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Hirdetéseket 
nyiit-tóri 

a kiadóhivatal 
jegyzék 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stait Nándor 
és Szigethy L könyv- ós 

papirkereskedéséhen. 
Kéziratok nem adatnak *tua> 
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Előfizetési árak: 
Eiíy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frl -- kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr! 

Szerkesztőség és kiadóhivatal ? 

Kurczaparti-utcza 31. S7áin, 

hova a lap szellemi részit 

illető közlemények előtize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Országbontás. 
Stomfán a uapokbau képviselővé válasz-

tották Latkóczy Imre belügyi államtitkárt. 

Azaz hogy nem egészen korrektül fejeztük 

ki magunkat, mert nem választották biz ott 

meg a méltóságos urat, hanem egyszerűen 

kinevezte a választási elnök. 

A mi földi gondviselésünk, a bölcs és 

jó mameluk kormány ugyanis ugy találja, 

hogy az ellenzéki képviselőkből már most is 

több van a parlamentben, mint amenyi kivá-

natos volna; kiadta tehát az ő hűséges 

cselédeinek, a méltóságos lőispán uraknak a 

kemény parancsolatot, hogy ellenzéki képvi-

selőt semmi szin alatt ne engedjenek meg-

választatui. 

Igaz, hogy volna valami törvényléle, 

amely a szabad választási jogot biztosítja a 

miseid plebsnek; s az is igaz, hogy bármi-

lyen olcsó portéka légyen is a mai vilagban a 

lelkiismeret, a nép többségében még vau 

annyi tisztességérzet, hogy Judas pénzért 

nem adja el magat es van annyi önállóság 

és elvhüség is, hogy ellentáil az ijesztgetésnek 

és presszionak is. 

De a mai világban a törvény nem azért 

van hogy megtartsak, hanem a^ért, hogy a 

hatalmasoknak legyen mit megszegni és 

lábbal tapodni; s ha a nép elleutall a ki-

sértésnek s nem enged a pressziónak, akkor 

arra való a zsandár es a katona, hogy an-

nak a ledezete alatt móresre taníthassák a 

bundás parasztot. 

Ezzel a methódussal csinálták meg 

Stomfan is az úgynevezett választast. Mikor 

látták, hogy a kormánypártnak törvényes 

eszközökkel lehetetlen győznie, inert az el-

lenzék ezerkétszáz vaiasztovai vonul be a 

valasztasi színhelyre, mig a kormánypárt se 

bankóval se kötéllel nem bírt összetoborzani 

többet 800 szavazónál, akkor először is azt 

kísértették meg, hogy kiéheztetik és megszök-

tetik az ellenzéki valasztokat. Azt cseleked-

ték ugyanis velük, hogy a varoson kívül a 

szabad ég alatt állították lei őket; hanem 

előbb gondoskodtak arroi, hogy se egy falat 

ételük, se egy csöpp italuk, még csak egy 

pohár vizük se legyen. Elzárták okét kato-

nai és csendőri kordonnal ugy, hogy aki 

egyszer a kordonon kivul ment, azt többé 

vissza nem eresztették ; s e szenut a ki éh-

ségének és szomjusagáuak csillapítása végett 

a szomszéd községekbe átment, az végkép 

elveszett az ellenzékre nézve. 

igy sikerült körülbelül 400 választót el-

lopni az ellenzéktől; de még mindig maradt 

ezer ellenzéki szavazó, aki reudületleuül ki-

tartott. Ez a hősies lelkű ezer ember — a 

kik közt ötven pap és sok más állású uri 

ember volt 3ü óráig, két nap és egy éj-

jel állott a szabad ég alatt, étlen szomjau, 
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havas esőben, sárban és iiidegben ; mert a 

kormánypárti furfang a választást, a hol két 

küldöttség előtt folyt a szavazás, s igy 

egy nap alatt be lehetett volna fejezni, két 

nap és egy éjjel kihúzta, csakhogy kiböjtöl-

hesse az ellenzéki választókat. ó mikor lát-

ták, hogy ez a gazság nem ér semmit, ak-

kor eg> szerűen visszadobtak az ellenzéki vá-

lasztóknak majdnem leiét. 

A magyar nyelv gazdag ugyan az erőteljes 

szavakban, de nincs szó, a mellyel ezt az alá-

valóságot találóan meglehetne bélyegezni. Az 

undornak és teihaborodasnak olyan magas 

foka tölti el az ember lelkét, nogy lehetetlen 

azt híven kifejezni. Mert jol mondta azt a 

a képviselőházban lvanka Oszkár, hogy nem-

csak embertársával, de még oktalan aiiattal 

se bánhat igy tisztességes ember. 

Az ellenzéki sajtóban a lölhaborodás 

száziélekép jut kilejezésre. Az egyik hírlap-

író kollegánk azt mondja, hogy az olyan va-

lasztasi elnököket, akik ilyen gazsagra ve-

temednek, deresre kellene húzni. A másik 

deres helyett akasziofara szauja őket. Mi pe-

dig azt mondjuk, hogy se nem a deres, se 

nem az akasztófa, hanem a bolondokháza a 

méltó helyük. 

Igen, a boioudokuázába kell csűrni Őket, 

akik hitvány pártérdekből a végletekbe hajtják 

a nemzetet. Mert ki állhat jot róla, nogy az a 

nép, amelynek nemcsak jogát raboljak el, 

hanem ilyen baromi módon baunak vele, 

mikor a zsandár és a katona visszatér a 

kaszaruyaba, nem ragad-e fejszét és kaszat, 

hogy rettentő uéletet tartson kínzói és zsar-

nokai lölútt í Sót ki állhat jot rola, hogy a vég-

letekig keserített nép a ooszültseg paiokszis-

inusaoan nem rohan-e neki a szuronyoknak 

és nem néz-e szembe a gyilkos golyoval 1 

Oh, vigyázzatok urak és józanodjatok ki 

a ¿»ainokság órjöngesénól addig, inig nem 

késó. Mert ez az ut, amelyen botor ésszel es 

hazahatlan szándékkal haladtok, v a g y a 

f o r r a d a l o m r a v a g y i e g a l a b b a 

z e n d ü i é s r e v e z e t , és i g y egye-

n e s ö s v é u y a z a n a r k i a f e l é ; s isten 

es a történelem ítélőszéke előtt ti lesztek a 

felelősek azért a méruetetleu gyászért, s azért 

a helyrehozhatatlan szenvedésért a mit tel-

hetetlen uralom-vágyatok erre a sokat szen-

vedett és jobb sursra érdemes országra hoz. 

A »taiboi kijövő kéz" már megírta 

szenteucziatokat: „Mene, tekel, ufarszin.* 

Vigyázzátok 1 

.Pártértekezlet 

Vasarnap délelőtt az 1-ső 4> as kor helyiségeben 

Sima Ferencz országgyűlési képviseld elnöklete alatt 

fontos értekezlete volt az ellenzéknek, ..melyen a 
nngyázámban megjelent szentesi megye bizottsági ta-
gokon és városi képviselőkön kivúl Hock János or-

Lapunjpaaegc^ndelhető : 
a kiadóhivatal wáüérfíu^kil iordólnk utján» 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

sxággyülési képviselő és Hegyi Antal csongrádi plé-
bános-lapszerkesztő is részt vett. 

