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SZENTESI LAP 
P O L I T I K A I ÉS V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetések árát 
valamint nyilt-térí közlemé-
nyeket kiadó hivatalunk mé-
ret szerint olcsón számit 

Eggyes példányok kaphatók. 
nyomdánkban, Stark N. és 
Srigethy Z. könyvkeresk-ben 

számonként 5 krajczfrért 
Kéziratok vissza tartatnak. 

Megjelenik hétenként háromszor : 
v a s á r n a p , s z e r d á n és p é n t e k e n 

a kora reggeli órákban. 

Főszerkesztő: 

SIMA FERENCZ. 
Felelős-szerkesztő: Lapunk megrendelhető: 

PINTÉR GYULA a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink utján kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Hát pályázott. 
Több mint husz éve írok és beszélek, 

hogy tollammal és szavammal Szentes város 
közéletére befolyást gyakoroljak. S eddig 
meg volt hatalma a tollamnak, s meg volt 
sulyja a szavamnak ; mert tollam soha bérbe 
nem birta senki s szavam csak a szentesi 
48-as pártnak es saját lelkiismeretemnek 
volt törhetetlen tolmácsa. S üusz év óta jön 
itt utánnam egy nagy és hatalmas párt ren-
dithetetlen kitartással azért; mert egy elv 
szolgálatában álltam életemben minőig. Az 
országos politikában hazám függetlenségért 
dobog szivem s ezért ég agy velőmben minden 
gondolat. — S mint e város polgara, nem-
csak eszmékkel és tervekkel szolgáltam Szen-
tes kulturális fejlődése érdekében megindított 
közéleti harczokat ; de ott virasztott lelkem 
e város föl virágzásárt létrehozott minden al-
kotás fölött. Nem a hiúság, nem a tolakodó 
büszkeség ; de a hiven teljesitett polgári kö-
telesség jogos önérzete szólal meg beuneni, 
mikor azt mondom, hogy a l utóbbi 25 év 
alatt közalkotás czimén a város nevében 
lette-e két kő egymás melié téve melyért 
vagy ne irtam vagy ne beszéltem volna ? ? 

életemben ez az első eset, amikor le-
irom és nyiltan kimondom, hogy ; uraim en-
gedjék meg nekem, hogy e varos érdekében 
¿5 év óta kifejtett, lankadatlan küzdelem, pi-
henést nem ismerő munka nevében, ha nem 
is s z ó z a t o t ; de néhány szót kiállthassak 
Szeutes város népének a fülébe. 

Néhány nap múlva városi tisztujitás 
lesz Szentesen. Dönteni fog a városi képvi-
selőtestület a felett, hogy a következő hat 
éven át kiknek a kezébe tétessék le a va 
ros koimáuyzata? 

Dönteni fognak a felett, hogy ki legyen 
a város polgármestere ? 

Ma üurián Lajos a polgármester. Az 
a fértíu, ki á5 évig mint a városi főügyész 
és 5 év óta mint polgármester szolgálja ezt 
a népet. Szolgálja munkás szorgalommal pa-
ritán becsületes kézzel és népe között válo-
gatást nem ismerő atyai gondoskodással, 
emberbaráti szeretettel. 

tiuriánt a szentesi képviselő testület-
nek függetlenségi párthoz tartozó tagjai vá-
lasztották meg. — Miért ? Mert rendíthetet-
len hive volt ennek a pártnak miudig s 
egyik oszlopos tagja a városi tisztikarnak, 
ki tehetségével, jellemének arany tisztaságá-
val már mint főügyész szemefénye volt a 
városi tanácsnak. Alikor a zsan lárral terem-
tett erőszakoskodás ült a v.tros uyakáu, s a 
hatalom elnémilott a városi tisztikarban 
minden elleumoiidást : Ö volt aki felállt a 
zöld asztal mellett s a jogtaposó polgármes-
terrel szemben felkiáltott, hogy : ebbeli a 
teremben nem a polgármester, 
hanem a képviselőtestület pa-
rancsol ! 

A nép jog védelemnek ezen örökemlé-
kezetü megnyilatkozása ja mai korban egy-
magábau is akkora érdem, melyet soha el 
ne felejtsetek ! 

