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Lapunk megrendelhető: 
a kiadó-hivatalban és lapkihordóink utján 

kik az elő tizet esi pénzeket is felvehetik. 

Országos tüntetés. 
Volt alkalmunk már megemlékezni ar-

ról a nagyszabású és üdvös irányú mozga-
lomról, melyet a fővárosi függetlenségi és 
48-as kör kezdeményezett, s pártunk két 
árnyalatának vezérei: Ugrón Gábor és 
Kossuth Ferencz lelkesen fölkaroltak ; s 
amely mozgalomnak a czélja az, hogy az ön-
álló vámterület és a magyar nemzeti bank 
létesítése mellett országos tüntetés rendez-
tessék. 

Meggyőződésünk minden erejével, szi-
vünk egész hevével és lelkesedésével csat-
lakozunk ehez a hazafias mozgalomhoz, 
amelynek szükségességét lehetetlen be nem 
látni. Szükség van erre nemcsak azért, hogy 
Magyarország gazdasági függetlenségéhez 
való törhetetlen ragaszkodásunkat bebizo-
nyítsuk; hanem szükség van azért is, hogy 
az Ausztriában rendezett ellentétes irányú 
demonstrácziókkal szemben fölemeljük til-
takozó szavunkat, s tudtára adjuk minde-
neknek, akiket illet, hogy nem szándéko-
lunk tovább Ausztria hűbéreséi irtarauni, 
s szorgalmunk és munkánk gyümölcsét nem 
akarjuk tovább is idegen istenek oltárán 
föláldozni. 

Sokat lehetne és tudnánk is erről a 
hálás témáról irni; de átadjuk a szót az 
országos tüntetést előkészítő bizottságnak, 
mely az ország népéhez intézett ékesszavu 
fölhívásában a többi között a következőket 
mondja : 

«Tovább nem hallgathatunk. Tiltakozó 
népgyűlést kell tartanunk, pártkUlönbség nél-
kül, mert a vámügy nem egy pártnak, de 
az egész országnak ügye, és az önálló vám 
terület, a megéluetésnek egyetlenegy eszköze 
helyzetünkben, melyet az osztrák vámpoli-
tika teremtett és a mely az országot anya-
gilag a tönkremenés szélére vezeti. 

Csatlakozzatok hozzánk polgárok ! Ma-
gyarország közgazdasági önállóságának hivei. 
Ausztriának és Magyarországnak közgazda 
sági érdekei ellentétesek. £nnek tudatában 
az 1867-iki alkotmány megteremtői is fenn-
tartották a nemzetnek a jogot az önálló 
vámterület felállításához. Itt az ideje annak, 
hogy éljünk e jogunkkal, itt az ideje annak, 
hogy anyagi fejlődésünket, ezredéves hazank 
felvirágoztatását ne bénítsa meg többé ide-
gen érdek. Csatlakozzatok hozzánk, mindazok, 
a kik jelentőséget adtok annak, hogy a nagy-
világ tudomással bír a magyar államról. A 
külön vámsorompó mutatja meg legjobbau 
az idegennek, hogy önálló állam tjrüietére 
lépett. 

Csatlakozzatok hozzánk kis- és nagyipa-
rosok. Csak az önálló vámterület teheti Ma-
gyarországot eddigi gazdasági fejlődésének 
egyoldalúságából ki szakítva, ipari állammá, 
ügy a kis , mint a nagyiparnak aranykora 
lesz az önálló vámterület életbeléptetése. Va-
lóságos nemzeti szégyen, hogy a mindennapi 

élet legszükségesebb ipartermékeit nekünk 
ma Ausztria szolgáltatja, Vásárolnunk kell 
osztrák portékákat, mert a magyar ipar a 
közös vámterület mellett lábra nem állhat. 
Az önálló vámterületen újra lesz magyar kis-
ipar s keletkezni íog hatalmas magyar gyár-
ipar. Az önálló vámterületen egyre szapo-
rodó magyar gyárak füstölgő kéményei Ma-
gyBrorszag felvirágzásának, Magyarország 
hatalmának, Magyarország függetlenségének 
lesznek a védőbástyái. 

Csatlakozzatok hozzánk kereskedők ! A 
közös vámterületen a magyar kereskedelem 
alárendelt függő közege a bécsi kereskede-
lemnek. Uj tér nyílik a magyar kereskede-
lemnek, ha a magyar nyers termékeket a 
magyar ipar fogja feldolgozni s megnyílik a 
magyar világkereskedelem piacza, tia a kül-
földdel való kereskedelmi szerződéseinket 
önállóan, a magyar érdek szerint lógjuk 
megkötni. 

Csatlakozzatok hozzánk m e z ő g a z -
d á k ! Ha megszűnik a közös vámterület, a 
magyar mezőgazdasági érdekeket az osztrák 
ipar kedvéért teláldozó nemzetközi szerződé-
sek nem fogják mesterségesen lenyomni a 
magyar buza árát, s ha teremtünk magyar 
ipari, «1 magyar nyer«-termelek ilUton tálai-
nak fogyasztókra. Ha jobb ára lesz a gabo-
nának, többet vásárol a magyar iparostói a 
földműves, s ha boldogul a magyar ipar, 
többet fogyaszt, többet vásáról a mezőgaz-
datói az iparos. A közgazdasági járom lerá-
zásának hasznát egyaránt fogja élvezni s 
magyar iparos s a magyar mezőgazda. 

Csatlakozzatok hozzánk m u n k á s o k ! 
Az önálló vámterület a magyar munkának 
uj tágas tért nyit. Több lesz a munka, töb-
ben jutnak munkához s emelkedni fog a 
munkabér. Szaporodván a munkások száma, 
jelentőségük, befolyásuk emelkedni tog. Ma-
gyarorszag gazdasági függetlenségének első 
boldogító hatásat ők fogjak érezni. 

Csatlakozzatok hozzánk Budapest pol-
gárai ! Az önálló vámterületen hazánk nem 
lesz többé Bécsnek gyarmata s a hatalmas 
arányokban fejlődő magyar nemzetgazdasági 
élet természetes góczpontja Budapestünk lesz. 
Az ország gazdagodasa első sorban a gaz-
dasági függetlenséget élvező ország tőváro-
sának gazdagodásán in fog nyilvánulni. 

Csatlakozzatok hozzánk gazdasági füg-
getlenségünknek vidéken lakó hivei! A vi-
déket nagy elmaradottságából csakis az ön-
álló vámterülettől várható ipari, kereskedelmi 
s mezőgazdasági lellendülés emelheti ki. 

Csatlakozzatok hozzánk mindnyájan, a 
kik érzitek a mai közgazdasági állapotok nyo-
masztó terheit. Ha erélyesen nem tiltakozunk 
ujabb adók, ujabb súlyos terhek várnak 
mindnyájunkra. Magyarországnak Ausztriá-
tól függő gyarmati helyzete nem csak az ál-
lam szerencsétlensége, hanem mindnyájunk-
nak, minden egyes pulgáruak zsebébe nyúló 
osztrák kapzsiság eltűrését jelenti. 