Mielőtt az ertekezlet formaszerint megnyitta-
tott volna, «szót emelt Temesvary Antal nyug. biró 
es utalva arra, bogy a part az idén Ferencz nap-
ján nem tiszteleghetett Sima Ferencz pártelnöknél 
távollété miatt, ezt az alkalmat ragadja meg arra, 
hogy a szeretett vezer iránt a part vaitozhatlan tisz-
teletének s törhetlen ragaszkodásának kifejezést ad-
jon ; kívánja, hogy az isten a vezérre es családjara 
áldást arasázon, s őt mindnyájunk örömére és büsz-
keségere sokáig eitesse. 

A viharos eljenzéssel kísért beszédre Sima 
Ferencz meghatottan válaszolt, szíves szavakkal 
megköszönve a lelkes ovacziót. Ezután az értekez-
letet meguyitottnak nyilvánítva, elmondja, hogy 
baratai felszól uasara üivta össze az értekezle-
tet; mert azokkal a támadasokkal szemben, meiyek 
mostanaban partunk vezertagjai ellen a tulsótabor-
bol inteztetiek, K í v á n a t o s a helyzet tisztazása, hogy 
a part a küszöbön allo megyei tisztújítás alkalmaval 
azzal az egyetertessel és lelkesedessel járhasson el, 
amely edd tg minden politikai és kozeleti akczióját jel-
lemezte s annak súlyt es erőt kölcsönözött. 

Hetek óia közbeszéd tárgyát képezik azok a 
vaduk, melyek a varmegyei kormanyzat részéről a 
városi aduiini&ztráczió e s különösen annak feje s 
tíunan Lajos polgármester ellen emeittetek. Minthogy 
a varos ügyeinek intézésebe szolo is befolyik, nem 
ter ki a felelősség elöl, mely esetleg reá is háram-
lik. Valamint soha se hátrált meg semmiféle harci 
es tamadai elől, ugy azt is joggal elmondhatja, hogy 
¿,oha senkit uem védelmezett, aki hibát követett el: 
s bizonyara nem vedeluiezne, sőt a legkíméletleneb-
bül megtauiadná tíurian Lajost is, he vetkesnek 
vagy hibasuak tartana, mert attól a tisztviselőtől, 
; ki hozzánk tartozik kétszeres szi^oiral megkívánja, 
hogy eljarasa minden kifogáson felül álljon. Figyel-
mesen elolvasta azt a bünlajstromot vagy vádlevelet, 
melyet a főispán es környezete keszitett es nagy 
nugnjufctulasara azt a meggyőződést mentette ab-
ból, hogy Bunaii Lajost es larsail semmi jogos vad 
neiu terhe a s az egesz hajsza caupau azért indítta-
tott, mert bunaii Lajos a mi laborunkba tartozik 
es az ellenzék Öt chajtotta az alispani szekbe ültetni. 

Pontrol pontra felolvassa a főispáni rendeletet 
ea minden tételnél kimutatja, hogy az vagy terditée, 
vagy tu.zás vagy az ügynek egyoldalú kiszinezése. 
A vad csúcspontját az kepezi, hogy a varos az idén 
úgynevezett hittel-tullepest követett el. Hat — nem is 
említve azt. hogy a Jurenak-haz vetelárába is tör-
tént fizetés, továbbá hogy egy régebbi — még a 
giinn. ziuui építéséből származó 7000 lrtos tartozást 
is most kellett kifizetni, s hogy epitkezesek es befek-
tetesek i& történték csak arra figyelmezteti az ér-
tekezletet, hogy az ideigLnes adossagokat az adózó 
közönség kaneiese erdekében csinalta a varos. Mikor 
arroi volt szo, hogy az ado miatt elárvereztessük é 
a lizettsre kepteien polgárok teje alol a párnát, ak-
kor üli inondiuk, hogy inkább ideiglenes kölcsönök-
kel kei! ledezni a szükséglétét. Am ha ez a humá-
nus eljárás hiba vagy vetek, akkor ne a polgármes-
tert tégjek erte felelősse, hanem a kepviselőtestü-
tetet, mert azt a határozatot a közgyűlés hozta s a 
polgármester csak végrehajtotta. Egyebbiránt maga 
a lóispuin rendelet is elismeri, hogy az 51 ezer fo-
rintra telt hitel tullepessel szemben 74 ezer forint 
adohatralek van kint, s igy kétsegtelen, hogy a hi-
teltullepes altal a varos kárt nem szenvedett, vala-
mint ketsigleien az is, hogy visszaélés nem történt. 
11a lehat mégis tüzet kiált és zajt üt a vármegyei 
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ugy azt csak kicsinyes párttaktikából teszi. Hiszen 

tudtuk már a nyáron — Gsató alispán maga be-

szélte — hogy Burián Lajos alispánjelöltségét 

fegyelmi vizsgálat elrendelése által akarják megaka-

dályozni. Tudtuk, mennyire fájt nekik, hogy most 

olyan polgármesterünk van, aki elég bátorsággal bir 

az ellenzékhez tartozni, s a hajszával azt szeretnék 

elérni, hogy a polgármester ne merje ide betenni a 

lábat. De Burián Lajosról mindenki tudja, hogy ép 

oly hűséges elvtársunk, mint amily puritán becsü-

letes ember. Közel 30 éve szolgálja Burián a várost, 

de még nem épített tornyos palotát. Ilyen férfiút 

kötelességünk megbecsülni ,s az ellene folytatott haj-

szaval szemben ki kell jelentenünk a személye és 

működése iránt táplált rendithetlen bizalmunkat. 

Lelkes éljenzes kisérte a pártelnök előadását 

s Varga József és Varga Benjámin rövid felszóla-

lása után az értekezlet egyhangúlag magáévá tette 

az elnök álláspontját és elhatározta, hogy a polgár-

mestert küldöttségileg kéri fel az értekezletben való 

reszvételre. 

Míg a párt oszlopos tagjaiból alakult küldött-

ség a polgármesternél járt az ülés felfüggesztetett, 

s az értekezlet tagjai élénk érdeklődéssel fejtegették 

tovább a hallottakat.. 

Burián Lajos polgármester rövid idő múlva 

megerkezvén, viharos éljenzéssel fogadtatott. Sima 

Ferencz pártelnök röviden de meleg szavakkal 

tolmácsolta a párt érzelmeit, hangsúlyozva a válto-

zatlan bizalmat és nagyrabeesúlést, melyet a párt 

a méltatlanul meghurczolt polgármester iránt táplál. 

