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Kenyérfosztás. 
A független bíróságnak az a karrikatu-

rája, amelyet fegyelmi választmánynak ne-
veznek, a mult ülésen nem mert határozni 
a még függőben lévő szentesi fegyelmi ügyek-
ben, mivel a főispán távol vala, s nem kül-
dött utasításokat. 

ő méltósága haza érkezvén üdüléséből, 
kiadta az instrukeziókat s a tisztelt fegyelmi 
választmány felfrissült buzgósággal és meg-
újhodott erélylyel fogott a kaszaboláshoz. 
Kimondta a hivatalvesztést Magyar Elek vá-
rosi főjegyzőre és Herczka Zsigmond aljegy-
zőre, s busás pénzbírságot sózott a nyakába 
Szánthó János volt birtoknyilvántartónak. 

Akik a viszonyokat alaposan ismerik, 
azokat egyáltalában nem lepte meg ez a ke-
gyetlen kannibálizmus. Nagyon csalódnék 
azonban, aki itt ~ kivéve a volt birtoknyil-
vántartó esetét — az ellenzék ellen intézett 
csapást keresne. 

Magyar Elek főjegyző soha életében 
nem tartozott az ellenzékhez ; bűne politikai-
lag mindössze annyi, hogy nem tolta a 
pákuliczok szekerét sem, hanem a semleges 
álláspontra helyezkedve, hideg vérrel, helye-
sebben mondva részvétlenül nézte a pártok 
viaskodását. Azonban sorsát megpecsételte 
akkor, midőn egy szerencsétlen órában sze-
mélyes konfliktusba keveredett Cicatriczisz 
Lajos vármegyei főjegyzővel. Hja, Cicatri-
czisz Lajos egyik oszlopa a pákuliczpártnak, 
s ha az ember fejjel neki rohan az oszlopnak, 
bizony nem az oszlop dől el, hanem a fej 
törik be. 

Herczka Zsigmond aljegyző sokáig hor-
dozta a kútra a két kulacsosság korsóját. 
Nyiltan az ellenzéknek hízelgett, titokban a 
pákuliczoknak szolgált. Az ellenzék fokról 
fokra emelte följebb a hivatalos ranglétrán, 
a pákuliczok pedig megtartották. Sorsát nem 
is kell tragikusan venni; mert a tessék 
lássék' politika kedvéért elmozdították ugyan, 
de köztudomásu tény, hogy a városi képvi-
selő választásoknál szerzett kortesérdemei 
jutalmául előre meg volt igérve neki a ke-
gyelem. A miniszter ur grácziája tehát majd 
visszahelyezi. Hiszen ismerjük már ezt a 
kis játékot a sándorfalvi jegyző esetéből, 
akit szintén elmozdi tátott a főispán, de — 
mint akkoriban előre megjöveudőlt k — a 
miniszter visszahelyezett. Mert az ilyen dol-
gokban a főispán ur katekizmusa azt tartja: 
„Ne tudja a te bal kezed, hogy mit csinál a 
jobb.* 

Ami Szánthó János volt birtoknyilván-
tartót illeti, köztudomásu, hogy neki az a 
nagy bűne, hogy a bátyjának az öcscse. 
Lakolnia kell, mert Szánthónak neveztetik ; 
ha példáu' Horváthnak Uivnák, a haja szála 

se görbülne meg, amint hogy mikor a főis-
pán olyan nagy buzgósággal kereste, kutatta 
a tisztviselők zugirászkodását igazoló ada-
tokat, meglepetéssel látta, hogy Horváth Jenő 
volt városi árvapénztárnok, ezidő szerint 
vármegyei alszámvevő üzletszerüleg zugirász-
kodott, de az erről szóló adatokra bölcsen 
szemet hunyt, s Horváth Jenő ellen elfelej-
tett proczessust indítani. 

íme, igy néz ki az a kátói szigor és 
nagy részrehajlatlanság, amelynek nevében 
a tisztelt vármegye a legújabb fegyelmi ha-
talmaskodást elkövette. 

Különben annyi efféle stikli nyomja már 
a lelkiismeretüket, hogy egy-kettővel több 
vagy kevesebb — mit sem változtat a szám-
adáson. 

Szeged ünnepe. 
Mint mar jelentettük, az ország második 

városa vasárnap az e zredév emlékére alkotott 
kultúrintézményeinek felavatását ünnepelte a kor-
mány képviselőinek, s a szomszédos törvény-
hatóságok küldötte^geinok ós siáidos vendégnek 
jelenlétében. A házak zászlódiszben állottak, 
az utczákon egész nap szokatlanul nagy volt as 
élénkség ; ünneplő öltözetben csoportok hullámoztak 
fel s alá. Reggel fél 6-kor a katonai ós honvéd-
zenekarok ébresztője nyitotta meg az ünnepet. Nyolcz 
órakor Dessewffy csanádi püspök a belvárosi temp-
lomban fényes segédlettel hálaadó istenitiszteletet 
tartott. A kormány képviselője, Dániel Ernő keres-
kedelemügyi miniszter és a fővárosi vendégek fél 
tízkor érkeztek meg. Kiszálláskor Szeged város ré-
széről Kállay Albert főispán üdvözölte őket. 

A főispán üdvözletére Dániel Ernő válaszolt 
röviden, mire megkezdődött a bevonulás. Elől Sze-
ged millenniumi bandériuma haladt, utána a vá-
rosnak uj négyes diszfogatán Dániel miniszter, kö-
vetve beláthatatlan hosszú kocsisorral. A merre a 
menet elhaladt, a zászlójuk alatt kivonult összes 
szegedi egyesületek s a közép- és népiskolák tanuló 
ifjúsága mintegy nyolczadfélezren képeztek sorfala'.. 
Tíz órakor érkezett a menet a templomtérre, a hol 
a Köllő Miklós által készített művészies kivitelű 
Szent Háromság-szobrot Dessewffy Sándor püspök 
felszentelte. A templomtérről fél 11 órakor a városi 
széképületbe ment a miniszter, hol a hatóságok és 
testületek tisztelgéseit fogadta. Első volt Szeged 
törvényhatósága, ezután következtek a közös hadse-
reg meg a honvédség s a csendőrség tisztelgései Gau-
dernak, Bakonyi és Kreybig tábornokok, továbbá 
Földváry báró ezredes vezetése alatt; a kir. tábla, 
főügyészség és bíróságok, Csongrádmegye és Hód-
mezővásárhely küldöttségei Cicatriczisz főjegyző és 
Baksa polgármester vezetése alatt; a róm. kath. 
papság s a hitfelekezetek küldöttségei; a pénzügyi 
alkalmazottak Csiszár pénzügyigazgató vezetése alatt 
a kereskedelmi- és közoktatásügyi minisztérium alatt 
álló hatóságok. Előbbieket Enyedy üzletvezető, 
utóbbiakat Platz Bonitácz kir. főigazgató vezette. 
A földmivelésügyi minisztérium alatti hatóságok 
Nagy Gyula erdöfelügyelő vezetése alatt tisztelegtek, 
végül következtek az ipar-, kereskedelmi, ügyvédi 
és közjegyzői kamarák. 

