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Kurczaparti-utcza 31. s/ám, 
hova « lap szellemi részel 
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küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY . 

Hirdetéseket 
ét nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

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

papirkereskedósében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 
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Kfelel4«-Merkeait0 I 
K 0 V Á T 8 K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban ós lapkihordóinkutján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Tisztességes kormánypártiak és 

pákuliczok. 

(P.) Csemegi Antal volt főszolgabíró, 

ezidő szerint Csongrád vármegye második vá-

rosának első tisztviselője, a kormány-

párt régi kipróbált híve, a merénylet alkal-

mából Sima Ferenczhez intézett táviratában 

azt irta, hogy : „kérem a Mindenhatót, hogy 
önt, ugy is mint a vármegyei ellenzék rettent 
hetlen vezérét, kinek tehetségére, SZÍVÓS kitar-
tására nekünk, a szabadelvüpárt tisztes• 
séges elemeinek, nagyobb szükségünk van, mint 
az ellenzéknek — mihamarabb felgyógyítsa." 

Ez a nyilatkozat, mely a politikai ellen 

felek táborából jött, érdemes arra, hogy egy 

kissé elmélkedjünk felette. 

Eddig sokan azt hitték, (mi ugyan soha 

se értelmeztük ugy) hogy a „pákuliczok" 

gyűjtőnév alatt az egész kormánypártot kell 

érteni. Csemegi Antal nyilatkozata megmu-

tatja, hogy ez tévedés. Ugyanis vannak so-

kan ebben az agyonközigazgatott vármegyé-

ben, akik hűséges kormánypártiak, holott a 

„pákulicz* jelzőt magukra nézve valóságos 

becsületsértésnek tartják; mert ez az elne-

vezés csak azokat illeti, akik a vármegyei 

adminisztrácz óban uralkodó kárhozatos rend-

szernek a zsoldosai. 

Miért mondja azt Csemegi Antal, hogy 

„a kormánypárt tisztességes elemeinek na-

gyo b szükségük van a vármegyei ellenzék 

vezérére, mint magának az ellenzéknek ?" 

Mondja ezt előszőr azért, mert tudja, 

hogy az ellenzék vezérének tiiáui küzdelme 

nélkül abszolút lehetetlenség megtisztítani a 

vármegyei közigazgatást attól a salaktól és 

pusztító erkölcsi méregtől, mely azt minden 

életszervében megmételyezte. 

Mondja másodszor azért, mert mélyen 

fájlalja, hogy ez az erkölcsi métely akczió 

képtelenné tette a szabadlvü pártot a vár-

megyében ; és meg vau arról győződve, hogy 

mindaddig, amig a purilikáczió nagy müve 

befejezve nem lesz, s a szabadelvű párt kon-

kolya ki nem lesz rostálva a tiszla búzából — 

még csak reményleui sem lehet, hogy a min-

den erkölcsi presztízsét és hitelét elvesztett 

szabadelvű párt, az országos politikai küz-

delmek terén felvehesse a harezot az ellen 

zékkel szemben ; ainit eléggé illusztrál az a 

tény, hogy ebben a vármegyében, ahol ré-

gebben a 4 országos képviselő közül 4 több-

nyire kormánypárti volt, ma valamennyi kép-

viselő ellenzéki, sőt az összes községek kép-

viselőtestületeinek és tisztikarainak tagjai is 

az ellenzék soraiból választattak; s igy a 

szabadelvű párt lépésről-lépésre elvesztett 

minden tért; és elveszti legutolsó mentsvárát: 

a vármegyei adminisztráczió terét is 

Mondja továb á azért, mert szégyenli, 

hogy a visszaélések rettentő büulajstroma 

terheli a kormánypárt soraiból kikerült pá-

kuliczokat; s meg van győződve arról, hogy 

a korrupezió uralmát az ellenzék vezérének 

akcziója okvetlenül megszünteti. 

Mondja végül azért, mert tapasztalásból 

tudja, hogj a vármegyei ellenzék vezére a 

közigazgatási életbe sohase plántálta át az 

országos pártpolitikai szempontokat, souase 

nézte azt, hogy a tisztviselők politikailag me-

lyik parthoz tartoznak; hanem csak azt tar-

totta szem ei3U, hogy kik azok, akiknek er-

kölcse és tisztessége biztosítékát képezi an-

nak, hojy hivatalos hatáskörükben nem a 

korrupeziónak lesznek isiápoloi, hanem a 

tiszta és becsületes közigazgatás tisztakezü 

bajnokai; amit bizonyít például — hogy csak 

pár esetet em'itsünk löi — az, hogy Tari 

Istvánt, aki szívvel lélekkel kormánypárti — 

egész eréiyiyel támogatta megválasztatásakor ; 

sőt keresztülvitte Cicatriczisznek megyei tő-

jegy zŐségét is, amikor még ezt az urat a 

maga igazi mivoltában nem ismerte. 

Íme, ez a magyarazáta annak, hogy 

Csemegi Antal, és vele együtt sokan, akik 

politikailag a kormánypárthoz tartoznak, azt 

a véleményt táplálják, hogy nekik nagyobb 

szükségük van Sima Fereuczre, mint magá-

nak az ellenzéknek. 

S ez a felfogás jelzi, hogy a „kormány 

párt tisztességes elemei" és a „pákuliczok* 

között olyan áthidalhatlan ür van, amit a 

politikai nézetegység soha ki nem egyenlít-

het, s ami biztosítja nekünk — ellenzéknek 

— a biztos diadalt a minden jóravaló ember 

által testből lélekből megutált pákulicz ura 

lom fölött. 

Így definiálván a „tisztességes kormány-

pártiak" és a „pákuliczok" között feuntálló 

nagy külömbséget, most már csak arra va-

gyunk kíváncsiak, hogy Vaduay Andor fő-

ispán oly könnyedén használja é ezután, 

mint használta eddig, azt a szólásmódot: 

„Mi pákuliczok." 

Az orgyilkossági kísérlet 

(P.J Ki hitte volna hogy lesz idő, amikor a 
pákuliczok melegen óhajtják a beteg Sima Fe-
rencz egészségének helyreállását. S íme, bekövetke-
zett a hihetetlen: minden pákuliczfészekben buzgón 
imádkoznak — a kaszinó talán ínég misét is mon-
dat — érte hogy még a nyomát is törölje el az 
Isten a Mátéfi által elkövetett orgyilkossági kísér-
letnek. 