Figyelmeztette a polgármestert, hogy az üldö-

zesek ne csüggesszé* el; hiszen nemcsak ő van 

azoknak kitéve, hanem minden elvtársunk, a ki 

közhivatalt visel. Ott van például £rdélyi Miklós 

horgosi bíró, akit hamÍ6 űrügy alatt felfüggesztettek 

a iiivatalatól. Ott van Topscher János sándorfalvi 

biró, akit kiüldöztek azért, mert a jegyző bűneit 

leleplezte; ott van Csemegi Antal csongrádi biró, 

akit lemondásra kényszeritettek, és Forgó Imre 

csongrádi másodbiró, akit minden igaz ok nélkül 

elmozdítottak, Mindezek azért szenvedtek, mert az 

ellenzékhez tartoznak, de ennek a rendszernek nem-

sokara vége lesz; tehát csak tűrjünk és — bizzunk. 

Burián Lajos a mély megindulástól remegő 

hangon fejezte ki hálás köszönetét a váratlan óvá-

czióért. A vád — úgymond — mely e pillanatban 

reá nehezedik, tulajdonképen a képviselő testület el-

len is irányul, mert amit ő tett, azt a képviselő 

testület hozzájárulásával cselekedte. Védelmet tiszta 

öntudatában keres és talál, s különösen bátorítólag 

hat rá a meleg ragaszkodás, melylyel a párt meg-

tiszteli. Ez érzelmet a maga részéről is hasonló ér-

zelemmel viszonozza és igéri, hogy a közügyet az 

eddig követett elvekkel, az eddig tanúsított lelkese-

déssel és kitartással szolgálja a jövőben is. 

A polgármester szavait kisérő hosszas és lel-

kes éljenzes lecsillapultával ismét Sima Ferencz párt-

elnök vette át a szót, s előadta, hogy az értekezlet 

legfőbb czélja a vármegyei tisztújítás kérdésével fog-

lalkozni. Ezúttal azonban csak általánosságban any-

nyit kívánna kimondani, hogy a párt a tisztújítás-

nál őgyértelmüleg és a pártfegyelem szigorú meg-

tartásával jár el, mert ha erőnket szétforgácsoljuk, 

lehetetlen eredményt elérni. A részletek fölött majd 

a megyebeli községek bevonásával tartandó nagy 

értekezlet lesz hivatva határozni. 

Általános helyeslés kisérte a pártelnök szavait, 

aki aztán áttért azokra a rágalmakra, melyeket el-

lenségei az utóbbi napokban — midőn parlamenti 

kötelességei Budapesthez kötötték — szórtak reá. 

Nem vette tragikusan a rágalmakat, s tréfásan je-

gyezte meg, hogy a budapesti pákuliczok azt sze-

retnék, ha mindig itthon ülne, az itteni pákuliczok 

pedig azt szeretnék, ha — A m e r i k á b a vándo-

rolna. De nincs hajlandósága a kívánságuknak eleget 

tenni. Azt ne vegye zokon a párt, hogy mostaná-

ban a szokottnál kevesebb időt szentelhetett az itt-

honi dotgoknak, mert hiszen láthatják, hogy a pár-

iáim ntben is erélyesen és buzgón fáradozik az it-

teni sérelmek orvoslásán. £zen akcziójában Hock 

János képviselőtársában hatalmas fegyvertársat ta-

lált, aki — bár nem lakosa a vármegyének — 

ügyünk iránt t á p l á l t m e l e g érdeklődését 

azzal is bebizonyította, hogy ime megjelent közöt-

tünk, kivenni részét bajainkból és buzdítani a kitar-

tásra. 

Vasárnap, deczember 22. 
Zajos éljenzés fogadta e szavakat, és minden-

felől fölhangzott a kiáltás: .HJIjuk Hock Jánost !• 

Fölállott ezután Hock János és mondott egy 

olyan fényes beszédet, a milyet csak ő tud mon-

dani, s a melynek tüneményes szépségével csak az 

elért hatás nagysága versenyzett. Gyorsírói följegy-

zés hiányában csak nagyon is szegényes kivonatát 

adhatjuk 'ennek a pompás beszédnek a követke-

zőkben : 

Az a bajsza, mely a csongrádvármegyei ellen-

zék tagjai ellen folyik, hiven tükrözi vissza azt az 

irányt, melyet a hatalom kezelői az ország kormány-

zásában követnek. A basáskodó főispán nem egyéb, 

mint a miniszternek a megyére vetett árnyéka. Az 

ország, mint a hálóba keveredett oroszlán, körűi 

van véve és le van nyűgözve stiklikkel, furfangos 

merényletekkel és az erőszak ezer-féle szövevényei-

vel. E tisztességtelen és hitvány harezmodornak 

egyik megbotránkoztató nyi.vánulása az a hajsza is, 

melyet a szentesi polgármester ellen indítottak, a 

kinek az a nagy bűne, hogy nemcsak híve hanem 

egyik vezére is az ellenzéknek. A hatalom polczán 

ülőknek eszükbe jut az irásszava: .Megverem a 

pásztort: szétszalad a nyáj." Czzel a taktikával azon-

ban csak akkor érhetnének czélt, ha a polgármes-

tert csakugyan bűnök és visszaélések terhelnék, mert 

az ellenzék bizonyára nem tűrné el, ha bárki a 

saját testének fekélyeit az ellenzék tiszta zászlójával 

tákarná be. De a pártelnök által előadottakból mind-

nyájan meggyőződhettünk — a mit egyébként ugy 

is fölteleztünk — hogy a polgármester ellen inté-

zet vádakat mesterségesen fújták föl. Eszébe jut-

tatja ez a következő adomát; Nagy ijedten besza-

lad a czigány a földesúrhoz és jelenti neki, hogy 

100 farkas bujkál a nádasban. „Sok lesz az czigány 

elég lesz talán 50 is* — tréfálkózik vele a földesúr. 

.Hát legyen 50' feleli a czigány. .Elég lesz tán 10 

is?" Hát legyen 10" — liczitál lefelé a czigány. 

.De talán egy is elég ?" .Hát legyen egy." .De ta-

lán nem is volt az farkas" faggatja tovább a föl-

desúr .De az lehetett kérem alássan, mert nagyon 

z ö r g ö t t " 

Óriási derültség fogadta a jóizű adomát, s mi-

kor helyreállott a csend, Hock ismét folytatta be-

szédét. Mikor meghallotta — úgymond — a pol-

gármester és a tisztikar ellen szőtt vádakat, rögtön 

azt mondta, hogy ezt a dolgot nyíltan kell tárgyalni 

s ha hibát vagy bűnt találnak, azt kérlelhetlenül 

mng kell bélyegezni, mert ami egész létünk a mi 

erkölcsi tisztaságunkon alapszik. Aki tud valamit, 

az adja elő nyíltan, de a gyanút ne vigyyk maguk-

kal, mert a gyanú olyan mint az esti árnyék, mely 

annál nagyobbá lesz, mentől, jobban távolodik a 

nap. Elmondja Czuczor Gergely meséjét az ősi men-

téről mely firól-fira szállt, s a míg viselték, elpusz-

tithatlan volt; egyszer aztán betették az almáriomba, 

s a mente örült, hogy így még tovább fog tartani; 

ámde a sötét almáriomban megtámadták a molyok 

s rettentő pusztítást vittek véghez rajta ; akkor látta 

be a szegény metne, hogy neki levegőre, világos-

ságra van szüksége, mert másként tönkre teszik a 

férgek. 

