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Az első nap. 
Lezajlott szerdán az országgyűlési kép-

viselő választások első napja. 
Komoly uap volt ez az ország jövendő 

sorsára nézve, mert 349 kerület mondta ki 
a választásnál hamisított vagy hamisítatlan 
akaratát a tekintetben, hogy miként, mily 
vezérelvek szerint kivánja a jövendőben 
az ország kormányzását eszközöltetni. 

Az eredmény meglehetősen szomorú. 
Azt látjuk belőle, hogy a választásra hiva-
tott polgárság nem íogja fel egész súlyos 
jelentősegében szavazatának horderejét, nem 
tudja kellőleg megérteni, hogy a haza mi-
kénti fejlődésével együtt a maga sorsa fö-
lött is dönt, mikor a választási urna elé 
járul. 

Szomorú, de igaz, hogy a gondolkozni 
nem tudó vagy talán nem is szerető nép-
nek egy tekintélyes része még mindig nem 
nőtt ki a politikai kiskorúságból, még min-
dig nem az elvek, a felvetett eszmék ma-
gasztosság szolgál neki vezérelvül, hanem 
szavazatának hová adásában vagy szeme-
lyes vonzalom a jelölt irányában, vagy sa-
ját pillanatnyi önös érdeke vezéreli. 

Volt, volt valamikor régen, talán 1848-
baii s azelőtt is a Bethlen Bocskay Rákóczy 
fenséges küzdelmei idejében, mikor nem 
volt még métely, mikor ez a hősi magyar 
nemzet tudott is, akart is gondolkozni, a 
mag:sztos eszméket megértette, szivében 
hordozta s csak szive vérének a haza sza-
badságáért és függetlensegéért vívott küz-
delemben kiontása után szűnt meg azért a 
fenséges eszmekért buzogni. 

Ma másképp van. Ma egy jó nagy 
hordó bor, egy csomó ropogós osztrák-
magyar bankó több, mint a magyar becsü-
let és hazafiság. — Elveszi a választó a 
pénzt, eladja erte — nem lelkét, csak sza-
vazatát a kormánynak, nem gondolva meg, 
hogy az más uton sokszorosan veszi azt 
rajta vissza. — Az a többség szavazza meg, 
nyomja vállára a súlyosabb terheket, a me-
lyet ő küld meggondolatlanul a parlamentbe. 

Mikor aztán reá súlyosodnak a terhek, 
jajgat, káromkodik, de a választásnál a pil-
lanatnyi haszon megszédíti s ébredése már 
akkor a mámor után késő. 

Szegényedik, elpuszul. 
De hát éppen ez a czél. A leszegénye-

dett néppel ugy lehet bánni, a hogy akar-
nak. így gondolkozik a kormány. 

A magyar nép pedig napról-napra 
tudtán kivül, észrevétlenül mindig mélyeb-
ben süllyed a fertőbe, a melyből aztán, mi-
kor észrevenné, nem tud sehogyse kiver-
gődni. Arra édred fel egy szomorú napon, 
hogy igavonó baromként járom nehezül a 

nyakára. Ausztria súlyos elviselhetetlen 
járma. 

Meddig tart ez még? Meddig marad 
még a magyar nemzet tetszhalott ? 

Hát az a vitéz, hősi vér már teljesen 
megaludt volna, a régi honfiúi nemes láng 
az igaz hazafiúi lelkesedés manapság már 
csak meseszámba megy ? 

Nem, az nem lehet. — Ennyire elfa-
julni keptelenség. — Nagy a reményünk, 
hogy hamarosan felébred, de az az ébredés 
borzasztó képet fog a sokáig szunnyadt 
n mzet elé tárni. 

Vájjon aztán nem lesz e borzasztó, a 
mit e sivár kép látása után a nemzet 
tenni fog ? 

Feleljen rá és feleljen érte Bánffy és 
az őt vakon támogatók, mert ezt a gyalá-
zatos korrupeziót ők ápolják, ők terjesztik. 

Már is tul van feszítve a hur, csak egy 
kevés kell még, hogy elpattanjon. 

Városi közgyűlés. 
Folyó hó 29-en, csütörtökön városi közgyűlés 

tartatott, melyen több fontos ügyben döntött a kep 
viselőtestület. 

A gyűlés eleién mindjárt Bálint József jelent-
kezett szólásra, aki a iókapitany ismert kutyairtó 
rendelkezése és az e körül a rendőrök által elköve-
tett felháboritó eljárás miatt interpellálta a polgár-
mestert, re»pektive a főkapitányt. 

Bar a közgyűlés rendkívüli volt s igy a tárgy-
sorozatban felvetteken kivül mas úgy targyaiása nem 
törvényszerű, a polgármester és a közgyűlés meg-
hallgatta közérdekű mivoltánál fogva a felszólalást. 
Többen hozzá is szóltak a kérdéshez s a többi közt 
Józsa György képviselő olyan kifejezéseket hasznait 
beszedeben, melyek miatt a tiszti űgyesz kénytelen 
volt ellene szótsertés miatt büntetest indítványozni. 
0 azonban telhevülésében a főkapitány eijarása ellen 
haszualt sértő kifejezéseit visszavonván, a búm élés-
től mogszubadult. 

Az interpellációra különben a főkapitány az 
aliategeszsegúgyi törvénynyel takaródzott, de ez nem 
födte be egészen, mert kitudódott, hogy a kiküldött 
rendőrök még a lánczon tartott kutyákat is agyon-
bunkózzák, amint épen nekik tetszik. — Az ilyenek 
nem járjak s ha tudja azt a főkapitány ur, hogy 
summum jus summa injurii, akkor ezután méltá-
nyosabb lesz szegény, ártatlan kutyáinkkal szemben. 
Nem jó az a túlhajtott hivatalos buzgóság ! 

Ezután a tárgysorozat első pontjának Uirgya-
lására került a sor. Ez a nőegylet által eddig fenn-
tartott ovodának a város által leendő átvételi ügye 
volt. 