Ez a nyilatkozat csengett a szeutesi 
képviselő testület fülébe 5 évvel ezelőtt, 

mikor Buriánt egyhangúlag megválasztották 
j a város polgármesterévé. Azóta ez az em-
: ber rendeztette a város főutezáját, fúratott 

két ártézi kulat, épitetett közkórházat, ovo-
j dát s a menház létesitésével az ember-baráti 
j szeretet nevében letörölte a város homioká-
I ról a közkoldulás szégyen bélyegét. 

S keresztül vitte a gimnázium államo-
sítását oly előnyösen, hogy ezen egyetlen 
tényével százezer frtnak megfelelő vagyont 
szerzett a városnak. 

Azt hittem, hogy ez az ember ennyi ér-
dem ulán rászolgált arra, hogy a városi kép-
viselőtestület újból egyhangúlag fogja letenni 

, kezébe a város kormányzasáuak pálezáját. 
Kínosan csalódtam. 
Nem azért, hogy nincsen mindenki meg-

; elégedve Burián kormányzásával. Mert hi-
' szen ő ellenzéki ember, természetes, hugy 
a kormánypárt harezba viszi ellene erejét s 
megtesz mindent azért, hogy helyébe — 
kormánypárti embert állítson be — polgár-
mesternek. 

Nem ez döbbent meg engem, s uem ez 
a lesújtó a szentesi lüg^t'euségi pártra, tia 
nem az, hogy Burián éllen a független-égi 
párt akarata és tihakozasaval szemben Ba 
logh János Szentes város országos képvise 
lője pályázik, az a Balogh János, kit a szen-
tesi függetlenségi part választott meg (rsz.i-
gos képviselőnek, kinek — bármiként álljon 
is ma közte és a párt között a viszony — 
mindaddig míg ki nem lépett a pártbúi — 
feltétlen kötelessége tiszteletben tartani a 
part határozatát. 

Elutasítom lelkemből a személyes moti 
vunióknak és érzelmeknek még az árnyékát 
is, de a szeutesi iüggetleuségi párt nevében 
fel kell emelni tiltakozó szavam ezen eljárás 
ellen. Mert ha a szentesi függetlenségi párt 
nem jelölte a polgármesteri állásra Balogh 
Jánost, — akkor melyik partnak a jelöltje 
ő? — A kormánypárté! Lehet-e egy függet-
lenségi párti országos képviselő saját partjá-
val szemben jelöltje a kormánypártnak? 
leheti — Mikor? Ha elárulta a pártját s 
mag.U átjátszotta az ellenpárt szolgalatára. 

Nem fjlytatom ezt az elmélkedést, mert 
következtetésemmel magamuak a legkínosabb 
szemrehányásokat kellene tennem, s mások 
nak egész közéletét kellene összezuzuom. 

A s z e n t e s i f ü g g e t l e n s é g i 
p á r t t n i n d e u á r u l á s t k i b í r és t u ) 
é l h a t a l m á v a l . A városi képviselőtes-
tületnek azon tagjai, kik a függetlenségi párt-
hoz tartozuak Burián Lajos polgármester je 
löl'sége mellett foglalnak egyértelműleg állást. 

A kormánypárt ten.it hasztalan szövet-
kezett Balogh Jánossal, hogy együtt leverjék 
a szentes, függetlenségi pártot; ha csak 
harmadik szövetséges társul maguk mellé 
nom veszik a hivatalos visszaélést és szuro-
nyos erőszakot: p á r t u n k g y ő z e l m e 
m i n d e n e k f e l e t t v a l ó és f é n y e s 
les« . ; mert nincs e párnak egyetlen elvhü, 
becsületes tagja se, ki bármi czimén, bármi 
néven a kormánypárttal szövetkezve fogion 
kc^et ellenünk a harezra ! Sima Ferencz. 

Az országgyűlésből. 
Sima Ferencz mentelmi ügye — 

A képviselőház csütörtöki ülésében Sima Fe-
rencz személyével kapcsolatban két mentelmi úgyet 
is targyal amelyek nagy és heves vitára szolgál-
tattak alk. t. Mindkét mentelmi ügy a Mátéffy 
Kai ma n is etes merényletéből keletkezett. 