A tisztelgések után a miniszter és kísérete a 
kultúrpalotához ment, hol az üdvözlő beszédet Lá-

zár helyettes polgármester tartotta. Dániel minif^-
ter kijelentette, hogy Szeged kulturális előhaladása 
nagy örömére szolgálhat a kormánynak, mely e té-
ren való törekvésében Szegedet mindig teljes kész-
séggel támogatta és ezentúl is támogatni fogja. A 
miniszter ezután átadta a kultúrpalotát Reis ier 
János könyvtár és muzeum igazgatónak. Ezután 
az államvasút tápintézetének felavatása következe tt, 
hol Ludvigh vasúti elnökigazgató üdvözölte a mi-
nisztert, a ki válaszában erősen hangsúlyozta, hogy 
milyen fontos hivatást fog az uj intézet betölteni 
avval, hogy a magyarságnak megőrzi ós megnyetia 
vasúti alkalmazottak gyermekeit, innen a Marstóren 
levő fa- es fémipari szakiskolába mentek, hol Sate-
rónyi iparfelügyelő intézett beszédet a miniszterhez. 

A miniszter válaszában kiemelte, hogy a mai 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok között mily nagy 
szükség van az ipar fejlesztésére, a melynek érde-
kében ez az uj intézet igen fontos szerepre van hi-
vatva a jövőben 

Ezután a miniszter átadta az épületet Mokry 
Samu igazgatónak, ki azt rövid beszéde kapcsán 
átvette. A városi díszes közfürdőben, mely 30000 
frtba került, a minisztert Pálfy Ferencz polgármester 
fogadta. Dániel nagy öjömét fejezte ki a fölött, 
bogy Szeged a közegészségügy terén is előrehalad 
és e czélból ilyen díszes palotát emeltetett. 

Félketlőkor az ipar és kereskedelmi kamara 
most épülő palotájához vonult a menet, hol (tál 
Ferencz kamaraelnök fogadta a kormány képviselő-
jét és felkérte az alapkő elhelyezésre. A miniszter 
a szokásos kalapácsütést megtéve, örömét fejeste kl 
a fölött, hogy a szegedi kamara ilyen díszes otthont 
emel magának s őszintén kívánta, hogy a kamará-
nak az ipar és kereskedelem fölvirágoztatása iránti 
törekvését minél nagyobb siker koronázza. Az ügy-
védi kamara diszes uj épületében a minisztert Rózsa 
Izsó kamara-elnök üdvözölte igen szép beszédbao. 
A miniszter válaszában kifejezte, hogy mennyire 
őrül annak, hogy az ő jelenlétében avatják föl a 
vidék első ügyvédi kamarai épületét. Kívánatosnak 
tartja, hogy a szegedi példán a többi ügyvédi za-
mara is fölbuzduljon s a maga számára székházat 
emeljen. Fél háromkor a Tisza-szállodában i 00 
terítékű díszebéd volt, melyen az első felköszöntőt 
Dániel Ernő miniszter mondotta, ki a királyi csa-
ládra úritette poharát A kormányt és annak kép-
viselőjét Pálfy Ferencz polgármester köszöntötte fet 
Dessewffy püspökre Ivánkovics János osztálytaná-
csos, Szeged kulturális haladására Zsilinszky állam-
titkár mondtak felköszöntőt. Tisza Lajos grófra, 
Szeged rekonstruktorára, Kállay Albert főispánra« 
Zsilinszky államtitkárra, Lázár helyettes polgármes-
terre, a vendégekre és a sajtóra is hangzottak el 
felkösztők. 

Díszebéd után fél 6 órakor a miniszter és a 
vendégek átmentek az uj szegedi népligetbe, hcl a 
nőiparegylet nagyszabású néppünnepélyt rendezett 
Innen egy órai séta után visszatértek a városbi a 
Stefánia sétatérre, a honnan végig nézték a Tiszá 
túlsó partján a James-Pain budapesti pirotechnikus 
által rendesett tűzijátékot, melynek egyik legsíkeiül-
tebb része volt a király alakját lellüntetÓ számtalan 
rakéta. 9 órakor a miniszter, a vendégek és a 
Stefánia sétatéren összegyűlve volt temérdek lép 
elvonult a kivilágítás megtekintésére. Az egész vá-
ros fényárban úszott A Széchenyi-, Klauzál- és 
Rudolf-tereken katona és czigányzenekirok ját« ot-
tak és népmuhtságokat tartottak. Á miniszter á ' 
budapesti vendégekkel 11 órakor utazott visszl »Bu-
dapestre. 



1 oldal. 

Két nyeregben. 
Annak idejében közöltük, hogy Fekete 

Márton ármenteaitő társulati főigazgatót 
tiszavölgyi társulat titkárának választotta 
meg; valamint fölemiitettük azt a szállongó 
hirt is, hogy Fekete Márton elfogadván a 
titkári állást, a körös-tisza marosi ármente-
aitő és belvizszabályozó társulatnál viselt 
főigazgatói hivataláról lemond, s lakását uj 
hivatala székhelyére: Budapestre teszi át, 

• hir valóságát semmi okunk se volt 
kétségbe vonni; csak azon csodálkoztunk 
egy kicsit, hogy a főigazgatói állás betölté-
sére nézve semmiféle mozgalom, sőt még 
kombináczió sem merült föl, ami manapság, 
midőn oly sok a fókára éhes eszkimó, iga-
zán unikumszámba ment. 