£1 zsebünkből az osztrák kézzel! Jöjjetek 
el politikai pártkülömbég nélktll az április 
26-áu vasárnap délután 3 órakor tartandó 
országos népgyűlésre.' 

m 
Ehez a fölhíváshoz csak ezt a két szót 

csatoljuk hozzá, hogy : » O t t l e s z ü n k « ! 
Mert Szentes város népe nem hiányozhatik 
ott, ahol Magyarország gazdasági függet-
lenségének kivívásáról van szó. Ha zászló-
vivők nem lehetünk is, de szívvel lélekkel 
leszünk közkatonák, akik lelkesedéssel kö-
vetik a vezéreket és a zászlóhoz hivek ma-
radnak mind halálig 1 

Városi közgyűlés. 
Sovány tárgysorozata volt a f. hó 13-án tartott 

városi közgyűlésnek; de megszaporodott a napi-
rend előtti felszólalásokkal és a - póttárgysorozatba 
fölvett sürgős ügyekkel. 

A napirendj előtt Bálint József elpanaszolta 
azt a túrhetetlen állapotot, hogy a tökei vasútállo-
máshoz vezető szentes-kunszentmártoni határut még 
gyalogosok számra is járhatatlan; az árok parton 
közlekedhetnének ugyan a gyalogosok, de azt meg 
a mezőőrök, akik — úgymond — nagyobb urak 
még a főispánnal is, nem engedik. Sürgős intézke-
dést kér tehát a határut helyreállítására, annál in-
kább, mert mindössze pár száz öl hosszaságban kell 
javitást eszközölni. 

A polgármester megnyugtatta a felszólalót, 
bogy már intézkedés van téve a kérdéses útszakasz 
kijavítására. 

Józsa György szeretné, hogy a határban lévő 
összes utak jó karba helyeztessenek. De Bálint Jó-
zsef Ügyeimeztette, bogy ez talán még is nagy luk-
sz is lenne, mert hiszen tudvalevőleg vannak olyan 
utak amelyeken soha se közlekedik senki. Józsa 
György aztán redukálta a kívánságát a fertői ut ki-
javítására ; s a polgármester őtet is azzal vigasi-
talta meg, bogy a fertői ut jókarba helyezése már 
el van rendelve. 

Kálmán Mihály az iránt intézett kérdést, hogy 
mi történik az aszály karok czimén kórt adóleirá-
sokkal Y Nagy József tanacsnok azt a megnyugtató 
öivilágositast adta, hogy a leírási jegyzék pótlás 
végeti visszaterjesztetett a pénz ügy igazgatóság hoz, 
de onnét nem sokara ki fog adatni, s igy az adóle-
irasok mar a közel jövőben megtörténnek 

Áttérve a napirendre, a közgyűlés a pénztár-
vizsgalatról szóló jelentést — mely szerint az ösx-
szes pénztárak rendben találtattak — tudomásul 
vette. 

A bőüi alsó kompjáróhoz 60 frtért megvett 
690 ngy. öl földterület adásvételi szerződése, név-
szerinti szavazás utján egyhangúlag jóváhagyatott. 

A kistökú úgynevezett keskenygátnak, min-
közlekedési útnak jarbatóvá tétele ügyében hosszas 
vita tamadt, amelyben résztvettek : Kálmán Mihály, 
Sarkadi Nagy Ferencz, Zsoldos Ferencz, Bálint Jó-
zsef. Kr.stó Nagy István, Józsa György, Lantos Jó-
zsef és a polgármester. Abban mindenki egyetért 
tett, bogy a szóbanforgó utvonalat, és pedig a csür-
hejárastól egészen a bökényig helyre kell állítani 
ugy, hogy azon a közlekedés semmi veszélylyel ne 
járjon, de a kivitel módjára nézve nagyon eltérők 
voltak a vélemények. Végre egyhangúlag elfogadta-
tott Kriató Nagy István Indítványa, mely szerint a 
fölszólalókból és a tanács kiküldöttjeiből alakult bi-
zottság helyszíni szemlét tartson, s a kérdés leg-
czélszerübb megoldására nézve aO nap alatt véle-
ményes jelentést aUjoo. 



2. oldal. SZENTESI LAP 
Az iparos tanoncz iskola fenntartási költségei-

hez való hozzájárulás iránt a kormányhoz beadott 
kérelmet a közoktatási minisztérium, Zsilinszky Mi-
hály államtitkár aláírásával ellátott leirattal eluta-
sította, azon okon, hogy a kormánynak ebben az 
évben ilyen czélokra már nincs pénze. A polgár-
mester javaslatára újból felirat megy a közoktatási 
kormányhoz, hogy az iparos tanoncz iskolát vegye 
föl az állandó segélyben részesülő tanintézetek közé. 

Vecseri Imre és társai egy beadványban elpa-
naszoljáh, hogy a tőkei iskolaépületen különböző 
javtásokat kellene tenni, s különösen sürgős szük-
ség volna egy — ártézi kútra. Ezzel szemben No-
vobáczky Győző tanácsnok utal arra, hogy a tőkei 
iskola az ily nemű épületek között a legjobbak 
egyike; ivóvizet pedig lehet a szomszédból hordatni, 
legfőlebb valami dijjat kellene fizetni az illető tu-
lajdonosnak. Pataki József, Soós Ferencz, Vecseri 
János nem épen épületes dolgokat mondanak el a 
tőkei tanitó eljárásáról, amely fölszólalásokból az 
tűnik ki, hogy nem az épület és nem az ivóvíz a 
rossz, hanem a tanitó a hibás. Éppen ezért a pol-
gármester javaslatára a közgyűlés kiadta a kérvényt 
az iskolaszéknek hogy ugy az abban foglaltakat, 
mint a felszólalásokban előadottokat alapos vizs-
gálat tárgyává tévén, sajá thatáskörében intézkedjék, 
esetleg tegyen véleményes jelentést. 

Fölvétetett ezután Novobáczky Győző gazdá-
szati tanácsnok előterjesztése, mely en javasolja, 
hogy a város tulajdonát képező bikaállományból 
a szokásos és azűkséges kiselejtezésen kivül 3 öreg 
bika eladása rendeltessék el s hatalmaztassék föl 
a gazdászati szakosztály, hogy e 3 bika vételárából 
a Jurenák-féle gazdaságtői 2 drb. 2 éves tenyész-
bikát vegyen meg, Kálmán Mihály, Sarkadi Nagy 
Ferencz, Csik Kovács József és a polgármester hoz-
zászólása után a kért fölhatalmazás megadatott 
ugyan, de kimondta a közgyűlés, hogy a 3 öreg 
bika csak ugy adható el, ha annak árából a 2 fia-
tal teoyész bika ára kitelik, mert erre a czélra a 
közpénztárból — fedezet hiányában — egy krajczár 
sem fog kiutalványoztatni. 

Nagyobb vita keletkezett a főkapitánynak azon 
javaslata fölött, hogy az állategészségi vizsgálat ne 
tanyáról tauyára járva, hanem egyes gyülekező he-
lyeken, csoportonként eszközöltessék: az idegen 
határbeli legelőkre hajtandó állatok pedig f. hó 
26-tői május 10-ig terjedő idő alatt a vásártéri 
czédalaháznál vizsgáltassanak meg. 

A kérdéshez hozzá szólottak: Sarkadi Nagy 
Ferencz, Bálint József, Kálmán Mihály, Varga Jó-
zsef, Józsa György, továbbá a tőkapitány és a pol-
gármester. Végre elfogadtatott a főkapitány javas-
lata, s e szerint az állat egészségügyi vizsgálat a 

tanyák közt kijelölendő gyülekező helyeken, csopor-
tonként eszközöltetik. A helybeli csordajárásra ki-
hajtandó állatok az eddigi szokás szerint a csorda-
járás szélén, az idegen határbeli legelőkre hajtandó 
állatok pedig f. hó 25-től május 10 ig a vásártéri 
czédulaháznál vizsgálandók meg; szabadságukban 
állván egyes gazdáknak, hogy az állatorvost — 
amennyiben ideje engedi — a saját költségükön 
tanyájukra vagy házukhoz kivitessék. 