Tudvalevőleg Mátéfí Kálmán főszolgabíró tavaly 
a szentesi vasútállomásnál orozva megtámadta és 
fejbeütötte Simát, amiben Ugrón Gábor a képvise-
lői mentelmi jog megsértését látta, s bejelentette az 
esetet a képviselőháznak. A mentelmi bizottság 
azonban — ellenzéki képviselőről és épen Simáról 
lévén szó — természetesen nem látta a mentelmi 
jog megsértését fentforogni. 

Az erről szóló bizottsági jelentést Krajcsik Fe-
rencz előadó terjesztette elő. Ugrón Gábor kelt ki 
először élesen a jelentés ellen. Egy képviselőt — 
úgymond — lebunkóz egy közhivatalnok. £zen tette 
és cselekedete nem magán természetű, mert hiszen 
kifolyasa Simának a megyei életben és a képviselő-
házban tanúsított magatartásának és akkor 'de áll 
a mentelmi bizottság es azt mondja, hogy a men-
telmi jog nincs megsértve. Ha azonban valamely 
kedves kormánypárti fejet horpasztottak volna be, 
a mentelmi jog bizonyara meg volna sértve. Bot-
rány, hugy a törvényhozás az inzultusért nem akar 
elégtételt venni botrány, hogy csupán a törvény 
rendes útjára utasitja azt. iloranszky Nándor és 
Polónyi hasonló szellemben szólottak, mig Cborin 
Ferencz, a mentelmi bizottság elnöke a mentelmi 
bizottság álláspontját igyekezett védelmezni Kraj-
csek Ferenczczel, az előadóval egyetemben. 

A többség természetesen elfogadta a jelentést, 
de a borzasztó, fölháboritó, czinikus finálé ezután 
következett. Simanak ugyanezzel az ügygyel kapcso-
latos mentelmi esetét terjesztették elő és minthogy 
itt Sima kiaditásat kérték: a bizottság természete, 
sen kiadta. Ez ellen a fölháboritó eljárás ellen elő-
ször U.'ron Gábor emelt szót. majd Horváth Gyula 
vázolta röviden az elfajult Csongrád megyei álapo-
tokai, ecsetelte az ott folyó kétségbeesett hajszát, 
fis szembenallitván a bizottság két jelentését, a ma-
gán- e» köztermészetü ügyeknek nevetséges defini-
cziójat. az ellenzék zugó helyeslése közt az a néze-
tét fejezte ki, hogy ily körülmények közt függesz-
szék fői magat a mentelmi jogot, töröljék azt el, 
mert annak igy sem czélja, sem értelme nincs. Po-
lonyi es Varady Károly hasonlo felszólalása után a 
mentelmi bizottság elnöke, Cborin Ferencz is belátta 
a bizottság álláspontjának a tarthatatlanságát es 
azt indítványozta, hogy az úgyet utasítsák vissza a 
mentelmi bizottsághoz; amit azután el is fogadtak. 

Az ülés ezen része a következőleg folyt le: 
K r a j t s i k Ferencz előadó : T. képvi-

selőház ! A mint az előbbi esetben előadni 
volt szereucsém, azon alkalommal, a mikor 
Sima Ferencz képviseld ur a szeutesi indó-
házban Mátéffy Kálmán által megtámadtatott, 
Mikecz Ödön árviztarsulati titkár Sima Fe-
rencz képviselő urat abból a szándékból, 
hogy a dulakodasnak véget vessen, megfogta. 
Sima Ferencz képviselő ur abban a hitben 
lévén, hogy Mikecz Ödön ennek az egész 
dolognak végrehajtásában büurészes, és hogy 
őt megtámadási száudékkal fogta meg, Mikecz 
Ödön ellen is orgyilkossági és gyilkossági 
kísérlet miatt feljelentést te t az illetékes tör-
vényszéknél. A vizsgálat elrendeltetett, ítélet 
is hozatott, azonban, ámbár Sima Ferencz 
képviselő ur az eljárás folyamában a Mikecz 
Ödön ellen emelt vádat visszavonta, — mi-
után a cselekmény hivatalból üldözendő cse-
lekményt képez, a bíróság belemeut az ügy-
uek érdemleges elbírálásába és Mikecz Odöut 
felmentette; — a kir. tabla hasonló értelem-
ben hozott határozatot. 