Később egy parlamenti felszólalásra adott 
miniszteri válaszból megtudtuk aztán, hogy 
a tiszavölgyi társulatnál a titkári állást Fe-
kete Márton csak ideiglenesen foglalta el; s 
hogy nem szándékozik hosszabb ideig meg-
tartani, azt abból a tényből következtettük, 
hogy a dologról nem is tett jelentést a kö-
rös-tisza-marosi ármentesitő és belvizszabá-
lyozó társulatnak; ami különben — mellé-
kesen mondva — m i n d e n k ö r ű i m é 
n y e k k ö z ö t t kárhoztatásra méltó mulasz-
tás, mert bármennyire kutyába se veszi Fe-
kete Márton a társulat központi választmá-
nyát, ezt a fumigálást még sem kellene tün-
tetőleg demonstrálni. 

Közeledvén azonban az országos költ-
ségvetési vita, valószínűleg gyani'otta Fekete 
Márton, hogy a hosszura szabott ideiglenes-
ség a p rlamentben szóba kerül. Végre ki-
rukkolt hát a színnel, amennyiben az ár-

SZENTESI L A P 
tudomásul", és nem különben .örömmel adta 
meg a kért beleegyezést-. 

A tiszavö gyí titkárság tudtunkkal mint-
egy 3000 frtot hajt a konyhára. Semmi sem 
volna tehát könnyebb és egyúttal hálásabb 
feladat, mint a két nyeregre való kapaszko-
dást telhetetlenségnek és kapzsiságnak minő-
síteni. De mi nem akarjuk a kérdésnek ezen 
oldalát előtérbe állítani; sőt készséggel meg-
engedjük, hogy Fekete Mártont csupán a 
saját erejének túlbecsülése, a szertelen ön-
bizalom indította -arra, hogy kísérletet tesz 
egyszerre két nyeregben ülni. Továbbá azt 
is föltesszük, hogy a tiszavölgyi titkárságnak 
kellően megfog felelni. 

De viszont tagadhatatlan tény az is, 
hogy azt a munkásságot, amit a tiszavölgyi 
titkárságban kifejt, az ármentesitő társulattól 
vonja el. Amikor Budapesten hivataloskodik, 
akkor Szentesen gazdátlanul hagyja a szé-
ket; s amig ott dolgozik, addig itt halomra 
gyül a munka, vagy avatatlan kezek intézik 
az ügyeket. Már pedig az ármentesitő társu-
lat nem privát szívességből, hanem azért 
ád főispáni fizetést a főigazgatójának mert 
ezzel az állással oly nagy vagyon kezelésé-
nek az irányzása és ellenőrzése, oly nagy 
érdekeknek a gondozása, oly nagy fontosságú 
ügyeknek a vezetése és annyi adminisztratív 
teendő van összekötve, hogy azoknak ellátása 
egy egész embernek összes tevékenységét 
állandóan igénybe veszi. 

Aki ilyen hivatal mellett egy másik — 
és pláne a fővárosban lévő hivatal ellátására 
is vállalkozik, az nem tehet eleget a köteles-
ségének, mert nincs isteni tulajdonsága, hogy 
mindennütt jelenvaló és mindenható legyen. 

Bármilyen nagy légyen tehát a központi 
mentesítő társulat f. hó 1-én tartott központi választmány öröme, az a társulat tagjait nem 
választmányi ülésén — mint félhivatalosan hatja meg, akik bizonyára fölemelik — s 
közlik — jelentést tett a dologról azzal, hogy: j kell, hogy fölemeljék — szavukat ezen ab-
,a bejelentéssel eddig azért késlekedett, szúrd állapot ellen, azzal a határozott kije-
mtu kotvctlca tapasztalatból akart magának lentéssel, hogy vagy tiszavölgyi titkár marad 
meggyőződést szerezni a felől, vájjon a ti-j Fekete Márton, vagy társulati főigazgató ; de 
szavölgyi társulati titkárság összefér-e a tő- egyszerre két nyeregben nem ülhet. 
igazgató állással és ő képes-e mindkét állási 
kötelezettségének lelkiismeretes pontossággal! 
megfelelni ? Most már meggyőződött róla, OrSZággyÜléS. 
h 0 ? / * J 0 ? ™ * * 0 ! *f, lása teendőjei elé a A h á r o m n a p i 8ZÚnidő u t á n c s e n d e , m u u k á . 
szóban lévő titkári állás semmi nehézséget i val töltötte el a képv selőház a szerdai ülést. 
nem gördít, s ép ezért kérte a központi vá 
lasztmányt, hogy vegye jóváhagyóan tudo-
másul a tiszavölgyi titkárságnak részéről 
v é g i e g e s elfogadását*. A központi vá-
lasztmány — persze — »örömmel vette ezt 

A SZENTESI LAT TÁHCZÁJA 
A párbaj Halottja. 

- Beszély. - (33) 
Irta: Sima Ferencz. 

Több hetet töltöttünk szüleim körében, mely 
idő alatt Biedermanné asszony is meglátogatott ben-
nünket, kit, mint feleségem fogadott anyját szüleim 
ós nővéreim kitüntető szívességgel fogadtak. Én hi-
deg és közönyös voltam iránta s csak az illedelmi 
kötelezettség korlátai között mosogtam vele 
szemben. Ez szüleimnek is feltűnt; de nem 
kerülte ki feleségem figyelmét se, ki azt mondá, 
hogy magaviseletem kényszeríti Biedermannét, hogy 
látogatását minél rövidebb időre szorítsa, a kért, 
hogy legalább ő ránézve fordítsak több figyelmet 
Biedermannéra, kinek ugylehet mondani, életét kö-
szönheti ; mert még mi beteg ágyát fel nem keres-
tük, egyedül ő volt minden támasza és vigaaztalója. 
Ajkamról a biztatásra önkénytelenül is egy gúnyos 
kaczaj hangzott el. Legyek figyelmea Biederman-
néra leleaégemre való tekintetből. — Hiszen éppen 
asért néztem megvetéssel a szegény német asszonyra ; 
mert feleaégem sorsa iránt kelletén tul érdeklődött 
és érte minden vagyonát kész volt feláldozni. Mit 
tudom én P Más okom nem volt gyűlölni ezt as 
ssssonyt; de esért aztán alaposan gyűlöltem. S 
mikor felkacsagtam, feleségem azt kérdé tőlem, hogy 
mit jelent ez a magaviselet P 

Letárgyaltak vagy másfélszáz paragrafust a 
bűnvádi perrendtartásból, melynek vitáját nem min-
dig hallgatták határozatképes számban a képviselők 
kik közül úgyszólván egyedül az öreg Goldis József, 
az uj magyar csékei képviselő figyelte az ülést nyil-
ván csak azért, mert először volt jelen az ország-

Nem tudtam válaszolni; mert egy pilUnat 
álatt tudatára jöttem annak, hogy magam vWnlete 
illetlen is s lelkem bensőjének feltárása nem ész-
szerű. 

