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tési pénzek is küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Kéziratok v i a s z K k . 

Megjelenik hetenként háromszor : 

v a s á r n a p , s z e r d á n és p é n t e k e n 
a kora reggeli órákban. 

Urak és szolgák. 
Magyarázni nem szükséges, hogy kiket 

nevezünk »ura k«-nak és kiket » s z o l g á k « -
nak. Fájdalom, már átment a köztudatba, 
hogy a nagyhatalmú urak, akik parancsokat 
osztogatnak, Bécsben lakoznak, — s a szol-
gák, akik alázatosan engedelmeskednek, a 
budapesti miniszteri palotákban és a kor-
kánypárti klubban élősködnek. 

A helyzet kétségbeejtően egyszeiü. Hü 
képe ebben a néhány szóban tükröződik 
vissza : Ausztria követel, Magyaroiszág fizet; 
a magyarnak duzzogni szabad, nyögni is 
szabad, éhen halni is szabad, de fizetni 
muszáj. 

A szipolyozásnak ez a rendszere kü-
lönben nem mai keletű. Régen, még Il-ik 
Rákóczy Ferencz idejében fölállították Bécs. 
ben a kormányzati elvet: »Magyaror-
szágot koldussá kell tenni, hogy rabbá te-
hessük.« S igaza volt Kolonics bibornok-
nak, az akkori kanczellárnak, akinek ezt a 
mondást tulajdonítják ; mert a gazdrgság 
karöltve jár a szabadsággal, s csak a kol-
dust lehet rabszolgává alacsonyítani. 

Nos, Ausztria ugy vélekedik, hogy Ma-
gyarország — a régi viszonyokhoz képest 
— politikai befolyás dolgában erősödött, 
s anyagilag fejlődesnek indult. Gondos-
kodni kell tehát róla, hopy a fák az égbe 
ne nőjjenek. S íme, előáílanak a követe-
léssel, hogy Magyarország a közösügyes 
kiadásokhoz való hozzájárulás összegét 
emelje föl. 

Eleintén, a látszat kedvéért, megpró-
bálták ezt a követelést hazug statisztikai ada-
tokkal megokolni. Állították, hogy Magyar-
ország teherviselési képessége növekedett, 
Ausztriáé pedig ugyanazon arányban fogyott. 

Mikor azonban magyar részről bebizo-
nyították, hogy az egész okoskodás nem 
egyéb, mint szófia beszéd ; mikor kimutat-
ták, hogy állítólagos gazdagságunk csupa 
czifra nyomorúság és üres szemfényvesztés 
s hogy maholnap a templom egere valósá-
gos Krőzus lesz a magyar adófizetőkhöz ké-
pest, — akkor felhagytak a niókázással, s 
katonás rövidséggel megmondták, hogy 
t ö b b e t k e l l f i z e t n ü n k , m e r t a z t 
az o s z t r á k k ö z v é l e m é n y k ö v e -
t e l i , és másként nem képes az osztrák 
kormány a parlamentben magának többsé-
get szerezni. Ellenben — úgymond az oszt-
rák miniszterelnök — a magyar kormány 
olyan többéggel rendelkezik, amelyet köny-
nyü kapaczitálni, s amely nem zárkózik el 
a kívánt á l d o z a t meghozatala elől. 

Tehát — jól értsük nug — Magyar-
országnak áldoznia kell, m«;rt az osztrák 
közvélemény ugy kívánja. S a magyar 
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kormánynak be kell adnia a derekát, mert 
olyan többséggel rendelkezik, amely tücs-
köt-bogarat megszavaz, ha parancsolják. 

A magyar kormányról és a háta mö-
gött álló pártról ennél lesújtóbb kritikát 
nem mondhat senki. 

És azt hiszik önök, hogy Bánffy Dézső 
báró az osztrák közvéleménnyel szembe ál-
lította a magyar közvéleményt, avagy ön-
érzetesen viszautasította azt a föltevést, hogy 
a kormánypárt hitvány szavazógépnél nem 
egyéb ? Oh dehogy. Nagyméltóságú báró 
Bánffy Dezső ur mély alázattal bejelentette 
az osztrák kormánynak, hogy Magyarország 
fölemeli a közösügyes költségekhez való 
hozzájárulást; nem sokkal, csak csekély 
15—20 millióval évenként. 

Igaz, hogy itthon ezer szükség kiált se-
gítségért ; s koldus voltunk miatt becsukott 
marokkal utasítunk el minden jogos igényt. 
Igaz, hegy népünk már csak árendába bírja 
a tulajdon birtokát, s a mindenféle adó 
alakjában fizetett árendát maholnap nem 
lesz képes kiizzadni. De ki tehet róla ? 

Az »ura k« parancsolnak, s a » s z o l -
g á k « engedelmeskednek. Igy kerek a 
világ. 

A kanizsai pártszervezés. 
A nagykanizsai választó kerületben, 

melynek Hévizy Jáuos a képviselője, vasár-
nap megjelent táborkarával Ugrón Gábor 
hogy Hévizy beszámoiója alkalmából Zala-
megyében szervezze a függetlenségi és 48 as 
any «pártot. Ugrón kíséretében voltak : Hé-
vizy János, Pázmándy Dénes, Förster Aurél, 
Szalay Károly és Sima Ferencz képviselők. 

A lelkes fogadtatás, melyben nemcsak 
az ünneplő választókerület, de a megyének 
Nigy-Kanizsán összesereglett összes válasz-
tókerületei az érkező pártvezéit és táborkarát 
részesítették, újra meggyőzött mindenkit arról, 
hogy a Balaton partján mély gyökereket ver-
tek a negyvennyolczas eszmék, melyeket sem 
a kíméletlen kormánypárti korteskedés, sem 
a néppárti agitáczió nem képes kitépni annak 
a becsületes magyar népnek a szivéből. 

Az egész napnak legnagyobb és legki-
emelkedőbb mozzanata, az Ugrón Gábor óriási 
lelkesedést keltett beszéde volt; melyben a 
politikai helyzet igaz képét vázolta ; határozot-
tan és félreismerhetlenül megjelölte pártjának 
czélját: kérlelhetleu harcz minden párt ellen, 
a mely ellensége a magyar nemzet önállósá-
gának és függetlenségének. 

E köré a hatalmas beszéd köré — me-
lyet alább egész terjedelmében közlüuk — 
csoportosult méltóan és harmouikusan a Hé-
vizy Jáuos oeszamolója, valamint a többi 
szónokok beszéde is, a kiket egytől egyig 
nagy figyelemmel és hazafias lelkesedéssel 
hallgatott a majd csaknem tízezer főből állö 
közönség. 

A rendelkezésünkre álló .ér szük volta 
miatt — sajnálatunkra — neu közölhetjük 

Lapunk megrendelhető: 

a kiadó-hivatalban és lapkihordóink utján 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

az elhangzott szép beszédeket. Csak Sima 
Ferencz szerepléséről — amely bizonyára 
közelebbről érdekli olvasóinkat — emiitünk 
meg annyit, hogy Sima két helyen és pedig 
Nagy-Kanizsán és Kis Kanizsán tartott ha-
tásos beszédet. 