Mély hatást ért el Hock, midőn arról beszélt, 

hogy meg kell becsülni azokat a férfiakat, akik a 

nép érdekeit képviselik. A kormány — úgymond — 

tudja mit csinál, midőn az «llenzek vezértérfiait tá-

madja; mert ha letörik a tűhegyét, nem lehet az-

zal többé varrni. Jól tudja a kormány, hogy nagy 

erő van a tömegben, de egyszersmind nagy gyönge-

ség is, mert néha egy gyanúsító szó képes megtán-

toritani. A nagy orosz írónak Turgenyevnek, egyik 

könyvében olvasott egy jellemző történetet. Az orosz-

nepet kínozták, korbácsolták, s ekkor a tömeg közé 

ment egy férfi és felajánlotta nekik védelmét. .Küz-

dők értetek — úgymond — mert az elnyomattakért 

és szenvedőkért küzdeni magasabb hivatásnak te-

kintem." De a tömeg gyanakodva nézett a jöve-

vényre, .nagyon fehér a kezed" mondák neki: 

.Nemcsak fehér, de szagos i> — felelt ¿eserüen a 

férfiú — vas szagú, mert hat évig bilincseket hor-

doztam értetek." Am a tömeget az sem hatotta meg 

s mikor hirét vették, hogy a fehér kezű férfiút fel-

akasztották, mert bátran fölemelte szavát a nép joga-

iért, akkor ugyanaz a nép odament az akasztófához, de 

nem azért, hogy megsirassa az áldozatot, hanem 

azért, hogy egy darabkát hozzon az akasztott ember 

köteléből, mert az — ugy hitték — szerencsét 

hoz . . . Fájdalom van ilyen nép; de csak az lehet 

ilyen, a melyik rabszolgasághoz van szokva. Ám 

nem lehet ilyen a szabadságszerető magyar nép, a 

mely mindig megbecsülte a maga vezéreit és min-

dig hűségesen kitartott a vezérek által lobogtatott 

zászló alatt. Tartsanak s ki rendithetlenül, mert 

amint * iseftedik a nép itthon a községekben, ugy 

alakul az országos helyzet odafönn, a nép itthon 

barezol a városért, a képviselők odafent a parla-

mentben barczolnak az országért ; de erőt a nép 

bizalmából és kitartásából merítenek. Az ellenzék 

küzdelmére pedig szüksége van az országnak, hogy 

megszabadulhasson attól a rothadt rendszertől, mely 

elpusztítással fenyegeti az alkotmányos állami szer-

vezetet. Egy nagy részvénytársaság uralkodik most 

az ország fölött, s e részvénytársaságnak minden 

tagja arra töreksz'k, hogy megkapja a maga oszta-

lékát. Ezt a rendszert megbuktatni hazafias köteles-

ségünk. Az ne csüggesszen bennünket, hogy ma még 

kisebbségben vagyunk. Mi képviseljük a jövő remé-

nyét, s hiszünk és bizunk missziónkban, mert a ha-

talom előbb-utóbb kifárad, s az igazságnak győznie 

kell. Addig isimig a győzelem napja elérkezik, fel-

adatunk az ellenőrzésben áll; mertha ezt a köteles-

ségünket elhanyagolnánk, még több visszaélésre bá-

torítanánk a hatalom kezelőit. Jusson eszünkbe az 

a gazda, aki ijesztő vázát állított a vetések köze-

pére, s mikor a szomszédja gúnyolta, hogy mire 

való az a maskara, hiszen meg se tud mozdulni, az 

okos gazda azt felelte a gáncsolónak: .Ha nem 

tud is megmozdulni, mégis jó hogy ott áll, mertha 

ott nem állana, többet lopnának a — verebek." 

Végső szavaiban kitartásra, a kötelesség telje-

sítésére buzdította Hock hallgatóit. A bátraké a si-

ker — úgymond — s ha hivek és kitartók leszünk 

lehetetlen, hogy Árpád népének ne legyen egy Mó-

zese, aki elvezeti az ígéret földjére. Az ellenzék vi-

selje magát ugy, hogy vezére egyszer elmondhassa 

amit egy fényes győzelem után Nelson generális 

mondott az angoljparlamentben: .Lordok, képvise-

lők, az angol hadsereg fényes győzelmet aratott, 

mert m i n d e n k i m e g t e t t e k ö t e l e s s é -

g é t " 

Szűnni nem akaró taps és éljenzés követte a 

beszédet. A hatást meg sem kíséreljük leírni, majd 

nyilvánulni; fog az kézzelfoghatólag az ellenzék 

magatartásában. 

Bár az idő már nagyon előrehaladt, a rend-

ki vül felvillanyozott közönség még hallani kivánta 

Hegyi Antalt is. Hegyi engedett a felhívásnak, s az 

ő megszokott modorában — mely kiváló népszó-

nokká teszi — sikerülten festette a csongrádvárme-

gyei ellenzékkel szemben folytatott hajszát. 

Elmondta, hogy nincs az az aljas fegyver 

amit a pákuliczok föl nem használnak ellenünk. 

Csak a napokban terjesztették azt a gyalázatos 

rágalmat, hogy Sima Ferencz elszökött, titokban 

eladta a gőzmalmát, házát, szőlőjét, felvett a szen-

tesi református egyház birtokára 85 ezer forint köl-

csönt, s ezzel a nagy summa pénzzel kiment Ame-

rikába, itt hagyván a feleségét nyomorban és szé-

gyenben. ö róla meg azt beszélték, hogy az anya-

könyveket vagdosta a hívei fejéhez, a gyónás titkait 

kifecsegi, a mise pénzeket elsikkasztja. A rablógyil-

kosságon kivül már minden piszkosságot és bűnt 

reánk fogtak; s Burián Lajos még örülhet, mert ő 

róla legalább nem mondták hogy lopott. Egyéb-

iránt pedig találjon megnyugvást Burián abban, 

hogy amit ő vele tesznek, azt a csongrádiakkal 

már két év óta cselekszik. Elbeszéli részletesen azt 

a hajszát, amit a pákuliczok a csongrádi elvtársak 

ellen folytatnak, Végül oda konkludál, hogy a haj-

szák daczára sem szabad elcsüggednünk, folytat-

nunk kell a legnagyobb kitartással a küzdelmet, 

mert a mienk az igazság s így mienk a jövő. 

Hegyi után még Sima Ferencz mondott egy 

lelkesítő beszédet. Intette az elvtársakat, hogy vés-

sék a szivükbe és elméjükbe a hallottakat, s azzal a 

a lelkesedéssel kövessék a zászlót a harezba, a mely 

lelküket most áthatja. 

Azután jelezve, hogy a megyei tisztújítás kér-

désében a jövő vasárnap lesz a megyebeli községek 

részvétével nagyértekezlet, melyen a párt az egyes 

¿isztiállásokra vonatkozó jelöléseket megteszi, felkérte 

a jelen voltakat, hogy a nagyértekezleten szintén 

megjelenni s a többi elvtársakat is a megjelenésre 

buzdítani szíveskedjenek. 