Több tárgy nem lévén, a közgyűlés véget ért. 

— S i m a F e r e n c z országgyűlési kép-
viselő — mint lapunk zártakor értesülünk 
— a Ház keddi ülésében nagyobb szabású 
beszédet mondott, melynek legfőbb momen-
tumát és vezérgondolatát az az eszme ké-
pezte, hogy a vizszabályozás, illetőleg ár-
mentesítés államosittassék. A beszéd pártkü-
lönbség nélkül a Ház minden oldalán nagy 
ügyeimet és általános tetszést keltett, ami-
nek bizonyítéka az, hogy a kormánypárt 
vezérpolitikusai közül is többen szívélyesen 
gratuláltak a szónoknak, az elért sikerhez. 
A beszédet lapunk jövő számában egész ter-
jekelmében közölni fogjuk. 

Országgyűlés. 
A szombati ülésben befejezték a földmivelési 

tárcza költségvetésének általanos tárgyalását. 
Márkus József szólótt először a tárgyhoz, s a 

magyar földbirtokosok védelméről, a mezőgazdasági 
munkásokról, a szocziálizmusról és általában a fon-
tosabb gazdasági kérdésekről beszélt, amily tárgyi-
lagosan ép oly talpraesetten. A kiegyezési tárgyalások-
ról szólva kijelentette, hogy azok a legnagyobb aggodal-
matkeltik. Az osztrákok követelését: a magasabb kvó-
tát ez a parlament nem fogja megszavazni. A kor-
mány tehát kénytelen lesz vagy a királylyal dön-
tetni el a kérdést, vagy erőszakos választások utján 
uj parlamentet összefábrikalni. Ámde akármelyik 
módot alkalmazzák is, annyi bizonyos, hogy a ma-
gyar nemzet a kvóta fölemelésébe nem fog belenyu-
godni — l á z a d á s nélkül. 

Márkustól Batthyányi Tivad r gróf vette át a 
szót. Beszédének legfontosabb momentuma az volt, 
hogy védelmezte a hitbizomány intézményét Azt 
ajanlotta a kormánynak, hogy ne adjcn kortesszol-
gálatok jutalmaul a Sulyovszky féle embereknek i8 
ezer hold kincstári földet haszonbérbe, hanem adjon a 
szegény embereknek 5J holdas rátákat, akkor nem 
lesz szükség a hitbizományok eltörlesére. 

Ezután Bessenyei Ferencz személyes kérdésben 
szólalt fel, mire Batthyányi Tivadar válaszolt. A 
szónokok sorát Ivánka Oszkár zárta be, aki elisme-
réssel szólt ugyan a miniszter személyéről de egy 
nagycsomó panasszal és kifogással kedveskedett 
neki. 

A SZENTESI J-A? TÁfcCZÁJA. 
A megnyitás előtt. 

— Az ezredéves kiállításról. —-
Budapest, ápril 7. 

Már közel az a nap, mikor egész Magyaror-
szág színe-java előtt ő felsége, az apostoli király, a 
kiállítás fővédője királyi szóval megnyitja a magyar 
nemzet ezredéves kiállítását Ágyúdörgés és harang-
zugás hirdeti majd messzire, hogy a világraszóló 
esemény megtörtént, s előttünk megnyílnak a kapui 
annak a mesés világnak, amely esztendők óta buzgó, 
nagyratörő ambiczióval készül, amelynek a munká-
jában osztályos a fél ország, s amely büszkén fogja 
hirdetni országnak-világnak ezeréves multunkat, 
jelenünket és sokat ígérő jövőnket. 

Az egész ország érzi a május másodiki nagy 
ünnep emelő hatását, az egész ország tudja, hogy 
nagyot és szépet, az ünnepi alakalomhoz, és a nem-
zethez méltó müvet alkotott, s minden magyar em-
ber büszkén néz ama pillanat elé, aki csak pompá-
jában látni fogja a nagy alkotást. Aki csak vidéki 
ember az utóbui időkben Budapesten járt, s kiment 
csudálni a földből kinőtt meseországot, mindmeg-
annyi egy-egy buzgó apostola lett a kiállításnak, 
aki viszi házról-házra, faluról-talura a hirét annak, 
hogy Magyarország r.agy ünnepe olyan fényesnek, 
olyan szépnek készül, aminőt még nem értünk 
meg soha. 

Bizton elmondhatjuk, ma már mindenki hiszi 
és vallja is, hogy magyar ember erről a nagy ün-
nepélyről nem tog hiányozni egy se. itt lesz min-
denki, eljön mindenki, hogy tanuja legyen ezeréves 
multunk fényes ünnepének, öreg, fiatal, gazdag 
szegény, férfi, asszony, gyerek, ne maradjon otthon 
senki. S hogy szegény ember kényszerűségből ne 

maradjon el gondoskodás történt róla minden mó-
don. Nincs olyan szegénye az országnak, aki ne 
jöhetne el, annyira gondoskodtak az intéző kö-
rök, hogy a budapesti nt jóformán semmibe se 
kerüljön. 

Elmondtuk már minő kedvezményeket biztosí-
tanak a földmives népnek, a szegényebb iparosok-
nak és munkásoknak. Olyan olcsova tették az útját 
és életét, hogy valósággal kevesebbet költ majd a 
millenium ünnepén, mint dologtévő napon odahaza. 
Még fontosabbak azok az intézkedések, melyek.-! a 
tanulo-iljuság és a taniték érdekében tesznek. A ke-
reskedelemügyi miniszter es a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter együttesen indítottak meg e nagy 
szabású akcziót, hogy Magyarország minden taní-
tója és minden tanulója, szegény és gazdag egyaránt, 
a felsőbb iskolák hallgatói és profcssi.üUÍ épugy mint 
á tanyai iskolák parasztgyerekei és tanítói részesei 
lehessenek a nemzeti üniitputk s hgalább egy pár 
napg megnézhessek az ezredéves kíal tást. — Olyan 
kedvezményeket biztosítanak, olyan könnyebbségeket 
szereznek s olyan messzenyuló apparátussal szerve-
zik az egész akcziót, hogy Magyarországon bízó 
nyara nem marad egyetlen tanitó es tanuló ki föl ne 
kerülne a hat hónapon belül a fővárosba. 

A tanulók felrándulásainak szervezése a követ-
kezőképen történik: A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elrendeli, hogy a fővárosban az iskolai 
szünet junius 15-ikén kezdődjék és szeptember 15-íg 
tartson. — A főváros nagyobb iskoláit erre az időre 
kizárólag tanuló-ifjuság számára lakásoknak rende-
zik be, még pedig berendeznek ilyen lakásokat: az 
V. kerületi gimnáziumban; az V. ker. reáliskolában, 
a VI. ker. reáliskolában, a Vil. és VIII ík kerületi 
gimnáziumban és a református gimnáziumban. A 
tanulóknak ott semmi egyebet nem kell fizetniök, 
csak a takarításért egy csekélységet és a bútorok 
koposáért vaiamit. Az ellátási a tömegesen felrán-
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ívánkn felszólalásával az elnök a vitát bezárta, 
s öt pereznyi pihenőt engedett a Háznak. 

Szünet után Darányi föidmivelésügyi minisz-
ter állott fel szólásra, s mindenekelőtt megköszönte 
a személye iránt minden oldalról nyilvánuló jóindu-
latot, de egyúttal az egész kormányt és a szabad-
elvű pártot is meg akarta védeni az elhangzott tá-
madásoktól, a mivel valóságos örömmámorba rin 
gatta a jobboldalt. 

