderő vita 
óta csak nagyon ritkán volt hallható. És a ki ezt 
az izgalmr* felkeltette, a ki a szenvedélyeket felkor-
bácsolt isiuét a miniszterelnök volt, a ki nemcsak 
tadathnsá. at és a magyar közjogban való abszolút 
járt tlan&agat árulta el többszöri felszólalásaiban, ha-
nei oly tanokat is hirdetett melyek a magyar al-
kot'nányt egyenesen sértik és veszélyeztetik. 

Az álamháztartás részletes tárgyalás kezdődött 
mer és annak mindjárt első tételénél, mely a kirá-
lyi íá/.tartásról szol nagyszabású vita indult meg. 
Az előadó után első szónok, a nemzeti párt jeles 
tag a, az ősz Bánó József volt, a ki meleg hazafi-
sáp 61 athatott beszédében külön magyar kir ud-
var Urtás felállítása iránt sürgetett törvényhozási 
int fedéseket, akként hogy a magyar udvartartás 
a millenáris ünnepélyeknél már funkcziónálhacson. 
Err felállott Bánfify miniszterelnök, a ki szokása 
szeiiit összevissza hordott mindent, de zavaros és 
ért! etetlen előadásából csak az volt kivihető, hogy 
az udvartartás kérdésében többet tenni nem tart 
szük éi?esnek, mint a mennyi eddig már megtörtént. 
£z a megdöbbentő kijelentés kinos hatást tett az 
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egész házra és ugy Nánássy Ödön mint kivált Ug-
rón Gábor közjog, fejtegetései az összes ellenzéket 

felvil lanyozták. Hozzá j á ru l t éhez ff'ól Apponyii Al-

bert fényes beszéde a ki a miniszterelnök ál ásfog-
lalásnak veszélyességét tárta fel és az egész ellenzék 
viharos éljenzése közt jelentette ki hogy ha az ud-
vartartás kérdésének csak olyan megoldását terve-
zik a minőt a miniszterelnök hangoztatott akkor 
jobb, ha fentartják a status-quo-t, mert az, a mit 
miniszterelnök helyezett kilátásba, nem volna a kér-
désnek megoldása, hunem csak a nemzet meg-
alázása. 

De az izgalom csak ezután hágott tetőpont-
jára, mikor Polonyi Géza kérdésére Bánfify minisz-
terelnök azt a merész kijelentést tette, hogy az ud-
vartartás rendezésének kérdése tulajdonképpen nem 
is tartozik a ház elé, mert ez egyedül a korona 
joga. E kijelentés után a ház minden oldaláról 
egymásután állottak fel a szónokok, hogy a magyar 
közjogba és alkotmányba ütköző állítást visszauta-
sítsák. Ezt azonban megakadályozta az elnök ama 
kijelentése, hogy a vita a tétel felett már be van 
zárva, ehhez a tételhez tehát többé senki sem szól-
hat Igy tehát következett a szavazás, melynek ered-
ménye a tételnek egyhangúlag történt elfogadása lett. 

De a dolog ezzel nem volt elintézve és az ud-
vartartás kérdése felett való vita még ingerültebbeu 
ujult meg a következő : a kabinet-irodáról szóló té-
telnél, , 

Beöthy Ákos volt az első szónok, a ki hatal-
mas rögtönzésben mutatta ki, hogy a miniszerelnök-
nek állításai a magyar közjognak teljes nemismeré-
sét árulják el és sérelmet képeznek az alkotmányos-
ság ellen! Perczekig tartó taps és éljenzés zúgott 
fel, mikor Beöthy avval fejezte be beszédét, hogy 
a jelenlegi miniszterelnök soha sem ugy beszél, mint 
a korona tanácsához illik, hanem mindig ugy, mint 
egy udvaroncz. 

Szólottak ezut n m<$ Polónyi, Eötvös Károly, 
Nánássy Ödóii, Horváth Gyula es ismét Bánffy, a 
ki Eötvös és Horváth r ndreutasitásai ellen tiltako-
zott, mire aztán Hornászky Nándor olvasta fel a 
gyorsírói feljegyzések után leirt ama részét a minisz-
terelnök beszédének, mely a mindinkább fokozódó 
felháborodást felidézte és az ellenzék zajos tetszése 
közt szólította fel aminiszterelnököt, hogy magya-
rázza meg ezt a sérelmes mondásokat. Bantfy avval 
próbált kitérni, a világos magyarázat elől, hogy 
tioránszky felszólalását czélzatosságnak dekralálta. 
Ezt az inszinuácziót azonban Horánszky erelyesen 
visszautasította. 