A képviselőtestület elfogadta némi pótlással 
az eléje terjesztett javaslatot, a mely szerint az ovo-
dát 4000 frtért átveszi a házzal és felszereléssel 
együtt mé|T 1200 frt fenntartási alap is a város 
tulajdonába metty át. A vétel a városra nézve elő-
nyös, mert ennyiből nem tudott volna egy ujabb 
ovodát létesíteni, a mire pedig törvényszerint kőle-
lezve van. 

A második tárgy a városi gőzfürdőnek házi 
kezelésbe vétele egyhangúlag elhatároztztott, a mi 
szintén igen helyes intézkedés, mert igy kezelve tisz-

tább és olcsóbb fürdőnk lesz, a mi annak forgalmát 
is szélesebb körben elősegíti. 

Sok panasz merült fel a miniszternek a trans-
j versális mflútnál fennforgó közlekedési akadályok 
! elhárítása tárgyában küldött rendelketése tárgyalásá-
' nál. Tény, hogy a miniszter helytelen informáczió 

alapján alapján rendelkezett, ezért a képviselőtestü-
let elhatározta fölkérni a minisztert, hogy bővebb 
és alaposabb értesülést szerezve kegyeskedjék ujabb 
rendelkezést kibocsátani ez ügyben. 

A többi tárgy ezután hamarosan letárgyaltatott 
ugy, hogy a közgyűlés már délre véget is ert. 

Képviselő-választások a vár-
m e g j e b e n . A vármegye négy kerülete 
közül kettőben — a csongrádiban és a tá-
péiban — elbukott az ellenzéki zászló. Csak 
a másik két kerület — a szegvári és szen-
tesi, a függetlenségi és 48-as párt eme két 
régi vára — lobogtatja azt diadalmasan. 

Csongrádról még fölöttébb hézagos ér-
tesüléseink vannak. Annyit azonban már is 
állíthatunk, hogy Gajári Ödönt dicstelen erő-
szak utján kiáltották ki csongrádi képviselő-
nek A választási elnök egyszerűen luzarta a 
függetlenségi és 48 as párt tagjait a válasz-
tásból, amennyiben a katonasággal kordont 
húzatott, s egyetlen egy ellenzéki választót 
sem engedett beütni a választás színhelyére. 
Két elvtársunk valamikép mégis bejutott, 
azokat azonban szimplicziter kivezettette a 
derék elnök ur. Aztán szép családi körben 
leszavazott a kormánypárt; az ellenzék je-
löltjének : Kossuth Ferencznek is juttattak egy 
árva szavazatot; s azzal vége lett a komédi-
ának. Az elnök nyugodt arczczal kihirdette, 
hogy Gajáry meg választatott. Természetes, 
hogy ehez a kis játékhoz még a csongrádi-
aknak is lesz egypár szavuk. 

A szegvári kerületben Helfy Iguácz Il-
lés Jenővel szemben 77 szótöbbséggel győ-
zött. Mint halljuk, most abban sántikálnak 
Vaduayék, hogy valami ürügy alatt megsem-
misíttessék a választást. Pedig kár lesz a 
táradságért. Mertha elérik is a czéljukat, a 
második választásnál Helfy még nagyobb 
többséggel győz, mivel akkor már a várme-
gyei ellenzék vezérkara a szegvári kerületre 
fordíthatja egész tevékenységét. 

Ami a tápéi kerületben történt, az a 
legfölháboritóbb alávalóság. Ugyanis nem a 
kormánypárt győzött le bennünket, hanem 
— pirulva konstatáljuk — megbuktunk az-
ért, mert az ellenzéki választók egyrésze áru-
lóvá lett. 

Akadtak táborunkban nyomorult gazem-
berek, akik hitvány árúczikké, vásári porté-
kává teiték a legszentebb polgári jogot, s el-
adták annak, aki pénzt kínált és adott érte. 

Asbóth Jenőnek, a függetlenségi éa 48-as 
párt derék jelöltjének a kerületben lett kör-
útja valóságos diadalut volL Minden köz-
ségben nagy lelkesedéssel fogadták, a szere-
tettel és rajongással vették körül. 

Ellenbeu Enyedi Lukács utja sok helyen 
valóságos Golgota-ut volt. Dorozsmán kímé-
letlen szavakkal inzultálták, Horgoson pedig, 
mikor programmbeszédet akart tartani, meg 
sem hallgatták. 



2. oldal. 
Ily kilátások mellett teljes joggal biztosra 

vehettük Asbóth megválasztatását. Nem szá 
mitottunk vérmesen, sőt a legridegebb pesszi 
mizmussal, mégis azt mutatta a mérleg, hogy 
Asbóth 200, a legrosszabb esetben 100 szó 
többséggel győzni fog. 

Ez a számítás még akkor sem ingott 
meg, mikor a községek a választás színhe-
lyére bevonultak. A Pallavicini uradalom 
jobbágyai : Sándorfalva és Algyő, valamint 
a túlnyomó részben mindig pecsovics Tápé 
cserben hagytak ugyan, de ez nem hangolt 
le bennünket, mert el voltunk rá készülve; 
s ezeket a községeket nagyon apró nume-
russal szerepeltettük a számításunkban. 

A délutáni órákig maguk a kormány-
pártiak is aggódtak. Erre vall az, hogy dr. 
Gicatriczisz Lajos választási elnök minden-
féle ürügy alatt rostálgatta az ellenzéki vá-
lasztókat. Aki hibásan eitette ki Asbóth nevét 
azt — a törvény világos rendelete ellenére — 
visszautasította. Elfogadott szavazatokat olyan 
emberektől, akiknek uincs és soha sem volt sza 
vazati joguk. Így például a kormánypárti kor-
tesek ott, ahol két hasonló nevű ember van, 
de a szavalásra jogosult ellenzéki, pénzért 
megfogadtak azt, aki uem bírt szavazattal 
és leszavaztatták a jogosult helyett, mitsem 
hajtva a személyazonossági tanuk és bizalmi 
férfiak határozott tiltakozására. Mikor aztán 
a szavazásra jogosult polgár jelentkezett, az 
elnök egyszerűen elutasította azzal, hogy 
olyan nevü ember már szavazott. Az is az 
elnöki fogáshoz tartozott, hogy a lehető leg-
lassúbb tempóban vezette a választást, hogy 
a messze vidékről összesereglett és étlen-
szoinjan várakozó ellenzéki választókat ki-
fárassza és kiéheztesse. 