Beszéde további folyamán az egyes szónokok-
kal foglalkozva, az őt jellemző tetszetős ősz nteség-
gel és jóakarattal emlékezett meg a felszólalásokról 
és sietett mim en irányban megígérni, hogy min-
dent, a mi tehetségében áll, meg fog tenni a jel-
zett gazdasági irányokban. Csak a gazdasági kiegye-
zés kérdésével szemben volt homályos nyilatkozata 
s az egészből csupán annyit tüntetett ki. hogy a 
közös vámterületet fentartandónak tartja. Az állat-
egészségügyről, a faiskoláról, a borhamisítás kér-
déséről és a selyemtonyesztésről tett kijelentéseit osz-
tatlan helyesléssel fogadta a Ház, kevésbé volt sze-
rencsés azonban az a nyilatkozata, melyet a lati-
fundiumok kérdése kapcsán tett azt állítván, hogy 
a pénz és hitel ellen valóságos hadjárat folyik a 
Házban. Ez a meresz állítás hangos tiltakozást pro-
vokált a baloldalon, s a miniszter csak elnöki csen-
gettyű intervencziója után folytathatta beszedét, me-
lyet a szabadelvű párt zajos helyeslése és éljenzése 
mellett fejezett be. 

Még Ivánka szólalt fel röviden személyes kér-
désben s azután következett a szavazás, melynek 
rendén a Ház többsége a személyi járandóságok té-
telét megszavazta, a miniszter indítványát és Ber-
náth Dezső határozati javaslatát elfogadta, ellenben 
Bornemissza Lajos és Szemere Huba határozati ja-
vaslatait mellőzte. 

Ezzel az ülés véget ért. 
* * 

* 

A hétfői ülésben a napirend előtt felszólalt 
Ugrón Gábor és igen helyesen azt kifgásolta, hogy 
a kvóta megállapítására kiküldött regnikoláris bi-
zottságok tanácskozásai határozatai és üzenet-vál-
tásai titokban tartatnak. Az egész ellenzek zajos 
helyeslése közben arra kérte Szilágyi Dezsőt, hogy 
mint a Ház elnöke gondoskodják arról hogy a kép 
viselők mindenről tudomást szerezz nek és ne le-
gyenek a hírlapok hézagos közléseire utalva. 

Az elnök egy szóval sem gyengítette Ugrón 
állításait, kérelmét azonban a 67 óta fennálló gya-
korlatra való hivatkozással nem tartotta teljesíthe-
tőnek. 

Ugrón ekkor a házszabályok 113. g-át állította 
oda ellenérvül, mely szerint minden képviselőnek 
jogában áll a bizottsági tárgyalásokhoz indítványt 
benyújtani, de ha a bizottsági tanácskozások titko-
sak, a képviselőkjezen jogukkal nem élhetnek. 

Ezt az 'egészen világos magyarázatot a napi-
rend előtti felszólalással együtt Szilágyi Dezső egy 
bizonytalan értékű kijelelentéssel intézte el, mire át-
törtek a földmivelési költségvetés tárgyalására. 

Áttérvén a budgetre, az állami erdők tételénél 
ismét Ugrón Gábor volt az, a ki a kormányt fele-

duló tanulók, a kiket mindig a tanáraik vezetnek, 
a kiállítás területén kapjak, reggelit, ebédet és va-
csorat. Hozzáértő vezetőkről az országos tanáregye-
sület gonioskodik. A vasutak is tetemes kedvezmé-
nyeket nyújtanak. A tanulók második osztályon III. 
osztályú jegygyei jöhetnek, a harmadik osztályú 
féláru jegyekkel. A kedvezményeket mind egybe-
vetve egy tízesztendősnél korosabb tanulónak aki 
tehát mindenütt felnőtt számba megy, három napi 
budapesti tartózkodása beletudva az utazást, a lakást, 
élelmet, a belépő jegyeket, kerül : 
u XIV. zóna távolságból . . . . 1 0 . — forintba. 
a Vili. 7. 50 
a 1. , . . . . . 4.30 , 

Aiég olcsóbb a népiskolai tanulók, a tanyai 
iskolák tanulóinak ellátása. Ezek barakkokban lak-
nak, s olt kapnak ellátást. Az utjok pedig két napi 
tartózkodassal a XIV. zónába eső helyekről se ke-
rül többe, csak 3 forintba. Száz tanulónak a felho-
zása a legtávolabb videkekről se jár több költséggel, 
mint 300 forint. 

A legnagyobb kedvezményt pedig csak a taní-
tók élvezik a kik csekély fizetésért dolgoznak év-
számra, s a kik talán egyáltalán nem jöhetnének 
fel a millenniumi kiállításra. A kereskedelmügyi és 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter együttesen in-
tézkedtek, hogy a tanítók, a kik 400 forintnál na-
gyobb fizetést nem kapnak (pedig a vidéki kisebb 
iskolák tanítói ezerszámra mind ebbe a csoportba 
tartoznak) teljesen ingyen jöhessenek fel a kiállí-
tásra. A tanítók összeírásával, a kirándulások szer-
vezésével és beosztásával a tanfelügyelők vannak 
m gbizva. 

A vidéki embernek, mielőtt fővárosi útra 
szánná inagát, különösen ilyen nagy ünnepi alka-
lomkor, még egy nehéz sora van: s ez a lakás kér-
ues Erre nézve nagyon megnyugtathatunk minden-
kit. Budapesten lesz lakás elég s nem lesz módjá-
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lősségre vonta a hibás erdőkezelésért: de különös-
sen érdekes volt beszédének az a résre, a melyben 
a hirhedt naszódi erdőbérletről szóiolt. 

Darányi Ignácz nem annyira a saját, mint in-
kább hivatali elődjének eljárását mentegette ezulán 
és oly irányban is határozott kijelentést tett, hogy 
az uj szerződő felekkel sz rabén az állam érdekeit 
mindenkép megóvja, sőt Ugrón Uábor másodszori 
ielszólalasára készségesen belegyezett abba is, hogy 
az érdeklődő képviselők a bérletszerződésbe bete-
kintést nyerhessenek. 

Bornemissza Lajos a kopár területek bcfásitá-
sáról beszélt, mire a tételt megszavazták. 

A lótenyésztési tételnél fejlődött ki ezután nagy 
és érdekes vita. Okolicsányi László, Lits Gyula, U?-
ron Gábor, Ivanka Oszkár, Károlyi Sándor gróf, 
Tisza István és Horváth Gyula szólaltak itt fel és 
főleg három kérdési vetettek fel. A lóértékesités 
ügyét és ezzel kapcsolatban a katonai lóvásárok 
dolgát; a fogarusi ménes kérdését és végül a túl-
hajtott telivértenyésztést, illetve a telivértenyésztés 
reor^anizáczióját. 

A földmivelési miniszter majd csaknem min-
den kérdésre kielégitő választ adott. 

Az állategészségügy tételnél Lehoczky Vilmos 
beszélt. 

Ot perez szünet után a vizszabályozások té-
telére került a sor. 

Matuska Péter rövid felszólalására a czeglédiek 
képviselőiének, Hegedűs Károlynak beszedje követ-
kezett. Altalános és mély benyomást keltett ez a 
beszéd, melyben a czeglediek évtizedes panaszát is-
mertette és ama sérelmek orvoslását kivánta, me-
lyeket Czegléd a söreg-t.-szt.-mártoni vadvizek sza-
bályozása ügyében évek óta szenved. 