Még Asbóth János és ismét Ugrón Gábor szó-
lottak a kerde.-.h z, mire a vitat, minthogy az idő 
előre haladt félbeszakították. Végezetül Ivanka Osz-
kár terjesztette elő a ház osztatlan figyelme közt 
szerdai elmaradt interpelláczióját a vidéki malom 
iparnak az ezredéves kiállításon való részvétele iránt. 
A kereskedelmi miniszter azonnal válaszolt. Válaszát 
a ház tudomásul vette. 

A pénteki ülcsben a kabinetiroda tételenél Jó-
sika Samu báró és Pázmándy Dénes szólaltak fel. 

A képviselőháznak a saját budgetje jó alkal-
mul szolgait rá, hogy behatóan foglalkozzék a par-
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lamenti reform kérdésével Középpontot e vitának 
három határozati javaslat adott: Polónyi Gézáé, 
moly a választói jogosultság kiterjesztése mellett a 
választások szabadságának és tisztaságának uj intéz-
ményes garancziáit kívánja: Holló Lajosé mely a 
képviselői inkompat bilitás eseteit akarja preczizeb-
ben és messzebbmenóleg megállapítani, mint ahogy 
ez az 1875. évi törvényben történt, végre Bartók 
Lajosé aki a parlamenti nyilvánosság biztosítása 
érdekében azt indítványozta, hogy az országgyűlési 
beszédek a hivatalos lapban szószennt közöltes-
senek. 

E javaslatok ellen Bánffy miniszterelnök beszélt, 
általános derültség közt jele tve ki, hogy inkompa-
tibilitás tekintetében nálunk legmesszebb van menve. 
A javaslatok mellett Hermán Ottó, Beöthy Akós, 
Oluy La'os és Gullner Gyula szólottak. 

Ez utóbbi beszéde reudjén Perczel Dezső bel-
ügyminiszter olyan botrányt szerzett, amelynek a 
magyar parlamentárizmus történetében, hála isten-
nek, eddig nem volt párja. 

Andreánszky Gábor báró egy közbeszólására 
ugyanis a miniszter igy vágott vissza: 

— Szemtelenség I 
Vad sczéna támadt erre. A baloldalon felug-

ráltak a képviselők, öklükkel fenyegetődztek és egy-
mást túlkiabálva követelték az elnöktől, hogy a 
minisztert utasítsa rendre. 

Az elnök nem tudta, hogy mit csináljon, csak 
csöngetett keservesen. Bizonnyal nehéz helyzetben 
volt, hisz hosszú közéleti pályája alatt sohasem for-
dult elő, hogy a parlamenti életet valaki, pláne egy 
miniszter, ily durván megsértette volna. 

Végre, miután Andreánszky és Perczel nyilat-
koztak s Ivánka Oszkár, konstatálván a miniszter 
kifejezésének parlamentbe nem illővoltát, felszólította 
a házelnököt a házszabályok alkalmazására, Szilágyi 
végre is kénytelen volt a b e l ü g y m i n i s z t e r t 
r e n d r e u t a s í t a n i . A keserű p lulát azonban 
megédesítette azzal, hogy egyben Andreánszkyt is 
rendreutasította. 

Ennek az izgalmas epizódnak a hatása alatt 
hagyta a ház a vita folytatását szombatra. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Pártértekezlet. A hétfőn tar-

tandó városi közgyűlésen előforduló ügyek 
megbeszélése végett ma — vasárnap — dél-
után 3 órakor az I-ső 48-as kör helyiségé-
ben pártértekezlet lesz; melyre e helyen is 
figyelmeztetjük a pártunkhoz tartozó városi 
képviselőket. 

— Al ispán-je lö l t . A vármegyei el-
lenzék vezérkara, a kormánypárt higgadtabb 
elemeivel egyetértve, a b é k e é r d e k é b e n 
dr. Kelemen Béla volt főszolgabírót óhajtja 
Csongrád vármegye alispáni székébe ültetni, 
dr. Kelemen Béla mint örömmel értesü-

Nem adja a lányát 
— Igaz történet — 

Folytatás. (37) 

Irta: Sima Ferencz. 

Felkelt az asztaltól, oda lépett hozzám, vál-
lamra tette a kezét. 

— Miklós, olvastad te valaha Jézus életét! 

— Igen. 
— Tudod-e, hogy Jézust ellenségei ölték meg ? 
— Igen. 
— Nos, az ellenségemnek én is megbocsáta-

nék. de tulajdon véremnek soha. — Mert ne hidd, 
h()ey Jézus többet szenvedett volna mint én, ki a 
lányom által lelkemre öntött méreg pusztító kínjá-
ban nap nap után vesztem erőmet, anélkül, hogy 
borzasztó szenvedésem csak egy pereznyi pibenőt 
engedne. Eh, de mit panaszoljak! — k áltott fel a 
boldogtalan ember — hiszen te látod, miként ve-
szek el. 