Előállt tehát az a tényállás, hogy Mikecz 
Ödön az ő előadása szerint hamisan és alap 
ta'anul lett vádolva olyan cselekményért, a 
mely csakugyan a btk érte'mében megtorlás 
alá esik. Miu*án pedig ez a rágalmazás és 
hamis vádaskodás tényálladékát állapítja 
meg, Mikecz Ödön ezen indokból Sima Fe-
rencz ellen bűnvádi feljelentést tett. A kirá-
lyi űgyészsé az eljárásnak helyét látván, 
azt indítványozta, a törvényszék pedig elren 
delte, és e végből Sima Ferencz képviselő 
ur mentelmi joginak felfügges tését kéri 
A bizottság bünlető cselekményt látván fen-
forogni, a mfintelmi jog felfüggesztését ille-
tékes bírói hatóság kérvén, azt véleményezi, 
hogy Sima Ferencz képviselő ur mentelmi 
jogát felföggesztfini méltóztassék. 

Kérem a bizoMság indítványának elfoga-
dását. (Helyeslés jobbfelől.) 

U g r ó n Gábor: T. ház! (Za\) 
E l n ö k : (Csenget.) Csendet kérek. 
U g r ó n Gábor : Az imént méltóztatott 

dönteni a Sima Ferencz megtámadása követ-
keztében fenforgó mentelmi ögy felett. Most 
arról van szó. hogy midőn Mátéffy Kálmán 
Sima Ferenczet bunkós bottal megütötte és 
Sima Ferencz a m^torlás czéljából helvéről 
felugrott, -kkor Sima Ferenczet Mikecz Ödön 
megfogta, hogy Mátéffy Kálmánon elégtételt 
ne vehessen. Nagyon természetes, hogy Sima 
Ferenc?, bűnvádi feljelentéit tett Mátéffy Kál 
mán és az őt lefogd Mikecz ellen is, mert 
az első pillanatban a tényállás nem volt 
máskép felismerhető, mint hogy a két férfi 
egyetértéssel járt el ellene. Az imént a Ház 
kimondolta, hogy Mátéffy Kálmán ügyében 
mentelmi sértést nem lát. A vármegye meg-
tette azt a botrányos magaviseletű embert 
helyettes főszolgabírónak, később meg is vá-
lasztatta főszolgabírónak. Most már arról van 
szó, hogy Mikecz Ödön ur rágalmazás és 
hamis vádaskodás miatt panaszt emel a bí-
róságnál Sima Ferencz úrral szemben. Na-
gyon természetes, hogy a Sima Ferencz ur 
ellen hajszát folytató hatóságok ezt a vád t 
felvették, annak helyt adtak, és most kérik 
a t. háztól Sima Ferencz kiadatását. 

A mentelmi bizottság megint arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy itt Sima Fe- j 
rencz képviselő ur mentelmi jogát fel kell j 
függeszteni, és őt bíróság elé kell állítani, j 
Engedje meg a t. ház, de pirulnom kell ; | 
(Igaz! Ugy van. Zajos helyeslés aszé'sőbalon.)! 
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mert ha egy késheprv'g menő rolitikai tusá 
ban élő megye kebelében oly elvadult öldö 
zési mániában szenvedő emberek egy más 
ellen ily kereseteket és pereket indítanak, és 
mi tudjuk, hogy Sima Ferencz képvisel? ur 
ellen évről évre, hónapról hónapra a bűnvádi 
keresetek és feljelent'sek egész özöne jön a 
mentelmi bizottsághoz, a mely feljelentés, k-
ből Sima Ferencz mindig épen és ' ai nélkül 
került ki; akkor, ha ily botrányos eset al 
kalmával valaki, a ki Sima Ferenczet meg-
gátolta és ezért ellene jelentés tétetett, — s a 
mint a mentelmi bizottság t előadója kifej 
tette, midőn Sima Ferencz meggyőződött ar-
ról, hogy nem voltak egyetértésben, pana-
szától elállott — s ha a hivatalos hatóság 
ezt, mint hivatalból üldözendő cselukménvt 
folytatta és ugy az első, mint a másod és 
harmadbiróság ítélete, már nem Sima Fe 
rencz kezdeményezésére, hanem a kir. ügyész 
ség vádolása alapján hozatott meg ; hogy 
akkor ebben a mentelmi bizottság Sima Fe-
rencz képviselő úrral szemben nein lát zak-
latást, ezt én botrányos esetnek tar'om. 
(Élénk helyes'és a bal és szélsőbaloldalion.) 
Mert ha valami, az ilv eset üldözés és zak 
látás; a háznak pedig kötelessége ejjy kép 
viselőt a zaklatással szemben megvédeni 
(Igaz ! Ugy van ! a bal és széJsőbaloldalon.) 
A képviselőház mentelmi bizottsága nem arra 
való, hegy ha egy képviselőn sérelem esett, 
ne nyújtson segédkezet hogy elégtételt ve-
hessen, de segédkezet nvuitson, ha egy el-
lenzéki képviselő van megtámadva, hoiry az 
hétről-hétre, hónapról-hónapra üldöztessék. 