Nagykanizsai beszédéről a Magyarország 
a következőket irja: 

S i m a Ferencz megokolja, hogy miért 
nem volt Hévizy négy év óta a kerületében. 
Azért, mert ez alatt az idő alatt folytonosan 
ott volt 4 esztendeig mindennap a képvise-
lőházban, mint becsületes hazafihoz illik. Ki-
tartó buzgalmáért pártja még a képviselőház 
jegyzői tisztét is rábízta, a mit szintén be-
csülettel teljesített. (Éljenzés.) A képviselő-
nek nem az a hivatasa, hogy otthon hűsöl-
jön a kerületében, tianem hogy dolgozzék a 
parlamentben. (Tetszés.) Hévizy János ezt 
cselekedte — él esse az isten I (Zajos éljenzés.; 

Kis-Kanizsán leginkább a néppárttal fog-
lalkozott Sima. Erről ugyancsak a Magyar-
ország igy reterál: 

S i m a Ferencz is azt mondja, a mit itt 
közbe-közbe kiáltottak, hogy éljen a néppárt. 
Mert a nép mellett küzdött Ö egész életében 
a néppel együtt, de Ő nem volt sonse kor-
mánypárti, hanem mindig ellenzéki. Ez a 
különbség közte és azok között, kik ő előtte 
itt a néppárt igéjét hirdették. Nem helyesli 
és meg nem engedheti, hogy a nép, mely 
évtizedeken at küzdött a haza függetlenségeért, 
most seregestül Bécsbe hajUssék. (Éljenzés.; 
Csak nem engedik meg, hogy a néppart iU 
Héviczy Jánost elbuktassa azért, mert az egy-
házpolitika ellen szavazott és mert független-
ségi. (Tetszés.) A magyar embernek uem sza-
bad eszét elveszteni, mert ennél egyebe sincs 
és csak ezzel vívhatja ki függetlenségét. 
Zichy Nándor gróf azonban nem azt akarja, 
neki csak az faj, hogy rosszak az egyház-
politikai törvények, hat egyéb nem fáj, más 
bajunk nincsen? Buony nekünk a legna-
gyobb bajunk, hogy a német könyökig 
nyulott a zsebünkbe és számadásra von ben-
nünket. De Zichy Nándor n^m azt akarja, Ő 
azt mondja, hogy jólvan ez igy, hogy a 
német költi el a mi pénzünket. Ugy-e, hogy 
azok az urak mégis csak rosszabb népártiak, 
mint un ? (Zajos tetszés.) Ha pedig Zichy 
gróf az egyházpolitikai ellen akar harczolni, 
akkor menjen a kormánypárti követek kerü-
letébe. (Tetszés.) Ne engedjék magukat elvo-
natui a függetlenségi és 48-as zászlótói és 
ha idejön valami gróf és azt mondja, hogy 
rossz a kormány, és Ő képviselő akar lenni, 
válaszszák meg őt Hévizy János helyett, de 
csak akkor, ha negyvennyolczas. (Éljenzés.) 
Mert, ha elteruek a függetlenség zászlójától, 
akkor örökre eltemetik a nemzet önállóságát 
és még sem lesznek megváltoztatva az egy-
házpolitikai törvények (Ugy vau! Ugy van 1) 
Zichy Ná doi soha se küzdött a függetlenség 
zászlója mellett, őt tehát nem követhetik és 
állanak elébe. (Tetszés.; Csak az Ugrou 
Gábor vezérlete alatt álló függetlenségi párt 
harezol a parlameutneu ; éppen azért köve-
tik ők Ugrou Gábort, iki egyedül képes ma 
Magyarország függetlenségének zászlóját győ-
zelemre vezetni. (Hossziintartó lelkes éljenzés.) 



Azzal az Örvendetes hírrel zárjuk rövid 
tudósításunkat, hogy a kanizsai pártgyülés 
után Hévizy János pozicziója — melyet e?y 
felől a kormánypárt fenyegetett, másíelől Í 
néppárt is megtámadott újból megerősö 
dött, s daczolni fog minden további táma 

Ugrón Gábor beszéde. 
— Elmondotta Nagy-Kanizsán, julius 6 én. — 

T. polgártársak! 
Igaza van Förster Aurél barátomnak, 

a politika, a melyet a kormány lapjai 
hogy az 

hirdetnek, 
nem liberális. A liberális szót a kormány csak rossz-
hirflvé tette, a mint volt egyszer Angliában egy 
korszak, a Walpouloké, a mikor a hazafi név gya-
nussá, sőt gyűlöltté vált mert gonosz szándékú és 
bfloös cselekedetű emberek használták c nevet, 
hogy meglopják a nép bizalmát és általa hatalomra 
jussanak és megtörjék hazájuk haladását. így a li-
berálizmus is rossznevü kezdett lenni Magyarország 
gon. Rosznevüvé nem önmagáért, hanem azok 
miatt, a kik nevében eljártak, nevében cselekedtek 
és nevében maguknak hatalmat szereztek és nevé-
ben a nép közé az egyenetlenségnek, a valláshábo 
runak magvát elhintették. (Élénk helyeslés.) 

Mi a liberálizmus P Az, hogy a nép nyerjen 
jogot, bogy az egyes ember minél több szabadság-
gal birjon minél több hatalmat érvényesíthessen, 
minél nagyobb mozgási körrel birjon, egy szóval 
hogy minél szabadabban fejthesse ki a maga erőit 
és tehetségeit. £z a liberálizmus. (Igaz ugy van!) 
Vájjon ez-e a kormány politikája ? (Felkiáltások : 
Nem l) Nem. Állami mindenhatóság, ez az ó poli-
tikája. 

Hatalmassá tenni az államot a polgárokkal 
szemben, minden hatalmat, jogot, beavatkozást be-
folyást és minden érdeket megszerezni az állam 
számára és alkalmazni csak saját polgáraival szem-
ben, de soha Ausztriával, soha a külfölddel szem-
ben: ez a kormány politikája. (Zajos tetszés és 
helyeslés.) A liberálizmus azt teszi, hogy a polgá-
roknak joga és szabadsága fejlődik. Hát kérdem, 
fejlődött-e az önök joga és szabadsága ? (Felkiál-
tások : Nem! Elvették, a mi volt!) 

Hiszen mit tesz a polcári házassá* ? Azt tft. 
hogy a polgárok, a helyett, a mint eddig tették, 

nem as egyházhoz, hanem a polgári tisztviselőhöz 
tartósnak menni. Az egyedül liberális álláspont az 
lett volna, a melyet én és barátaim képviseltünk, 
a házasság formáját mindenkinek saját tetszesére 
bizni. (Elénk tetszés és helyeslés.) A ki akarja, 
menjen és házasodjék polgárilag és a ki nem akarja, 
az tartsa fenn az ősök szokasait. (Hosszas éljen-
zés.) Használt-e az a népnek, hogy az anyaköny-
veket nem a papok vezetik, a kik nemzedékről 
nemzedékre ezt a hivatást gyakoroltak és erre aka-
demice képeztettek hanem vezetik a községi jegy-
zők, a kik a kellő kiképeztetést ehh. z meg nem 
nyerték P Volt e arra szübság, hogy az anyaköny-
veket a papoktól elvegyék? (Felkiáltások: Nemi) 

S Z E N T E S I L A P 
Nem volt, de szükség volt arra, hogy legyen 

egy törvény ^z anyakönyvelésről, a mely egyenlő 
jogszabályokat állítson fel házasságjog tekintetében, 
a mely jogszabályok hagyják érvényesülni az állami 
jogrendet is. 

T. Polgártársak ! Kérdem, nem-e sokkal jobb 
lett volna, hogyha azt a munkát, azt a fáradságot, 
a melyet kifejtettek az egyházpolitika behozatala 
czéljából, az országnak anyagi felvirágoztatására for-
dították volna, hogyha azok a költségek, a melyet 
ezek a reformok okoztak, a népoktatás fejlesztésére 
fordíttattak volna ! ? (Hosszas és élénk helyeslés.) 

Ezek a törvények túlzásaik miatt visszatetszést 
keltettek a nézben. Mi a törvényjavaslatokat meg-
támadtuk, a leghevesebben ostromoltuk, de a mely 
pillanatban törvénynyé váltak, engedelmeskedtünk, 
habár nem mondottunk le arról hogy elveinket ér-
vényesítsük, mert a népnek jogát terjeszteni, az ál 
lamot az egyéni szabadság rendjével megalkotni, 
feladatunknak ismerjük nemcsak az egyházpolitika, 
hanem P vármegyei, városi községi alkotmányozás 
terén is, (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

T. Polgártársak! Nagy hibát követett el a 
függetlenségi párt, a mikor e kérdésben a komány 
pártot támogatta (filénk helyeslés. Felkiáltások: 
Gyalázat 1) Mert a törvényjavaslat több közjogi sé-
relmet foglal magában Magyarországra nézve és 
olyan' intézkedések rejlenek benne, a melyek az 
önkormányzati adminisztráczióval szemben az ál-
lami adminisztrácziót feltetelezik. 