Megpróbálták már ráfogásokkal is vigasztalni 
magukat. A kaszinóban erősen állították, hogy nincs 
már semmi baja Simának, hiszen vacsorán is volt 
egyik uri háznál. S talán még hamis tanukat is ke-
resnek, akik látták a - lathatatlant. 

Az országot pedig elárasztják hazug hírekkel. 
Szerintük nem történt semmi különös. Orvtámadás-
ról szó sincsen ; Mátéti lovagi módon szemtől szembe 
állott Simával m'g d.kcziót is intézett hozd ain ly 

ben ráolvasta szörnyű búneit, s ez annyira meg-
hatotta Simát, hogy töredelmes bűnbánattal önként 
hajtotta fejét a merénylő botja alá. És Mátéfl gyön-
géden rálegyintett a bűnbánó fejére, s csak egészen 
véletlenségből történt, hogy a legyintés egy kis bőr-
borzsolást okozott. 

De folytatják tovább a hazudozást — az a 
kis karczolás egy cseppet se komoly sérülés. Pár 
nap alatt teljesen be is lesz gyógyulva; azért a tör-
vényszék nem is foglalkozik tovább az űgygyel, ha-
nem átteszi azt a szentesi járásbírósághoz. 

A hazug híresztelésekkel szemben egyszerűen 
konstatáljuk, hogy a seb gyógyulása péntek óta szü-
netel, sőt visszafejlődni latszik. Az orvosok pénteken 
kiszedték a sebből a varrást, s akkor némi genye-
dés mutatkozott, azután pedig a seb szétnyílt, élénk 
fájdalmakat okozva a betegnek. 

Hogy ebben a stadiumban mikor következik be 
a tölgyógyulás, azt következtetni lehet a következő 
tényből: 

A képviselőház mentelmi bizottsága — ugy 
látszik — sürgősen kiván foglalkozni az esettel, mert 
a bizottság elnöke: Chorin Ferencz országgyűlési 
képviselő, levelet intézett Öima Ferenczhez, mely 
igy szól: 

Tisztelt Képviselő Ur 1 
Ugrón Gábor képviselő ur a háznak folyó bó 

¿3-án tartott ülésében azt jelentette be, hogy kép-
viselő ur személye ellen oly támadás intéztetett, 
mely a mentelmi jog megsértését tartalmazza. 

A házszabályok értelmében ezen bejelentés vé-
leményadás végett a mentelmi bizottsághoz utasít-
tatott, mely ezt folyó hó 29-én délután 6 órakor 
tartandó ülésében tárgyalni fogja. 

Van szerencsém felkérni, miszerint mondott 
időben a mentelmi bizottság előtt megjelenni és a 
bejelentett sérelemre vonatkozólag nyilatkozni szí-
veskedjék kiváló tisztelettel 

<Dr. Chorin Ferencz, 
a mentelmi bizottság elnöke. 

Erre a levélre nem is maga Sima Ferencz, ha, 
nem kezelő orvosa, dr. Lábos Endre táviratilag azt 
válaszolta a mentelmi bizottság elnökének, hogy 
. S ima Ferencz csak 10—14 nap múlva", 
de akkor is csak . jó k ö r ü l m é n y e k " esetén 
lehet abban a helyzetben, hogy a mentelmi bizott-
ság előtt megjelenjen. 

Hamarosan nincs tehát kilátás a gyógyulásra. 
Pedig azt a beteg — aki minden munkájában aka-
dályozva van — nem kisebb türelmetlenséggel várja, 
mint a jó pákuliczok. 

Hozzá tehetjük ehez még, hogy szombaton a 
kezelő orvos a beteg állapotát fölöttéb aggasztónak 
nyilványitotta. 

Várjuk mindnyájan, várja az egész ellenzék, 
melynek soraiban olyan élénk az aggodalom, hogy 
alig győzzük csititgatni. Heméljük azonban, hogy az 
aggodalmaskodókat a felgyógyulás hírével nem so-
kára megvigasztalhatjuk. 

Ezen a helyen emiitjük meg, hogy Mátéfl Kál-
mán a budapesti lapokhoz egy kvalitikálhatlan nyi-
latkozatot iiüldött be, amelyben igyekszik magát tisz-
tára mosni, s bűntettének némi hősies szint kölcsö-
nözni. De hazugsággal még nem mostak szerecsent 
fehérré soha, valamint a henczegés se csinál a nyúl-
ból oroszlánt. 

A nyitrai választás. 
(P.) Folyó hó 24-én kezdődött és 25-¿n 

reggel 8 órakor végződött a második nyitrai 
választ is. E utt.ii J .mU Imre váitnegyei fő 
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jegyző és ifj gróf Zichy János állottak jelöl- gét annak, hogy Szenten, Dorozsmán, Csongrádon viselők meglehetős nagy számmal 
tekként egymással szemközt. A választási el- és Mindszenten külön és rendes állami anyakönyv- ülésen^ ^ ó 

nök Sulyovszki Dezső volt, aki a minapi vezetők alkalmaztassanak, hanem nzt hisz?, hegy a * 
választásnál méltó altér egoja volt a hírhedtté városi, illetve községi tisztviselők valamelyike is el-
vált Tarnóczy Gusztávnak. végezhetné azt. Miért is ajánlja, hogy a nevezett 

Pontos számitások alapján napokkal községek vagy l - l jegyzővel vagy p^dig ezek mellé 
előbb már mindenki tudta, hogy ifj. gróf a kezelő személyzetet l - l tisztviselővel szaporítsák 
Zichy Jánosnak, a néppárt jelöltjének, 300 és igy bizzák reá a tisztviselőkre az anyaíönyvveze-
szótöbbsége van. A feladat tehát, mely Tar- tést, kiknek fizetését a miniszter, esetleg a saját tár-
nóczy utódjára várt, az volt, hogy ezt a czája terhére is hajlandó részben elvállalni. Elrendeli 
többséget e r ő s z a k o s a n kisebbséggé egyszersmind a miniszteri leirat azt is, hogy ezen ter-
devalválja. vezetét mindenik érdekelt község, 15 nap alatt kép-