Ezeket a fogásokat és stikliket azonban 
még mind kibírtuk volna. De azután követ-
kezett a gazság. 

Így például Horgosról bevitt az ellenzék 
11 ± szavazót. Ebből 63 szavazott Asbóthra, 
49 pedig áruló lett. Dorozsmáról Dement ib± 
függetlenségi választó, s leszavazott Asbóttira 
177, a többi — 75 — elpártolt. Csak ebben a 
két községben 124 Júdás volt, ami 248 sza-
vazat-különbséget tesz. 

Történt pedig az árulás akképpen, hogy 
az eladó lelkeknek a kormánypárti kortesek 
titokban és fejenként & irt loglalót adtak, 
azzal az ígérettel, hogy a lélekdij többi ré-
szét a szavazás színhelyén kapják meg. A 
szavazó helyiség ajtajában aztán kinek-kiaek 
a markába nyomtak a salláriumot Egyiknek 
¿0 frtot, a másiknak 50 forintot a galyja-
sabbaknak 100—¿00—300 frtot is. 

Az árulók közül senki se kapott keve-
sebbet ¿5 frtuál; hasonlókép 25 frttal fizették 
a kormánypárti választókat szállító kocsikat 
is. Értesülésünk szerint 44 ezer forintot osz-
tottak szét. Persze, hogy mennyit számoluak 
el a pártkassza és Enyedi terhére, annak 
csak a tőkortesek a megmondhatói. 

Ily óriási vesztegetéssel és korrupczióval 
szemben a bukásnak be kellett következni. 
De az alat'omos árulást megtorlás nélkül 
tűrni nem fogjuk. Azok közül az alávalók 
közül, akik állhatatosan esküdtek a függet-
lenségi zászlóra, s mégis a döntő perczben 
nyomorult iudáspénzért eladták magukat, 
mar most is pellengérre állithatnánk nagyon 
sokat; de majd lesz gondunk rá, hogy vala-
mennyinek a nevét összegyűjtsük és nyilvá-
nosságra hozzuk, hogy sándorlalvi, algyői, 
tápéi, különösen pedig horgosi és dorozsmai 
elvtársaink a szemük közé . . . nézhessenek 
a makviragoknak. 

Dicséretére legyen mondva Kisteleknek, 
áruló onnét nem akadt. Egy-két hitvány 
ember a kistelekiek közül is átpártolt ugyan 
de azt legalabb nyíltan cselekedte, s nem 
ellenzéki, hanem kormánypárti zászló alatt 
szavazott Enyedire. De a többi becsületesen 
és hűségesen megállotta a sarat; és sem 
ígéret, sem fenyegetés, sem pénz meg nem 
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tántorította őket. A magyarok istene adjon 
olyan hazafiakat eanek a sokszor elárult sze-
gény országnak. 

Megemlítjük végül, h o g y Tápén összesen 
829 szavazatot adtak be. Ebből Enyedi 
Lukács 483-at, Asbóth Jenő peeig 346 ot 
kapott; s igy Enyedi 137 szótöbbséggél vá-
lasztatott meg. Ebből még 36-ot ledisputál-
hattunk volna, mert annyi szavazónk — 
látva a bukás kikerülhetetlenségét — fölös-
legesnek tartotta eszavazni. De hát az már 
csakugyan nem sokat nyomott volna a lat-
ban, ha Enyedi 137 helyett 101 szavazat-
többséggel győzött volna is. 

Helyi és vegyes hírek 
— Személyi hir. Lapunk szerkesz-

tője 18 napi távollét után — mely idő alatt 
pártügyekben fáradozott — csütörtökön este 
haza érkezett és átvette a szerkesztőség ve-
zetését. 

— P&rttfyüiés. A függetlenségi és 
48-as Sima-párt 100-as bizottságának tagjait 
a f. évi november hó 1-én vasárnap d. e. 
11 órakor az I 48-as körben tartandó értekez-
letre tisztelettel meghívja Az elnökség. 

— Metfil iVÓ. Függetlenségi é* 48-as 
párti polgártársainkat, kik velünk S i m a 
Ferencz jelöltségét támcgatják, fölkérjük, 
hogy a november 5-én tartandó követválasz-
tás alkalmából aznap reggel 7 órakor az I. 
48-as kör helyiségében megjelenni szívesked-
jenek, a honnan a választás helyére vonulás 
egy tömegben történik. — Az l. és II. tized 
választói a Jurenák házban levő számvevői 
hivatalban, a III. és IV. tizedbeli választók 
és a tanyaiak a birtoknyilvántartói hivatal-
ban szavaznak. 

— Képviselő-választók név-
jegyzéke. A közelgő képviselő választásra 
való tekintettel figyelmeztetjük pártunk tag-
jait, hogy a választók névjegyzéke általunk 
az I. 48-as kör helyiségébeu megtekinthető. 
Óhajtandó, hogy tévedések elkerülése végett 
lehetőleg mindenki utána nézzen bár itt ná-
lunk hál' Istennek olyan választási elnök 
van, a kiuek részéről semmiféle stiklitől nem 
tarthatunk. 

— A H i ó b - h i r tehát igazzá vált. Ezt kell hin-
nünk legalább, mórt a megye kotnyeles beavatottja, 
félhivatalos szócsöve a ,Sr. és V. is híreszteli. 
Polgár mesterünket és az iparügyi tanácsnokot meg-
fosztották hivatalaiktól, a többit egyelőre futni enged-
ték. Mikor telik már be a Moloch szaja? Addig 
talán nem, mig minden tisztessége?, becsületes tiszt-
viselőt fel nem fal vagy el nem üldöz. Azt hiszik 
tán, hogy e?zel megtörik az ellenzéket ? Csalódnak, 
uraim, a méltatlanságs/ülte elkeseredes önök szamara 
majd lanyar gyümölcsöket fog teremni. A dologhoz 
érdemileg majd esak hivatalos nyilvánosságra jutása 
után fogunk szólani s majd ha a képzelhetőleg dicső 
indokolást is tudni fogjuk. 