— Te gyűlölöd ezt az áldott lelkű asszonyt, 
ne tagadd, mondá feleségem és érzem azt is, hogy 
miért P 

— Nem gyűlölöm, mondám tettetéssel; de 
azért kíváncsi vagyok rá, hogy sejtelmed szerint 
miért ellenszenvezem ezzel a nővel ? 

— Mert ő szeret engem. 
— Csak ezért? 
— S főleg mert engem örökösévé tett. 
— Kedvesem, mondám egy kissé emelt han-

gon: remélem megengeded, bogy rokonszenvemmel 
azok felé fordulhassak, kiknek egyénisége nekem 
tetszik. 

— Nincs jogom rokonszenvedet Biedermanné 
résére lefoglalni; de ne vedd zokon, ha kérlek, hogy 
ne mutasd ki gyűlöletedet e szegény asszony iránt. 
Tedd meg é.tem. 

Felkeltem és szó nélkül hagytam ott felesége-
met, ki sirva temette arczát két tenyerébe éa zoko-
gott, mig caak idősebhik nővérem fel nem kereste 
és okát nem hallotta szomorúságának. 

— Mi bajod édesem, ki bántott P kérdé élénk 
érdeklődés mellett nővérem Mária, ki mig leány volt 
feleaégem, nekem azt üzente, hogy : ha nősülési vá-
gyamnak aemmiként sem tudok ellent állni, neki ia 
van szép szobaleánya, kinek annyi előnye minden 
esetre meg van Bapp Borbála felett, bogy előkelő 
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' gyűlésen. Magában a vitában Polónyi Gézán, Sza-
! iay Károlyon, Visontai Somán és Mérey Lajoson, a 
. függe'lensegi és 48 as párt e kiváló jogásztagjain 
I kívül úgyszólván csak az előadó vett részt, a ki d r 
j cséretreméltó tárgyilagossággal egymásután elfogad-
! tatt aaz alapos munkáról tanúskodó határozati javasla-
latokat, melyeknek mindegyike hozzájárul a javaslat 
tökéletesbitéséhez. — Meg kell még említenünk a 
Batthyány Tivadar gróf felszólalását a ki a Magyar-
ország és Fiume közötti jogegység helyreállítását 
ajánlotta a kormány figyelmébe, a mit Erdély Sán-
dor igazságügyminiszter meg is ígért. 

A tanácskozás különben elég gyorsan haladt 
előre, a miben talán nagy oka van annak hogy 
mindenki szeretné tudni: mi lesz ezután P 1 

Két óra után Berzeviczy Alb rt, a ki a tanács-
kozásokat vezette, a vitát a 141 § nál megszakítván, 
annak folytatását csütörtökre halasztotta, a mihez 
a még jelenlevő 30-40 képviselő készségesen 
hozzájárult. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Fegye lmi Ítélet. Mint lapunk mult 

számában jeleztük, Csongrád vármegye fegyelmi 
választmánya f. hó 9-én tartatott ülésében intézte 
el a minap még függőben maradt szenteai fegyelmi 
ügyeket. Elintézte pedig akként, hogy Magyar Elek 
főjegyzőt és Herczka Zsigmond aljegyzőt hivatalvesz-
tésre, Szánthó János volt birtoknyilvántartót 200 
frt pénzbirságra Ítélte. Ezen ítélettel vezércikkünk-
ben foglalkozunk érdeme szerint. 

— Éretségi vizsga. Értesülésünk szerint a 
tankerületi főigazgató f. hó 13-án Szentesre i rkesik, 
hogy 5 javító osztályvizsgát tett 8-ik oszt tanuló 
érettségi vizsgáján elnököljön. Ez alkalomból a 
főigazgató és a városi hatóság között a gimnázium 
államosítása ügyében szóbeli tárgyalások lesznek. 

— Óvintézkedések a k o m p j a i n k n á l . 
A csongrádi kereskedő szerencsétlen esetén okulva, 
rendőrségünk megtette a kompok átalakítására a 
szükséges lépeseket. Ennek következtében kompja-
ink elől hátul lánczokkal fognak elláttatni, hogy igy 
megakadályozzák a bekövetkező szerencsétlenségeket. 
Bizony régen kellett volna, de mindazonáltal jobb 
később, mint soha. 

— Színház. A népszínmű és operett személy-
zet kedden kezdte meg működését egy botrányosan 
rossz íerczinunkával, a .Holtomiglan" czimü úgy-
nevezett népszínművel. A közönség szép számmal 
jelent meg. A szereplőkről mindössze annyit mond-
hatunk, hogy ezen az első estén. Halmaynén kívül 
— aki tudvalevőleg már légebben birja a közönség 
rokonszenvét — csak Szathmáry Árpád aratott tet-
szést. Egészen máskép volt azonban szerdán, 
a nikor a .Brigitta hozománya" czimü operettet 
adták. H a l m a y n é a z ő kellemes, fülbemászó 
énekével és ügyes játékával viharos tapsokra 
ragadta a közönséget. Nyilt jelenetben megtap-

család körében azolgálván, már ragadt reá egy kis 
uri modor. Most ez a nővérem égig beczézte sógor-
nőjét. S mikor meghallotta, bogy Boriska miért sir, 
sietett apámnak elmondani az esetet. En a gazdaság 
után néztem és estig nem is mutattam magam. 
Apám megnyugtatta menyét, hogy legyen nyugodt, 
beszélni fog velem és pedig komolyan. 

Komolyan. Szegény jó apám, nem értett meg 
engem és sietett feleségemet visszalökni a morál azon 

, útjára, melyen a hiu, könnyelmű éa elbotlott aaazo-
j nyok járnak. 