A választási elnök ennek a rut feladat viselőtestülete elé vigye és annak határozatát hozzá 
nak pontosan meg is felelt. Egyszerűen azt terjessze fel 
cselekedte, hogy 369 ellenzéki szavazatot Az alispán ezzel szemben azt indítványozza, 
mindenféle képtelen ürügy alatt visszavetett, hogy hivassanak ugyan fel a községek ily iránybani 
S ezzel a vérlázító erőszakoskodással elérte nyilatkozattételre, de a közigazgatási bizottság újból 
azt, hogy a kormánypárti jelölt 76 szótöbb- tegyen felterjesztést az iránt, hogy Szentesen és 
séggel győzött. Csongrádon állami anyakönyvvezetők alkalmaztas-

Szükségtelen ismételnünk, amit mindenki sanak ; mert mier egyrészt ezeken a helyeken városi 
tud, hogy mi ép oly távol állunk az ugy- tisztviselők nem győzik meg elvégezni az anyakönyv 
nevezett néppárttól, mint a kormánypárttól, vezetést, addig másrészt megeshetik az is, hogy épp 
mert a néppárt közösügyes alapon áll, és olyant óhajtana a miniszter alkalmaztatni, a kit meg 
semmikép sem helyeselhető-felekezeti tenden- falán a város nem acceptálna. 
cziákat követ. De nem az itt a kérdés, hogy! Többek felszólalása után azt határozta el a 
melyik jelölt micsoda párthoz tartozik, ha- közig, bizottság, hogy az állami anyakönyvvezetőkre 
nem az, hogy a nép akarata érvényesüljön, n^zve korábban tett javaslatát fentartja és ez irány-
s a választások tisztasága és szabadsága meg- b a n uJbó1 fe, ir a miniszterhez, 
oltalmaztassék. | A Döme-féle sikkasztás ügyében hozott belügy-

Ebből a szempontból Ítélve meg a dol-;miniszter i rendeletet illetve határozatot tudomásul meg 

got, a legnagyobb megbotránkozással vesz-
szük tudomásul a nyitrai esetet. Hiszen ha 
igy folytatja a kormány, akkor Magyarorszá-
gon nem lehet e^enzéki embert megválasz-
tani, akár mekkora többsége lesz is, s elju-
tunk oda, hogy a kormány egyszerűen k i-
n e v e z i az országgyűlési képviselőket. 

Ott Nyitrán, a jámbor tótok között meg 
lehet koczkáztatni az ilyen brutális erősza-
koskodást ; de magyar ajkú választó kerü-
letekben ez nem megy olyan könnyen. 

A magyar ember, ha szépen kérik, az 
ingét is odi adja, a hátán fát is enged vágni, 
de a jussát bizony nem hagyja. 

Félünk, nagyon félünk, hogy ha az ál-
talános választások idejében is a mostani 
rendszer szerint kezelik a közhatalmat, be-
líthatlan belzavarok támadnak, amelyek gyö-
kerében támadják meg a parlamentarizmust. 

„Isten óvja a csapástól mi magyar ha-
zánkat." 

A közigazgatási bizottság ülése. 

Csongrád vármegye közigazgatási bizottsága fo-
lyó hó 24-én tartotta meg havi rendes ülését 

E bizottsági ölésre, a betegsége miatt akadá-
lyozott Sima Ferenczen kivül csak két tag nem 
jelent meg. 

Mindjárt az ülés elején bejelentette az alispán, 
hogy Mátéffy dorozsmai főszolgabíró ellen, a febr. 
22 ikén elkövetett merénylet miatt, elrendelte az 
elővizsgálatot. Ezt a bizottság tudomásul vette. 

Érdemleges vita csakis a Mindszent és Sövény 
háza között felmerült vitás határkérdésnél merült fel, a 
melyben egy ízben az alispán már döntött és pedig 
ugy, hogy Sövényháza határa a Tiszának Mindszent 
felőli oldalán végződik. Ez ellen a határozat ellen 
fölebbezett most Mindszent. A referens alispán ter-
mészetesen a saját határozatát kérte jóváhagyatni, 
de Vadnay főispán felszólalása után erős vita fej-
lődött ki e kérdésnél, a melyben Fekete Márton, 
Nóvák József és többen vettek részt, mig végre is 
ugy hagyta jová az alispáni határozatot a bizottság, 
hogy tudomására hozassék a községnek az, misze-
rint az esetleges békés kiegyenlitésre nézve a b zott-
ság kész segélyt nyújtani. (Mily szép tőle! Szerk) 

Az állami anyaköuyvi kerületekre nézve, a bi-
zottság tudomásul vette a belügyminiszter rendele-
tét és értesíteni rendelte a szolgabirák utján az 
anyakönyvi kerületeket képező községeket, hogy azok 
a puszták, a melyek közigazgatásilag is hozzájuk 
vannak csatolva, anyakönyvvezetés tekintetében is oda 
fognak tartozni. 

Majd az anyakönyvvezetői állásokra nézve tett 
felterjesztésre érkezett belügyminiszteri választ ismer-
tette az alispán. 

A belügyminiszter e szerint nem látja szúksé« 

vette a bizottság és elrendelte, hogy a fegyelmi alól 
felmentett tisztviselők, illetve volt tisztviselők va-
gyona, a biztosítási végrehajtás alól oldoztassék fel. 

E fegyelmi határozat különösen kiemeli, hogy 
Balogh Jánost azért kellett felmenteni a vagyoni 
felelősség terhe alól, mert Döme volt pénztárnok 
f. évi január hóban tett hiteles nyilatkozatában nyíl-
tan kijelentette, hogy azokban az években a me-
lyekben Balogh János polgármester volt, ő 
sikkasztott. 