— Bodor Iuire visszalépett. A 
szentesi kerület néppárti jelö tje, milyen ha-
mar és váratlauul fellépett képviselőjelöltül, 
épp olyan hamar vissza is lépett a jelöltség-
től. Ugy halljuk különben, hogy ő sem örült 
a megtiszteltetésnek, sőt mikor eunek hire 
terjedt, kiszökött még rossz időben is a ta-
nyák közé hivatalos dologban. Hossz nyel-
vek uvyan azt beszélik, hogy nem konskri-
bálás czél,aból járt k>nn, hauem korteskedni, 
magának pártot csii álni, a mit azonban mi 
nem hiszünk. Inkább azt hisszük, hogy azért 
lépett vissza, mert a falakon már ott dísze-
leg sok helyütt a fölirás : .Abczug Bodor, 
éljen sima.* 

— Titkos konlerenczla. Tgnap reggel 
megyenk szeretett (?) főispánjánál — hir szerint — 
valami titkos értekezlet lehetett. Illés Jenő. a szeg-
vári kerület néhai jelöltje ¡árt ugyanis nála s még 
mást is hivtak oda, de hát nekünk azt persze nem 
lehetett megtudnunk, kik valának az igazlátók ? 
Denikve a nagy sugás-bugás után elrepültek a szel-

120. szám. 

rózsa minden irányában ; a főispán a vasút felé, 
Illés Jenő pedig Szegvár felé. a többi meg tudja a 
kő, hova. Nem tudjuk, mi rosszban tönk a fejüket, 
de majd csak megtudjuk a kis ugrifülestől, aki a 
szerencsétlen, jobb sorsra érdemes Bánomfalu nevét 
bitorolja. 

— A b ú z a á r a k most folyton ingadozóban 
vannak. Meglehetős emelkedés volt, de csak cse-
kély visszaesés az árban. Meg is fog maradni a szi-
lárd ár, ba néha egy és mas körülmény miatt cse-
kély árhullámzás mutatkozik is, bizonyos hogy ár-
emelkedés is lesz. Jól teszik azért gazdáink hogy a 
ki tarthatja, tartsa meg jobb időre gabonáját eladásra. 

— A kiállítás berekesztése. November 
harmadikán déli tizenkét órakor történik meg az 
ezredéves országos kiállítás hivatalos berekesztése. 
A berekesztés ünnepiesen történik s az országos bi-
zottság elnöke, Dániel Ernő kereskedelmi miniszter 
fórja a kiállítást bezárni. Az ünnepies bezárásra hi-
vatalos les. az egész kormány, a főváros a ható-
sápok, a kiállítás összes tényezői: a csoportelnökök, 
csaportbiztosok, zsűritagok, kiállítók, sajtó, stb A 
bezárásra Schmid József igazgató kéri fel a minisz-
tert. Beszédében a kiállítás megteremtésének törté-
netét vázolja, az elért eredményeket ismerteti s a 
k aiütas hatására is kiterjeszkedik. Dániel Ernő mi-
niszter meegköszöni a kiállítás összes tényezőinek a 
közreműködést, s miután szemlét tart az elért ered-
mények fölött, a kiállítást berekesztettnek jelenti 
ki Ezzel a hivatalos berekesztés befejeződik, azon-
ban a terület még eslig nyitva marad a nagy kö-
zönség számára. Este kilencz órakor nagy katonai 
takarodó les/, a zenekarok bejárják a területet s 
ezzel megtörténik a kiállítási terület kiürítése és el-
zárása. 

— K o s s u t h L a j o s s ir ja . A fővárosi tanács, 
mint minden évben, az iden is tel fogja diszittetni 
halottak napjára néhány jelesünknek a kerepesi te-
metőben levő sírját. Első sorban a Kossuth Lajos 
sírját ékesítik föl, melynél az idén is több gyász-
ünnepelyt tartanak. Ezenkívül a tanács megbízásá-
ból fel togjak díszíteni Deák Ferencz és gróf Batt-
hyány Lajos, Szilagyi István és Rökk Szilárd sír-
jait, melyeket évről-evre fölkeres a kegyeletes ifjúság 
es több egyesület. Kossuth sírjának földiszitésében 
részt vesznek e Kossuth-nőegyesületek is. Kossuth 
Lajos Tivadar szintén azért jött haza Nápolyból, 
hogy halottak napján koszorút helyezzen atyja sír-
hat mára. 

— A doroszlói nők tüntetése. Kontúr 
Béia dr. tővárosi or^os, a néppárt képviselő je-
löltje vasárnap tartotta programmbeszédét Doroszlón. 
Ez alkalommal abban a ritka megtiszteltetésben ré-
szesült, hogy a beszéd elmondása után, midőn a 
községháza mellett elment, a község jegyzőjének nő-
rokonai azzal tüntettek, hogy a doktorra a ki* piros 
nyelvüket öltögették. Kontúr erre odament és mo-
solyogva azzpl köszönte a nőket: .Orvos vagyok 
nagysaim, hozzá vagyok szokva, hogy nekem a nyel-
vüket mutogassak az emberek. Konstatálom, hogy 
uagysáim nyelve e?eszseges, piros és hegyes." Erre 
kaczagva futottak el az ablakból a kormánypárti 
bölgytüntetők. 