3. oldal. 

Ezzel az értekezlet Sima, Hock és Hegyi élte-
tésével véget ért. 

Országgyűlés. 
A Zágrábban elégetett magyar zászló lángja 

szombaton ismét fellobogott a képviselőházban. Az 
elnöki jelentés után, mely Gránzenstein Bélának a 
facseti kerület képviselőjévé történt választatásáról 
szólott, Tibád Antal mondott a horvát kérdésben 
hosszabb polemikus beszédet, melylyel Tisza István 
és Josipovich beszédeinek téves állításait és argu-
mentumait korrigálta. Polónyi srép és tartalmas be-
széddel uj oldalról világította meg a kérdést s a je-
len helyzet hiányaiért, a horvát viszonyok elfajulá-
sáért Tisza Kálmánt tette felelőssé mint akinek 
módjában és kötelességében állott volna törvényho-
zási uton biztosítani Magyarország jogait. Botrányos 
és szégyenletes dolgok azok, amiket Polónyi a zág-
rábi egyetem egyik előkelő tanárának, Privelicsnek, 
aki egyúttal nemzeti párti képviselő is, közjogi tan-
könyvéből telolvásott. Élénken illusztrálták e szem-
elvények azokat a hivatalos auktoritással fedezett 
elméleteket, amelyek mig egyfelől Magyarországot 
mint Horvátországgal egyenrangú államot igyekez-
nek feltüntetni, másfelől osztentative gravitálnak 
Bécs felé, melyhez feltűnően közelebb állnak, mint 
hozzánk. Mikor a hoivát ifjúság ilyen tankönyvből 
szivja magába a közjogi ismereteket, akkor nem le-
bet csodálni, hogy Zágrábban letépik és meggyaláz-
zák a magyar zászlót. 

Olay Lajos szólalt föl még Hodossy indítvá-
nya mellett s alkalmat talált beszédében a legfris-
sebb stomfai események kemény elítélésére is. He-
lyesléssel fogadott beszéde után megszakadt a vita 
a horvát kérdésben, de csak időlegesen, hétfőig. 

Kérvények tárgyalása került ezután sorra s a 
tárgynál szokatlan élénk tempóban folyt a tanács-
kozás. Somogymegye mezőgazdasági kérvényének 
tárgyalásakor Makkvalvay Géza határozati javaslatot 
terjesztett a Ház elé, amelyben már most utasít-
tatni kéri a kormányt, hogy a 27324/84 sz. minisz-
teri rendelet hatályon kívül helyezésével az 1882: 
16. t. cz. 20. §-a 2-ik pontjának érvényt szerezzen, 
vagy ha ezt tenni nem képes, ugy a sérelmes őrlési en 
gedélyt törölje el Polónyi hatásos beszédben pár-
tolta a javaslatot, a mely mellett Péchy Ti-
más és Ivánka Oszkár is szólottak. A Ház többsége 
azonban a javaslatot mellőzte. Meg a napirend meg-
állapítása körül fejlődött ki élénk vita, melyben 
Péchy Tamás, Bánffy m niszterelnök és Horánszky 
vettek részt. 

Végül vidám mozzanattal, az egész ház egy-
hangú derültsége közepette ért véget az ülés. Vajay 
interpellácziót jelentett be a Lepsényi ügyben de az 
elnök az előrehaladott időre való tekintettel arra 
kérte, hogy halaszsza hétlőre az interpellácziót. 

— Sajnálom, nem vagyok abban a helyzet-
ben, hoüy azt tehessem, — utasította vissza Vajay 
az elnök felszóíitását. 

— Ugy a házszabályok értelmében joga van a 
háznak határozni a felett hogy megakarja e hall-
gatni ma az interpellácziót, — döntött az elnök a 
kérdésben. S Ugy is történt. A napirend megállapí-
tása után felállolt ugyan Vajay, de szóhoz sem ju-
tott, mert az elnök föltette a kérdést, hogy kívánja-e 
a Ház az interpellácziót meghallgatni, vagy nem. 
Egyhangú nem volt a válasz s a ház minden ré-
szeben ritka egyöntetűséggel állott föl a képv selők 
tábora s özönlőtt a kijáratok felé. A még folyton 
szólani igyekvő Vajaynak kifakadását elnyomta a 
zajos derültség, mely c jelenetre elfogta a házat. 

Hétfőn azzal kezdődött az ülés a mivel más-
kor rendszerint végződni szoktak a Ház tanácsko-
zásai : viharral. A hírhedt stomfai választás botrá-
nyos eseményeinek szennyes hullámai csaptak be a 
Házba. 

Napirend előtt ugyanis Holló Lajos felszólalt 
az ismert választasi visszaélések tárgyában s az Ő 
felszólalása — mint maga is megjegyezte csak 
introdukeziója annak a nagyszabású akcziónak, a 
melyet az ellenzék a visszaélések megtorlása tekin-
tetében az ünnepi szünetek után indítani fog. De 
már ez az introdukezió is igaz, hévteljes hangjával, 
s az eddigi konkrét adatokcsoportositásával annyira 
felizgatta az összes ellenzéki pártokat, hogy az erős 
vádák és kemény kifejezések egész özöne zudult a 
hallgatagon ülő kormány és pártja felé. 

— Ez a választás a mi korunknak legnagyobb 
brutálitása ! — kiáltotta oda emelt hangon Holló 
a szomorú igazságot a kormánypártnak. 

— Hóhérok-! — zúgta közbe Ugrón Zoltán, s 
innen kezdve a felkorbácsolt indulatokból sürün pat-
tantak át a jobboldalra a kemény Kitörések, s a 
hangos zűrzavarból élesen vált ki Polónyi basszusa: 

— Gazságokat nem fognak a magyar nemzet 
nevében csinálni! 

Az elnöki rendreutasitások s az elnöki csen-
gettyű erélyes működése után azzal a kijelentéssel 
végezte beszédét Holló, hogy az ellenzék tudni fogja, 
hogy miként kell az ilj^n bolrányos eseményekkel 
szemben eljárni. Lelkes eljenzés és taps követte. 
Holló beszédét amelynek csilapultával a nemzeti 
párt részéről Makktalvay Géza állott fel szólásra. 

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

Beszéde lolyamán, mely Hollóéval ugyanazon me-
derben folyt, ismétlődtek az iménti viharos jele-
netek. 

A választásnak 36 óráig történt mesterséges 
elhúzását igen jól jellemezte a szónok, mikor azt a 
kérdést vetette fö! hogy van-e olyan gazda, aki 
ennyi ideig hagyná a marháit állani; itt pedig nem 
állatról, hanem emberekről, adófizető polgárokról 
van szó, akik sem nem loptak, sem nem raboltak. 

— Hablókkal nem bánnak igy ! kiáltott közbe 
Ugrón Gábor, mire újra felzudult a közbekiáltások 
özöne. Ivánka Oszkár nagyon erős mondást dob a 
miniszteri székek felé. 