— De tudod-e, hogy egyetlen szó örök eny-
het adna lelkednek, s bizonyára boldogságot is. 
Csak azt az egy szót mond ki, hogy: megbocsá-
tasz!* Isten akarta mindazt, ami történt. Hát 
miért perelsz Isteneddel P Képzeld el, hogy mit szen-
ved haragod, engesztelhetetlenséged miatt gyer-
meked. 

— Szenved? Elhiszem, hiszen ő szeretett • 

igy az önvád keresztjét nem teheti le; de az ő 
sebét enyhíti a kéz, melyért az én lelkemet halá-
losan átdöfé. S nem sietteti-e halálomat az a tudat, 
hogy az én lányom közönséges ágyasnál nem 
egyéb. 

— Hogy érted ezt? Hiszen lányod férjével 
törvényesen egybe kelt. 

Szappanos Bertalan sápadt arczát halavány 
pir önté el, mint egy szélütőtt tántorogva rogyott 
egy székre. 

— Egybe kelt ? - Hol és miként ? 
Elmondtam neki. 
Hosszú, néma. kinos hallgatás következett. 
— Tehát egybekelt? - szólt végre halkan. 
Olyan volt ez a hang, mint egy haldokló utolsó 

börgése feje megcsuklott. 
— Jöjj közelebb. - susogá. 
Felugrottam helyemről s megfogtam lehullott 

jobb kezét. 
— Barátom ! — kiáltám. 
— Ők tehát boldogok . . . mehetek . . . me-

gyek . . . — hörgé e szavakat és karjaimba dőlve 
megszűnt élni. 

Rémület fogott el, a halott ember megüvege-
sedő szemei rám meredtek, ugy éreztem, hogy az 
életből van még ezekben a szemekben egy sugár, 
mely azon figyelmeztetéssel futja át agyam, hogy 
mond meg nekik : ,neoi b o c s á t o t t a m meg". 

Este hét óra volt, mikor megcsendült az ura-
dalom imára hívó harangja. 

Máskor a vacsoraidőt jelenté a harang hangos 
éreznyehe; most a lélekváltságot csengeté. — Min-
denki tudta, hogy a földesúr halálát hirdeti a pa-
naszos hang. — S nem volt e pillanatban senki, 
aki szemrehányással ne gondolt volna Szappanos 
egyetlen leányára. Pedig istenem, hiszen ő semmi 
bünt nem követett el, csak szeretett 

Azonnal távirtam Párisba és jelentettem, hogy 
a temetés iránt megteszek minden előkészületet; 
de a temetésre elvárom őket. 

Negyvenn}olcz óra múlva Berta már ott tér-
delt apja ravatala mellett. Mig apjának holtteteme 
fent volt, nem kérdezett tőlem semm t, csak mikor 
a félig-meddig kész kriptába ideiglenes helyre letet-
tük a koporsót, fordult hozzám és tudakozódott 
apjának utolsó napjairól. — Láttam, hogy tépi lel-
két a kérdés, hogy apja megbocsátott-e neki. Hogy 
tudta már egybekelésüket ? 

Elmondtam neki mindent, szigorúan a való-
hoz hűen. 

— Tehát hitte, hogy én nem szűntem meg uj 
viszonyaim között is változatlanul szeretni: ez eny-
híti lelkemet; de egy örökös kereszt, hogy: még se 
birt megbocsátani. 

— Ez oly gyengeség volt tőle, — vigasztalám 
Bertát, - melyért még a túlvilágon is ő kérheti 
tőled a bocsánatot. 

Hiába mondá a szegény nőnek mindenki, azért 
az e felett érzett bu ott emtszt lelkén ma is. 

(Folytatása következik.) 
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lünk — a személye iránt nyilvánult megtisz-
telő bizalomnak engedve, s azon nemes ara-
biczió altal ösztönözletve, bogy a vérmegye 
közéletében az annyira kívánatos béke az ő 
közreműködésével helyreállittassék, a jelöltsé-
get elfogadta. E fontos kérdéssel mai vezér-
czikkünkben részletesebben foglalkozunk. 

— Par lament i átfér. A képviselőház csü-
törtöki ülésében kinos jelenet játszódott le Ugyanis 
— mint országgyűlési tudósításunkban részletesen el 
van mondva — Perczel Dezső belügyminiszer br. And-
reánszky Gábor képviselőt .szemtelennek* nevezte. 
Az elnök a minisztert rendre utasította, Andreánszky 
pedig párbaira hivta ki. Ugy látszik, a parlament-
ben is meghonosul Vadnay Andor s'ilusa. Vájjon a 
Mátéfi Kálmán-féle methodus szinten meg fog e 
honosulni ? 