— E l f o g o t t h a m i s í t ó . Még 1895. évi 
november havaban történt, hogy a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintezete kárára 196 ezer forint 
erejéig zálogleveleket hamisítottak és annak nagy 
részét Bécsben és Németország különböző városaiban 
ertekesitettek. A rendőrség akkoriban a nyomozás 
során megaliapitotta, hogy egy evvol ezelőtt kilépett 
tisztviselő követte el, aki nejével a zálogleveleket 
ertekesitette is. A tóvárosi rendőrség Keller holléte 
iránt hosszas nyomozást folytatott, amelynek az 
volt az eiedménye, hogy kitudódott, hogy Keller a 
bűntett elkövetese utan legutóljara Londonban tar-
tózkodott. Ujabban ugyanis gyanús okok merültek 
föl arra nezve, hogy Keller Angolorszagból vissza-
tért a kontinensre és Németországban, illetőleg 
Bajorországban, valahol München tájékán rejtőzik. 
A rendőrség erre ujbol folyamatba tette a nyomo-
zást és pedig Münchenben Hosenheimban, Garniol-
ban és még több varosban. E kutatásoknak most 
meg volt a pozitív eredménye, amennyiben sikerült 
Kellert most a müncheni rendőrség közre működé-
sével letartóztatni. Kelteméi csak 12,000 koronát 
talaltak de a müncheni rendőrség tavirati értesítése 
szerint van neki a starhenbeigi tó mellett 10,000 
márka értékű nyaralója. Kiadása iránt a szükséges 
eljárást folyamatba tették. 

— A hold mint gyújtogató. Egy vidéki 
• varosban történt, hogy kigyuladt egy nagyobb épü-

let és vizsgalatot indítottak, hogy ki lehetett a 
gyújtogató. A kiküldött vizsgálóbíró mindent tűvé 
tett, de nem talált s mmit ós már abba akarta 
hagyni a dolgot, amikor egyszerre csak meglát a 
szemközti ház czégtáblája mellett egy óriás fiaskát, 
amely azt jelezte, hogy ott üveges lakik. Hacsapott 

j a homlokára és felkiáltott: 
— Heuréka 1 
— Mit tetszett mondani? — kérdezte a vele 

jlevö írnok. 



3. oldal. 
— Heuréka annyit jelent görögül, hogy megvan.1 

— Látja azt a nagy üveget P 
— Látom. 
— Nos, hát az a gyújtogató. A nap rátűzött 

és arkimédesi tükröt csinált belőle, amely tudvalevő-
leg a sugarak öszpontositásánál fogva messziről 
is gyújt. 

— A nap P De hisz éjjel volt a tüz. 
A vizsgálóbíró elgondolkodik, azután igy szól: 
— Mindegy, akkor a hold a bűnös. Tőle is 

kiterjed ilyen gonoszság. 
— A s z e r e l e m b o l o n d j a . Nádason óv itkel 

t/előtt jómódú földmives gazdanak ismerték Nyegru 
Nikolae-t, aki a kosárfonással is szép jövedelmet 
biztosított magának. Egyszer aztán odahagyta a 
fiatal felesége. Megszökött egy nagyhalmágyi oláh-
val. Nyegru egy év alatt annyira elfeledte a hűtelen 
asszonyt, hogy egyik lippai vásáron ismeretséget kö-
tött egy elárusitó nővel. Ez volt Nyegru szerencsé-
jének és boldogságának veszedelme. Bolondja lett 
a kétes existenciáju hölgynek annyira, hogy feleségül 
kérte s néhány száz forint megtakarított pénzét is 
átadta neki. A nő elfogadta a pénzt s Ígéretet tett 
Nyegrunak, hogy rövid idő múlva hozzá megy Ná-
dásra. De nem tette. Megszökött a pénzzel. Nyegru 
meg napról-napra várt. A dolgait elhanyagolva, reg-
geltől estig ott ácsorgott a pályaudvar körűi s min-
den utastól megkérdezte, nem látta-e a vonaton az 
ő menyasszonyát. Mikor aztán látta, hogy meg-
csalták, odahagyta a házát s a hegyek közé vonult, 
ahol egy kis kerti birtoka volt. Barlangot vájt ma-
gának s itt lakott egyedül az emberektől elvonultan. 
A falubeli gyerekek többször látták az eszelőst és 
sok rémes dolgot mesélgettek róla. Legutóbb nem 
mutatta magát. Hónapokig nem látta senki. A falu-
belieknek feltűnt a dolog, keresésére indultak s meg-
találták holttestét a barlangban, ahova önmaga 
falazta be. Oszlásnak indult hulláját a kertben te-
mették el. 

— A . f r i n g i a * s z ó e r e d e t e . Az országos 
régészeti és embertani társulat f. hó 27-én tartott 
rendes havi ülésében Nagy Géza értekezett «Ma-
gyar kardok a történelmi kiállításon" czim alatt. Az 
ősmagyar kard, a melyet a honforglalási leletekből 
ismerünk, a rövid keskeny pengéjű, csekély görbú-
letü, egyélű szablya volt. Később nagyon elterjedt 
a nagy, széles pengéjű, kétélű, egyenes nyugati kar-
dok, a nélkül azonban, hogy a szablyát teljesen ki-
szorították volna. A XVI. szazadbau ismét altalános 
lesz a szablya, most már az olasz városokban, fő-
leg a kelettel összeköttetésben levő Genuában és 
Velenczében is nagyban készítik a szablya pengéket 
nemcsak nekünk, hanem a törökök számára is. 
Ezeket nevezték a törökök frank, frengi vagyis olass 
pengéknek, a mely névből aztán a délszlávoknál 
.franczia" .fringia" lett. Az elnevezés nálunk is el-
terjedt, legelébb Bátliori István lengyel király 
Genuában készült kardjaira vésvetaláijuk a .fran-
czia' szót később .fringia" alakban, a solingeni pen-
gékbe is belekarczolták. különösen a Rákóczi-kori 
kardokon, a melyeken az egyes betűknek a követ 
kező értelmet tulajdonították: .F(ranciscus), H(ákó-
czy), l(n) N(omine) G(entis) i(nsurgit) A(rmisJ." A 
mult századi pengéken nyakon a magyar huszár 
vagy a horvát pandúr alakja, .Vívat Hussar", .Vívat 
pandúr", s azután .Vívat Carolus VL" fölirattal. 
Mária Terézia korábol valók a kétfejű sassal ellá-
tott pengék. 

— G y i l k o s k ö z s é g b i r ó . Balta Simon bok-
szegi községbirot, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
Taucz községben rablógyilkosságot követett el, a 
csendőrség letartóztatta. Nagyun furcsa viszonyok 
lehetnek Bokszegen, ha a biró — rablógyilkos. 