De hát ugyanezen indok, illetve okmány alap-
ján miért nem mentettek fel minden tisztviselőt, a 
kik 1884. októberig szolgáltak? Es különösen miért 
marasztalták el Magyar Józsefet akkor, midőn Döme 
azt igazolja a kérdésben forgó nyilatkozatban, hogy 
ő csakis 1884. október havában kezdett el sikkasz-
tani, de addig nem sikkasztott ? Hiszen e szerint 
Magyar Józsefnek 1884. januártól májusig tartó he-
lyettes polgármestersége alatt nem sikkasztott Döme... 
Es Magyart még sem mentették fel, 

Ezután a közig bizottság az 1893 -4. évi köz-
úti alappénztár kiadásai és bevételeiről szerkesztett 
kimutatást vette tudomásul, melyet a várm. főszám 
vevő referált. 

A vármegyei főjegyző referádájában semmi ér-
dekes dolog nem fordult elő. 

A csongrád-bokrosi közbirtokosság február havi 
közgyűléseinek határozatait feloldotta a köjig. bi-
zottság, mert az ekkor felvett jegyzőkönyvben nincs 
igazolva az, hogy a birtokosság tulajdonképpen mi-
lyen birtokarányban volt jelen e gyűlésen és egy 
ujabb gyűlés megtartására lett utasítva. 

Egyedül megemlítendő momentum e gyűlés-
ben még az, hogy a bizottság egy olyan javaslatot 
togadott el, az ügyviteli és tanácskozási szabályzat 
23. §-ának kibővítéséül, melylyel visszaélni nagyon 
könnyű. E szerint ugyanis jogában fog most mar 
állani az elnöknek nemcsak rendreutasítani a szó 
lót, de tői a szót meg is vonni, sőt minden felebb»>zés 
kizártával, 100 forintig terjedhető pénzbirsággal is bün-
tetni. M.t, ha egyszer kimond a bizottság mindaddig 
nem lesz majd joga a birságoltnak a gyűlésben részt 
venni, amig csak a bírságot le nem fizeti. 

A tanfelügyelő, vm. főorvos, kir. ügyész, stb. 
referádai gyors tempóban nyertek elíntezést. 

Egyedül figyelemre méltó jelentést még csakis 
a vm. főmérnök tett, a ki bejelentette, hogy a mii 
leniumi kiállításra építendő csongrádmegyei ház épít-
tetése iránt már megtette a szükséges intézkedése-
ket és a kiállítás területén már helyszíni szemlét 
eszközölt. 

Országgyűlés. 
Ismét napirendre került rövid időre az egybáz-
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jalentek meg az 

telett megindult vitát Wlassics 
Gyula közoktatásügyi miniszter ny totta meg, rövi-
den azt ajánlva a Háznak, hogy változatlanul küldje 
vissza a törvényjavaslatot a főrendiháznak. A mi-
niszter után Illyés Bálint jelentette ki az Eötvös-Justh 
frakezió nevében, hogy a javaslatot elfogadja, mire 
Neumann Ármin dr tartotta szükségesnek, hogy a 
zsidók védelmére keljen és a főrendiházban ellenük 
intézett támadásokat visszaverje. 

Az ülés szenzáczíója Szapáry Gyula gróf fel-
szólalása volt, ki igen érdekes módon indokolta azt 
a javaslatát, hogy a képviselőház olvaszsza egybe a 
reczepczionális törvényjavasl ttot a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló törvényjavaslattal. Szapáry Gyula 
gróf e módosítással azt kívánja elérni, hogy a 
két ház közti diflferenczia kiegyenlít tessék, mert hi-
szi, hogy az összeolvasztás által mindkét javaslat 
elfogadása biztosíttatnék. A gróf egyébként kijelen-
tette. hogy ő a reczepcziót külön is megszavazza. 
Szapáry indítványa a Házban élénk feltűnést keltett 
és több oldalról a paczifikáczioriális törekvések egyik 
momentumaként fogadtatott 

A kormány szónoka, Wlassics Gyula azonban 
nem járult Szapáry módositványához és az ez irány-
ban tartott felszólalása alkalmával oly pra potens 
hangon szállt sikra Széchenyi Imre grófnak a főrendi-
házban tett javaslata érdekében (mely tudvalevőleg 

kormánynak biztosította volna azt a jogot, hogy 
felekezetnélküliség tágyában rendeleti uton intéz-

kedbessék), hogy igen éles disputa fejlődött közte és 
Batthyány Tivadar gróf közt, ki igen elmés módon 
mutatta ki, hogy legújabban a kormány tagjai azok, 
kik legjobban sértik meg a parlameti illemet. 

A függetleuségi- és 48 as párt részéről Polónyi 
Géza jelentette ki a javaslat feltétlen elfogadását. 
A párt szónoka egyben foglalkozott Szapáry indít-
ványával is, melyet elfogad hatatlanak tartott nem 
pusztán elvi okokból, de már azért is. mert a kép-
viselőház nincs arra hivatva, hogy a kormány és 
főrendíkáz közti konfliktusok kiegyenlítésére az ini-
tiativat ő adja meg. Nagyon helyesen rámutatott 
azután azokra a viszályokra, melyek az izraelita fe-
lekezet szervezetlensége folytán fennállanak és sür-
gette, hogy a kormány e felekezettel szemben is 
gyakorolja az állam főfelűgyeleti jogát. 

Apponyi Albert gróf a nemzeti-párt részéről 
jelentette ki a törvényjavaslat elfogadását és hozzá-
járulását a Szapáry Gyula gróf indítványához. 

Miután még Mezey Mór a kormánypárt részé-
ről szólalt fel, Vajay István dr. pedig a katolikus 
álláspontot tolmácsolta és Péchy Tamás Szapárv gr. 
indítványa érdekében tartott rövid beszédet, Papp 
Géza azzal zárta be a vitát, hogy kellően méltányolta 
a magyar zsidóság hazafias érzelmeit. 

Ekkor lépett be a házba Helfi Ignácz oldalán 
Kossuth Ferencz, kit az egész Ház hosszú éljenzés-
fogadott. Kossuth a szélsőbal második padjában fog-
lalt helyet, Haviár Dániel és Hoitsy Pál közt. A füg-
geelenségi párti képviselők egymás után siettek hozzá, 
hogy Kossuthot a házban üdvözöljék. A fiatal hon-
atya láthatólag ellogódottan lépett be a magyar tör-
vényhozás épületébe. Az ülés végéig szótlanul ült 
helyén azután pedig felkereste az elnököt. 