Holott mi Magyarországnak közjogait fejlesz-
teni, közjog önállóságát szaporítani és az önkor-
mányzati institucziót kifejleszteni akarjuk. (Lelkes 
éljenzés) fin hibának tartom, hogy a függetlenségi 
párt ezt a törvényjavaslatot támogatta, mert 1875 
óta ez nyújtotta az egyetlen alkalm8t az 1867-iki 
alap megdönthetésére. 1875-ben a Deák-párt ugy 
el volt gyengülve, hogy nem bírta már megvédeni 
a 6/ es alapot. 

Akkor m t tettek ? Tisza Kálmánt miniszteri 
székkel rábírták arra, bogy elveiről mondjon le és 
álljon a 67-iki törvények alapjára, fis Tisza Kál 

81. 
alapján, másrészt biztosítékot szerezni az államnak 
arra, hogy ha valamely egyház kebelében állam-
ellenes munka ütné fel fejét legyen módjában, ha 
kell kisebb, ha kell teljes mértékben, az autonomiát, 
— birói ítélet alapján és nem közigazgatási uton, 
mert szabad államban, szabad polgárokkal és intéz-
ményekkel szemben csak ez lehet hatálylyal, 
felfüggeszteni: ez a mi egyházpolitikánk. (Lelkes 
éljenzés.) Mi a katholikus autonómiát kívánjuk, 
mert el kell választani az egyházat az államtól; de az 
elválasztás ne csak abban történjék, a miben a 
katholikus egyház sérelmet szenved hanem történ-
jék meg minden vonalon, fÉlénk tetszésj Mi katho-
likusok, nam kérünk több jogot mint a mennyivel a 
protestánsok biinsk. Azt akarjuk, éppen mert 
egyenlők vagyunk, hogy a protestáns egyház a 
katholikus autonómiában nyerjen biztonságot és 
alkotmányos támaszt. Igaz, hogy ezt az elvet nem 
vallja sem a kormány párt, sem a néppárt, mert 
a katholikus autonómiának hirüetése egyedül a 
függetlenségi pártnak és a nemzeti pártnak képezi 
programmpontját. Miért P Mert a nép a katholikus 
autonómiában nemcsak egyházában nyer jogot, 
hanem annak kebelén önkormányzattal is fog birni, 
a miáltal megnyeri azt a jogot, hogy egyházi ügyei-
nek intézésében részt vehessen. A katholikusok 
megszűnnének egyházunknak egyszerű hivei lenni és 
nemcsak érző, hitben társuló tagjai, hanem a 
munkában, cselekedeteiben, művelődésében mérvadó 
részesei lennének az egyháznak. (Hosszas éljenzés.) 
A katholikus autonómia az, a mely a katholikus 
egyházat minden üldözéssel szemben megvédelmezi, 
mert akkor nemcsak a papoknak csekély száma, 
hanem kilencz millió katholikus állana ellent a sér-
téseknek és megrövidítéseknek. (Éljenzés.,) 

fin nem mondom azt, hogy mi katholikusok 
jogainkból, amelyek egyházunkat megilletik, nem 
volnánk készek áldozni. Igenis, készek vagyuuk en-
gedni akkor, a mikor a haza veszélyben van, de 
akkor, a mikor a haza nincsen megtámadva, ha 
akkor vonják meg tőlünk jogainkat: ez nem jelent-
het egyebet, mint vallásháborúra való izgatást, a 
melyet azután olyan paragrafussal, mint a kúriai 

mán a független Magyarország elvének elárulásával j bíráskodásról szóló törvényjavaslat 169 §-a, meg-
* szüntetni nem lehet. Mert nem elég a papokat ü!-

S most mit tapasztalunk ?' Azt, hogy azon elemek j dözni, börtönre vetni a katholikusokat büntetésekkel 
melyek a függetlenségi párttal szemben fenn akar- j fenyegetni: meg kell győzni őket. (Élénk helyeslés 

ják tartani a ó7-es alapot: először: a főpapok,; és tetszés.) Egy szabad államban, a politikai műkő-
másodszor: a főurak, harmadszor: az udvar, ne- désnek feltétele, a polgárságnak meggyőzése valami 
gyedszer: a nemzetiségek, ötöds'.ör: a zsidóság, az telől és a polgárság meggyőződése alapján, a köz-
egyházpolitika következtében összevesztek egymással, vélemény szavához képest való cselekvés. (Elénk 

A főurak, a főpapok és a nemzetiségek elvál-1 t e t s z é s é s éljenzés.) 
T. polgártársak! Mi az összes pártok közt a 

leghatározottabban szembeállunk a kormánypárttal. 
Mellettünk állnak a különböző ellenzéki pártok csa-
tarendben. Mindannyiunk ellensége a kormánypárt 
és azért mi ellenzékiek támogatjuk egymást szemben 
a kormánynyal. Támogatjuk egymást a harczban 
és küzdelemben, a mikor a jogért és igazságért kell 
sikra szállnunk. (Hosszas, lelkes éljenzés.) 

De azért mi külön pártot képezünk, a melynek 
külön elvei vannak, a mely raa*át semmi más párt-
tal nem azouositja, éppen ezért, mert Magyarország 
politikai életének helyes rendezést csak a mi elveink 
alapján hiszszük lehetőnek. (Hosszas éljenzés.) A 
mit kérünk: az a függetlenség Magyarország számára, 

tak a kormányhatomtól ts a zsidóságtól. Szembe 
kerültek egymással Tehát egy kedvező alkalom ál-
lott elő azokra, a kik támadták a 67-es alapot, mert 
ezek egymassal szemben állván, az engesztelhetetlen 
függetlenségi pártnak hatalmában volt nemcsak 
megbuktatni a javaslatokat, hanem egyúttal meg-
buktatni a 67-es rendszert is. (Igaz 1 Ugy van!) 
Igenis, egészen más egyházpolitika az, a melyet a 
függetlenségi párt egy független államban és annak 
berendezéseiben követhet. A mi egyházpolitikánk 
az egyenlőség elvén nyugszik. 

Egyenlő jog minden felekezetnek, egyenlően 
autonómia mindegyiknek. (Éljenzés.) Autonómiát 
szervezni etryrészt a legszélesebb önkormányzati jog 

A SZENTESI IA? TÁflCZÁJA. 
Adatok a szeutesi főgimnázium 

történetéhez. 2 
Felvételi vizsgálatunk volt egy t. i. november 

18-án. a mikor egy tanuló a nm. vall. és közokt. 
minisztérium engedélyével tett sikeres felvételi vizs-
gálat után a IV-ik osztályba lépett. 

Az iskolai év rendes megnyitása szeptember 
5-én volt, a mikor az igazgató alkalomszerű be-
szédje után az iskolai törvények olvastattak es ma-
gyaráztattak meg a tanulóknak. 

A tanári karban azon változás állott be, hogy 
az ev. rsf. egyház Pólya Ferencz tanár helyett, a 
folyó iskolai év elejétől kezdve tiszt. Pap Lajos ev. 
ref. körlelkészt bizta meg a gymnasiumban az ev. 
ref. vallás tanításával. 

Véglegesítés is történt, t. i. a városi tek. gymu. 
bizottság 86/1895. sz. a. k. határozatával Ágh N. 
Lajos, Incse József és Király László tanárokat, — 
tekintettel arra, Jhogy tanári teendőiket egy évig 
kifogástalanul teljesítették és erkölcsi életük is fed-
hetlen volt — állásaikon véglegesítette. E véglege-
sítést a nm. vall. és közokt. minisztérium 40736/1895. 
ss. a. k. rendeletével helybenhagyta 

A tanárok működését illetőleg a lefolyt iskolai 
év elég szerencsésnek mondható, amenyiben tanár-
változás csakis az izr. vallás tanításánál volt, de itt 
is eaak rövid időre terjadőleg. Ugyanis a helybeli 

izr. hitközség 190/1895 sz. a. hozott határozatával 
az eddigi vallá^tanitók Fodor Dávid és Feldmann 
Samu helyett az 1896-ik év elejétől kezdve Dr. Sin-
ger Jakab rabbijelölt bízatott meg a vallástanitással. 
Azonban Dr. Singer Jakab f. évi február bó 16-án 
beadván lemondását, az izr. hitközség 75/1896. sz. 
a. határozatával ismét Fodor Dávid és Feldmann 
Samu népisk. tanítókat bizta meg a vallástanitással. 
kik e tisztet az iskolai év befejeztéig teljesítették is. 