— Liberális inkvició a katholikusok ellen I 
kiáltja Ugrón Zoltán s e pillanatban egymást ke-
resztező, csak szótagokban érthető felkiáltások egész 
chaosza özönlik a kormánypárta, mely némán, moz-
dulatlanul ül helyén. Péchy Tamás felszólalása alatt 
csillapulnak kissé az ingerült kedélyek. A ház enge 
délyével még Olay Lajos is felszólalt s röviden pár-
tolja Holló felszólalását. 

Perczel Dezső belügyminiszter állott fel ezután 
szólásra, a mi újra alkalmat adott az ellenzéknek 
egy kis zajos deinonstráczióra. Több izben félbesza-
kította a zúgás a belügyminiszter szavait, a ki 
egyébiránt röviden csak előzetes nyilatkozatot tehet 
arra nézve, hogy kötelessége szerint el fog járni az 
ügyben, addig is kéri a házat, hogy ne Ítéljen egy-
oldalú informácziók után 

A szombaton benyújtott törvényjavaslatok kö-
zül csupán a mozdonybeszerzésről szóló javaslat tár-
gyalásánál volt egy kis vita Kossuth Ferencz s Lu-
kács pénzügymín szter és ez utóbbi és Polónyi Géza 
között. A ház többsége a törvényjavaslatot elfo-
gadta. 

Mindezek után visszakanyarodott a báz a költ-
ségvetés félbemaradt tételéhez s ennek kapcsan a 
horvát kérdéshez. 

A nemzeti párt részéről felszólalt Remete Géza 
után Lukáts Gyula mondott szép beszédet, amely-
ben élénk színekkel festette a Horvátországban éló 150 
ezer magya szomorú sorsát s ezek helyzetenek ja-
vítására kerte a horvát minisztert. A Hodossy ja-
vaslata mellett utolsónak Horánszky beszélt s nagy-
szabású beszéde előkelő helyet foglal el az e tárgy-
ban elhangzott ellenzéki szónokiatok között. A hosz-
szan húzódott horvát vitat a horvát miniszter fel-
szólalása zárta be. Íme a horvát kérdésnek az 
a haszna van, hogy egy magyar szónokot nevelt a 
kormány kebelében. A miniszter ur tidéliá és rap-
szodikus modorban polemizált az ellenzéki szóno-
kokkal és sok olyan teves és tulmerész aksziomája 
fölött, a miért más kormányparti szónok kemény 
ellenzéki támadásban és visszautasításban részesült 
volna, jóindulatu hailgatassal siklott át az ellenzék 
csupán Tbaly Kálmán és Pázmándy Dénes reflek-
táltak pár szóval a beszédre. A ház többsége ezuian 
a tételt elfogadta, ellenben Hodossy indítványát 
mellőzte. 

Az ülés végén Vajay István interpellácziója a 
Lepsényi ügyben elkövetett rendőri túlkapások tár-
gyaban került sorra. Indokolását látható közönnyel 
logadta az egész baloldal és gúnyos derültséggel a 
kormánypárt. Perczel belügyminiszter nyomban vá-
laszolt Vajaynak, a kinek viszonvalasza alkalmat 
adott Polónyi Gézának arra, hogy a szokásos part-
fegyelem mellőzésevel benyújtott interpellácziotól 
minden érdekközösséget megtagadjon. Hermann Ottó 
szintén tiltakozó felszólalása után — ugy látszik — 
az egesz baloldal magáévá tette Polónyi kijelentését, 
mert a belügyminiszter válaszát Vajay interpellá-
cziojára —3—4 képviselő kivételével az — egész 
haz tudomásul vette. Hetfőre bejelentett miniszteri 
válaszok a keddi ülésre maradtak. 

Helyi es vegyes híren. 

ZÁMPORY PÁL t 

— Zámpory Pál meghalt. Kedden reggel 
gyorsan terjedt el és városszerte mély rész-
vétet kellett a gyászhír, hogy Zámpory 
Pál cs. és kir. főhadnagy s Szentes város 
h. ralkapitánya héttőn este elhunyt. Az élete 
legszebb korában elköltözött iérüu úgyis 
mint tisztviselő, úgyis mint ember a legszebb 
emléket hagyta maga után. Mint tisztviselő 
katonai pontossággal, s majdnem azt lehet 
mondani, hogy túlhajtott szorgalommal és 
lelkiismeretességgel kezelte hivatalát; mint 
ember pedig abban a ritka szerencsés hely-
zetben volt, hogy kivétel nélkül mindazok-
nak birta rokonszenvét és nagyrabecsülését, 
akiknek alkalmuk volt vele érintkezni. Ifjú 
iiŐt és két szép gyermeket hagyott maga után 
a megboldogult, akiket gyászukban a közön-
ség osztatlan részvéte vesz körül, a melyben mi 

is őszinte szivvel osztozunk. A család által 
kiadott gyászjelentés a következőleg hangzik : 

özv Zámporl Pálné, szül. Füó Róza és gyer-
mekei Aladár és Margit, ugy id. Zámpory Pál ós 
neje, mint szülők, gyermekeikkel; s Füó János és 
neje gyermekeikkel együtt, a többi rokonság nevében 
is, mélyen megszomorodott szivvel jelentik a jó él 
szerető férj, illetve apa, fiú, vő, testvér, sógor és 
rokonnak Z á m p o r y P á l cs. és kir. tőhadnagy 
és Szentes rend. tan. város h. rendőr alkapitányának, 
élete 37-ik, boldog házassága 9-ik évében f. évi 
deczember hó 9-én délután órakor hosszas szen-
vedés után tüdővészben történt gyászos elhunytát. 
A megboldogult hűlt tetemei f. évi deczemher hó 
12-ik napján d. e. 10 órakor fognak az ev. ref. 
egyház szertatrásai szerint az L t. 189 sz. gyász-
háztól a szentesi ev. ref. középtemetőben az örök 
nyugalomnak átadatni. Szentes, 18J5. deczember hó 
9-én. Állás és béke poraira! 

A városi tisztikar szintén adott ki gyász-
jelentést, mely igy szól: 

Szentes város tisztikara fajdalommal tudatja 
szeretett tiszttársuknak Z á m p o r y P á l rendőral-
kapitánynak. 1895. év deczember hó 9-én d. u. 5 
orakor életének o7 eves korában bekövetkezett halá-
lat. A korán elhunytnak földi részei 1895. év de-
czemher 12 én csütörtökön d. e. 10 órakor az ev. 
reform, egyház gyaszszertartartásai mellett fognak 
az 1. tized 189. sz. háztól az örök nyugalomnak 
atadatni. Szentesen, 1895. deczember hó lO. Jó 
emlékezet és béke virasszon sirja lelett 1 Burián 
Lajos polgármester. 

— Személyi hii\ Sima Ferencz és 
Hock János országgyűlési képviselők vasár-
nap az esti vonattal Budapestre utaztak; 
mert Hock Janosuak a giralti választásra 
kellett sietnie, Sima Ferencz pedig azért 
ment fel, mert a belügyminiszter hétfőre 
ígérte a vaiaszt a vármegyei választások 
ügyében tett mterpeiláczióra. 