A vita befejezése után a Ház nagy többsége 
elvetette Szapáry gróf javaslatát (csak a pártonki-
vüliek és a nemzeti párt szavaztak reá), mig a tör-
vényjavaslatot magát, a huz egyhangúlag elfogadta. 

Az a p r. 26-i ki ü l é s b e n a vallás szabad 
gyakorlatáról szóló törvényjavaslat volt napirenden. 
Bessenyei Ferencz és Veszter Imre előadók beszéde 
ulán Szapári Gyula gróf röviden újra elfogadásra 
ajánlotta apr. 25 ¡ki beterjesztett módositványát és 
a javaslatok atyját: Csáky Albin grófot hivta fel 
szólásra a jegyző. 

Csáky Albin gróf hiven eddigi politikai múlt-
jához, a legintranzigens^bb álláspontra helyezkedett, 
a mikor a javaslatot változatlanul való elfogadásra 
ajánlotta ; argumentumait, az egész ház osztatlan 
figyelemmel kisérte és különös hatást beszédje ele-
jén keltett, a mikor egy igazán költői hasonlattal 
tiltakozott a főrendiház álláspontja ellen, mondván : 

— A nagy igazságokat nem lehet elbuktatni! 
Azoknak ereje olyan, mint a nap melege. A nap 
sugarai elől is el lehet menekülni, de melege elől 
nem zárkózhatik el senki, mert az behatol mindenüvé, 
a hol egyáltalán élet lakozik. 

A jobboldal éljenzéssel honorálta a beszédet, 
a melytől a következő szónok Polónyi Géza sem ta-
gadta meg az elismerést, csakhogy elkerülve a po-
litika tetszetős fegyereit, inkább a logika és jurisz-
prudenczia által támogatott érveivel keltett megér-
demlett hatást. 

Polónyi mindenekelőtt a vallás és állam tekin-
télyének összemérését kifogásolja majd áttér annak 
a kimutatására, hogy a vallások és szekták hány-
féle kategóriája keletkeznék akkor, ha a törvényt 
változatlanul fogadná el az országgyűlés és azt is 
kimutatja hogy a felekezet nélküliek sokkal kedve-

politika, mely még mindig b.r némi injerrel és ér- zőbb helyzetbe jutnak, mint az elismert valláshoz 
dekesseggcl a képviselőkre nézve. A főrendiház üze- tartozók, mert reájuk senki fel nem ügyel és igy a 
nete révén az izraeliták reczepczíójáról szóló törvény- felekezetnélkülíség örve alatt szabadon burjánozhat-
javaslatot targyalta apr. 25-én ujből a Ház. A kép- nak a leglehetetlenebb szekták, csak a közerkölcsi-
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ség törvényeit ne sértsék ós igy rendőri beavatko-
zásra ne szolgáltassanak okot. 

Áttér ezután Polónyi Csáky Albin gróf beszé-
dére és kimutatja, hogy mekkora fallaczia van ab-
ban, a mikor Csáky Albin gróf példaképen a naza-
r'nusokra hivatkozik, mert hisz ezek nem felekezet-
nélküliek, hanem egyházi szervezettel biró valóságos 
egyházközségekot alkotnak. 

Még nagyobb hatást koltett Polónyi Géza ak-
kor, a mikor arra mutatott rá, hogy hányan lesz-
nek felekezetnélküliek csak azért, hogy az egyházi 
adóterhektől meneküljenek, mert bizony nagyon sok 
hive van nálunk az adó nem fizetés vallásának. 

A zajos derültség, mely e szavakat követte, 
élénk tetszéssé változott, a mikor Polónyi stentori 
hangon azt kérdezte hogy hová akarják még sü-
lyeszteni az állani ingatag tekintélyét ? 

Polónyi beszédének következő részében a kí-
méletlen szatírát választotta csatabárdul. 

Rámutatva arra, hogy hányféle módositvány-
ról és indítványról lehetne és kellene most beszélni, 
azt kérdezte a kormánytól, hogy cziczázni akar-e a 
főrendiházzal ? 

Egyébnek nem is minősíthette a kormánynak 
azt az eljárását, hogy most a Széchenyi- és a bi-
zottsági módositványról hallgat, holott jól tudja, 
hogy a főrendiházban az újra előkerül, s igy a tő-
rendek a javaslatot még egyszer vissza fogják küldeni. 

Kimutatja továbbá, hogy micsoda inkonzek-
venczia van abban, hogy a felekezetnélküliséget meg 
engedik, de a felekezetnelküliek gyermekeit az állam, 
ugy látszik spártai jogon egy vallás számára kon-
fiskálja. 

— Bánffy Dezső báró az egész főrendiházi 
vita alatt egy szót sem szólott, — igy folytatja Po-
lónyi — ugy látszik, pártja klotür alá vetette, mert 
a miniszterelnök minden kedvező alkalmat megra-
gadott, hogy ne beszéljen. 

Perczekig tartó nevetés után Polónyi Wlasics 
Gyula kultuszminisztert választotta médiumnak és a 
folytonos kaczagás közben a miniszter elkeseredésé-
ben — más nem telhetvén tőle — czeruzájával ide-
gesen jegyezgetni kezdett. 

Polónyi még a felekezetnélküliek temetkezési 
helyeiről beszélt, azután pedig azon nézetének adott 
kifejezést, hogy a képviselőház leghelyesebben jár 
el, ha hozzájárul a főrendiház által módosított ja-
vaslathoz — és itt egy elmés megjegyzést tett 
képviselőház közoktatásügyi és igazságügyi bizott-
ságára — és a továbbiakra nézve legrövidebb idő 
alatt a kormány által uj törvényjavaslatot terjesz-
tet elő. 

A zajos helyeslés, mely Polónyi szavait követte 
csak akkor ért véget, a midőn az elnök az ülést 5 
perezre felfüggesztette. 

Szünet után Batthyány Tivadar gróf beszélt a 
felekezenélküliség ellen es élesen kelt ki Tisza Kál-
mán székesfehérvári tósztja ellen, ezáltal a generá-
list is felszólalásra bírván. 