Sima Ferencz beszédje keddre halasztását kér-
vén, az ülés délután 2 órakor végződött. 

Helyi és vegyes hírek. 
— E m l é k e z t e t ő . Ma — april 15-ike 

— az utólsó nap az adóhátralékok befizeté-
sére. Aki ma este 5 óráig mult évi adóhát-
ralékát be nem űzeti, az kimarad az ország-
gyűlési képviselő választók lajstromából. 
Kötelességünknek tartottuk erre még egyszer 
figyelmeztetni tisztelt elvtársainkat. 

— S u b a a l a t t . Amily megütközés-
sel, ép oly mély sajnálattal konstatáljuk, 
hogy amit lapunk mult számában „Suba 
alatt* czimmel megjelent közleményünkben 
mint szállongó hírt jeleztünk, de hihetetlen-
nek nyilvánítottunk — valónak bizony ult. 
Csakugyan akadtak sorainkban Judások, (sze-
rencsére csak egy pár; akik a pákuliczokkal 
titkos szövetségre lépve, alattomban annak 
a pártnak a megbuktatására törnek, amelynek 
zászlajára esküdtek, lllusztrácziójául annak, 

ban senkinek, hogy a felrándulókat megzsarolják, 
kizsákmányolja*. Az erre vonatkozo inlezkedesek 
közül bizonyara mindenkit erdekei a kereskedelem-
ügyi miniszternek egy igen fontos rendelete: melyet 
a budapesti szállók es fogadók szobaárainak ár-
szabályszerü megallapitása dolgaban intézett a 
főváros tanácsahoz, mint másodfokú iparható-
sághoz. A rendelet czélja az, hogy minden 
szálló és fogadó szobaárait a kiállítás idejére már 
most előre megállapítsak, s hogy a nagy közönség 
a szobaarakat, amelynel bizonyos mérsékelt emelest 
mindenki természetesnek ta.t, előre megtudhassa. 
Ezért az iparhatóságok utasitandók, hogy a szál-
loda-tulajdonosokat rövid záros határidő kikötésével 
felhívják az árszabályok bemutatasára. Ezeken az 
árszabályokon minden szoba ára, valamint minden 
mellékszolgálatokért fizetendő ár pontosan kiírandó, 
az árszabaly az iparhatóság által megvizsgálandó 
és láttamozandó, s minden szobában feltűnő helyen 
kifüggesztendő. Az iparhatóság alkalmas módon a 
helyszinén is tartozik megvizsgálni, vájjon a foga-
dós, kifüggesztette-e összes szobáiban ezt az ársza-
bályt s amennyiben szabálytalansag fordul elő, a 
fogadós ötven forintig terjedhető pénzbúntetessel 
sújtandó. Az iparhatóság az uj árszabaly megalla 
pitasánái arról is tartozik gondoskodni, hogy az ár-
szabály a közönségnek mar előzetesen minden két-
séget kizáró teljes tájékozást nyújtson. Az ellenőr-
zés megkönnyítésére ugy intézkedik a rendelet, hogy 
az iparhatóság által lattamozott minden árszabaly 
másolata az iparhatóságnál megőrzendő, ugy hogy 
minden feljelentett kihágás vagy áthágás azonnal 
konstatalbató legyen. Meg fontosabb a rendelet ama 
része, amely elrendeli, hogy nz egyes szállodák es 
fogadok megállapított árszabalyai a kiállítás igazga-
tósága val kózhirrétotei czéljából közlendők. A ren-
delet végrehajtásáról a miniszter április 10-ére kér 
jelentést. 

ftftZEKFTEgl LAP. 
hogy a pákuliczok miféle eszközökkel intézik 
ezt az aknamunkát, a következőket említjük föl: 
Egy k párthivünket azzal az ígérettel akar-
ták megejteni, hogy a tisztujitásnál az ösz-
szes pákulicz szavazatokat megkapja, ha 
személyes összeköttetései révén 10 elvtár-
sunkat elcsábít tőlünk. De az illetőben volt 
annyi tisztességérzet és párthűség, hogy 
megvetéssel utasitotta vissza ezt a Júdás 
szerepet. Egyik ágensüknek azt ígérték, hogy 
megmentik az — e l c s a p á s t ó l , ha pár-
tunk ellen sikeresen korteskedik. Ez a jám-
bor váltig erőlködik a konkolyhintés munká-
jában, de majd lesz gondunk rá, hogy elv-
társaink kiebrudalják, ha még továbbra is 
kilincsel náluk. A harmadiknak, aki — mel-
lesleg mondva — e d d i g befolyásos szere-
pet vitt pártunkban, fölajánlották, hogy egy, 
h o z z á n a g y o n k ö z e l á l l ó , de poli-
tikailag végkép lejárt és hitelvesztett férfiút 
a város nyakára tolnak, ha legalább 15 re-
negátot szerez táborunkból. Ez a tisztelt ur 
el is fogadta az alkut, a m e l y e t B á n -
f a l v i L a j o s s a l k ö t ö t t , s erősen fá-
radozik abban, hogy megszolgálja a kikötött 
Judásbért. B á n f a l v i L a j o s s a l megál-
lapodtak abban, hogy értekezletet hiv össze, 
amelyen a párt háta mögött polgármesterjelöl-
tet állítanak, s ezen értekezleten szavát és 
aláírását veszi legalább 15 ellenzéki ember-
nek, hogy résztvesznek a vakondok munká-
ban. Ez az ur idősb. Temesváry Antal, akit 
eddig is csak azért kíméltük, mert ugy mu-
tatta, hogy főszerkesztőnknek nemcsak sze-
mélyes barátja, hanem tántoríthatatlan párt-
bive is, de aki abban a pillanatban amikor 
Bánfalvival elkezdett trafikálni, elvesztette 
jogát minden kíméletre. így állván a 
dolog, addig is, mig pártunk vezére 
Sima Ferencz országgyűlési képviselő 
haza érkezik, óvunk és ügyeimeztetünk 
m i n d e n t i s z t e s s é g e s e l l e n -
z é k i embert, hogy őrizkedjék az árulóktól 
és — h a n e m a k a r a B á n f a l v i L a -
j o s h á l ó j á b a k e r ü l n i — ne vegyen 
részt semmiféle értekezleten, amelyet nem 
az arra egyedül hivatott pártvezér: Siuia 
Ferencz, hanem más — akárki, és legfőkép 
a hitte hagyott Temesváry Antal — hiv össze. 

— A szeged i k é p v i s e l ő vá lasz -
t a s ü g y é b e n azt újságolja a Magyaror-
szág, hogy a szegedi függetlenségi és 4S-as 
párt Polczner Jenő ügyvéd — pártelnöknek 
ajánlotta föl a jelöltséget, s Polczner a meg-
tisztelő ajánlat elfogadására hajlandó is. Ha 
ez a hír megfelel a valóságnak, ugy való-
színűleg miiiden más kombináczió elesik, 
mert Polczner Jenő — biztos tudomásunk 
szerint — olyan nagy népszerűséggel bír az 
általa immár hosszú idő óta vezetett párt 
ban, hogy ő vele szemben a siker reményé-
vel senki se veheti föl a harezot; annál ke 
vésbé, in.rt a szegediek minden választásnál 
megkínálták elnöküket a jelöltséggel, s csak 
az ő állhatatos vonakodásán mult, hogy ed-
dig mások képviselték a parlamentben Sze-
ged város második kerületét. 