A iskolai év elején két tanártásunk u. m. 
Dr. Berecz Sándor és Krisztiání István szeptember 
15-ig, mint a toroatanfolyamon résztvevők, a tan-
intézettől távol voltak és igy a tanítást egész rend-
szeresen csakis szept. 16-án kezdhettük meg. 

A izr. vallástanitásnál még egy másik zavaró 
incidens is merült fel, a mennyiben az alsó négy 
osztály vallástanitójának családjában kanyaróeset 
fordulván elő, e tanító f. évi april bó ¿6-tól május 
9-ig nem tanithatott. 

A középiskolai Rendtartás által elrendelt mód 
szeres és ellenőrző tanácskozmányokat mindig a ki-
szabott időben tartottuk meg, ezeken kivül mind-
annyiszor tartottunk tanácskozmányokat, valahány 
szór ezeknek tartását a körülmények szükségessé 
tették. Ezek tárgyait részint a nm. vallás és közokt. 
m. kir. minisztérium rendeleteinek ismertetése és 
végrehajtása, részint az egyöntetű tanítási eljárás 
módoz itainak megbeszélése és megállapítása, továbbá 
a folyó ügyek elintézése képezték. 

A tanulmányi állapotot ugy az egyes osztá-
lyokat, mint az egyes tantárgyakat illetőleg a hát-

rább előforduló statisztikai adatok tüntetik elő. 
A tanévre kiszabott tananyagot a kellő időre 

t. i. május 15-re teljesen bevégeztük s igy ettől az 
időponttól fogva a rendtartás intézkedéseinek meg-
felelőleg az általános ismétlést minden osztály min-

, den tantárgyánál megkezdhettük. Tanítási eljárá-
sunkban irányadó volt reánk nézve a nm. vak ós 
köznkt minisztérium 1887. évi 8619. sz. a kelt uta-
sítása és az állandó tanmenet. 

A görögpótló tanfolyam intézetünkben életbe 
volt léptetve E tantárgyak tanításánál a nm. vall. 
és közokt. minisztérium 1890. évi 30820. sz. a. kelt 
rendeletével kibocsájtott tantervet követtük. 

A rendkívüli tárgyak tanításában a nm. vall. 
és közokt. minisztérium 1892. évi 2o982. sz. a. kelt 
s a renekivüli tárgyaknak a középiskolákban való 
tanítására vonatkozó rendeletéhez ragaszkodtunk. 

A tanulók erkölcsi viselete egészben és álta-
lában kielégítőnek mondható. Apróbb kihágások és 
inkább gyermeki könnyelműségből eredő csinytevé-
sek mint mindig, ugy ezen évben is fordultak elő, 
de ezek az igazgató és osztályfők közbejöttével min-
dig elintéztettek. 

Az ifjúság vallásos és erkölcsi érzületének fej-
lesztésére, ápolására a tanári kar mindig kiváló 
gondot fordított. Az egyes vallásfelekezetekhez tar-
tozó tanulók vallási kötelességeiket saját bittanáraik 
felügyelete mellett teljesítették. 

(Folytatása következik.) 
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a szabadsag a nemzet számára, az önkormányzat | 
intézményeink részére és az egyéni jog és szabadsáv ' 
a polgárok javára. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

A 07-iki alapon álló pártok, ha mindiárt nép-
pártnak is hivják, nem folytatnak nemzeti politikát. 
(Elénk helyesles.) A mi katholiczizmusunk nem ud-
vari vallás, mert az egy nemzeti vallás (Igaz! Ugy 
van!) és ezért nem udvari politikát kell követni a 
katholiczizmus nevében hanem nemzeti politikát, a 
mely a nemzetnek szellemét, a nemzet tagjainak 
lelkesedését felkeltse, az egész országot áthassa m g 
nemesítse, Istenéhez felemelje, önfeláldozásra, önmeg-
tagadásra tanítsa. (Hosszantartó, meg-megujuló lel-
kesedés.) 

Az a politika, a melyet a 67-i alapon álló 
pártok vallanak: a sárga-fekete politika. (Igaz! 
Ugy van !) Ne higyjenek önök annak a politikának, 
akármilyen hizelgő czim n akarja is magát a nép 
szivébe lopni. Kérdezzek meg attól az uraktól, hogy 
hol voltak a magyar nemzet javaiért folytatott ¿9 
esztendős küzdelem alatt ; mely partban, mily rend-
szert támogattak P (Felkiáltások : A kormánypártban 
voltak!) Igenis, a kormánypártban voltak ezen 
hosszú idő alatt és csak most kerültek az ellenzék-
hez. Ha nekünk is volna bét alvó szentünk, a 
melyekről a legenda azt tartja, hogy mélyen alud-
tak akkor, a mikor a keresztényeket a pogányok 
kiüldözték: de felébredtek egy század múlva ak-
kor, a mikor a keresztények egymást üldözték és 
látván ezt nem akartak el hinni, hogy ezen a vilá-
gon vannak: a mi szentjeink, hogyha most, több 
esztendő multán felébrednének és látnák azokat az 
urakat a nép körül sürgölődni es hallanák igeiket 
a a miket hirdetnek és eázreveunék titkos czéljaikut." 
miket elhallgatnak: akkor a mi alvó szentjeink 
is csodálkoznának azon. a mit tapasztaltak és nem 
ismernenek rá erre az országra. (Elénk tetszés.,) 
Nagy sérelmeket türt es szenvedett a katbolikus 
klérus is. De ezen sérelmeknek az okozói részben 
ők maguk valának. Miért csatlakoztak az egyház 
ferfi&i, akik hirdetik az evangéliumot amelybe le 
vannak fektetve a szabdságnak örökre szóló tana, 
a melyben meg vannak Krisztus tanitásai a melyek-
nek mély bölcsességét, a mely az ember és ember 
közti testvévisóget hirdeti, a mely a felebaráti szere-
tetre, a nyomorultak nélkülözők iránti irgalmassagra 
tanit és buzdit, — csak most kezdik az emb rek 
felismerni: kérdem miért szegődtek ezek az egyházi 
férfiak állandóan a kormányhatalomnak a zsoldo-
saivá, miért tamogatták 29 éven keresztül a kor 
mányt, miért nem küzdöttek a nép erdekében, mi-
ért nem hirdették a nep nagy igazát P Hiszen na 
ezt tették volna a nép közelebb jutott volna a győ-
zelemhez megerősödött volna a nep jogainak tu 
dasában felismerésében es nem diadalmaskodott volna 
a kormányhutalom a nemzet közhangulataval szem-
ben. (Hosszantartó lelkes éljenzés.) 

T. polgártársak! Hibázták és hibájukért lakol-
nunk kell mindannyiunknak, de hibajukat helyrehoz-
hatják hogy ha egesz szívvel a nép szabadsaga és 
függetlensegének zászlaja alatt egyesülnek. 