Tisza Kálmán régi szokása szerint nem czá-
folt, hanem csűrt és csavart és magyarázgatta be-
szédjénék értelmét mire Battyány gróf rövid viszon-
válasza után az ülés két órakor véget ért. 

Helyi ós vegyes hírek. 
(r.) — Sima Ferencz betegsége. 

Mint lapunk más helyén is el van mondva, 
főszerkesztőnk állapotában javulás nem ál-
lott be. Sőt a seb — melyből az orvosok 
pénteken kivették a varrást — újra szétnyílt, 
ami a gyógyulás visszafejlődését jelenti, an 
nál inkább, mert némi genyedés is tapasztal 
ható, Veszély mindazonáltal most nincs, s 
remélhetőleg nem is lesz. 

(r.) — Vadnay Andor főispán pénteken 
délben Budapestre utazott. Rossz nyelvek azt beszé 
lik, hogy Mátéfi Kálmánnak szeretne valami érdem 
keresztet — talán a Mária Terézia rendet — kiesz-
közölni. 

(r.) — Vizsgálat a szocziálisták ellen. 
Molnár Elemér, a szegedi büntető törvényszék első 
vizsgálóbirája, Szentesen időzik, hogy a szoczialista 
munkások ellen folyamatba tett vizsgálatot — mely-
ről lapunk mult számában megemlékeztünk — fo 
ganatositsa. 

fr.) -- Ujabb bejelentés a merénylet 
ügyében. A lapunk főszerkesztője ellen Mátéfi Kál 
mán által elkövetett orgyilkossági kis klet ügyében 
az ezidő szerint Szentesen vizsgálatot teljesítő Mol 
nár Elemér törvényszéki vizsgálóbíróhoz pót feljelen-
tés adatolt be, mely a merénylet némely, eddig még 
nem ismert részleteire és az azzal összefügő körül-
ményekre vonatkozik. A pótfeljelentés adatai - me-
lyekről a vizsgálat érdekében ezúttal még nem sza-
bad bővebben szólanunk — igen komoly fordulatot 
fognak adni az ügynek. 

SZENTES I LAP. 

(r.) — Sajtóperünk. Mint már jelentettük, 
Nóvák Józsefnek Pintér Gyula ellen indított sajtó-
perében holnap — apr. 29-én — lesz az esküdt-
széki tárgyalás Szegeden. Az eredményről lapunk 
jövő számában reflektálunk. 

(r.) — .Hő óhajtás." Pákulicz részről rop-
pant buzgósággal sürgetik a szentes-vásárhelyi, szen-
tes-kunszentmártoni és kuiitfzeutmárton-tenyői vas-
utak egyesülését; s buzgóságukban kieszközöltek egy 
sürgető miniszteri rendeletet is; mert hát — ugy 
mondják — az egyesülés az ő szivüknek ,hő óhaj-
tása." Elhisszük nekik. De erre a ,hő óhajtás"-r% 
Szentes valószínűleg azt mondja, hogy: „Majd ha fagy. 

(r.) — A fögimázlnm államosítása egy 
jelentékeny lépéssel haladt előre, s most már való-
színűleg még ebben az évben keresztül vihető lesz; 
mert a tankerületi főigazgató a napokban aláirta az 
átadásról szóló szerződést, uiely a vármegye tavaszj 
rendes közgyűlésében előreláthatólag jóváhagyást nyer. 

(r.) Pótvásár. Az árviz miatt tavaszi vá-
sárunk tudvalevőleg rendkívül rosszul sikerülvén, 

városi batóság — mint haljuk — kezdeaienyezői 
lépéseket tett egy potvásar kieszközlése iránt. A leni-
forgó körülmények között azonban a dologból aligha 
lesz valami, mert az ipartestület ellenzi az eszmét, 
s el kell ismerni, hogy felhozott okai komoly figye-
lemre méltók. 

— Köszönet nyilvánítás. Mindazon roko-
nok, jó barátok és ismerősöknek, kik felejthetetlen 
férjem temetésén f. hó áö-án megjelentek s ez altal 
fájdalmunkat enyhítették — ez uton mondok hálás 
köszönetet. Szentes, 1895. april 28 a gyászoló csa-
lád nevében: özv. P o l g á r S ámue l n é Csúcs 
L i d i a. 

— Elveszett Pólya Bálintné I. t. 667. számú 
házától folyó hó 25-én délután két tyúk, téglás 
színűek, búbosok, gatyások és jegytelenek. A nyomba 
utasító, neve titoktartasa mellett, egy forint juta-
lomban részesül. 

— Nők ügyeimébe. Herényi Jánosné má-
jus 1-től kezdve elfogad tanuló leányokat a kézi-
es rámán való himzésben oktatásra ; továbbá elvál-
lal monogrammok készítését, vagy más finom hím-
zés-munkát, amit dobrámán ellehet készíteni. Érdek-
lődőknek szívesen nyújt bővebb tájékozást ill-ik ti-
zed 246. sz. a. lakásán. 

— Szerelmi tragédia. Orosházán véres sze-
relmi tragédia játszódott le a napokban. Vágó Bá-
lint borbélylegény arra kérte ideálját Steiner Julis 
kát, hogy várja meg, míg a katonasagtoi kiszabadul. 
A lány nem akart várni s ez oly elkeseredésbe haj-
totta Vágót, hogy revolvert rántott és kétszer rálőtt 
a leányra. Mindakét lövés talált, egyik a leány szi-
vébe, másik fejébe fúródott, ugy, hogy Steiner Ju-
liska azonnal szörnyet halt. Vágót üldözőbe vették 
ő azonban a csődületben újból kirántotta revolve-
rét és fejbe lőtte magát. Azonnal szörnyet halt. 

— Ot lövés, egy halott. Véres szerelmi 
dráma történt a napokban Breznobányán. Hőse Ma-
tejcsik J. mülakatos, a ki Salgo-Tarjanban dolgozik 
s azért rándult haza hogy régi imadottjanak keiét 
megkérje. Hanem a szerelmes legényt kikosarazták 
Matejcsik ugy látszik, el volt készülve a kikosara-
zasra, mert alig mondta ki a leány anyja jelenlété-
ben és helyeslesevel a ncui szócskát ruvoiveil rán 
tott elő, két lövést a leány anyjára, egyet a leányra 
s ismét kettőt magára irányzott. Csak az utolsó két 
lövés talált: Matejcsik holtan rogyott össze. 