- Az Ipartestület i e l n ö k v á -
l a s z t á s ügyében hétfőn délután megtar-
tották az iparosok a lapunk mult számaoan 
jelzett értekezletüket. Erről a következő le-
velet kaptuk: „Tekintetes szerkesztő ur! 
Vau szerencsém tisztelettel tndomására hozni, 
hogy tegnap délután az ipartestület házábau 
több iparos által összehívott értekezlet nagy 
érdeklődés mellett — mintegy 60 iparos 
részvételével — megtartatott, és ezen érte-
kezlet egyhangúlag ismét Kanász Nagy An-
tali léptette 101 ipartestületi elnökjelöltnek. 
Reméljük, hogy Kanász Nagy Antal az álta-
lános bizalomnak és ragaszkodásnak ily 
megnyilatkozásával szemben eltekint az előbbi 
hírlapi megtámadtatásoktol és hajlaudó lesz 
elfogadni az elnökséget, amit az ipartestület 
érdekében szivünkből óhajtunk. Szentes, 1896. 
apr. 14-én. Több iparostársa uevébeu i s : 
Varga Béuiáinm.* 

— Ügyetlen korteeiogás. Ha megbízható 
helyről nem hallottuk voina, el se hinnénk, hogy a 
szegény pákuliczok milyen ostoba kortesfogásokhoz 
folyamodnak. Ugyanis abból az alkalomból, hogy 
Polónyi 

Géza az országgyűlésen fölvetette a hitbizo-
mányok eltörlését, s mi ezt, mint üdvös gondolatot 
kiemeltük, a hazugságok nagymesterei fegyvert akar-
nak kovácsolni a Simapárt ellen, azt hirdetvén, 
hogy : irae. Sima és a pártja földosztók lettek, a el 
akarják konfiskálni a gazdák birtokait Mintha 
akadna Szentes város gazdaközönségében olyan együ-
gyű ember, aki meg nem értette volna, hogy ugy 
a Polónyi fölszólalásában, mint a mi czikkűnkbeo 
nem a gazdák birtokairól, hanem például a Palla-
vicini féle hitbizományi uradalmaknak nem ia föl-
osztásáról, bar em csak a szabad adásvevés számára 
való fölszabadításáról volt szó. Hát ne tessék a 
szentesi gazdák értetlenségére spekulálni, mert bi-
zony fölsülnek a számításukkal. 

— Presbiteri ülés. A szentesi ev. ref. 
presbitérium f. hó 16-án, csütörtökön d. e. 9 óra-
kor gyűlést tart. 

— Millenniumi iák ültetése. Az igazság-
ügymiszter körrendeletileg utasitotta a kir. bírósá-
gokat, hogy a millennium emlékére a hivatalos he-
lyiség udvarán fákat ültessenek el. A helybeli kir. 
járásbíróságnál kedden délutánra volt kitűzve a ha 
tóságok, testületek és a sajtó képviselőinek jelenlé-
tében végrehajtandó ünnepélyes faültetés; a kedve-
ződen idő miatt azonban csütörtökön délután 5 
órára halasztatott. 

— A függetlenség proklamálásának 
évfordulója. Tegnap, april 14 én volt 47 éve 
annak, hogy a Kossuth Lajos fölhívására a Debre-
czenben székelő országgyűlés proklamálta az ország 
függetlenségét és kimondta az uralkodóház detro-
nizálását. 

— A mezőrendőri tőrvény végrnhajtása 
tárgyában Lestyánszky Sándor földmivelési minisz-
teri t nácsos f. hó 14-én vizsgálatot tartott a vá-
rosnál. M'nt ertesülűnk, a tanácsos meg volt elé-
gedve a városi hatóság által tett összes intézkedé-
sekkel. Sőt a kormány hozzájárulását kilátásba he-
lyezte ahoz is, hogy a mezőrendőri ügyekben való 
bíráskodást a főkapitány gyakorolja, ha a képviselő 
testület a szervezési szabályrendeletbe beigtatja, 
ho 'y azon ügyekben a főkapitány, mint a polgár-
mester helyettese, jár el. 

Esküvő Sugár Ármin, a szentesi hitel-
szövetkezet könyvvezetője és a zsidó hitközség 
érdemes elnöke f. hó i4 én tartotta esküvőjét Sop-
ronban Veisz Róza úrnővel. Gratulálunk. 

— Árviz a Kossuth-téren. Most, hogy pár 
nap óta megeredtek az egek csatornái és bőségesen 
hull nyakunkba onnan felülről az áldás, a Kossuth 
teret legnagyobb részén elborította a viz. — öh, ál 
dott jó mivellirozás, milyen jó mulatságot szerzel 
te a polgároknak! ablakból nézni, veszélyeztetés 
nélkül egy árvizet! Milyen pompás mulatság is ez I 
De nem olyan pompás azoknak a kik a piaeztéren 
kénytelenek keresztül haladni mert nagyot kell ne-
kik kerülniök, vagy csolnakon kényszerülnek a piacz 
egyik sarkától a másikig evezni. — A mint halljuk, 
mozgalom indult meg az arra gyakran járók köré-
ben, hogy egy, esős időre szóló hajókázási részvény-
társaságot alakítsanak a mi a helyzetet tekintve, 
nagyon jól kifizetné magát. - Tréfától eltekintve 
is azoban nem ártana, ha illetékes helyen megszi-
velnék ezen felszólalást és segítenének a bajon, mert 
ha már egyszer a piacz kivan kövezve, legalább 
legyen az minden időben járható állapotban és a 
s/ámtalan kisebb-nagyobb tócsa ne akadályozza a 
járókelőket. - (Beküldetett.) 

— öngyilkosság. Borsos Erdei József I. L 
336 szám alatti lakos hétfőn délután 4 5 óra között 
a padláson felakasztotta magát s mireészre vették 
meghalt. Hozzátartozói állítása szerint a nagy nyo-
mor elől menekült a halálba. 

— Elkobzott halak. Horváth Ferencznó 
és Székely Pétemé kiséri asszonyok potykát es 
süllőt árultak a piaezon de a piaezos rendőr elko-
bozta a halászati tilalomra való hivatkozással a 
halakat s a nevezett asszonyok ellen a halászati 
kihágási eljárást megindították. 

— Talált iratok. A rendőrkapitányságnál 
egy kis kendőbe kötött irat csomag van, mint 
talált lágy, letéve. Tulajdonosa kellő igazolás mellett 
átveheti. 

— Tolonczolás. Kolvics Lajos czipészt a 
budapesti államrendőrség illetőségi helyére — Szen-
tesre — tolonczoltatta. 

— Betiltott sertésvásár. Szelevéoyen és 
Tisza Sason a sertés vásárok a sertésvész miatt 
betiltattak. 

— Érdekes sajtópőr. A .Nemzeti iskola" 
czimü tanügyi heti lap f. óv február havában ki-
adott két szamában .Megint Csongrád* és .Egy a 
sok közül* aláírással két oly czikk jelent meg, melyet 
a csongrádi iskolaszék magára nézve sértőnek talált 
s az emiitett lap szerkesztője Benedek Elek író ellen 
rágalmazás vétségéért sajtópört indított. Benedek 
kinyilatkoztatta, hogy a szóban forgó két ciikkért 
elvállalja a felelőséget. 



4. oldal 
— Közlegelő. Lapunk múlt számaiban hir-

detve volt a majsai kőzlegelő, most arról értesítenek 
bennünket, — hogy e közlegelőre őrzctőül 6 frt 
díj mellett ia felfogadtatik és hajtható minden 
egyes darab öreg jószág. Bővebben értekezhetni 
S á n d o r Imre ügyvédnél H a l a s o n . 