— Vaduay Andor főispánt a 
oelügyminszter táviratilag fölczitáita, és a 
lőispáu löl is utazott Budapestre, hogy a 
Sima Ferencz mterpeliacziójara adandó vá-
laszt a miniszterrel együtt kifőzze, üogy mit 
főztek si, arról majd lapunk jövő számában 
referálunk. 

— A vármegyei bíráló választ-
m a a y 1. hó 7-re kitűzött ülését a főispán, 
budapesti ulja m att f. hó 12-re halasztotta. 

— A nagy bujdoso. Ki volna más, 
mint varosunk tisztelt képviselője Balogh 
János, aki rövid parlamenti pályafutása alatt 
a nagy hallgató nevet is kiérdemelte. Nem-
csak akkor bujdosik a tisztelt honatyánk, mi-
dőn a kormány ellen kellenu szavaznia, nem-
csak akkor változik k intorra, a mikor a par-
lamentben a csongrad vármegyei dolgokat 
tárgyalják, hanem akkor is elbújik, mikor a 
part érdekeben itthon kellene valamit tennie. 
A mint meghallotta ugyanis, hogy Sima Fe-
rencz és Hock János kollegái jönnek, s va-
sárnap partértekezietet tartanak, kapta az 
utazó táskáját, és szépeu eliramodott Buda-
pestre. Egy másik verzió szerint ugyan az-
ért ment, hogy a csongrádvármegyei dolgok-
ban a loispannak segitsen agyon informálni 
a belügyminisztert ; de ez mar nyiit árulás 
volna, a mit nem hihetüuk és nem is hi-
szünk el; s ha mégis fö emiitjük, csupán az-
ért tesszük, hogy lassa és halija meg Balogh 
János, mire vezet a folytonos b u j d o s á s . 

i l i r lap i rók koiigreaMzuaa. Mint a mi-
nap jeleztük, f. hó 8-an Budapesten az ország min-
den részéből összegyűltek a hírlapírók, hogy orszá-
gos egylelütet és annak keretében segély és nyugdíj 
intezetüket megalakítsak. A kongresszus lefolyásáról 
lapunk jövö számában referálunk. 

— Lopás. Grossmann Aüoll kereskedő ked-
den este véletlenül nyitva feledte kirakatának ajta-
jai, amit eszrevett valami élelmes tolvaj, s a kira-
katból 34 Irt 20 kr. értékű áruezikkeket elemeit A 
rendőrség — szokás szerint — nyomoz, és — szo-
kás ellenére — nyomon van. 

— A belga király meg a felesége. Még 
a verebek is ciripelik mar Belgiumban, a brüsszeli 
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arisztokrata ós polgári körökben egyébről sem be-
szélnek, de az udvar emberei még folyvást tagadni 
szeretnék, hogy a belga királyi pár családi élete fel 
van dúlva. Henriette királné, József nádor leánya 
nagyon boldogtalan, mert férie öreg napjaira pikáns 
izü kalandokra adta a fejét. Most is a nyírkor leve-
gőjű spaai villában lakik a haragos királyné, pe-
dig rheumatikus baja miatt száraz helyen kellene 
tartozkodina. Már sokszor felkereste a flandriai gróf 
es grófné is, sót a napokban Lipót király is beko-
pogtatott hozzá, de a királyné hajthatlan, nem 
akar tudni semmit a férjéről. A kormány butrány-
tól tartott és utasdotta a félhivatalos újságokat: 
irják meg, hogy a királyné nagyon beteg s miatt 
nem mehet Brüsszelbe. Szerencsétlenségre az ellen 
zeki újságok az ilyesmit nem hallgatják el és kiad-
tak fepaai levelezőiknek azt a tudósítást, hogy a ki-
rályné sohasnm volt egészségesebb, mint most; 
tényleg mindennap lehet látni fárasztó sétákon és 
betegségnek móg a nyoma sincs rajta. Az igazság 
az, hogy mig az ura Párisban járt. oly hireket ka 
polt roia, amelyek a hitvest nagyon kellemetlenül 
érintetlek. A belga és franczia lapok egyre-másra 
hoztak a legfurcsább részleteket Lipót királynak a 
Folies Beigére táncsosnöjével, Emilienne d'Alengon 
kisasszonynyal, és az opera csillagával Clev de Mé-
rődé kisasszony nyal való beszélgetéseiről, kik minda-
keiten a párisi elegáns világ ismert alakjai. A brüsz-
szeli Soir szerint Emilienne d'Alengon kisaszonyt 
meg a lakásán is meglátogatta, a király Ostendében 
pedig mindenki szeme láttára szóba állt Oteróval, a 
hires spanyol tánczosnövel és megdicsérte szépségét. 
Minden eljutott a krályné fülébe es igy érthető a 
haragja. Ferjének viselkedését most azzal fizeti vissza 
nogy tellünöen mutatja a világ előtt feldúlt csaladi 
eletet. Ezért nem akar visszatérni Brüsszelbe és ezért 
maradt el a ferje nevenapja alkalmából lartott isteni 
tiszteletről — 1866 ota most először. Brüsszeli *la 
pok szerint a flandriai grófné lábirta a sértett ki-
rálynét, hogy a királyi csaladban bekövetkező lako-
dalomra terjeu vissza a lő varosba, de Henriette ki-
íalyne kikötötte, hogy iakasát egy egészen elkülöní-
teti pav.llonban távol férje szobájától rendezzék be. 

— Lövések a Irauczia képvi»előiiáz-
bun. A franczia kepviselóhaz pénleki üleseuek a 
vegen, amikor az elnök mar bezárta az uiejl és 
a kepviselőit nagyobb része kivonult a teremből, a 
kaizatrol ket revolverlövés dördült el. A lövesek 
uein talaltak ugyan senkit; mégis szörnyű riadalom 
es leírhatatlan zavar támadt, jóllehet legföilebb csak 
negyven kepviselő volt mar jelen. Pierre képviselő-
házi lilkar azonnal meghúzta az elektromos vész-
jelzőt, mire a baz kapuit nyomban bezárták, de 
c*ak rövid ideig mert a mereuylól csakuamar elfog-
lak. A merénylő egy Leoris Guibert nevű kereske-
dOaeged, aki a Temple városrész egyik hotel garui-
jdbd.ii Uk.k es akit altalanosan nyugodt termeszeiü 
es rendezett viszonyok között élő embernek ismer-
nek. A fiatal ember azonban rossz társaságba ke 
rüit, amelyben megismerkedett a szoczialista es 
anarchista elmeletekkel és megzavarodott tőlük. A 
lakasan tarlóit házmotozáskor a rendőrség egy tőrt, 
es számos anarchista iratot talalt. A merenylő egész 
viselkedese arra enged következtetni, hogy zavaró 
dott eszű és ennélfogva valószínűleg gyógyinté-
zetbe kerül. 