— Felebbezés. Mint lapunk mult számában 
jeleztük, Burián Lajos polgármester Szentes város 
közönsége nevében megfölebbr-zte a körös-tisza-ma-
rosi árm. és belvizszabályozó társulat közgyűlésének 
a társulati tisztviselők nyugdíj szabályzatára vonat-
kozó határozatát. A felebbezésben ki van fejtve, 
hogy a tanárokat kivéve, semmiféle köztisztviselő 
sem részesül abban a kedvezményben, hogy 30 évi 
szolgálat után teljes fizetésével nyugdijjaztassék. a 
mint azt a társulati tisztv selők nyugdij-szabályzata 
kontemplálja. Söt a kérdéses nyugdíj-szabályzat tény 
leg ezen is túlmegy, mert kimondja, hogy az árvi-
zes esztendők duplán számittatnak; s igv könnyen 
megtörténhetik, hogy a társulati tisztviselők 20. sőt 
esetleg 15 évi szolgálat után már teljes fizetéssel 
nyugdi;ba mehetnek; a mely túlhajtott bőkezűség 
a személyi kiadásokat — melyek most is megköze-
lítik a 60 ezer forintot, — kétszeres összegre emeli 
föl Már pedig a mindenféle adókkal különben is 
agyonterhelt földbirtokot ujabb jelelentékeny kiadá-
sokkal terhelni nem volna igezságos. Ebből a szem-
pontból csak helyeselnünk lehet a polgármester el-
járását. 

— Korteákedés. A hétfőn tartandó városi 
közgyűlésen tudvalevőleg a főjegyzői és birtoknyil-
vántartói állásokra helyetteseket kell választani. A 
korteskedés more patrio megindult, s már is több-
féle kombináczióról vettünk hirt. Így a főjegyzői ál-
lásra Nyiry Gyula tanácsnokon kívül dr. Lakos Imre 
ügyvédet is emlegetik. A nyilvántartói állásra pedig 
némelyek Érsek Zsigmond számtísztet, mások Gálfi 
Sándor írnokot, ismét mások Fábián Tóth István 
közpénztári ellenőrt jelölik. Ez utóbbi kombináczió 
megvalósulása esetére közpénztári ellenőrré Hadi* 
metzky Kálmán helyettesittetnék. 

— Szentesi dráma. Bugyi Mihályné Csi-
szár Erzsébet és Csiszár Kálmán ismeretes bűntet-
tében — akik tudvalevőleg még az 1890-ik évben a 
kútba ölték Bugyi Mihályt f. hó 28-án volt a 
végtárgyalás a szegedi törvényszék előtt. A végtár-
gyaláson kifejlett tényállás a következő: Az asszony 
beismerte, bogy egy más férfival szerelmi v szonya 
volt, s férje zaklatása annyira keserítette, hogy szü-
leinél gyakran mondotta : — Megyek, a tiszába ölöm 
magamat. Csiszár Kálmán, a szép asszonynak test-
vére azt mondta erre. bogy lehet azon máskép is 
tenni. Igy adja elő a nő. Csiszár Kálmán ellenben 
ugy adja elő, hogy Bugyiné őt felkérte, hogy sza-
badítsa meg férjétől, ad neki 100 Hot s eltartja 
pénzzel mig csak legény lesz. Másfél évvel az ese-
tet megelőzőleg elhatározták már a tettetek, hogy 
elteszik láb alól Bugyi Mihályt, de terveiket nem bír-
ták végrehajtani, mert az a méreg a mit Csiszár 
Kálmán vallomása szerint a vádlott asszony 1890. 
tavaszán férje kávéjába kevert — eredménytelen 
maradt. 1890. okt. 11 én együtt ment kocsin Csi-
szár Kálmán Bugyi Mihálylyal a tanyára, vitt magá-
val másfél liter pálinkát s ittak keményen. Csiszár 
Kálmán azt állítja, hogy azért ivott, hogy majd lesz 
bátorsága Bugyi ellen, a kit sajnált. A pálinkát 
meg ván, éjfél körül Csiszár Kálmán be akart fogni 
hogy hazamegy Bugyi Mihály a kocsihoz ment, 
ho?y má]d Csiszár lovainak vizet huz. a mikor is 
Csiszár Kálmán hátulról ugy meglökte hogy a kútba 
bukott. Csiszár ekkor befogott a kocsiba, elhajtott, 
az asszony pedig bezárta az ajtót s pihenni tért. A 
végtárgyaláson tanukép megjelent a szép nsszony-
nak egy 1 < éves leánya s három apróbb gyermeke, 
kik midőn az édes anyjukat — kit a fogházból ve-
zettek fel — meglátták oly sírásban törtek ki, bogy 
mé a hallgatóságnak is könybe lábadt a szeme. 
Mikor a kir. ügyész vádlottakra mint gyilkosokra 
hatásos vádbeszéd után kötél általi halált kért, a 
szép asszonyon s a nem éppen szép férfin, hideg 
borzongás futott végig. Dr. Gerle Imre, az asszony 
védője, sok gonddal iparkodott menteni a mi ment-
hető s védencze szereplését nem felbujtásnak, hanem 
bűnsegéd szereplésnek minősité. Dr. Gróf Árpád 
ügyvéd Csszár Kálmán védője, beszédében éiveit a 
mellett, hogy védencze csak szándékos emberölés 
bűntettében mondható ki bűnösnek. A tőrvényszék 
Csiszár Kálmánt a gyilkosság bűntettében mint köz-