— Édes fiam, mondá este apám, nem helye-
aen cselekszel. Mi megbocsájtottunk annak a szegény 
aaazonynak a te még mindig az engesztelhetlent ját-
szod. 

— Nem szeretnék ,eled disputába bocsájtkozni 
és összekoczczani feleségem miatt, mondám, azért 
csak hagyjatok engem ugy cselekedni, amint ón azt 
jónalr találom, s aztán magára hagytam apámat* 
mielőtt bővebb magyarázatba bocaátkozhatott volna. 

Az egész család kezdett görbe szemmel nézni 
; rám s most már sokszoros figyelemmel halmozták 
; el Biedermannét 0 azonban nem sokáig maradt. 
Vissza ment Budapestre. Aztán kezdett a hangulat 
javulni a háznál, amikor egyszerre meg távirat jön, 
hogy Biedermanné, ki makk-egészséggel hagyta el 
házunkat, halálos beteg lett. Feleségem sietett a be-
teg ágyához. 

(Folyt követk.) 
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solták Z o l t á n Ilonkát és S e r f ö t i Zsenit is. 
Szatbmári Árpád már is kivívta a közkedveltséget. 
Halmay fess és rokonszenves ezredes volt. Ferenczi 
figyelmet keltett érczes szép bariton hangjával. Egy-
általában a második előadás sokkal kedvezőbb be 
nyomást tett a közönségre mint az első. Ugy lát-
szik, hogy a társulat hasonlithatlanul erősebb az 
operettben, mint a népszínműben; határozott véle-
ményt azonban majd csak később formálhatunk. 
Csütörtökön a .Suhancz* ment de erről majd la-
punk jövő számában szólunk. Pénteken f e l é r e 
l e s z á l l í t o t t h e l y á r a k k a l .A csókon szer-
zett vőlegényt", szombaton Nagy Imre, a debreczeni 
színház tenoristájának felléptével ,A czigánybáróM 
adják. 

— H i r t e l e n ha l á l . Surányi Juliánná 
negyven éves nő, a mult éjjel Papp István házá-
nál hirtelen elhalt. Minthogy külerőszak nyomai 
nem látszottak rajta, orvosi vélemény folytán bolt-
teste nem bonczoltatott fel. 

— Lopás . Folyó hó 7-ére virradóra Csúcs 
György városi számtiszt lakására betörtek s onnan 
30 liter zsirt s egyéb aprólékosságot elemeltek. A tett 
elkövetőjét csakhamar feltalálták Csendes Flórián 
parasztlegény személyében, ki a ház szolgálójának 
szeretője s ezzel együtt követte el a tolvajlást. Más-
nap éjjel a legény ismét beállított a kerítésen ke-
resztül a leányhoz, mei t egész nap nem beszélhetett 
vele, hogy megtudja, vájjon elé® simán történt-e a 
dolog, nem gyanakszanak-e a háziak ? Azonban a 
lánynyal nem beszélhetett s minthogy a kamara is 
be volt zárva, igy oda sem mehetett be, hogy valn-
mit elemeljen, dühében neki esett az udvaron levő 
szőlőnek, leszedte mind s aztán elinalt vele. Mikor 
letartóztatták ajszerető párt, eleinte mindent tagad-
tak a azt. állították, hogy akkor éjjel nem is vihettek 
el semmit, mert a bálban voltak. Később aztán rá-
juk derítették, bogy de bizony nem voltak a bálban, 
s mikor belátták, hogy nem tagadhatnak, bevallottak 
mindent Különben le vannak tartóztatva. 

— Országos v á s á r . A temesvári szt-mi-
bálynapi országos vásár f. hó 24—29, bezárólag 
tartatik meg. Ezzel a vásárral a dél magyarországi 
azelőtt a bánáti lóvásár van egybekötve. 

— R e f o r m á t u s o k közgyű lé se . A tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület folyó hó 8 án Debreczen-
ben rendkívüli közgyűlést tartott, mely Vállyi János 
főgondnok halálával és az uj főgondnokválasztással 
foglalkozott. Az esperesi és gondnoki kar csaknem 
teljes számmal jelent meg. Kiss Aron püspök nyi-
totta meg imájával a közgyűlést, azután lendületes , 
beszédben emlékezett meg Vállyi haláláról. Ecsetelte | 
az elhunytnak egyházi buzgóságát, kötelességtudását 
és kátói jellemét. Beszéde végén a püspök felkérte 
Tisza Kálmánt, hogy foglalja el mellette az üresen 
maradt elnöki széket. Tisza Kálmán éljenzés között 
helyet foglalt a püspök mellett és a közgyűlést meg-
nyitottnak jelentette ki. Azután elhatározták, hogy 
Vállyi János érdemeit jegyzőkönyvben megörökítik, 
családjahoz részvétiratot intéznek és emlékére az őszi 
rendes közgyűléssel egyidejűleg gyászünnepélyt ren- j 
deznek, melyen Szabó János bekésbánsági esperes 
mond emlékbeszédet. Elhatározták továbbá, hogy a 
presbitériumokat felhívják a főgondnoki méltóság 
üg)ében szavazataik beküldésére. Tisza Kálmán in-
dítványára az őszi rendes közgyűlést november 3-ára, 
az első szavazást október 10 ére és a szavazatok 
felbontását október 12-ére tűzték ki. Ha az első sza 
válásnál abszolút többség nem alakulna, a második 
választás szavazatát november 1 ére kell beadni és 
2-án felbontják azokat. Miután még Tisza Kálmán 
arra kérte a közgyűlési tagokat, hogy hassanak oda, 
hogy már az első szavazás is eredményre vezessen, 
a közgyűlés véget ért. 