— Elevenen eltemetve. A Körmendtől 
félórányira fekvő Kalafa község határában a napok-
ban szörnyű szerencsetlenség történt. Ugyanis a 
Körmend luiajdonat képező kavicsbanyálól 5 kör-
mendi kocsis kavicshordással volt elfoglalva s abbiii 
a pillánál.>an, midőn megrakodl szekereikkei haza-
fele akarlak indulni, a part leszakadt s köiülük har-
mat, Staibert Karoly magyarlaki, Czifra János rába-
bidegvegi es Hazi József vasvári ílletősegü legényeket 
maga aia temetett, akik nyomban szörnyet haltak' 
míg Üeuscb Samu és meg egy másik körmöndi lakos 
eletveazelyes sebekkel menekültek meg a halál ól. A 
kel serültet körmendi korházban ápolják. A körmendi 
lőszolgabiro azonnal megindította vizsgálatot. 

— Kirabolt vőlegény. Érdekes dolog történt 
Smyrnában. Egy ffatal ember évekig udvarolt egy 
leauynak, a kit azonban egy másik gazdag menya 
szonyert elnagyolt. A minap akart meg esküdni a 
gazdag leanynyai, de mikor már az oltár előtt állott, 
berontott a templomba az első menyaszony s szó 
nélkül kivezette öt. A fiatal ember rémületében en-
gedelmeskedett, beült a leányuyai az utczán álló 
kocsiba, mely nyomban elrobogott egy másik temp-
lom ele. A leány bevezette a fiatal embert a temp-
lomba, a hol a pap már várakozott rájuk s össze-
adta őket. 

S Z E N T E S I L A P . 
147 nám. 

u n a z m u m z m t z m 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

H „Megrongált ideg- ós nemi rendszer" W 
60 krajezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 30V52 

*********o********* 

$ A kőbányai * 

Jj KIRALYSÖRFÖZŐ £ 
M részvénytársaság 

~ tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, # 

hogy s ö r gyártmányainak elárusitását rt 

megkezdte és azokat: j j 

£ A i sok , K i r á l y , BUreziuai, Ko-
rona és Ba jo r sör 

elnevezéssel h o r d ó k b a n és pa-

l a c z k o k b a n hozza forgalomba. 

Kívánatra árj. ingyen és bérmentve. 

Kizárólagos képviselet Gsongrádvármegyére: 

Sigmond Testvérek 
SZEGED. 

» 
» 
* 
* 
* 
* 
* 

A Szécsényi ligeti csárdában 
(Delelőben) 1896. évi január 1-től kezdve 
egy üzletvezető alkalmazást nyer. Föl-

tételekről értekezi i lehet Neumann 
1E3 Jónásnál. 

Nagy alkalmi 
vétel!!! 

Fosztók dupla sz. női és férfi ruhára. 

Szövetek dupla sz. női s férfi ruhára. 

Barchetok a legjobb mosók. 

Selyem, plüseh, bársony és (liszek. 

Berliner és posztó téli kendők. 

Meglepő olcsó áron árusittat-
hak el óriási választékban! 
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kézmű-, divat- és rövidáru kereskedésében 

S z e n t e s e n , 

a .Szentesi (nagy) Takarékpénztár* házában. 

*ED. 3E6 fT 

Pit i Imrének 
111. t. 434. számú két utczára néző liáza 
kedvező árért eladó ; — Értekezhetni 111. t. 

506. szám alatt 2V4 
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Szerkesztői üzenet. 

Brútusz. Az elbeszélés kezünkhöz jutott, de 
— véletlenségből — csak két nappal ezelőtt. Min-
denesetre jönni fog, mihelyt a közlendők halmaza 
megengedi. 
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Szégyenít magát 

a kis leány, mert a máskép oly kedves arcza 
bör tisztátlansága által oly réjen el van csú-
fítva és csak most tudta meg, mily könnyen és 
mily hamar segíthetett volna azon, az álta-

lánosan ismert és kedvelt 
Vértes gyógysz. Lugosi arczkenöcse-

áitai. 
Ezen arczkenőcs a legjobb sze r a májtoltok 
szeplők, bőratkák, pattanások,úgymint min, 

den más bőrtisztátlanság eltávolítására. 
1 adag 60 kr, frt és 2 frt. — 2 frt 20 kr. elő 
leges beküldése ellen 1 nagy vagy 1 kisebb 

adag bérmentesen küldetik. 

JüTézzen meg engem 

vagy más hölgyeket, kik a)Sziczillai haj-
ié i tó l használják és találni fogja, hogy az, 
ez által visszaszerzett hajszín, eredeti hajszí-

nünktől nem különböztethető meg. 
A szicziliai hajifjitó nem tartalma ártalmas 
szereket, nem technikai festőszer, hanem a leg-
egyszerűbb módon, naponta csak egyszeri 
használása által adja vissza az ősz hajnak ere-
deti színét, a nélkül, hogy a bőrön vagy fehér-
neműn pecs étet hagyna hátra, vagy a haj mo 

sásánál szint hagyua. 
1 üveg 2 frt. - 3 üveg 6 forint előleges bekül-
dése ellen bérmentve küldetnek. Megrendelés-
nél kéretik a haj eredeti szintéu megadni. 

1 adag pomádé epidermale, a mely a hajnak 
eredeti fényét visszaadja, 1 frt. 

hogy feje későbbi években hirdetési crélokra 

j használtassék, a'haja ápolásához 

J Dr . Heuffel-féle hajszesat 

vegyen. 

Ezen hajszesz a fejbőrre erősitőleg és üditő-

leg hat, megakadályozza a korpásodás és a 

hajnak kihullását, mi által dúsgazdag haj-

növést eredményez. 

Egy üveg ára 1 frt 50 kr. — Hat frt elő-

eges beküldése ellen 4 üveg bérmentesen 

küldetik. 

és erőteljes szakaii leggyorsabban és legbiz-
tosabban nyerhető 

Dr . Heuffel-fele baj a •znöveastő-
pomádeva l . 

Ezen teljesen ártalmatlan szerekből készül, 
pomádé által, a legrövidebb idő alatt még 
16 éves ifjak is, gyönyörű b a j u s z t és dus 

s z a k á11 nyernek 
fél adag 1 frt 25 kr., egy egész adag 2 frt 

2 frt 20 kr. előleges beküldése ellen 1 egész 
adag bérmentesen küldetik. 

Kapható gyógyszertárakb. és illatszerészeknél 
F ő r a k t á r : Szentesen : ifj. Várady La-
jos, gyógyszertárában, és más 
helyeken a hol .V é r t e s La-
jos-féle Sósborszesz" kapható. 

A hol nincsen raktáron, meg rendelendő egyenesen a készítőtől: 
V é r t e s L a j o s a a i g y ó g y t á r a , L u g o a 155. mn. 

Fsat nevazett szlkkek ssak akksr valódlak, ha azoldalt nyamtatatt váiijegygyel vannak ellátva 

^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - / 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

X 
A 
A 
A 

- A 
® A 
I A 

• A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

SuatM ,1896. Nyomatott a kiadótulajdonos; .Szentesi első könyvnyomda részvénytáraság* gyorsaajtóján. 