Hogyha nemcsak az egyházi eletre vonatkozó 
részben em lik fel a nép előtt a lobogol, hanem 
csatlakoznak azon lobogó alá, a mely egész Magyar-
országot minden felekezetet, mint a testvérek össze-
segét összecsatolni, egybeolvasztani akarja, (Hosszas, 
lelkes éljenzés.) Mi a nemzet újjászületésének, a nép-
jogok megszilárdításának egyik eszközéül tartjuk: 
hogy adja vissza a törvény a népnek, a mi ót isteni 
jogánál lógva születésénei fogva, megilleti, hogy adja 
vissza a népnek önrendelkezesi jogát. Leijén álta-
nos valasztói jog, (Perczekig tartó élénk helyeslés és 
eljenzés.) a mely szerint mindenki választó, a ki 
érett elmevei bír és csak egyelőre mig a törvény 
hatása felismerhető lesz, köttessek a választói jog 
irás és olvasás tudásahoz, de csak azon közsegekben, 
a melyekben 10 év óta iskola ail fenn. Mert a hol 
tiz év óta iskola all fenn és az, a ki ott lakik még 
sem tanult meg irni és olvasni, maga a hibás, de 
a hol iskola, mai nap sincsen, az ailain a hibás es 
bűnös, mert a nép verejtékes munkája utan szer-
zett adókat «rra kellett volna fordítania, hogy a nep 
minél jobban felvilágosodjak és ba ezt nem tette 
az állam, a mi pedig kötelessége lett volna, nem 
vonhatja meg polgáraitól tudatlanságuk örve alatt 
azoknak vele született jogát. (Elénk belyesles es tet-
szés ) Titkos szavazást óhajtunk, hogy a nep lel-
kiismerete szerint, szabadon gyakorolhassa jogát; 
óhajtjuk községenként kis községekben, körjegyzői 
kerületenként a választás rendezéset, demokratikus 
alap ez, mert a nép uralmat jelenti. Ilyen rendszer 
mellett nem lesz az alkotmányosság csak látszat, a 
választási jog csak játé* és annak a o89 ezer vá-
lasztó polgárnak akarata meghamisított. [Zajos 
tetszés.] 

A mikor a kormány üzleti, hivatali befolyásá-
nál fogva, a benne összpontosuló különböző érde-
keknél fogva, amikor az utolsó pahnka kimérés es 
szivarelárusitó tőzsde a kormány kegyétől függ: a 
mikor tehát a választás szabadsaga biztosítva nincs, 
nagy szükség van az általanos választói jogra: 
(Hosszantartó éljenzés.) 

Népünket, a politikai jog gyaiorlása által ne* 
velői kell arra hogy önerzetet, hogy öntudatot 
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nyerjen, hogv tudja politikai hatalmát kezelni, hogy 
felismerje barátait és ellenségeit és hogy ellenségei-
vel ne bánjon el gyűlöletesen és barátait ölelje 
keblére szeretettel. (Elénk tetszés ] 

Magyarország jelenlegi szomorú helyzetéből 
csak ugy bontakozhatik ki szerencsésen, hogy ha a 
nemzet életében rejtőző hibákat kiküszöböljük. Meg 
kell teremteni egyfelől az önálló magyar hadsereget 
másfelől a küldöldi magyar képviseletet, valamint 
az önálló vámterületet és a külön nemzeti bankot. 
[Elénk éljenzés.] 

Éppen most folynak a tárgyalások arra nézve, 
hogy mekkora legyen az a hányad, a melylyel Ma-
gyarország hozzájárul a közös költségekhez. Az 
osztrákok azt akarják, hogy felemeljük a 32% körüli 
kvótát 42%-ra. [Felkiáltások: Szomorú dolog !] Mi 
inditja őket erre a követelésre P Az, hogy Magyar-
ország soha ilyen gyenge nem volt mint most. A 
nemzetiségek sohasem voltak annyira elhatalmasodva 
ebben az országban, mint most; a felekezeti 
viszálykodás Magyarország testét sohasem marczan-
golta jobban széjjel, mint most és egy szolgai kés-
zséggel rendelkező parlamenti többség által nem 
volt ez az ország sohasem ugy meggyalázva, mint 
éppen most. 

Szomorú korszak, az elernyedes korszaka ez a 
mostani, a mikor az ellenzéki partok közül az egyik 
nem verekedik, hanem félrehúzódva, lábhoz tett 
fegyverrel nézi, hogy pártunk miként küzd es har-
czoi es lesi, hogy küzdelmeinkben mikor bukunk 
el. hogy még meddig birjuk ki. [Felkiáltások : Gya-
lázat !] Nem csuda, hogy a mikor az ellenzéki pár-
toknak csak egy negyedrésze küzd es harezol, az 
országnak ellenségei elérkezettnek látják a pillanatot 
arra, hogy Magyarország ellen felemeljék kezeiket 
es mint szabad prédára rávessék magukat. Ez a 
resz az, a hol megmagyarazhatom önöknek, hogy 
miért küzdöttünk mi újévtől kezdve akkora elszánt-
sággá! a parlamentben. [Halljuk! Halljuk 1] Mond-
hatnám, hogy akként harczoltunk, mint az a három-
száz spártai, a kiket a görögök a persák tenger hada 
ellen küldöttek a termophielei szoros védelmére. 
[Éljenzés.] 

Neui azért, mintha hittük volna, hogy győzni 
fogunk, hanem mert azt hittük, hogy mint az a 
háromszáz spartai küzdött azért, hogy az alatt 
Sparta hadait szervezze es hadaival megérkezvén, 
az ellenséget a haza s*eut földjéről kiverje, az alatt, 
a inig mi küzdünk, az ellenzek i~mét lelkéhez tér, 
utoléri regi ereje, viszakapja energiajanak hatalmat, 
hogy ujbol küzdő társunkká lesz, es igy segélyevei 
megbuktathattuk «zt az átkos rendszert. [Hosszan-
tartó, meg megujuló éljenzés.] Hogyha nem har-
czoltunk volna, latszata nem lett volna a külföld 
elótt ellenzéki önállóságunknak most, a mikor a 
nagyfontosságú kereskedelmi és vámkiegyezesi lar-
gyaiasok vannak szőnyegen, A mikor azt mond-
hattak volna Bécsben a kormánynak: Engedjetek 
az osztrákoknak, hiszen mnesen ellenzektek, ti vesze-
delem nélkül engedhettek, mert a magyar ellenzek 
nem számit, nem er semmit, nem tud erőt kifej-
tem es a magyar nép aluszekony, almos, ké<őn 
ebreu fel érdekeinek vedelmere. S mondottak vo.;n, 
ennek elleneben az. osztrák nep fel van izgatva, s 
kevesebb terhet akar viselni. Íme az osztráuk kor« 
manyt az ellenzek szorongatja, téged rn^yar kor-
mány, az ellenzék nem bant, engedjetek hat es 
legyen meg a kiegyezés. Ezen nagy karoeodástol, a 
mely szaz is száz millió lorinttal karositaná meg 
Magyarországot, ezeu nagy romlástól, a mely 10 
evre kétségtelenül, de meg husz evre is kihatna, 
kellett, hogy megóvjuk az országot es ezert alltunk 
ellene a kormanynak, ho y a kiegyezési tárgyalások 
ne sikerüljenek. [Lelkes éljenzés. Felkia tasok : 
El.ien Ujjron Gábor!] 

T. polgártársak! A jövőre sem tudok önök-
nek mástigérm, mint azt, hogy nn ezentúl is küzdeni 
togunk ezen kormányrendszer ellen. (Hosszantartó 
lelkes éljenzés.) 