— H u s z o n ö t e u i e l e t e s pa lo ta . New-York-
ban jelenleg huszonötemeletes házat építenek a Bro-
adway és az Armsreet sarkán. A házat Havemeyer 
ismert milliomos építteti kőből és — aczétból. A ház-
nak dupla pinczeken es földszinten kívül huszonöt 
lakható emelete van s mngassaga 104 méter. Hat 
liftje van, amelyek közül három ugy nevezet, expessz-
elevator, amelyek csak minden ötödik emeleten tar-
tanak állomást. 

— K a t o n á k k a t a s z t r ó f á j a . A havrei ka 
tonai-lőtéren a napokban megrendítő katasztrófa 
történt. Egy ágyúgolyó szétrobbant és halálraseb-
zett egy mérnökkari tisztet es egy tűzmestert. Az 
esetről a következőket jelentik: Brindeau mérnök 
egy csapatjabeli közkatonával este kiment a lőtérre, 
hogy egy uj ágyút kipróbáljon Amikor a mérnök 
a golyót az ágyú torkába akarta illeszteni, a gyu 
tacs szétrobbant. A szilánkok Brindeau és a tűz-
mester testét szétszaggalák. A odasiető tatonák már 
csak két borzasztóan összeroncsolt holtestet találtak 
az ágyú mellett. 

— T i z e n h á r o m é v i a lvás . Thendle, fran-
cziaországi községben tizenhárom esztendő óla al 
szik egy beteg leány, ak t Decroix Marinak hívnak. 
Eleinte azt hitték, hogy a leány csak színleli az 
álmot, de azóta számos orvos konstatálta, hogy 
Decroix Mari igazán alszik. Az alvó leány 1ŐŐ3. óta 
föl nem ébredt, valóságos csontvázhoz hasonlít, de 
lélekzése eléggé csendes s a családja mesterségesen 
táplálja tájjal *a tojássárgájával. Decroix Mária hu-
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szónkét éves volt, amikor elaludt, illetőleg amikor 
abba az állapotban esett, amelyre a franczia or-
vosi akamédia szerint még eddig aligha volt példa 
a világon. 

CSARNOK. 
Egy kis méz ismertetés. 

Talán nincs pruductum, melyet oly kevéssé 
Ismerne a nagyközönség mint a mézet, ezt a virá-
gok legnemesebb részéből a méhecskék által készí-
tett s ezerféle alakban sikerrel használható isteni 
uedüt. Sokan csak híréből vagy a népdalból isme-
rik ; többen meg annyit tudnak róla, hogy az va-
lami közönséges édességféle. 

Nem igy volt ez hajdan, mikor még nagy te-
rületek az eke vasától érintetlenül hevertek s mint 
kaszálók, legelők vagy rétek tavasszal és egész nyá-
ron át a virágok millióival elborítva pompáztak. 
Akkor tudták a gazdasszonyok a mézet sokféle alak-
ban használni és mint gyógyszernek is jelentékeny 
szerepe volt a háznál. 

Amint azonban lassankint minden talpalatnyi 
föld szántás alá kerüh, azon arányban csökkent a 
méztermelés is ugy, hogy a közelebb mult három 
évtized alatt csak kevesm és azok is csak kicsiny-
ben toglalkoztak méhészettel és igy a méz ismerete 
ia úgyszólván csak kevesek kiváltságát képezte. 

Ma, midőn a moigószerkezetü méhlakok hasz-
nálata mindinkább terjed, s az azokkal méhészke-
dők még a szigorúbb években is tudnak több-keve-
sebb mézet termelni; gazdag években pedig — mint 
a jelen év is — a méztermelés a gazdaságban szá-
mottevő tényezőkent szerepel: felmerül a szüksége 
annak, hogy a korábbi évtizedekben a méhészet 
pangása folytán majdnem feledésbe ment mézzel a 
nagyközönség megismerkedjék. Jelen czikk kereté-
ben ezt óhajtom elérni. 

Amint a világ összes búzatermése között mi-
nőségre nézve a szentesi buza all első helyen: kö-
rülbelül ez áll a szentesi lüézre is. Itt terem a leg-
tinomabb méz. Kivételt csupán közvetlen a Tisza-
mente képez, a hol is sok a fűzfa, s amelyről gyűj-
tött méz — ha ilyen kerül a kaptárba — a me-
lleknek is ártalmas; ha azoban nagyobb mennyiségű 
viragmézzel vegyesen gyűjtetik, a hegyes vidéken 
termelt méznél ez is jobb. 

A nálunk termelt mézfajokat, amint azok a 
méhek által idősorrendben gyűjtetnek, a következők' 
ben van szerencsém ismertetni: 

1-ször jönne a gyúmöícsvirágméz kora ta-
vasszal ; de ebből klimatikus viszonyainknál fogva 
oly keveset gyűjtenek a méhek, hogy ott saját ház-
tartásukban használják fel s igy ebből eladásra nem 
kerül! 

2-szor a repezevirágméz, sárga színű s erős 
zamatu, akáczvirágzás előtt gyűjtetik; 

3-szor az akáczméz — a mézek királya — 
világossarga szinü, kellemes zamatu csemege méz. 

4 szer vegyesvirágméz, az akácz elvirágzása 
után aratásig gyűjtetik a méhek által, szine a vilá-
gos sárgatói a sötét sárgáig váltakozik, különösen 
gyógyuieznek kitűnő; 

5-ször a tisztesfü-méz hófehér szinü és ameny-
nyiben legkevesebb utóbb ize van, ételek édesitésér-
es kávéba használva is a ezukrot leginkább pótole 
hatja. 

Minőségre nézve általában akácz-mézet tartják 
a legjobbnak, utanna jön a tisztesíü-móz, melyet 
sokan egyenértékűnek tartanak az akáczmézzel, cőt 
többen elébe is helyezik; az után jön a vegyesvirág 
méz 8 a repezevirág-méz. 