— Gyilkosság Budapesten. Az irgalmas-
rend budai Zsigmond-utczai kórházának portását 
vasárnap reggel meggyilkolva találták lakásán. A 
gyilkosságról a következőket jelentik: 

Vasárnap reggel, hajnali harangszóra Simon 
Lajos, az irgalmasok kórházának egyik szolgája 
piaczra akart menni, de a szokás ellenére még öt 
órakor is zárva találta a kaput. Mikor visszafordult 
hogy a kórház portását, Hutkay Antalt felköltse, a 
folyosó egyik oszlapa mellől sápadtan, elváltozott 
arczczal eléje toppant Bakonyi Sándor kórházi 
mindenes és dadogva mondta: 

— Megölték Antalt! 
Simony Lajos benyitott a kapu mellett való 

kis portás-szobába s az ajtó előtt vérében találta 
a portást. Feje óriás sebekkel volt elbontva, tagjai 
összetörve. A háziszolgák fölkeltették a korház 
orvosait, dr. Talkonyit és dr. Kulkát, akik azonnal 
az eltorzított ember segítségére siettek. A szerencset-
len Hutkay még eszméleténél volt s váltig ezt 
suttogta: 

— Jaj Sándor meghalok . . . 
A haldoklónak ezek a szavai keltették a ha-

tóság mihamarább értesített embereiben azt a gya-
nút, hogy a meggyilkolt portás Bakonyi Sándor 
mindenes áldozata. A portás ugyan, az orvosok 
minden igyekezete daczára, reggel félnyolcz órakor 
belehalt sebeibe anélkül, hogy a gyilkoságról bármi 
felvilágosítást tudott volna adni, de a rendőrség 
első gyanújának alapossága mellett szólt az is, 
hogy Bakonyi inge tele volt vérfoltokkal, a nadragja 
czafrangokban lógott le s a feleletei is zavarosak 
voltak. A nyomozást reggeli nyólcz órakor kezdte 
meg Zsarnay Győző rendőrtanácsos. A rendőrorvos 
konstatalta, hogy a gyilkosság hajnali negy és öt 
óra közt, tehát közvetlenül a hajnali harangszó 
előtt történhetett. Az áldozat emberfölötti küzdel-
met fejthetött ki gyilkosával, aki minden valószínű-
ség szerint fejszével vagy egy vízvezetéki zarocsap-
pal sújtotta le az alvó Hutkayt. A portás vedekezett 
s eközben hurczolhatta őt gyilkosa az ajtóig, ahol 
Simon vérében találta. A vizsgálat folyamán kihall-
gatak az orvosoktól kezdve le minden kórházi alkal-
mazottaat, akik vajmi kévéssé deríthettek föl a 
titokzatos esetet. Bakonyi Sándor a vizsgálóbíró 
kérdéseire ugy adta elő a dolgot, hogy hajnalban, 
amikor elvégezte a szokásos harangozast, be akart 
szólni a portáshoz, de zárva találta az ajtaját. A 
rozoga ajtócskát könnyű volt betaszítani. Hutkayt 
már ő is vérében találta és akkor mocskolta be a 
ruháját, amikor az ajtóval együtt az elcsonkitott 
áldozatra bukott. Azzal védekezik, hogy nyomban 
értesítette a dologró társait. £zekután mindig zavaró 
sabb lett Bakonyi vallomasa. Végtere mar nem is 
felelt a kereszt-kérdésekre mindig a vállát vonogatta. 
Az ügyben vasárnap este hét órá g tartott a hely-
színi vizsgálat. Kiderült, hogy Bakonyi már pénte-
ken összeveszett a kapussal, aki nem akarta a min-
denesnek megengedni, hogy benn tartsa a feleségét. 
Ez tiltva van a kórházban. Bakonyi különben is 
ingerült, könnyen haragvó ember, aki kiszolgált 
csendőr létére nem igen hagyta magát sértegetni. 
Estére annyi gyanuok merült föl ellene, hogy Zsar-
nay rendőrtanácsos letartóztatta őt s beszállította a 
főkapitányság börtönébe, ahol mindezideig tagadja, 
hogy ő volna a szerencsétlen portás gyilkosa. 

— Egy anya bűne. Egy Horváth Róza 
nevü cselédleányt tartóztatott le a fővárosi csen-
dőrség. Ennek a leánynak három hónap előtt gyer-
meke született, akit márczius 13 án a átefaniakor-
házba akart beadni De a kórházból elutasították, 
mert a beteg gyermek számára nem volt hely. A 
leány hazavitte gyermekét, aki útközben erősen 
hörgött. Nem tudta hallgatni, hat zsebkendővel be-
tömte a száját. Mire hazaérkeztek volna, a szegény 
kis féreg megfuladt. Az anya ekkor ketsegDeesve 
futott egy ismerőséhez az Eiszebet körút 36 számú 
hazába s ott a padláson rejtette el gyermeke holt-
testét. A rendőrség emberei a napokban bukkantak 
rá a holttestre s Horváth Kozát letartóztatta*. 

— Érdekes leleplezés. A Magyar Estilap 
hosszabb illusztrált czikkben megmagyarázta, hogy 
a Magyar kártyagyár részvény társasag kártyáinak 
hátlapjáról a kártyások egészen biztosan tudhatják, 
nem csak, hogy egyes kártyák mely színhez tartoz-
nak, hanem azt is, hogy melyik micsoda. Érre a 
közleméuyre a nevezett társaság igazg. a lapokban 
azzal felelt, hogy 100 frtot tűzött ki annak, aki a 
Magyar Eati lap állítását az igazgatósag szemeláttára 
beigazolja s kártyái hátlapjának rajzairól azok minő-
ségét meghatározza. Szalay Mihály a Magyar Estilap 
szerkesztője erre fogta magát s két tanúval megje-
lent a társaság igazgatóságánál s állitásat fényesen 
beigazolta. Amidőn a kitűzött dijat a gyár igazgató-
sága neki kézbesíteni akarta, ő kijelentette, hogy a 
100 frtot a hírlapírók nyugdíjintézetének ajánlja föl. 

SZENTESI LAP. 41. i 
— Elitélt rendőrtanácsos. A fővárosban 

nagy feltűnést keltett a Chudy Hugó rendőrtanácsos 
ellen hozott főkapitányi Ítélet, a mely Ghudyt hiva-
talvesztésre itéli s ügyét a további eljárás czéljából 
a kir. ügyészséghez teszi. Az Ítélet részletasen fel-
sorolja a visszaéléseket a melyek között többrend-
beli sikkasztás és hamisítás fordult elő. 

— Hegyről lezuhuut lokomotív. Ritka 
szerencsetleuség hírét jelenti Londomból a távíró. 
A Snowon-hegyi vasút megnyitásánál a vissza-
utazás alkalmaval a gözmozdony kikapcsoló-
dott és a hegyoldalon lezuhant. A gőzmozdony dara-
bokra tört. A mozdonyvezető és fűtő a mozdonyról 
leugrotak és memenekültek. A kocsikat gyors féke-
zéssel megállították. Csak egy utas halt meg, a ki 
a vonatról leugrott, azonkívül néhányan könnyen 
megsebültek. A mozdony a kisiklásnál egy távirda-
oszlopot feldőntött, miáltal a jelző csengetyű meg-
szólalt és ennek következteben egy második vona-
tott indítottak el. Ez utóbbi vonat az első vonat ko-
csijaiba ütközött, a melyeket egy jó darabnyi uton 
előre lökött, Az utasok ekkor mar kiszállottak volt a 
kocsiból. 