Ez a kormány olyan gyönge, annyira felszeg, 
annyira tekintélytelen, hogy kinevezését Magyaror-
szág igazán nem érdemelte meg (Igaz! Ugy van!) 
felséges urunktól ¿s királyunktol. (Eljenzés.) De nem 
érdemli meg, hogy bünteteskepen meg sokáig a 
nyakunkon hagyjak. (Tetszés és derültség.) Az az 
alkotmány, a melylyel Magyarország bir a történe-
lem kezéből, mint egy remekmű, mint egy olyan 
szobor, mely minden oldalaról tekintve, aráuyossá-
gaval, izomerejevei, szépségé vei hat reánk, es most 
ez a remek magyar alkotmany ilyen kontár kezekbe 
került. (Nagy tetszes.) Eszembe jut, hogy mikor 
Kormth varosát Gőrögoiszagban bevette Mummius 
konzul, levétette a közterekről Apolló, Junö, Venus, 
Jupiter szobrait és összeh vatta a maga kőfaragóit 
és ácsait, rajuk parancsolt, hogy csomagoljak be a 
szobrokat, hogy Kómába legyenek szállíthatok, azon-
ban úgymond — előre figyelmeztetlek bennete-
ket, hogy ha fejük, karjaik, vagy más részeik meg-
sérülnek eltörnek, ti fogjátok helyreállítani. [De-
rültség] Igy vagyunk a Banffy kormánnyal is. Azi 
a remek szobrot, Magyarorszag alkotmányát adtak 
a kezükbe, nekik, a közönséges kőfaragóknak, azzal, 
hogy őrzzek rae*, tartsák fenn, a on felelősség és 
büntetés terhe mellett, hogy ha kárt teszuek benne, 
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hogyha megrontják, ők fogják kegészíteni, kijaví-
tani. [Nagy tetszés és derültség.] Ne csodálkozza-
nak tehát uraim, hogyha minden törvényjavaslat, a 
melyet ez a kormány benyújt, ferde idétlen, esztelen, 
gonosz és elfajult. Hiszen azok cstk kőfaragók, a 
kik Pihidásnak Jupiterjét, Proxytelesnek Apollóját 
kőfaragói, kőmüvessegi mesterségükkel elrontják, el-
csúfítják. [Hosszantartó, lelkes éljenzés ós tetszés.] 

T. polgártártársak! Az a kormányzás, a mely 
most folyik, jóra nem vezethet. [Igaz! ugy van ÍJ 
Vagy eltűri és hozzászokik a nemzet és akkor csen-
desen rabigája hajtja a fejét; akkor ur lesz felet-
tünk ez idegen és parancsolni fog nekünk a ma-
gyarból szegődött osztrák lakaj. [Elénk helyeslés.] 
Avagy kimerül a nemzet türelme, szenvedéseit meg-
sokalja és cselekvésre ragadtatja el magát. Ugy tű-
nik ez fel előttem, mint a regi Sybillák könyvének 
története, a melynek három kötete volt. [Halljuk! 
Halljuk1] Az első, a mikor megjelennek az egyesek, 
panaszkodnak, kérnek, könyörögnek és keresik azt, 
a minek a neve: igazság. A második könyv az, a 
mikor már nem az egyesek, hanem a tömegek jön-
nek panaszra, a nép, az egyház, a felekezetek türel-
metlenségükkel, szegénységükkel, nyomorusagukkai, 
jogfosztottságukkal számolnak be; ezek is még kér-
nek, könyörögnek és a mit kivánnak, annak a neve: 
reform, javitas, alkotmány-átalakítás. Jön azután 
a harmadik könyv, a mikor mar nem kérnek, kö-
nyörögnek, hanem a mikor a százezrek és milliók 
egy lathatatlan érzéstói megkapatva, felfegyverke-
zetten, kitüzelt arczczal, felemelt karokkal, tekintet 
nélkül rohannak előre, eltipornak utjokban minden 
gonoszságot, büntetnek, köztük ártatlanokat is, rom-
bolnak, a nélkül hogv epitenenek: ezt ugy neve-
zik, hogy forradalom. [Hosszéntartó, lelkes éljenzés.] 

Uraim, a ki el akarja kerülni ezen rossz vé-
get, ezen szomorú sorsot es meg akarja tőle kímélni 
e nemzetet, annak fel kell nyitni, annak teljesíteni 
kell a Sybillák első, nem, ez mar késő, a Sybillák* 
nak második könyvében kifejezésre jutott kívánal-
makat és követeleseket. [Zajos éljenzés.J 

Magyarorszag alkotmauyát uj, nemzeti ala-
pokra kell fektetni, meg kell teremteni a független 
Magyarorszagot. [Hosszantartó lelkes éljenzés.] Csak 
a független Magyarorszag az. amely a nep jogara, 
a népallam elvere, tehát a demokráczia eszmejere 
van fektetve, az, a mely megmenti ezen nemzetet 
es képes erősíteni Magyarorszagot. [Zajos helyeslés.] 

Ezen harezban és küzdelemben az en barátom 
Hévizy János ugy megy velünk es előttünk, mint 
Kapisztráu János, a mikor a pogány ellen kellett 
harczolni. [Éljenzés.] Kérem önöket Magyarorszag 
függetlensége, a szabadsag, egyenlőség es testvenseg 
neveben: Kiáltsák velem, eljeu a mi Kapisztrán Já-
nosunk, éljen Hévizy János. [Perczekig larto, meg-
megujolo lelkes eljenzés. Zajos felkiáltások: Éljen 

• Ugrón Gábor ! Éljen Hévizy János 1] 

Helyi es vegyes hírek. 
— Képviselő választók ügyel-

111 e De. figyelmeztetjük iakostarsamkat, 
hogy a jövő évi képviselő választók névjegy-
zéke 1. julius tió 5-től 15-ig a városházán 
közszemlére vau kitéve, a hil is az narki 
által betekinthető. Jói lesz tehát, ha az ér-
dekeltek utana néznek, nem maradtak-e ki 
a névjegyzékből, avagy foglalkozásuk, vagy 
életkoruk helyesen vau-e feltüutetve, nehogy 
auuak idejéu alkotmányos joguk gyakorlásá-
tól elúttesseuek. A uévjegyzék elleni felszóla-
lások ugyancsak a fenti idő alatt adandók 
be a központi választmányhoz czimezve, míg 
a felszólamlásokra az észrevételek juiius ho 
15-től ¿5-éig tehetők meg. 

— A lapuik a kaii izaai zász ló bontásró l . 
Hogy milyen nevotseges aepteleuségekre ragadja az 
embert a partszenvedely elfogultsága, auuak tenyes 
nizonysagai latjuk azokban a kommentárokban, 
amelyekkel neuiely lapok Ugrón Gábor és tabor-
kara kanizsai nyilatkozatait kísérik. A néppárt lóor-
ganuma, az Alkotmány a következőleg takad ki: 
,&*ek utan mindenki bizonyos lehet, hogy sem Ug-
rón, sem tarsai sohasem fogjak az egyházpolitikái 
törvények revízióját követelni; szétfoszlik tehát az a 
sok szép reménység is, melyet némelyek az Ugrou-
part eddigi reményteljes magatartásához tűztek." A 
kormánypárti Pesti Napló homlok egyenest ellen-
kező leitogassal a következokep kesereg: , Az ultra-
inoutauizuiusuak nem lehet olyan vágya, amely 
Ugrou Gábor s>ivet meg ne lágyítana . . . Ugrón 
Gábor tenat (elcsapott néppártinak." Ugy hisszük, 
a szilaj tantazia szülemenyeiből elég ennyi. Aki 
megakarja tudni az igazsagot, az olvassa el Ugrón 
Gahor beszedet, melyet lapunk mas helyén egees 
lerjedeluiebeu közlünk. 

— Az a r a t á s OH a k a t o n á k . A katonai 
parancsuoasag jövő hó d-ra behívta a tartalékosok 
egyréizét. Tekintettel azonban arra a körül.nenyre,* 
uogy az aratási munkálatok az idea a szokásos idő-



jLti*L 
Dél később kezdődtek meg; tekintettel továbbá arra, 
bogy a behívott tartalékosok jobbára a mun-
kásosztályhoz tartoznak, akik egész évi élelmü-
ket aratás idején keresik meg; tekintettel végül arra, 
hogy a szocziális izgatások miatt a mezei munká-
lok egy része vonakodik munkába állani, s igy a 
helybeli nunsaerő nem felel meg a szükségletnek: 
a város hatósága sürgős fölterjesztést intézett a 
benvédelmi miniszterhez az iránt, hogy a tartaléko-
sokat a bevonulás alól mentse föl, vagy legalább 
a bevonulási határidőt nzhány héttel későbbre ha-
lassza e l Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a 
gazda közönség köréből azok, akiknek nincsen az 
aratásra elegendő munkásuk, szintén sürgős felter-
jesztéssel kérték a honvédelmi minisztert hogy a 
mez« munkához értő tényleges szolgálatbeli katonák -
ból megfelelő munkaerőt bocsásson a gazda közönség 
rendelkezésére. 