143 siám. 

Vlasinszky Jánost katona korában már golyó 
¡általi halálra Ítélték, mely itéletot azonban a király 
•9 évi váifogságra változtatta át. Büntetésének kitöl-
tése után mint czivil ember egyike lett a legvesze-
delmesebb betörőknek s mint ilyen már 15 évi, 
összesen tehát 24 évi fegyházbüntetést töltött. Leg-
utóbb Székesfehérvárott és Budán követett el betö-
réses lopásokat Kobz József nevü, 18 évi fegyház-
büntetést szenvedett birhedt betörő czimbórájával. 

Egy télbemaradt merénylet. Vasárnap 
Budapesten esti 7 és 8 óra között a Sas-utczában 
czirkáló rendőr figyelmét egy furcsa magaviseletű ur 
vonta magára aki hátán egy jókora nagyságú zacs 
kót czlpelt. Az illető az 1. számú ház előtt több Íz-
ben fel s alá járt, és az őt figye'emmel kisérő rendőrre 
gyanús tekinteteket vetett. A rendőr megszólitotta s 
miután sem a nevét, lakását, sem pedig szándékát 
nem mondta meg ennek felszólítására, ez bekísérte 
a főkapitányság ügyeletes rendőrtisztviselőjébez. Itt 
első sorban is a zacskót vették vizsgálat alá s leg-
nagyobb meglepetésre abban nagymenyiségü fekete 
lőport találtak. A zacskó egyik végéhez egy petró-
leumba mártott zsineg volt erősítve, a melynek végén 
egy doboz gyufa függött. A furcsa felfedezés hírére 
Gaál rendőrfogalmazó nyomban jelentést tett a bűn-
ügyi osztály vezetőjének Farkas dr. rendőrtanácsos-
nak, a kinek személyes jelenetében kezdették meg az 
előállított egyén kihallgatását. Ez Szecsődy Kálmán-
nak nevezte magát s öt évvel ezelőttt országgyűlési 
képviselő volt. A zacskó tartalmára nézve azt adta 
elő, hogy neki mint vadászembernek szenvedélye 
nagyobb menyiségü lőport szabadban elégetni s ennek 
lángjában gyönyörködni. Az illető egész előadása s 
magaviselete annyira zavaros és feltűnést keltő volt, 
hogy kétségtelennek látszott, hogy az illető örült, 
miért is az orvosi vizsgálat megejtése végett teleton 
utján behívták dr. Rózsafi rendőrfőorvost, a ki az 
elmezavar tünetetinek fennforgását csakugyan kons-
tatálta is. A szerencsétlen őrültet a kihallgatás után 
kiszállították a lipótmezei tébolydába. 

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

vétlen tettest — és Bugyi Mihályné Csiszár Erzsé-
betet mint a gyilkosságra felbujtót 15—15 évi fegy-
házra s 10 10 évi hivatalvesztésre ítélte a számos 
enyhítő körülményre való tekintettel. A vádlottak, 
védők s a kir. ügyész az Ítélet ellen felebbezést je-
lentettek be. 