Nem fogadom el a mentelmi bizottság 
indítványát. (Élénk helyeslés a bal- és szél-
sŐbalold Ion.) 

E l n ö k : Kíván még valaki szólani ? 
I l l y é s B á l i n t i e g v z ő : Horváth 

Gyula! 
H o r v á t h G v j i l a : T. ház! (Halljuk!) 

Én azt hiszem, a legnagyobb visszaélések 
egyike, a mit lehet gyakorolni a képviselő-
házzal, hogy a képviselőházat annak te intik, 
a hol a magánbosszu a magánérdekek, ha• 
kielégítést keresnek, itt a mentelmi bizottság-
ban azt meg is találják (Helyeslés a szélső- | 
baloldalon) és oly dolgokra használjak fel a 
képviselőházat és annak mentelmi bizottságát, 1 
a melyeket az én mer gyŐzŐdésem szerint ugv 
a háznak, mint a me telmi bizottságnak el 
kell magától utasítani. (Helyeslés balfelől) 

A SZENTESI LA? TAfcCZAJA, 
A párbaj halottja. 

— Beszély. — (11) 
Irta : Sima Ferencz. 

— Papp Boriska amit soha nem tett — 
megragadtak ezemet. — Tivadar, az öné leszek. Tu-
dom, hogy megbánja, tudom, hogy szerencsétlenség 
vár rám, de az öné leszek. 

Azt a formás isteni termetet ekkor karoltam 
át legelőször és megcsókoltuk egymást. 

Hosszú véghetetlen hosszú és örökké édes 
csók volt ez. Itt ég ma is ajkamon. S bár lelkem-
ben harag és a keserűség véghetetlen árja foly; ez 
a csók édes, felejthetetlen marad örökké ! 

Itt megállt Andrássy Tivadar s hosszú ideig 
nem folytatta beszédét, pedig oly sóvárogva lestem 
ajkáról minden szót, mert volt valami rendkívüli 
és drámai ennek az embernek előadásában. 

Sokáig tartott ez a néma csókba fojtott öle-
léa, kezdé ismét érdekes előadását, Mn is 
össze borzong minden csontom, velőm, ha az 
ittasultságra éa kéjre gondolok, mely idegeimen 
árjadozott, mikor e szép lányt, ez isteni lényt elő-
ször karjaim között tart ám. Nem tudtunk szólni 
egyőnk ae. Mit csinál a természet, mikor a nappir-
korMán az éltet adó hajnali harmat permetezve 
hull: beleleheli lelkét a földbe, a fűbe a virágokba 
a ax aurura egy perczre elül, hogy a pillanatnyi 
asent csendh n at é!ot mindont megtermékenyítő 
ereje zavartalanul hajthassa végre azt a vegyi fo-

lyamatot, mely a hideg röpből életet, a vir̂ pból i'-
latot csal elő. — A természet törvényeinek eme 
szent csendje szált reánk is s lelkemből fohászt fa-
kasztott az ég felé, honnan láthatatlan kezek szórják 
az ifjú szívre a szerelem virágának termékenyítő 
hímporát. 