— Színészet Fekete Béla színtársulata be-
fejezte itteni működését, s holnap eltávoz k körünk-
ből, hogy helyet adjon Halmay Imre társulatának, 
amely f. hó második felében ide érkezik. Az érkező 
színtársulatnak - as igazgató hozzánk intézett levele 
szerint — kiválóbb tagjai a következők: Halmay 
Imréné primadonna, Arday Ida drámai hősnő, Hah-
nel Aranka szende, Gsige Böske naiva, Seríőzy 
Zseni és Zoltán Ilon énekesnők, Havasi Szidi ko-
mika, Acs Irma anya, — Csiky László hősszerelmes, 
Déri Béla bonvivánt, Ferenczy József operett- és 
népszínmű bariton, Nagy Gyula tenorista, Gönczy 
Béla komikus stb. Mint ebből a névsorból látjuk, a 
társulat jó erőkből áll, s élvezetes előadásokra van 
kilátásunk. Reméljük, hogy a közönség, már csak 
azon rokonszenvnél fogva is, melyet Halmay iránt 
más alkalommal tanúsított, a szokottnál nagyobb 
pártfogásban fogja részesíteni a társulatot. 

— S e g é l y a s z í n t á r s u l a t n a k . Fekete Béla 
szinigazga ó távirati kérelmére 100 frt segélyt utal-
ványozott a belügyminiszter a színtársulatnak, hogy 
kimozdulhasson Szentesről. Persze, ez a segély a 
semminél nem sokkal ér többet, mert 6 hét alatt 
a társulat ugy belekeveredett itt a hínárba, bogy 
100 frttal nem lehet kiszabadítani. De a dologban 
az a legfölháhoritóbb, hogy épen a pákuliczlap 
sopánkodik a szégyen miatt, ami ezzel Szentes jó 
hírnevét érte, s a tanácsot okolja, hogy minek 
adott juniusban engedélyt a tarsulatnak. Szakasz-
tott olyan ez, mintha a gyújtogató sajnálkoznék 
azon, hogy ég a haz. Mert köztudomásu tény hogy, 
égen a pákulicz lap volt az, aki rossznyelvével elő-
idézte a társulat súlyos helyzetét, midőn lebeszélte 
a közönséget a színházba járásról, s ezzel megaka-
dályozta azt is, hogy az igazgató a hiányzó erőkkel 
kiegészíthesse társulatát amennyibea mostoha 
anyagi viszonyai miatt nem hozathatta el uzokat az uj 
tagokat, akiket Szentesre hozni szándékozott, s 
akik az előadások nívóját magasabb emelték s a 
közönség igényeit minden irányban kielégitték volna. 
£s a legvisszataszitóbb a pákuliczlap magatartásá-
ban, hogy mindezt azért cselekedte, hogy az igaz-
gató nem az ő nyomdájában nyomatta a szinlapot, 
s a szerkesztőnek páholy helyett csak körszéket 
adott. Ne sopánkodjék hát a szégyen miatt, amely 
a várost érte, hanem — szégyelje meg -nagát. 

— Művész e s t é l y . Mint már a minap je-
lentettük, lovag Tornai Schiller János, a hírneves 
hegedűművész f. hó 12-én hangversenyt tart a 
városi színkörben. A műsora következő: 1. Chan-
son Polonaise grand magne — Wienovszki. 2. Soene 
della csárda — Sarasate. 3. Gyermek álom, Kö-
rössy. 4. Gaprise de Bravúré — Joachiiu. 5. Ma-
sur — Choppen. 6. Moise tantasi [egy huronl 
Paganini. Záradékul magy r népdalok, a helybeli 
első zenekar kíséretével. Az előadó művészt zon-
gorán kiséri Kőrössy György zongora tanár. Hely-
árak ugyanazok, a melyek a színi előadások alkal-
mával szokásosak. Mint halljuk, a ritka műélve-
zettel kecsegtető estély iránt széles körben, de kü-
lönösen a distingváltabb ízlésű közönség körében 
élénk érdeklődés mutatkozik. 

— G y i l k o s m o s t o h a . Véres tett színhelye 
volt Péter-Pál estéjén Csongrádon Keller Sándor 
gazdának Fehértó környéki tanyája, «• mikor is má-
sodik felesége, Kajtár Ilo/ia nevezett gazdának első 
házásságából származó 20 éves legénytíát, ifjabb 
Keller Sándort egy törött, négy águ vasvillával or-
vul meggyilkolta. Igy esett meg a véres tett, hogy 
Kajtár Ilona, mint afféle mostoha — Isten ostora 
nem szívelte férjének első házasságából származó 
gyermekeit, kik közül egy kis leányt évek előtt böl-
csőjében párnákkal fojtott meg. Akkor négy évet 
kapott ezért a szörnyű tettért, melyek közül hár-
mat le is ült a szegedi czillag börtönben. Ezen idő 
alatt ott is gyermeket szült s állítólag azt is meg-
fojtotta, de annak következményeitől megszabadult 
mert nem tudták a tettet rábizonyítani. Mostohá-
jának üldözése miatt ifjabb Keller Sándor már évek 
r i í K t n y a i atyjánál, Szántai-Kis Imrénél 
tartózkodott s csak most újévkor ment vissza — 
vesztére — édes apjának tanyájára. Poter-Pál dél 

S Z E N T E S I L A P . 
Valahogy megneszelte ezt mostohája s mikor elaludt, 
orvul mellé lopózkodott, halántékának illesztette 
villát és mint az ásót szokáa. labával a feiébe 
nyomta ugy, hogy egyik ága a villának halantékán 
keresztül a legény orrán jött ki, a más k pedig agy-
velejébe hatolt s rögtöni halálat okozta. A gyanú 
m ndjárt kegyetlen mostohájára irányult, kit fivéré 
vei együtt, ki szinte tudomással hírt nénjének go-
nosz szándékáról még a gyilkosság napján lo is tar 
íóztattak, kinek nég arra is volt gendja, hogy t 
hatóság félrevezetése végett a gyilkkosság szintié 
lyétől a szomszéd tanyáig hamis nyomokat csinál-
jon A rendőrbiztos azon ürügy alatt, hogy nincs 
női zárka, közös oörtöabe záratta a foglyokat, hol 
azonban a priccs alattt zsandárok bújtak el. Fi-
vére aztán, mivel nem volt tudomásuk a zsandárok 
ott létéről, szemrehányásokat (étt nénjének hogy 
mért tette őt szerencsétlenné, ő mindent tud s a mit 
tud, be fog vallani. A gyilkosnő azonban avval vi-
gasztalta őcscsét; mit beszélsz ? te ugy se vagy ré-
szes semmiben én pedig, ha tűzzel vassal sütöget-
nek, sem vállalom. De biz az előbujt zsadárok tü-
zes vas nélkül is csikhamar teljes beismerésre bír-
ták őt. A gyilkosnő most a börtönben várja méltó 
büntetését, a boldogtalan áldozatot pedig szerdán 
este temették el szakadó esőben a temetői bonezte-
remből óriási részvét mellett a mikor legény czim 
rai vitték koporsóját utólsó útjára. 