Sestéalopás a külterületen. Fábián 
Tóth János kárára folyó hó 28 ára viradóra király-
sági 6. számú tanyájáról ismeretlen tette.'ek 3 hizott 
sertést elloptak. A gazemberek éjfél előtt 11 órakor 
kezdték meg működésűket azzal, hogy a tanyában 
levő két kutyát kicsalták a dülőut felé, mig a má-
sik oldalon elhajtottak 4 db sertést. Az egyik ser-
tésnek a lábai azonban nem birták a gyaloglást, 
miért is azt a Kiss János örökösök tanyája mögött 
— m:ntegy 300 lépésnyire a lopás színhelyétől — 
elhagyták hol azt másnap reggel a tulajdonos meg 
is találta. Gyalog mintegy másfél kilométernyire 
hajtották a hízókat, honnét kocsira rakva szállították 
tovább. Az eset bejelentetett a szentesi, mágocsi, 
orosházi, bánfalvi és szarvasi csendőrségnek nyo-
mozás iránt. A kár 130 forint. 

— Fogorvos. K o v á c s J. Budapest-
iről ki már évek óta városunkba ellátogat, a leg-
közelebbi napokba ismét megérkezik és rövid ideig 
szándékozik működni. Lakása: Kass-szállodában 
lesz. Megérkezését a helybeli lapokban fogja a n. é. 
közönségnek tudomására adni. 

— Osztálysorsjegyek — melyek közked-
veltségnek örvendenek — a szentesi és Szentes-vidéki 
takarékpénztáraknál kaphatók. Megjegyezzük, hogy 
az első húzás alkalmával a nevezett takarékpénztár-
tól vásárolt sorsjegyek tulajdonosai közül többen 
nyertek kisebb összeget; a kik azonban nyeremény-
hez nem jutottak, s a második húzásnál - mely az 
elsőnél sokkal nagyobb nyereményeket nyújt — sze-
rencsét akarnak próbálni, régi sorsjegyeiket az ill tő 
összeg lefizetése mellett ugyancsak a takarékpénz-
tárnál uj sorsjegyekkel kicserélhetik. ^ . . _ . . 

J — Szaporodnak a vásárhelyi méreg-
— Merénylet a bíróság ellen. A legidő- keverőnők. E^y hódmezővásárhelyi gazda följe-

sebb büntető törvényszéki birák sem emlékeznek lentést tett a saiát felesége ellen, hogy az asszony 
olyan botrányos esetre, mint amilyen szerdán este ¡s méregkeverőnő. És a vásárhelyi meregkeverők 
a budapesti törvényszék Il-ik számú végtárgyalási bünkronikája e feljelentés következtében egy ujabb 
termében játszódott le. Szerdán kora reggeltől késő esettel szaporodott, amelynek a következők a rész-
estig egy veszedelmes betörőbanda bűnügyét tár- |etei: Kenéz István hódmezővásárhelyi gazda évek 
gyalta a bíróság. A perbeszédék után esti 8 óra óta békés egyetértésben élt a feleségével. Csak nem-
tájban vonult vissza a biróság ítélethozatalra amelyet rég jöttek egymással ellentétbe annyira, hogy a férj 
pontban fél 9 órakor kezdett kihirdetni l enk Gyula a z asszonytól különvált. A napokban Kenéz megje-
az elnöklő tőrvényszéki biró. Az Ítélet a banda tag- ient a rendőrkapitánynál és elpanaszolta, hegy fele-
jaira és pedig Kosz Józseíre 7 évi, Vlasinszky Já- sége akitől törvényesen nincs elválasztva — méreg-
nosra 5 évi, Grosz Jakabra 5 évi fogházat, Braun gel akarta eltenni a láb alól. Az asszony igy akart 
Jánosra és Kobza Károlyra 2—2 évi börtönt és a háza=tirsától menekülni, hogy máshoz mehessen 
Friedmann Salira egy havi fogházbüntetést mért. férjhez. Pöka László első alkapitány és Privitzer Jó-
Már az ítélet rendelkező részének felolvass'kor zsef r^ndőrhadnagy azonnal szigorú vizsgálatot ren-
feltünt Selley Barna k r. alügyésznek, hogy az el- deltek el Kenézné lakásán és a házkutatás alkalmával 
itélt vádlottak egyike, VLsinszky János, aki az ő nagyobb menyiségü mérget találtak elrejtve az 
emelvénye előtt ült, idegesen mozgolódik helyén s asszonynál. Letartóztatták s vallatóra fogták az 
félhangosan belebeszél az ítéletet hirdető biró sza- asszonyt aki inost harminezhat éves, református és 
vaiba. Midőn pedig az elnök belekezdett az Ítélet bünietve még nem volt. Az asszony tagadja, hogy 
megokolásába: férje élete ellen akart törni. De, mikor megkérdezték, 

,A törvényszék igazolva látja, hogy V asinszky hogy kitől kapta a mérget és minek tartogatta, nem 
a kérdéses időben Székesfehérvárott . . . tudott felvilágosítást adni. Az asszonyt bekísérték a 