— K e t t ő s gy i lkosság . A Debreczenhez kö-
zel fekvő Kaba község lakosságát kettős gyilkosság 
tartja izgatottságban. Égy jómódú gazdálkodó család 
fiatal tagja vetélytársa helyett két ártatlant lőtt szi-
vén. Az eset a következő: Bagonya Márton és Mol-
nár László, jómódú szülők gyermekei, együtt szerettek 
egy kabai leányt Féltékenységből heves szóváltás 
támadt köztük, majd birokra mentek és Molnár 
László csúfosan elverte Bagonya Mártont. Ezért Ba 
gonya boszut esküdött ellene ós folyton töltött re 
volverrel járt, hogy ahol találja, ott öli meg Molnárt 
Hétfőn este Bagonya a sötétben felismerte hangjáról 
vele szembe jövő vetélytársat, Molnárral együtt jött 
Bagonyának két legjobb barátja: Végh Antal és 
Gere Elemér. Bagonya, ki csak Molnár hangját hal -
lotta, hirtelen elővette revolverét ós gyors egymás-
utánban négyszer feléje lőtt. Az egyik golyó Véghet 
halálosan megsebesítette, a másik Gere Elemért szí-
ven találta. Molnár sértetlen maradt és fokosával 
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hatalmas ütést mért Bagonya fejére, aki lerogyott. 
A két ártatlan áldozatot szüleik lakására vitték. Ba-
gonyát a csendőrök elfogták. 

— A he lyhez k ö t ö t t (stabil) gőzgépek 
k e z e l ő i n e k t a n f o l y a m a a budapesti állami ipar-
iskolában (Budapest, VIII. kerület Népszinház-utcza 
8. sz.) folyó évi október 1-ső napján nyilik meg s 
deczember hó végéig tart. A beiratás szeptember hó 
26. napjától szeptember hó 30. napjáig történik. — 
Tanulókul felvétetnek a 18. évöket betöltött önálló 
lakatosok, kovácsok s a különböző gépgyárak főbb 
munkásai, a kik a gőzkazánfütők, valamint a loco-
mobil- és cséplőgépkezelők tanfolyamat már elvégez-
ték. A felvételhez erkölcsi bizonyítvány s a munka-
könyv vagv munkabizonyitvány szükséges. Vidékiek 
levélben is jelentkezhetnek. A tandíj 5 frt. 

— Még egy a f á n d é k k a r d . Az orosz 
csár példáján buzdulva, most a szerbek is meg-
akarnak bennünket ajándékozni történelmi neveze-
tességű karddal. Ez volna az a kard, a melyet an-
nak idején koronával együtt Kossuth Lajos vitt Bu-
dapestről, de a melyet Ada-Kaleh és Vercztorova 
között elvesztett Törökországba történt menekülése-
kor. Ez azon ereklye, a melyet Szent-László kard-
jának mondtak régente. A kard markolatén Szent-
László király mellképe s a magyar czimer látható 
vesésben. Novákovics szerb miniszterelnök azt az 
ajanlatot készül most tenni, hogy szerezze meg ezt 
a kardot s ajándékozza vissza a magyar nemzetnek. 
Hentaller Lajos orsz. képv. helyreigazítja a Kossuth 
kardjára vonatkozó tévedéseket. Adatok nyomán 
állítja, hogy Kossuth Lajos nem volt jelen a szent 
korona elásásánal. Tehát a kard nem volt Kossuth 
Lajosé. Ezt annál szivesebben konczedáljuk, mert 
a Kossuth Lajos irataiban említést tesz róla, hogy 
Törökországba érve, kardját átadta a török hadve-
zérnek. A kérdéses kard olyan ereklye, melyet Sze-
mere jónak látott elásni, mert otthon nem tudta 
volna elég biztos helyen. Es ezt a kardot Nováko-
vics szerb kormányelnök szívesen juttatná vissza 
hozzánk, ha a kormány jónak látná egy szakértőt 
küldeni Belgrádba a ki megítélhetné, a talált kard 
históriai becsét. Értesülésünk szerint báró Bánffy 
Dezső legközelebb foglalkozni fog a Szerbiában levő 
magyar relikvia ügyével. 

— Ha la i he lye t t — n á t h a . Egyik gyulai 
tanyán történt ez a furcsa kis történet, amelyen 
szűkebb családi körökben sokat kaczagnak s furcsa-
ságánál fogva megérdemli, hogy a nyilvánosság is 
megemlékezzék róla. Egy gyulai legény az aratas 
alatt őrült szerelemre gyuladt egy gyulai szép me-
nyecske iránt, s miután az urához hü menyecske 
nem hajlott a legény szavaira, az elkeseredett legény 
elhatározta, hogy kivégzi magát. Ebbeli szándékára 
meglehetős kényelmes módot választott. Vasárnap 
délelőtt egy lélek sem volt a tanyán a legényen kí-
vül, s ez a magány megerlelte sötét tervet. Beleült 
a kut vedrébe s a nehéz kutkoloncz egyensúlyozása 
mellett nagy kényelemmel szállt lefele a kut mé-
lyébe, remélvén az üdvözítő halált. A víz fölött egy 
labnyira azonban a vedet leszakadt, a kutostorral az 
ostor felszaladt, a legény pedig a vederrel együtt 
bele a — térdig érő vizbe. A legény öngyilkolási 
szándekát igy hiúsította meg a kiapadt kut vize 
s a szegény szerelmes legény fél napig ült a térdig 
érő jéghideg vizbei kedélyes békatársaságban, s csak 
délután 2 órakor jöttek haza a tanyabeliek, kik aztán 
felhúzták a tüszkölő, káromkodó és segitsegért hat 
órán keres .túl kiáltozó legény, a kútból. A kelle -
inetlen hideg fürdőből annyi baszna van a legény-
nek, bogy nagy időkre lehűtötte forró szerelmét a 
szép asszony iránt s szerencsére, náthánál egyéb 
b. ja nem történt. 

— Igazságszolgál ta tás . Orosz herczeg 
szállt meg a franczia vendéglőben s ott egy nap 
baragjaban lelőtte a szolgát, a ki őt asztalánal ki-
szolgálta. 

A vendéglőben óriási zaj keletkezett; a ven-
déglős fenyegetőzött. 

— Ebi hogy lehet ekkora zajt csapni egy 
semmirekellőért! kiáltott az orosz. Írd be a szol-
gát a számlámba, megfizetem, most pedig hagyj 
békében. 

— K i m o s t á k az á m b ó t . A héten egy 
orosházi ember ámbót csinált a kis lutrin s .igen 
kicsi hijja" volt, hogy nem ternót csinált. — Em-
berünk megörült az ámbónak is és kérte feleségétől 
a mosó ruhát, mert annak a zsebében volt a res 
kontó. Nagyot nézett azonban, mikor felesége azt 
mondta, hogy mosó ruháját kimosta és szárad a 
padláson. Előkerült a reskontó, de nagyon meglát-
szott rajta, hogy mosásban volt, mert nem lehetett 
azt ugy összerakni, hogy kiűzessék iá a nyere-
ményt. 