Pergetés után egy ideig minden fajta méz fo-
lyékony állapotban marad, később azonban mind 
megjegeczesedik (ezukor keménnyé válik), csak a 
hamisított mez nem jegeczedik meg soha, hanem 
folyékony állapotban elromlik. 

A most elmondottakra különösen felhívom a 
mézet élvezni óhajtó t. közönség szíves figyelmét. 
Tapasztalatból tudom ugyanis, hogy vannak kik a 
folyékony mézet tartják hamisítottnak, de viszont 
vannak, kik a folyékony mézet tartják hamisítottnak, 
de viszont vannak — és ezek nagyobb számmal — 
kik meg a jegeczedett méztől idegenkednek. Pedig 
mint fönnebb láttuk, a méz azért, mert akár folyé-
kony, akár jegeczedett még nem hamisított. Van-
nak lelkiismeretlen raézelárusitók, kik különösen 
karácsontájékán, mikor a mez legkeresettebb, — 
piaezra vitt áruikat meghamisítják és ezt leginkább 
viz és Iszt hozzáadásával eszözlik és pedig oly si-
kerrel, hogy a vásárló közönség nagyrésze rá se jön 
a csaíásra, mert a vett mézet, mielőtt romlásnak 
indult volna, felhasználja; ha azonban egy részét 
eltartás czéijából félre teszi a azt egy-két héttel ké-
sőbb megtekinti, akkor látja, hogy az olcsón vásárolt 
méz élvezhetlen kotyvalékká vált. Az ilyen csalódáa 
még c a a k megjárja, ha a mézet aaját használatunkra 
vettük hanem ha a méheknek adjuk be, azok rendre 
elhalnak aliterenként lO-ÜOkrral olcsóbban vásá-
rolt méztől. 

129. a«Ám^ 
Elromolhat azonban a legjobb méz is, ha abba 

idegen anyag, például por vagy kenyérmorzsa ke-
rül, vagy — amint ez a piaezon szokásban van — 
újjal nyúlnak bele kóstolás czéijából. Azért azon 
méhész, aki jóhirnevére féltékeny, a pergetési elő-
készületeket is nagy gondal és körültekintéssel tessi 
meg, ugy, hogy a méz a sejtekből a kifogástalanul 
tiszta pergetőgépen át a szi .tén tiszta edénybe kéz 
és más idegen anyaggal való érintkezés nélkül jut 
és amint az edény megtelt, rögtön lezáratik. Az igy 
kezeit még évekig eltartható. Az eltartásra nézve 
megjegyzem, hogy a helyiségnek szárasnak ós por-
mentesnek kell lenni és hogy as nyáron nagyon 
meleg, télen nagyon hideg ne legyen* 

Ha a jegeczesedett mézet felakarjuk oldani, 
állítsuk a mézzel telt edényt (legyen az üveg vagy 
cserépből készült) egy nagyobb, tfizálló edénybe s 
a két edény közötti űrt töltsük meg hideg viziel és 
tegyük a kályhára, hol is lassan tüzelünk alá, mind-
addig, mig a méz folyékonnyá válik. 

A lépes csemegeméz legyen fehér, vagy csak 
kissé sárgás szinü és a sejt nyitásai a méhek által 
finom viaszhártyával bevont. A barna lépes més 
nem csemegének való. Fordult már elő nem egy 
eset, hogy lelkiismeretlen vagy tudatlan méhészek (P) 
a kúpkasból kiszedett lépeket melyekben pótolt 
flasitás is volt, a piaezon eladták, mit a kellő iame-
retet nélkülöző közönség — mert olcsónak talált — 
megvett. Persze, hogy az ilyen félig érett méhekkel 
ós virágporral vegyes lépesmez élvezete után elment 
a kedve a lépesméz vásárlástól. 

A tisztán kezelt, minden idegen anyagtól ment 
méz nemcsak — mint sokan mondják — lukszus 
czikk, hanem kitűnő táp- és gyógyszer is. Hiszen 
már az ó-korban a jólét jelképeül tekintették, azt 
mondván egyes országokról és területekről, hogy: 
.tejjel és mézzel folyó." Különösen gyermekeknek 
sokkal jobb mint a ezukor; mert mig az utóbbi él-
vezete után a gyomorban savanykás nyáladók kép; 
zódik, addig a méz egyenesen a véredényekbe megy 
át. Gyermekeknek este lefekvés előtt tisztán vagy 
kevés vízzel feleresztve, felnőtteknek egy pohár bor-
ban beadva, igen haszios, ha azok torokbajban, re-
kedtség vagy mellbajbau szenvednek. Gargalizáló 
(toroköblitó) vizet is mézzel készíthetünk legczélsze-
rübben. Lázbetegeknek egy kávéskanál méznek két 
deczi vízzel történt vegyítéséből adjunk be, rögtön 
megkönnyebbülnek. 

Általában a tiszta méz egészségeseknek a leg-
jobb tápszer, sok betegségnél pedig kitűnő ós olcsó 
gyógyszer. 

Ezekben kivántam a méznek rövid ismertetését 
adni 8 akiket érdekel, az elmondottak megszívlelhetik. 

Fábián T ó t h István. 

Legújabb. 
Ugrón Gábort, pártunk nagynevű vezé-

rét, valószínűleg megbuktatta Szatmáron a 
kormánypárt gyalázatos erőszakoskodása. 
Arra enged következtetni egy, a késő esti 
órákban Szatmárról érkezett szűkszavú táv-
irat, mely jelenti, hogy a záróra alatt a ka-
tonasággal széttverették az Ugronpárti válasz-
tókat ; amit bizonyára ezért cselekedtek, hogy 
megakadályozzák Ugrón győzelmét. Az eset-
ről lapunk jOvő számában részletes tudósi-
tást hozunk. 

Vasúti menet rend . 
Érvényes 1896. október 1-tőL 

Szentes—H.-M.-Vásárhely. 
Szentesről indul 4 óra 50 p. éjjel, 8 óra 46 

p. reggel és o órakor délután. 
Vásárhelyre érkezik 6 óra 40 p. reggel, 10 óra 

37 p. délelőtt es 7 órakor este. 
H.-M.- Vásárhel y —Szentes. 