Részeg voltam a kéjtől, fáradtan rogv»am ejry 
székre, mikor a lány kibontakozott karj im közül, 
elfordult tőlem s nyögve sóhajtott föl. hogy : istenem, 
ha ezt látta volna valaki P 

— Oh istenem! kiáltottam én: mért nem 
látta ezt az egész világ P! 

— Tivadar ! Ha ezt az anyám megtudia P 
— Oh Borcsa, mi lehetett ő magához képest, 

s ennek daczára nem szeretett e ő is s nem en-
gedte-e, hogy megcsókolják P 

— De én ? Igy megfeledkezni magamról P A 
lány nefelejts kék szemének ragyogó egén egyszerre 
felhő borongott és két nagy könycsopp gördült vé-
gig üde. ártatlan arczán. 

— Boriska ! — kiáltám Micsoda gyerekes ér-
zékenykedés ez P 

A lány atlasz fehér kötényének egyik sarkával 
hirtelen megtörölte arczát és szemeit. Én hozzá-
siettem uj ölelésre nyújtottam karom, ő szelíden 
eltolta kezemet. Ugy-e Tivadar mondá szinte pi-
tyergő hangon nem árulja ezt el senkinek P 

— Oh be szeretnék vele eldicsekedni az egész j 
világnak. 

Hogy én egy ledér, könnyelmű leány vagyok P 
— Oh nem, maga egy szent nekem. — De 

hogy szeret ezt óhajtarám fü'éhe k'áltani a világ-
nak. Miért kelljen azt titkolnom, hogy a inenyor-

60 i«ám. 

Hiszen nem most kezdődik, már 7 vagy 8 
esztendeje folyik egy kétségbe esett hajsza, a 
melyet Csongrádvármegyében azok az admi-
nistrativ állapotok, a melyeket az eddigi kor-
mányok megteremtettek és a melyek ott a 
közéletet tönkre tették, idéztek elő. s a mely 
napról napra megfordul itt a képviselőház-
ban. Bűnügyi feljelentések, a legnagyobb 
erőszakoskodások és visszaélések, a melveket 
már takargatni, leplezgetni nem lehet. 

Akárhányszor volt alkalom rá, hogy az 
illető belügvminiszter magi is kénytelen volt 
azokat itt beismerni. Mikor egy megyébe i 
ilyen áll potok vannak és mikor a politikai 
viszonyok annyira feldúlták ott a közéletet, 
(Igaz ! Ugy van! bal és szélsőbaloldalon.) 
hogy a tetlegességre mennek át az emberek 
a hol 9 képviselőt megtámad ák és leütik 
mint a kutyát, ha fel akar utazni ide a fő-
városba ; akkor előállnak ezzel és azt mond-
ják, hogy ez n ncs causalis nexusban, mert 
az az illető nem ebben akarta megaka-
dályozni, hanem magán-bosszunak volt ál-
dozata Mikor azután bekövetkezik az, hogy 
az a képviselő maga magát akarja védelmezni, 
de ebben a védelmében megakadályozza őt va-
laki s a képviselő, miután meggyőződött az 
ellenkezőről, maga vonja vissza, a tett pa-
naszt, de a kir. ügyész nem vonta vissza, 
mert büntetendő cselekmény, mert a k r. 
ügyész a kormány hatósága alatt áll, és a 
kormány utasításai szerint köteles eljárni. 
(Ugy van ! balfelől) akkor a mentelmi bizott-

kimondja, hogy itt igenis a mentelmi 
jog felfüggesztendő, az illető képviselő ki-
adandó s itt zaklatásnak esete fenn nem forog. 
Hát, hol nincsen akkor zaklatás, ha itt nin-
csen ? (Élénk helyeslés a bal és szélsőbalol-
dalon ) Ugyanavval a lélekzettel, a melyiVkel 
előadták, hogy mentelmi eset fenn nem for-
gott, a mikor Simát képviselői kötelessége 
teliesitésében megakadályozták, ugyan vval a 
lélekzettel adja elő a képviselő ur, hogy a 
mikor ő viszavonta a panaszát és ezt nem 
ő, hanem a kir. ügyész tartja fen akkor itt 
zaklatásról szó sincsen. Hiszen a képviselő-
ház igazságérzetében renditik meg a hitet, ha 
a képviselőház ilyen indítványokat elfogad. 
(Élénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) De az 
nem lehet t. ház; vagy van komoly men-
telmi jog és akkor ez a me telmi jog entar-
tandó a ház minden tagjára nézve, (Helyes-
lés a szélsőbaloldalon) vagy pedig nincsen, 
és akkor ne tréfálkozzuuk itt e házban ev-