— Parlamenti küldöttség Pusztaszeren. 
A magyar nemzet legelső nagy történeti emléke, a 
Szeged fölött fekvő Pusztaszer, mint tudva van, 
gyik ünnepi színhelye lesz a millenáris nagy ünnep-

napoknak. A nagy történeti helyen megfelelő impo-
záns emlékoszlop felállítása van tervben s ennek a 
millenáris nagy emleknek elhelyezése ügyeben 
parlamenti bizottságot küldött ki a képviselőház. A 
hét tagból álló küldöttség ma vasárnap száll ki 
Thaly Kálmán országgyűlési képviselő, az ismert 
történettuuós vezetése alatt Pusztaszeren, ahol 
uradalom vendége lesz. Délután bejárja a küldött-
ség a történeti nevezetességű helyet és kijelöli 
pusztaszeri dombnak azt a pontját, melyen fú mii-
leniunn emlékoszlop felállítandó lesz. Csikós János 
uradalmi tisztviselő házánál délben lakomat rendez 
nek a küldöttség tiszteletére, mely az esjti órákban 
bemegy Szegedre. A pusztaszeri szemleo l̂ jelen lesz 
Reizner János, a szegedi kiváló tör^nettudós is, aki 
a küldöttségnek az ismert területen útbaigazítások-
kal fog szolgálni. 

— Aki a menyorszjigba levelez. A 
Marosvásárhely közeieben fekvő Nagyernyén a na 
pókban egy elegáns öltözetű úriember állitott be a 
bíróhoz. Bemutatta magát, hcTgy ő a feltámadott gróf 
Teleki Géza, aki visszatért p. másvilágról. A felesé-
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gét azonbau ott felejtette s most éppen azárt irt 
egy levelet az asszonynak, hogy jöjjön utána. Fal is 
mutatott a bírónak egy levelet, melynek borítékján 
a következő czimzés állott: T. cz. gróf Teleki Gézá-
nénak a menyországba. Az idegen úriember 5 krt 
kért kölcsön a bírótól, |hogy a levelet fetadhaua. 
Spenner Dénes, a biró, rögtön látta, hogy elmehábo-
rodott emberrel van dolga. Kicsalta az őrült írásait, 
melyekből megtudta, hogy hová való s aztán ille-
tőségi helyére, a felvidék egy községébe toloncioltatta. 

— Betegágyból kútba. Scheer Zsuzsánna 
bács-kulai gazdasszony, egy több tagból álló család 
anyja, hosszabb idő ota tífuszban szenvedett. A hosz-
szadalmas betegség a szerencsétlen asszonyt annyira 
elkeserítette hogy éjnek idején egy őrizetlen pilla-
natban a szobábol kiosont a szomszédház kútjába 
ugrott. Leírhatatlan volt a család ijedtsége, mikor 
reggel a betegágyat üresen találták. Hosszú keresés 
után végre feltalálták a boldogtalan asszony holt-
testét a szomszéd udvar kutjában. 

Bor-, sör- és p&iinka-
depóba egy 

üzletvezető m mm 
kerestetik a kispiaezou lévő 

Grünvald-fóle hazba. 
Vállalkozók alólirottnál jelentkezzenek. 

Neuman Jónás. 
Hácz Z s i gmond 

koporsoraktáros, tudatja a mélyen tisztelt 
közönséggel, hogy a felsőpárton a Sinóros-
i ' é le telken újonnan épült saját házában 
lévő fakoporsó üzletét egy érczkoporsó-
raktárral kibővítette; s kéri a nagyér-

demű közönség pártfogását. 

R E D L I N G E R LAJOSNÉ 

óra- és ékszer-üzlete 
Szentesen Kossntü-utcza, 

Veisz Bernát-féle házban, vagy a Farkas-féle 
gyógyszertárral szemben, ajánlja dúsan fel-

szerelt 

óra- és ékszer-raktárát, 
szolid kiszolgálás es legmérsékeltebb árak 

mellett. 

Mzenyéri N ándo r n ak 
Királyságon 2 5 lioid földje, kitűnő jó 
épületekkel együtt eladó. Értekezni 
lehet U. t. 1:25. számú saját házánál. 1V3 

Tekepalya megnyitás és tekeverseny. 
M a vasárnap, april ¿8-án d. u. 2 óra-

kor Ugrai Antal k i s p i a c z i vendég-
lőjében 

T e k e v e r s e n y n y e l 
egybekötött 

Tekepálya megnyitás 
lesz, 

liároni u y e r e m é n ny el, az első: 

egy eleven bárány, 
a második,'. 

egy é b E B s z t o óra , 
• a harmadik: 

10 cfcrb. Wekerle-szivar. 
Nyerő, az, aki három dobásból liét fára, 
elülsői ütve legtöbbet üt. 

Egyszersmind értesítem a mélyen tisztelt 
közönséget, hogy üzletemben, mint eddig, ugy 
ezután is a legjobb és legtisztább 
kezelésű italok kaphatók: igen üuom 
diószegi t'eliér bor 86-iki termés 

liter GO kr., ménesi vörös bor 
0 0 kr., jómiuőségü csongrádi siller bor 

kr., úgyszintén saját főzetésü meggy-, 
törköly- és seprő-pálinka. 

Magamat és Üzletemet a n. é. közönség 

pecses pártfogásába ajánlva, maradtam 

tisztelettel Antal 



S z e n t e s i LÁP . 

elnyerni kívánják, hogy ajánlatuk 10 7o-ának 

1466. aü. 1895. Szentes város adóhivatalától, ^ f 1 * 1 0 , b l ™ l p f , Z Z l e U á í°x ^ 
^ , taikat f o l y ó é v i m á j u s h ó 4 - i k n a p -Hivatalos hirdetmény, j ának <i. e. 10 órájáig hozzám nyújt-

Csongrád vármegye tüzrendészeti szabály- s á k lJe,
1 w , . . ... ~ . , 

rendelete értelmében összeállított tűzoltásra x A korlát tervek és eőszAm.tás Csongrád 
kötelezettek lajstroma a városi adóhivatalban vármegye álwpám hivatalában a hivatalos 
április hó 22-től május hó 6-ig terjedő 15 ó r á k a l a t t megtekinthetők. 