E g y ö l e l é s é r t a h a l á l b a . Hogy mily 
haszontalan semmiségért volnának Képesek némelyek 
megválni az élettől, azt mutatja az alábbi eset mely 
H. M. Vásárhelyen történt. Dobsa Lidi, egy fiatal, 
szemrevaló leány, mint cseléd szolgált Felberbauer 
István asztalosmesternél s megtör ént néba, hogy 
valami ügyben befordult a műhelybe is, a hol jó 
kedvű, incselkedő asztalossegédek dolgoztak. Ezek 
aztán ilyen alkalmakkor tréfálkoztak a leánnyal, sőt 
közűlök egy Árszics Mihály nevezetű a tél folyamán 
csupán játékból meg is ölelte Dobsa Lidit, a ki 
rémülten sikoltozva szaladott ki a műhelyből A 
történteknek akkor oda sem nézett, de mert a 
házbeliek később incselkedtek vele s pajkosan emle 
gették neki a legény öle ¿sét. Dobsa Lidi Hkesere- I 
dett s szégyenében f. hó 29-en felakasztotta magát 
a báz padlásán egy ruhiszaritó kötélre. Az udvar-
ban szolgáló egv másik csoledleány. Takács Ma'»íd | 
azonban egész vetetlenül »'srrevett^ t»tte» s tollár- i 
má:'.ta a házblieket, ho^y jöjjenek, mert a Lnli 
meghal. Kiss József és Kiss Gyula asztalossegédek 
aztán hirtelen felszaladva a padlásra levágták a 
kötélről az eszméleten kivül lévő leányt, lehozták 
az udvarra, a hol sikerült életre téríteni szegény 
Dobsa Lidit, a ki sírva panaszolta el tettének okat. 

leány tul van minden veszélyen. 
— G y i l k o s s á g o k . Araimegyében a leg-

utóbbi napokban ket gyilkosság történt. Szent-An-
nád vásár volt es Goagye Krecsun meg a felesége 
a piaeztéren álldogálva munkát akartak vállalni. 
Hozzájuk cs (lakozott egy másik muntrakereső is 
Pozsega Juon, asinek az unszólására egy pálinka-
mérésben telepedtek le. Mikor fizetésre került a sor. 
Pozsega ráfogta Groagyera hogy ellopta a pénzét. 
Hiába erősítgette az. hogy ártatlan, a szóvá tásból 
verekedés lett és Pozsega a kapájával egy főbe-
vágta Groagyet, hogy eszméletlenül összeroskadt. 
Bolda Todora, a felesége, elakarta vinni a dühöngő 
elől férje testét, de Pozsega az asszonyt is leterí-
tette kapavágásaival. Akkor azutan elszaladt, de a 
munkásemberek elfogták. Bolda Todora egy óra 
nulva nagy kinok között meghalt a községházán. 
— Droaucon történt, hogy sgy utczai kútban ra-
akadtak, Pelló Iszáj feleségének a holttestére. A 
halott nyakán fojtogatás nyomai látszottak s a leg-
valószínűbb, hogy gyilkosság történt. Különösen a 
ferjére gyanakszanak, akiről tudják, hogy a fehsé-
gevel rosszul bánt s többször el is kergette. Ami-
kor kihallgatták, egyre ellenmondásokba keveredett. 

— V é r v á d O r o s z o r s z á g b a n . Egy négy év 
óta húzódó szöruyü pör ért most véget Oroszország-
ban. Ember-áldozás gyanúja miatt 1892 tavaszán a 
vjetkai kormányzóságban Multán falunak több vot-
jak lakosát fogták vizsgálat alá. A falu szélén 
ugyanis egy szegény parasztnak a csonka tetemét 
találták, amelynek a törzsétől a lejét tudományosan 
gyakoroltnak látszó kéz választhatta el. A fej, vala-
mint a mellkasban levő szervek hiányzottak s azon-
kívül a tetemnek minden vére el volt véve. Az a 
gyanú merült föl erre. hogy a szegény embert a 
faluban lakó votjákok rituális czélból mészároltak 
le s a rendőrség ebben az irányban indította meg 
a nyomozást. Letartóztattak tizenegy votjákot, akik 
eleinte mindnyáján felháborodással utasították vissza 
a vérvádat s azt mondták, hogy a votjákok közt 
még sok pogány szokás van ugyan meg s hogy 
bizonyos időszakokban kacsákat, ludakat, bárányo-
kat áldozuak az ősi isteneknek, de emberáldozato-
kat sohasem mutattak be isteneiknek. Utóbb a 
rendőri előnyomozás folyamán középkori tortura 
kínjai között néhányan megvallottak ugyan a bűnt, 
de a bíróság előtt viszavonták ezt a vallomást. Az n u . u . - l -x . ,777— , J J — » » » i u o i « ö » « . w w . h m i u u l m a VMI l u i i m s i . t \ L 

uitnján egyik jó barátjával a fehértói csárdába ment esküdtszék azonban három ember kivételével aki-
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b e ö kedélyű legény ket fölmentették (egy az elővizsgálat alatt meghalt; 

a w j ö éjjeli órákban dalolva tért haza és subáját ismételten bűnösöknek nyilvánította őket, a szená-
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diktet, sőt a kerületi bíróságot erősen megdorgálta 
a tárgyalások elfogult vezetéseért, a védelem korlá-
tozásáért s egyéb hasonló ténykedésekért. Most 
ötödször ítélt a szerencsétlen vádlottak dolgában az 
esküdtszék s végre főimentette őket. Volt a vád-
lottak közt egy kileuczvenegy éves aggastyán is, 
Grigorjev votják pap, aki a vizsgálati fogságban 
megvakult. Maga a bűntett ma sincs földerítve de 
az orosz sajtó nagy meg elégedését nyilvánította a 
felől, hogy az évekig tartott vizsgálat legalább azt 
az egyet bebizonyította hogy Oroszországban nincs 
többé emberáldozat. 

— B a l e s e t a v a s ú t o n . A Debreczen felől 
jövő személyvonaton pénteken éjjel baleset történt. 
Hosszú Albert debreczeni gazdasági iskolai tanár, 
aki a tanügyi kongresszusra készült, künn állt a 
waggon fojósólyán és egy zökkenésnél kiesett a 
vasúti kocsiból. A baleset tanúi kiáltozni kezdtek s 
egyikük meg is adta a vészjelt. Amikor aztán a 
vonat megállt, a vasúti személyzet és a közönség 
együtt indult a tanár keresésére. Meg is találták 
hamarosan. Saját erejéből feltápászkodva futott a 
vonat után, mert erősen vérző zuzódásokon kivül 
komolyabb baja nem esett. 

— M e g m é r g e z e t t l a k o d a l m i k a l á c s . 
Brünnből jelenti egy távirat, hogy egy faluban negy-
vennyolcz ember betegedett meg egy lakodalmon a 
mérgezés tünetei között. Kitűnt, bogy a lakodalmi 
kalacs okozta a bajt. Néhány tyúk, amely kalács 
morzsáiból evett, elpusztult. A megbetegedett em-
berek közül sokan még nagyon rosszul vannak. 

KIADÓ FÖLD. 
D u n á s V a r g a F e r e n c z derekegyházi 
74 hold kistőkei 24 hold földje több évre 
haszonbérbe k i a d ó és nagy nyomási házi 
földje e l a d ó ; értekezni lehet III. t. 100. 

számú házánál. 2—2 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
E l s ő r e n d ű 

harzi kanári éneklij madarakat 
üres és teljes hanguakat, — szétküld után-
véttel 4 8 0 . - 6 - - 7 2 0 . - 9 és 1 2 

írtért. (Próbaidő 8 nap.) 
Á r j e g y z é k k í v á n a t r a i n g y e n . 

Czim: W. tíeering, St. And-
reaiisberg tíarz 427. 6 5. 
OOOOOOOOO o o o o o o o o o 

Millenniumi-szálloda.m 
Budapest V1JL., Aréna-ut 58-ik sz. 

A kiállítási terület átellenében. 
P o l o s k a m e n t e s , uj épület, parkí-

rozott utczai szobákkal fürdőszobákkal. A 
legolcsóbb kényelmes vendégszobák Buda-
pesten. Ugy egyes ágyak, mint külön szobák, 
egyesek, családok, valamint csoportok részére 
mindég biztosan kaphatók. Levélbeli vagy 
távirati megrendelések czimzendők: 

. O l c s ó lakás" A r é n a - u t 5 8 . B u d a p e s t . 

Javí tot t Kneipp kura 

$e}$á\datom és Kajhuttas 
ellen, 

O k v e t l e n h a s z n á l . 

1 

hlféUMl 189* jHiiiUi. 
»«M 

A legkitűnőbb eredményt. — A köszönőle-
velek mindenki által megtekinthetők. 

E g y ü v e g hajba lzsam i , a, 3, frt uta-
s í tássa l e g y ü t t . 

FRÖTSGHER P. 
a haji. ura feltalálója 

BÉCS, III., Hauptstrasse 133. szám. 

Szentes, 1896. Nyomatott a kiadótulajdonos. „Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 