— A . f e k e t e rózsa ' h e r v a d á s a . A Po-
zsony környékén levő községek egyikének mentén a 
napokban egy fiatal, alig tizenkilencz évesnek látszó 
nő holttestét fogták ki a Duua hullámai közül. F. 
Hugó bécsi kereskedelmi utazó felesége, a ki két 
évvel ezelőtt ment férjhez, de másfel óv óta külön-
válva ólt férjétől. A magyar származású leány 

tttt. stáa. 
Bécsbe került s elárusitónője lett egy nagy dohány-
tőzsdének. Hosszú fekete haja, kék szemei sok ifjút 
tettek szerelmessé s az egész környék .fekete rózsa* 
néven nevezte. A sok ember közül, a kik verseng-
tek a szép teremtés szivéért és keséért, a leány r . 
Hugót, egy bécsi czég hivatalnokát választotta, a 
ki csakhamar oltárhoz vezette a .fekete rózaá'-t, 
Néhány hónapig tartott zavartalan boldogság után 
a nő Bécsben együtt találta férjét egy énekesnővel. 
Minden kérése hasztalan volt, a férj megindította a 
válópert neje ellen, hogy elvehesse uj sierelmét, de 
az asszony nem egyezett bele a válásba, bár más-
fél év>g csak annyit tudott uráról, bogy as énekes-
nővel Európa minden nagyobb városát bekóborolja. 
Klein Róza megint visszament a dohánytőzsdébe fe-
kete rózsának. Két héttel ezelőtt azt olvasta a lapok 
idegen jegyzékében, hogy férje Bécsben van. Föl-
kereste és könyörgött neki hogy térjen vissza hozzá. 
A férj elutasította s miután az asszony nem távo-
zott, a szálloda szolgájával kidobatta a szobából. A 
vérig megalázott asszony keserűségében a Dunába 
vetette magát. Holttestét a viz levitte Pozsonyig s 
ott fogták ki a napokban. Es a .fekete rózsa* 
meséje. 

— As sokkal hamarabb ott less . Cs-
} parasztleány futott elszabadult szamara után. 

Egy úrfi látva a csinos leányt, megszólította: 
— Hová való vagy babám P 
— A szomszéd faluba felelt a leány. 
— A szomszéd faluba P nem ismered a biró 

leányát P 
— Igenis, ismerem. 
— Légy szives galambom, végy át egy csókot 

tőlem a számára. 
S azzal meg akarta csókolni a leányt. De as 

félreugrott s igy szólt: 
— Ha olyan sürgős uram, kérem adja át a 

csókot szamaramnak, az sokkal hamarabb ott lesz, 
mint én! . . . 

— A sze r e lmesek bosszú ja . Kornya 
szerényi községből nAgrenditő eset történt. Két 
oláh legény szeretett ott egy tizenhét éves szép le-
ányzót. A leány mindakettőt hitegette, de nem 
csak hitegette, hanem ugy viselte magát velük szem-
ben, hogy mindaketten boldogok lehettek abban a 
tudatban, hogy a szép leány — az övék. Boldogok 
is voltak mindaddig, míg ezt egymástól meg nem 
tudták. Hanem ekkor a vetélytárs aztán eltért az 
eddigi hasonló tragédiák sablonjától. Ahelyett, hogy 
egymásra rontottak volna, most vasárnap a búcsúra 
elmentek a tánczhelyre s az ünneplőbe öltözött le-
ány elé állottak, aki éppen odaigyekezett: 

— Nos, melyikünkkel tánczolsz, Marjucza P 
A leány habozva nézett hol egyik, hol a má-

sik legényre, meg is ijedt a sötét tekintetüktől. 
— Nem tudsz választani, ugy-e P Mindakettőnk-

kel akarsz tánczolni, ugyebár P 
Azzal, mielőtt valaki megakadályozhatta volna, 

rárohantak a leányra s azt megfojtották . . . 
— A l a g ú t a D u n a a l a t t . Budapest fővá-

ros érdekes nevezetességgel fog meggazdagodni. Egy 
magyar mérnök, illetve egy vállalat, alagúttal kóssül 
összekötni a Duna két partját az uj országháznál. 
Az engedélyt még Wekerle adta meg s most a vál-
lalat le is tette már as ovadékot a főváros tanácsá-
nál. Az eddigi tervek szerint az alagút 1100 méter 
hosszú, tiz méter széles s nyolcz méter magas lesz. 
Emeletesre építik. Alul két sor vágány lesz a köz-
úti kocsik részére, az emeleten két odalt pedig ut 
a gyalogjarók réazére. A mü két millió forintba 
kerül. Csak aztán ugy ne járjanak ezzel is, mint 
a főváros második magasztal nevezetességével, a 
földalatti villamos vasúttal. 

— Makacs öngyi lkos . Az aradi városliget-
ben a napokban Gyenge Bálint csizmadiasegéd 
abbeli elkeseredésében, hogy nem bírt már hón*[>ok 
ota munkához jutni, egy élesre fent beretvával el-
metszette a torkát. Mikor látta Gyenge Bálint hogy 
nem olyan könnyen lehet ám az élettől megszaba-
dulni, elmetszett torokkal neki indult a Kövér Gábor 
hid felé sétálni. A merre csak elnaladt, természete-
sen piros vérrel pecsételte meg a séta-ut homok-
zatát. A Kövér hídtól néhány lépésnyire a sok vér-
vesztés következtében összeesett. A városligetben 
sétáló közönség észrevette a halállal viaskodó csiz-
madiasegédet, nyomban értesítették a rendőrséget 
A helyszínén Berecz Ferencz rendőrhadnagy, Ottvös 
Dániel dr. és Lövinger dr. kórházi alorvossal meg-
jelenvén, a súlyosan sérültet az első orvosi segély 
nyújtás után beszállították az aradmegyei köskór-
házba. Életben maradásához alig van remény. 