— Nem igaz! Nem igaz! — szólt mindig járásbíróság bőrtönébe és a nyomozást folytatják, 
emeltebb hangon a vádlott. A fölfedezett jelek arra mutatnak, hogy Kenézné a 

— Lesz csend! P — szólt rá erélyes hangon az aiár letartóztatott méregkeverő asszonyokkal össze-
elnők. köttetésben állott és hogy a mérget ő is Szegedről 

— Hát hazugság! Majd adok én az ilyen tör- kapta. A vizsgálatot folytatják és az ujabbi adatok 
vényszéknek, meg az ilyen elnöknek. — Ordította alapján megint több letartóztatás várható, 
vérben forgó szemekkel, dühtől reszketve az elitélt _ ^ á r a j<jv0 |,éten fogják a magyar ősz-
betörő. tálysorsjáték második és főhuzását megtartani, és 

Két napi sötétzárka és kurta vas a tiszte- a z é r t ¡gen ajánlatos ha a sorsjegyek vételére mi-
letlenségért, — hangzott az elnök válasza, mire a e i ö b b mindenki elhatározza magát, mert, tekintve 
gonosz ember módfelett indulatosan vágott vissza: a z o n n a R y érdeklődést, a melylyel ezen sorsjegyek 

— Mégs hazudsz gazember! n t mindenütt viseltetnek igen könnyen megeshe-
Az izgalom tetőpontra hágott a teremben, amely- ^ hogy az utolso napokban egyáltalán nem lehet 

ben a vádlottakon, három bőrtönőrön, egy rendőrön kapni sorsjegyeket, és ezen éideklődés annál is in-
s a védőkön k vül a hallgatóság számára rezervált k á b b indokolt, mert vajmi keves azon sorsjegyek 
ülőhelyeken az elitélt k több barátjai voltak jelen, a melyek oly nyerési esélylyel birnak, a mint 
akik az inezídens láttára a padokon keresztül a e zon sorsjáték sorsjegyei, a hol 90.000 sorsjegy kö-
vádlottak közelébe férkőztek Ezalatt a börtönőrök zü| 21419 nyer és a számos tekintélyes nyeremé-
a dühöngő embert közrefogták ugy látszott, hogy n y e n fcjvű| raég egy hatszázezer koronás jutalom-
már vége van a botránynak s az elnök is tovább ¿¡j is m o s t jön b u z á s alá. Ezen sorsjátékra legaján-
folytatta az Ítélet indokolásának felolvasását, amelyet |at0sabb, h;, a sorsjegyeket az általános kedvelt 
hirtelen az egyik védő kiáltása szakította félbe: Schrőder Rob. Th. czégnél (Budapest, IV. Károly-

— Vigyázzanak őrök ! Merénylet a bíróság k ö r u t Károly-kaszárnya 28.) szerezzük be. Mert ezen 
e l l en Is , „ .„ . ,Mk. _ , czégnek a szerencse mindig kedvez és 25 éves fenn-

Ep a kellő pillanatban jött a figyelmeztetés, á n á g a óta megbízóinak sok millió nyereményt tize-
mert Vlasinszky a sötétes teremben észrevétlenü. a t p t t k i és a ]e^utóbbi időben is Schrőder Rob. Th.-
közelében levő vasrudat kezébe ragadta s azzal Lenk ' n á I szamos fő és jelentékeny nyereményeket nyer-
elnök felé suj va, magánkívül ordította: * 

— Nesze neked gazember! 
A feltétlenül halálos ütést azonban a védő 

által figyelmessé tett börtönőrők felfogták s magu-
kat V'nsinszkyra vetve perczekig tartó küzde'em 
után sikerült csak ezt megfékezniök s a teremből 
eltávolitani. 

A botrányos jelenet után a7, elnök az indoko-
lás további részét csak Vlasinszky vádlottársai előtt 
hirdette ki. 

tek meg. 

00000000 ooooooooco 
Dezső M ihá ly 

1 t. 667 számú háza szabadkézből eladó. 
Értekezni lehet II t. 314. szám alatt. 



4. oldal 

Nagy alkalmi 
vétel!!! 

Posztók dupla sz. női és férfi ruhára. 

ISzövetek^dupla sz. női s férfi ruhára. 

Barehetok a legjobb mosók. 

Selyem, plüsch, bársony és diszek. 

Berliner és posztó téli kendők. 
Meglepő olcsó áron áruslttat-

Lak el óriási választékban I 

B U D A Y I M R E 
k zmű-, divat- és rövidáru kereskedésében 

S z e n t e s e n , 

a „Szentesi (nagy) Takarékpénztár" házában. 