— Elsülyedt iöld. Vásárhelyen a tanyák 
közt is kezdenek már „szenzácziók" történni s mi-
velhogy ott sem a szocziálistak, sem a méregkeverők 
nem működhetnek, hát a jó televeny föld csinál 
bolondokat. A napokban Monus István gazdálkodó 
gorzsai tanyáján ugyanis egy darab luczerna föld, 
mintegy 2 öl hosszúságban és 1 öl szélességben 
elsülyedtt 2 öl mélységre, legnagyobb szörnyüikö 
désére a tulajdonosnak. Az elsúlyeüt részt ovatosan 
megvizsgáltak, de sem régi kútnak, sem valami 
gödörnek nyomaira nem akadtak, mert a szakadas 
helyén a természetes földréteg latszik. A tulajdonos 
azt állítja, hogy a töld még folytonosan sülyed 
most is. 

— Csendőrbecsület. A topolyai csendőr-
ség néhány hettel ezelőtt őrmestert kapott, akit in-
telligencziajaert és megnyerő modoráéit a jobb kö-
rökben is szívesen láttak. A napokban egy este a 
polgári olvasóegyletben nagyobb tarsasaggal volt 
együtt, amely muzsikaszó mellett mulatott. A mel-
lékszobában, amelynek ajtaja nyitva volt, szinten 
poharaztak s ott több csendőr is volt. Mulatozás 
közben a duhaj termeszetü Tolmácsy Ferencz, aki 
a csendőrőrmesterben versenytársát velte látni, any-
nyira megfeledkezett magarol, hogy a csendőrök je-
lenlétében szidni kezdte, sői u„'y feldühödött, hogy 
hatalmas boros palaczkot dobott teljes erővel a tar-
sasághoz, amelyben az őiuieater ült. Nagy riadalom 
támadt de aakor már megvillant az egyik csendőr 
kardja, s lecsapott Tolmacsy valiara. A seb halá-
los volt. A kard Tolmácsy egyik hüvelykujjat is le-
metszette. Súlyos sebeket kapott három uri em-
ber is, aki közbevetette magat. Az esetről tavira 
tilag értesítették a szegedi csendőrparancsnoksagot 
s egy kiküldött bizottság rögtön szigorú vizsgalatot \ 
indított. 

4G 75 896. 

45. txám. 
Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmeny. 
Szentes rendezett tanácsú városnál az 

1886 XXII. t.-cz 69. értelmében egyes 
tisziviselők megbízatása a f. évi május hó-
ban lejárván, az alantirt s a f. évi május 
hóban tartandó tisztújító széken betölte idő 
következő tiszti állásokra pályázatot hirdetek : 

1. évi 2000 írttal javadalmazott pol-
gármesteri állásra; 

ú2. évi 800 frttal javadalmazott jog-
ügyi és pénzügyi tanácsnok, h. polgármes-
teri állásra; 

3. évi 700 frttal javadalmazott gaz-
dászati és háztartási tanácsnoki állásra ; 

4. évi 700 frttal javadalmazott adó-
ügyi tanácsnoki állásra ; 

5. évi 700 frttal javadalmazott ipar-
ügyi tanácsnoki s egyszersmind községi bírói 
állásra ; 

6. évi 1000 frttal jav dalm zott ügyé-
szi állásra; 

7. évi 1000 frttal javadalmazott mér-
nöki állásra; 

8. évi 800 frttal javadalmazott árva-
széki I. ülnöki h. elnöki állásra; 

9. évi 700 frttal javadalmazott árva-
széki Il-od ülnöki állásra; 

10. évi 800 frttal javadalmazott adó-
pénztárnoki állásra; 

11. egyenként évi 700 frttal javadal-
mazott főszámvevői, közpénztárnoki, árva-
pénztárnoki. birtoknyilvántartói állásra; 

1 ¡2. egye kéut évi 500 frttal javadal-
mazott közpénztári adópénztári és árvapénz-
tári, ellenőri, továbbá közgyámi, levéltárnoki 
és mértékhitelesítői egyszersmind kapitányi 
írnoki állásra ; 

13. évi 400 frttal 
adótiszti állásra; 

14. évi 600 frttal 
pitányi állásja; végül 

15. évi 300 frttal 
gyakornoki állásra. 

Felhívom mindazokat kik ezen tiszti ál-
lások valamelyikét elnyerni kívánják, hogy 

| képesítettségüket s erkölcsi magaviseletüket 
igazoló okmányokkal kellően felszerelt pá-
lyázati kérvényüket f. évi april hó 25-ik 
napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújt-
sák be. 

Elkésetten beérkező pályázati kérvénye-

javadalmazott segéd 

javadalmazott alka-

javadalmazott jog-

A r v e r é s l h i r d e t m é n y . 
Néha. Pataki Juliánná (előbb Liba Hor-

váth Ignácz), utóbb Aradi Kálmánné tulaj-
donát képező és anuak hagyatékához tartozó _ . 
44/1100 hold földje Vekerzugban, tanya- k e t figyelembe venni nem^fogok. 
épülettel s mintegy ¿0/1100 hold buzavetés-
sel nyilyános árverésen, 1. évi szep. ember 
hó 29-ik napjáig Szentes város közháza ud- i j _ 3 
varan ápril hó 2ü-ik napján délelőtt 9 óra- j 
kor haszonbérbe ki fog adatni. A leltételek 
uáut tájékozás nyerhető a közgyain hivata-
los helyiségében. 

Szentes, 1896. ápril hó 11. 
B e s z é d e » l s t v a u , közgyám. 

Szentes, 1896. april 7. 
Dr. Csató Zs igmond, 

alispán. 

K i a d d h e r e f ö l d . 

ö z v N a g y I m r é n é teési tanyáján 
hereföld van haszonbérbe kiadó, bővebbet 
Kossuth-utcza 260. sz. 1V3 
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1 — 2 Milennium! 

N e m z e t i z á s z l ó k ! 
A uin. minisztérium által lie'yeinek elUmert czimerrel ellátva, varrás nélkül 

Tartós, azinét még esőben sem hagyó, tiszta Könnyű, színét még esőben sem hagyó, 
gyapjukelraeból, magyar országos czimerrel el-
látva, ket szép nemzeti bojttal tud nélkül: 
E¿éknél j bb minőségű /ászlók nem léteznek. ¿00 cm. hosszú, 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1100 

94 cm. 
105 , 
14u . 
145 , 
170 , 
170 . 
170 . 
UO 

széles 11.50 
16 . -
25.75 
Ü8 75 
38 — 
4 5 -
52 2ü 
59 50 

gyapjukplmeből akár országos akar egyesitett 
állami czimsrrel ellátva két szép nemzeti bojt-
tal, ru l nélkül : 

200 cm. hosszú 90 cm. széles 3.50 
300 . 90 „ 450 

100 , „ 5.25 
144 . . 10 . -
144 . . 12.75 
144 , , 15.-
144 . , 19 . -

300 
400 
500 
600 
800 

1200 ' • • • . Ö9 50 1200 . . 144 , . 2 0 . -
liegi zászlóra felvarható kész magyar orszátros czimerek könnyű gyapjukelrnén darabon-
1 írtba kerülnek. - Viszont eladóknak, valamint nagyobb mennyise* vá-

sai lasanai leieines árengedmény. T A U S K Y J F I A I , Pinaviifbau 
ként 
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1 8 9 0 1 Nr«a»t«tt a kiadótulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján. 