— Szenzácziót* l e t a r t óz t a t á s . Miskolcz 
városának, amelyet pár hónap óta a párbajmánia 
dühöngése tartott lázban, most uj izenzácziója akadt 
A napokban ugyanis letartóztatták H. Gy. előkelő 
ós gazdag urnöt a miatt, mert huszonhat hamis 
váltót hozott forgalomba, mintegy ötezer forint ér-
tékben. Mivel a váltókon a miskolczi előkelő világ 
igen sok ismertebb alakja is szerepel, érthető az a 
valóságos szenzáczió, amit a letartóztatás hire város« 
szerte okozott. 



- ö r e g fé l j , fiatal feleség. Hajdukovics 
János, bajai gazdaember, a mult esztendőben, 64 
éves kora daczára, másodetor is megházasodott s 
fiatal, csinos és kaczér menyecskét hozott a házhoz. 
A Tén ember oktalansága csakhamar megbosszulta 
magát s a háborúság már a mézes hetekbea kez-
dődött, amelyeket a menyecske mással is megosz-
tott. Férj és feleség folytonos torzsalkodásban éltek 
egymással s Hajdukovics János százszor is megbánta, 
kogy fölhagyott az özvegységére!. A napokban is 
u j hűtlenségnek jött a nyomára s keserű szavakkal 
Tonta kérdőre a feleségét. Az asszony felelet he-

H e K h i T á s . 
• „,Szentesi hitelszövetkezet* 1 8 9 6 - 1 k 

évi szeptember hó 2 6 - i k napján 
délelőtt 9 Órakor Szentes városnak a Kurczán 
tul lévő közgyűlési termében tartandó rend-
kivQli közgyűlésére a t. részvényeseket van 
szerencsém tisztelettel meghívni. 

Szentesen, 1896. évi szept. hó 5-én. 
Kiss Zsigmond, 

elnök. 
T á r g y a k : 

! . Az igazgatóságnak a hitelszövetkezet 
felszámolása érdekében tett eddigi eljárásáról 
jelentés. 

2. A felszámolás iránt az igazgatóság 
elŐteijesztése és a központi takarékpénztár 
igazgatóságának ez irányban tett ajánlata 
feletti határozat hozatal 

3. Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldöttek 
választása. 1—i 

SZENTEMI LAP. 
lyében eldöngette a magával tehetetlen embert. Ez 
a rossz bánásmód annyira elkeserítette a vén gaz-
dát, hogy fölment a háza padlására s a ruhaszárító 
kötéllel fölakasztotta magát. 

- Agyongázolt vasúti fékező. Hé főn 
este 9 óra 35 perczkor a budapesti nyugoti pálya-
udvarból induló 118. számú bécsi. ^orsv°na elgá-
zolta Pintér Károly magyar-szelőczi születésű 19 éves 
vssuti fékezőt. A kerekek össze-v.ssza «uzták, ugy, 
bogy mindjárt meg is halt A rendőrség vizsgálatot 
indított az iránt, hogy ki az oka a szerencsétlen-
ségnek P 

ML 

Szerkesztői üzonet 
Szabálytalan háló* czim alatt lapunk 

vasárnapi számában megjelent hirt csak a legköze-
lebbi számban rektiflkálhatjuk, mert még némi fel-
világosításra van szükségünk. Fölkérjük tehát azt 
a polgártársunkat, aki a helyreigazi'ást kérte, hogy 
ma vagy holnap a déli órákban szíveskedjék a szer-
kesztőségbe ellátogatni. 

Tanoncz. 
Llebwerth Mihály fűszer, rőfös 

és divatáru üzletébe Szentesen, egy jó házból 
való fiu tanulóul azonnal felvétetik. 1—3 
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által « legjutányoaabb árak mellett ajánltatnak: 
68. ss. 

ocomobil és gőzcséplögép-készletek 
kolyoxók, kH»*iUó- es ar»tóKépek, borouik, »«énagyüjtök. 

MIIUDIA" legjobb «orrctABépí-lc.nEerBkavAifrtk. ré|>i»v*Crtk, kok rlr/» UmDlA inorMwlók. <lar*lök, Arló-malmok. 

gyeremes aczel-ekek 2 és 3 vasú ekek 
és minden egyéb ) gazdasági gépek. 

Ré—let— Arjegvtékek kívánatra ingyen ét bérmentve küldetnek. 

az elismert l e g j o b b a k 

aranyban és ezüst-
b e n kaphatók, valamint 

bármily kényes javítá-

sok a legpreclsebb 
p o n t o s s á g g a l jutá-

nyosán javíttatnak Szentesen 

egyedül csak 

Hermán Pál, 
mechánikus és müórásnál. 
(Dobray hizban.) 

ELSŐ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Szentesen, Kurczaparti-utcza 31. sz. 

Jutányos árak! 

ELVÁLLALJUK: 
Diazes számlák, jegyzékek, 
tudósító levelek; díszes meg-
hívók, tánezrendek, divatos 
eljegyzési és csketési kár-
tyák; étlapok, községi és 
városi hivataloi nyomtatvá-
nyok ; árjegyzékek, czim-, 
asztali a névjegyek, továbbá 
mindennemű és szinQ fal 
raga8zok és dis es kivitelű 

gyászlapok elkészítését. 

Szép kivitel! 

Harmlncz év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő botükkel és gyorssajtóval ellátott 

újonnan berendezett 

melyben minden e szakmába vágó munkák 
a legjutányosabb áron, csinos kivitelben, 
gyorsan és pontosan készíttetnek el, — 

ajánljuk a n. é. közönség pártfogásába. 

Szentesen, 1896. julius havábaa 

Tisztelettel 

Szentesi első könyvnyomda 
részvénytársaság. 

Gyors elkészitésl 

ELVÁLLALJUK: 

Mindennemű táblás kimuta-
tások es takarékpénztári mér-
legek ; időszaki és folyóiratok, 
hírlapok, művek; díszes ki-
vitelű szalag-aranyozások és 
számlák; ipar és kereskedel-
mi körlevelek csinosan ki-
állítva; mindennemű irodai 
és ügyvédi nyomtatványok; 
levélpapírok és borítékoknak 

czégnyomássali készítését. 

P o n t o s s á g i 

L A P szerkesztősége és kiadóhivatala, 
hol késiratok elfogadtatnak s az előfizetési pénzek felvétetnek. 

9 m l n , 1W6. N y n u u t t « UadötuUjdano,: . S z e n t « « M könyvnyomda ré«*fayttr.Mág' gyor.Mjtóján. 