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

Ifj napja tűzetik ki olyképen, hogry azon napon 651/1865. 
délelőtt 8 12 óráig a kereskedő küllag, dél-
után 3 - 0 óráig az iparos kftltagváluszlása 
fog eszközöltetni. Szentesen a tulakurczán-
lévő városi közgyűlési teremben. 

Kelt Szentesen, 1895. november 16. 

3 3 A krt'ponti bizottság. 

143 ixám. 

Hirdetmény. 

á'J4/kp. biz. 865. 

Hirdetmény« 
A vármegyei központi kereskedelmi és 

iparkamarai bizottság által közhírré tétetik, 
mikép a szegedi kereskedelmi és iparkamara 
egy kereskedő és egy iparos kültagjának, a 
szentesi választó kerületből, leendő megválasz-
tásának határidejéül, folyó évi deczember hó 

Ó r á s ü z l e t m e g n y i t á s . 

Van s .erencsém a tisztelt nagyérdemű 
közönségnek becses tudomására hozni, hogy 

órás-üzletemet 
a Mácsai Lajos ur házában (Kossuth-uteza,) 
a volt K i s s S á n d o r-féle üzlethelyiségben 
megnyitottam. 

Több évi gyakorlattal szerzett tapaszta-
lataim folytán azon helyzetben vagyok, mi-
szerint tisztelt megrendelőim igényeit teljesen 
kielégíthetem. 

Elvállalok mindennemű fali, Inffa és 
zsebóra javításokat, melyeket a legpontosabb 
és lfgjutányosabh árakon jótállás mellett készi 
tek. 

A t. közönség b. pártfogását kérve 

kiváló tisztelettel: 

3 Végeler János, 
műórás Sze it -sen. 

A szentesi kerületi kereskedelmi és ipar-
kamarai albizottság részéről közhírré tétetik, 
mikép a kamarai kültagok választására jogos-
sitott kereskedők és iparosok névjegyzéke 
kiigazitatván, az a városi központi irodában 
8 napi közszemlére tétetik ki, oly figyelmez-
tetéssel, hogy azt az érdekeltek ezen idő alatt 
megtekinthetik, s felszólamlásaikat ellene a 
határ idő lejárta után még 8 nap alatt a 
városi tanácshoz írásbelileg benyújthatják. 

Szentes, 1895. november 24. 

3—3 Nylry Gyula, 
tanácsnok, bizottsági elnök. 

önnyü jövedelmező 

K £ R £ i E T 
esetleg fix fizetés mindenki 

számára, ki törvényesen en-
gedélyezett részletivek és 
sorHjegykönyvek eladásá-
val foglalkozni akar. Ajánlatok 

F Ü C H 8 H . 
váltóházához 4-5 

Budapest, Kecskeméti-u. 1. 
intézendők. Alapitatott 1866. 

A magyar osztálysorsjáték raísodik josztály-iaak húzása deczenaber 6-áa kezdjükJés decze.nber 14-éig tart. 

Vételsorsjegyek — amig a készlet tart — és jpedig: 

egy egész sorsjegy 80 koron&ért, 
egy tized sorsjegy 8 koronáért és 
egy huszad sorsjegy 4 koronáér t 

a7. ismert elárusítóknál kaphatók, akik egyszesmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem 
hozzánk) fordulni. 

Budapest, 1895. november 1-én. 

Magyar Osztálysorsjáték Igazgatósága. 

I 

1895. D e c z e m b e r h ó 6 -14- i £ 
o ^ ™ ejtetik meg ¿a 

'"MAGYAR OSZTÁLY-SORSJÁTÉK 

N a g y n y e r e m é n y h ú z á s a , 
melyben 21,499 pénznyeremény kerül 

4 millió 332,000 koron.. 

összértékben kisorsolásra, többek között egy 6 0 0 . 0 0 0 koronás jutalom 4 0 0 , 0 0 0 , 200 OOO. 100,000, 50,000 

1 

stb. stb. koronás nyereményekkel. 

a legszerencsésebb SS l í f e v M i l l i ó korona. 

(Portóért 5 kr., ajánlott levelekért 15 kr., nyeremény-jegyzékéit 10 kr. fizetendő.) 

Ajánl ja és s/.étküldi postautalvány ellenében vagy utánvéttel U 

H E I N T Z E K A R O L Y il« Budapest, 
m Szervita-tér 3. sz. 

: l l M f t t l
 H ° g y í " S í i 1 k ö z ö n s é & különböző számokból álló több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátf sokhoz 

S tod és SSLA^^ Vásár,ásáűál a legkülönfélébb számokat állítom össze tetszés szerint egész, 

Sürgöny-czim: Lo t t ohe l n t ze Budapes t . 