Vásárhelyről indul 7 óra 40 p. reggel, 4 óra 
07 p. délután és 8 óra 10 p. este. 

Szentesre érkezik 9 óra 30 p. délelőtt, 5 óra 
49 p. délután és 10 orakor éjjel. 

tíudapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 30 p., 9 óra 40 p. 

reggel, 3 óra 15 p. 5 óra 46 p. délután, / óra 5 
p. este és 11 órakor éjjel. 

Szolnokról indul 3 óra 55 p. éjjel, 11 óra 49 
p. délelőtt és 4 óra 48 p. délután. 

Szentesre érkezik 8 óra 16 p. reggel, 3 óra 63 
p. délután és 8 óra 30 p. este. 

Szentes—Budapest. 
Szentesről indul 6 óra 6 p. reggel, 11 óra 80 

p. délelőtt és 6 óra 9 p. este. 



tokfcl . 
Szolnokról indul 2 óra 24 p. 3 óra 37 p. éjjel, 

5 órakor, 8 óra 39 p. reggel, 3 óra 35 p 4 óra 
43 p. délután. 

Budapéetre érkezik 5 óra 45 p. 7 órakor, 9 
óra 16 p. reggel, 12 óra délben, 6 óra 20 p. 8 óra 
10 perez este. 

Csongrád—Félegyháza. 
Csongrádról indul 9 óra 20 p. délelőtt és 1 óra 

55 p. délután. 
Félegyházára érkezik 10 óra 20 p. délelőtt és 

2 óra 50 p. délután. 
Félegyháza —Csongrád. 

Félegyházáról indul 12 óra 25 p délelőtt és 
5 óra 30 p. este. 

Csongrádra érkezik 1 óra 25 p délután és 
6 óra 30 p. este. 

csak 4*1« frtért 
adom világhírű 

. B o h é m ü l ' 
kézi h a r m o n i k á m a t , 
hosszú billentyűkkel és va-
lódi gyöngyház lemezekkel. 

Van két kettős fúvója, 
11-szeres erős fujtatója tör 
hetlen ércz-védősarokkal. 

A hangok az e g y e s 
lemezeken vannak, minek 

következtében a harmonikának nagyszerű, orgona-
szerű hangja van. 
40 hangú 2 Reg. 15Vs * 33^cm. nagyság = 41 s frt 
60 , 3 , 17 x 34 , , = 5Vs frt. 
80 , 4 . 17»/« x 44Vs , . = 6Vs frt. 

Iskola magántanulóknak ingyen. Portó és cso-
magolás 60 kr. Képes árjegyzék ingyen. 

C. A. Schuster, 9-20 
harmonika-készitő Graslltz-ban, Csehország. 

Szétküldés utánvéttel. — Becserélés lehetséges 
Viszontelárusitókkal az összekötetés kerestetik. 

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

X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X X * 
k .A-lsar ö n jó C o g n a c o t I n n i ? 

^TOKAJI COGNACÜTH í 
K (kígyói kereszt hármas halmon), mivel különben értéktelen hamisítványt kap. 

Csövezett bejegyzett védjegy szavatol at áru valódiságáért. 
F i e - v e l m e z t e t é a e l á r u s í t ó k n a k ! Tessék minden utazót, aki egyszerűen Tokaji 

Coenacot aiánl felszólítani, bizonyítsa be, váljon ami gyárunk részéről ki lett küldve és az 
üvegeket a Tokaj város czimerével ellátott czimkékkel szállithatja-e P mivel ezen elővigyázat 
hiánya miatt már sok kereskedő saját kárára tévútra vezettetett. I J u i t t l i j n u n n i i u i . ' « 

C Az Első Tokaji Cognac-g;ár ttzletvezetősége, Tokaj. ^ 
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxocxxxxxy 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx^s 

| Jelzálogkölcsönöket 

X vxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx> 

földbirtokra 'SW/o, hazakra 41/»"/«, másnemű ingatlanokra 5°/. mellett 

legmagasabb összegekben ajánlunk. E kölcsönök konvertálások-

nál bélyeg- és illetékmentességet élveznek. Erdőkihasználások, blrtok-
parczellázások átvétele. Birtokok szövetkezeteknek hosszú 

lefizetés tartamra eladatnak. 

„Magyar LOYD" 
közgazdasági válalat. 

7 8 Budapest, Király-utcza 70. 

ELSŐ KONYVNYOMDA RESZUENYTARSASAG 
Szentesen, Kurczaparti-utcza 31. sz. 

Jutányos árak! 

EL VALL A U UK : 
Díszes számlák, jegyzékek, 
tudósító levelek; díszes meg-
hívók, tánezrendek, divatos 
eljegyzési és esketési kár-
tyák; étlapok, községi és 
városi hivatalom nyomtatvá-
nyok ; árjegyzékek, czim-, 
asztali s névjegyek, továbbá 
mindennemű és színű fal 
ragaszok és díszes kivitelű 

gyászlapok elkészítését. 

Szép kivitel! 

Harmlncz év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő betűkkel 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 havában. 

Tisztelettel 

Szentesi első könyvnyomda 
r é s z v é n y t á r s a s á g . 

Gyors elkészités! 

ELVÁLLALJUK: 
Miudennemű táblás kimuta-
tások es takarékpénztári mér-
legek ; időszaki és folyóiratok, 
liirlapok, művek; díszes ki-
vitelű szalag-aranyozások és 
számiak; ipar é* kereskedel-
mi körlevelek csiuosan ki-
állítva; mindennemű irodai 
és ügyvédi nyomtatványok; 
levélpapírok és borítékoknak 

czéguyoinássali készítését. 

P o n t o s s á g i 

IA SZENTESI LAP szerkesztősége és kiadóhivatala, 

hol kéziratok elfogadtatnak s az előfizetési pénzek felvétetnek. 

SMotM, 189«. NT.nutott . ktaliHalajijoa.«; .Swntui .M könyvnyomda ié«vénytfr«Mág' gyorsítóján; 