I Szentesen, 1895. april 16. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán 

i szentes—hravásárhelyi h. é. vasut-
érdekeltség h. elnöke 

napon át közszemlére kitétetik. 
A lajstrom betekintésére az érdekelteket! 

midőn felhívom, egyben értesítem, hogy a 
közszemlére kitétel után beérkező felszólam-
lások figyelembe vétetni nem fognak. 3 3 

Szentes, 1895. évi ápril hó 19-én. I _ . , - , 

Nagy József, Hajdú JózseíneK 
*V 3 aü. tanácsnok. a Veker-laposon 6 hold hrre földje nyári 
^ • • ¡ • • • • • • • • • • ^ • • • • • i ^ B használatra haszonbérbe a ónnal kindó. Ér-

tekezni lehet N. Hegy 396. szám alatti ta-
nyáján. 2V2 

A szentes—hmvásárhelyí h. é. vasutérdekeltség h. 
i * A el lökétől. 
66/vasút: 18&. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
k szentes—hmvásárhetyi vaáut Mind-

szent állomásán, a pályaudvar belterületén 

Háziasszonyok figyelmébe 
A legújabb kimélő, könnyű mód a fe-

hérnemű mosáshoz és legszebb ruha 
fény vasaláshoz minden vasalóval elér 

íelállitandó feorlát. elkészítése érdekéből ezen-'hető, ha a Klacksbrunn-féle ezüst 
nel zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek, fehérnemű fényt és mosóport hasz 
s felhívom miudazokat, kik ezen munkálatot|náljuk. 

51 tiám. 

Bel- és külföldi szaklapok állal és a leg-
nagyobb tisztító intézetekben és jobb magán-
házakban mii t a legjobb és legolcsóbb, kü-
lönösen ártatlan szer ismertetett el, mely 
által a fehérnemű hófehér és tükör-fényes lesz. 

Uri és női kábátokon, melyek a hajtól 
a gallérnál zsírosak lettek, csodálatos köny-
nyüséggel kitisztítható a gallér. 

Egy doboz K l a c k s b r u n i l - f é l e „Ha-
vasi gyopár* f e h é r e z t i s t f é n y p o r uta-
sítással 2 0 k r . , . M o s ó p o r * K l a c k s -
brunn-fé le , utasítással 1 2 k r . 

Kapható egyedül : 

Szénássy Ferencz utódánál 
Szentesen. 3V3 

Hely iség-vá l toztatás . 
A .szentesi kölcsönös segélyző 

szövetkezet* részvényeseit ezennel érte-
sítem, hogy a szövetkezet hivatalos helyisége 
f. hó 24 étől kezdve özv. Nyiry Dánl-
el né asszony uri utczai házában 
a posta mellett van. 

Szentes, 1895. april 24. 

Baiázsovits Norbert, 
2 2 igazgató. 

Hol találjuk 
I a legjobb és legolcsóbb bevtisrir-

lási forrást? 

Csak egyedü l 

SZENASSY FERENCZ utóda 
vas- és filszer-üzlet ében, 

a hol öntött és lemez konyha-edények, mindennemű kovács, ács, asztalos és lakatos szer-

számok, rudvasak, tengelyek, vaslemez, öntött aczélok, kovács és drót-szegek, bútor- és 

épület vasalások, gépszijak, tömlők, dobsinek, kapák és ásók, drót, legkitűnőbb ezüst aczél-

ból készült jótállás melletti kaszák kaphatók. 

Továbbá még czukor, kávé, rizskása, gyertyák, mandula, mazsola, amerikai pet-

róleum, Dictrich és fia czég tea és rum kizárólagos raktára. 

Különösen figyelmeztetem a tisztelt közönséget, a nálam kapható sok igen olcsó 
franczfa Cognacra, száraz és olajba tört festékre. 

3V52 

•Eladó vagy kiadó 
Hegedűs Mártonnak a zsidó templommalI 
szebben levő házat mely üzlethelyiségből 
raVt&rrakkal együtt és 2 rendbeli lakásból 
áll. Tudakozódni lehet a helyszínén, vagy 
Lővy Lajosnál a Veisz Bernátné üzlethelyi 

ségében. 3V3 

P é n z 
4%, 4V«% és 5% k a m a 11 á b r a megfelelő tőketör-

lesztéssel 15—60 évig terjedő vissza Üftetés mellett 

ház- és f ö l d b i r t o k r a 
a legelőnyösebb föltételek S 

és legrövidebb idő alatt * 
kapható 

a hatóságilag engedélyezett és törvényszékiig be-
jegyzett . I nga t l an- és F ö l d h i t e l K ö l c s ö n 

Fo r g a lm i I n t é z e t n é l * 

" M T S Z E G E D E N W t 
a Stefánia-sétány nyal szemben. 

Tulajdonosok : 

Szallai és Halmi. 
Bővebb felvilágosítást ád Szentesen Hoftmann 

J a k a b divat-kereskedő. (Hariss-ház). 3V3. 

É^Fábir in Ármin kárpitos és diszitő. 

Butorvevők figyelmébe-

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget szíves tudomására 

hozni, h o g y a K o s s u t h-u t c z á b a n l e v ő 

kArp i t ém asztalos-butor r a k t á r o m b a n 
leszállított árak mellett dus válaszlékban tartok a legegyszerübtől a legfino-

mabbig mindennemű bútorokat. H á l ó , e b é d l ő és s z a l o n bútor beren-

dezéseket, a legújabb divat szorint, olcsóbb mint bármely nagyobb vidéki 

városokban, egy próba vásárlásnál míudenki meggyőződhet. Menyasszonyi 

kelengyéknél különös előnyben részesülnek. 

A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva, 

kérem, hogy a jövőben is üzletemet nagyra becsült pártfogásukban része-

síteni szíveskedjenek. 

Egy j ó házból való fiu tanonczul felvétetik. 

Tisztelettel : 

\ Fábián Ármin, 
4—6 kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 

í Vidéki megrendelések pont. enzköztiltetnek 

Szentes. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos . „Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján. 