szágot meglelem s szíttam virágainak illatát s meg-
csókoltam a port, melyen az angyalok lába tapo-
sott? Miért kelljen némán vezekelnem most, mikor 
beszélni, ujjongni vágyom, hogy az emberek boldog 
együgyűséggel hirdethessék részegségemet ?! Oh 
Boriska, ne kívánj tőlem lehetetlent. Nem birok, de 
nem is fogok hallgatni. Irigységükben hadd pukkad-
janak meg az emberek. — S a lány hasztalan 
ellenkezett tovább, újra átkaroltam derekat s raeg-
eskettettem uira, meg újra tízszer, meg százszor, 
hogy szeret, hogy boldogítani fog örökkön-örökké! 

S azután u ból megfeledkezett magáról, s en-
gedé, hogy forró ajkára tapasszam égő ajkamat, s 
öleljem karcsú derekát inely mint a KI ánoni czéd-
rus hajolt, simult hozzám. Alabástrom fehér karja, 
mint szederinda fonta át nyakamat. Istenem miért 
nem haltam meg ekkor ? A szerelem e szent ártat-
lan áradotásának pillanata a legmélységesebb édfs-
sége a föld minden gyönyörének. Aki ezt é'vezte 
tisztán, elfeledve mindent ami bennünk rög és mu-
landó. átadva lelkét az érzelmek mélységének, a 
gondolatok magasságának, a vágy minden gerjedel-
mének, a sejtelmek minden édes titkának, oh az 
tu ĵa csak mi a szerelem, mí egy édes álom, mi a 
földdel ös«7.ekötőtt üdvössége a mennyek országának. 

Én. kiáltott föl ez az ember, s szinte őrületet 
árult el hangja, én ki ekkor öleltem őt, s fürdöttem a 
szerelem álmában, tudom, hogy mi a földi menny-
ország ! — S most egyszerre hirtelen hozzám for-
dult, s azt kérdé egyszerre átváltozott, fojtott han-
gon : kiváncsi rá, hogy tudom-e mi a pokol P 

L< irom e*t 's ! 
(Folytatása következik.) 
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vei a mentelmi boggal, akkor fel kell füg-
geszteni a mentelmi jogot általában és a ház 
mondjon le arról a jogáról, a helyett, hogy 
visszaéljen vele, mint a milyen visszaélés ez 
a propositiója a bizottságnak. (Helyeslés bal-
felől.) 

A magam részéről kijelentem, hogy mert 
az igazsággal a törvénynyel, a méltányosság-
érzettel ez a javaslata a mentelmi bizottság 
nak nem fér össze, én azt el nem fogadom. 
(Élénk helyeslés és éljenzés balfelől.) 

P o 1 ó n y i Géza : T. képviselőház ! Ne 
kem az adott esetre vonatkozólag a t. több-
séghez egy kérelmem van. A mai nap is 
fényes bizonyságot tehet a mellett, hogv mi 
itt az ellenzéken a mentelmi kérdéseket so-
hasem kezeltük ée sohasem kezel ük párt-
szempontokból. Én ehhez a dologhoz annak 
személyes vonatkozásain és indokain kivül 
tisztán jogi szempontból akarok hozzászólani 
a megfelelő praecedenseknek is viWgl'tba 
helyezésével. (Halljuk ! Halljuk !) Mi a men-
telmi bizottságnak javaslatát halljuk, a mely 
röviden ez; a mentelmi jog felfüggesztendő. 
T. képviselőház! Ez a tétel igy, a mint H 
van állitva, nem áll meg, mert annak egy 
constitutál eleme hiányzik, t i. annak a ku-
tatása, hogy zaklatás esete nem forog fenn. 
(Ugy van ! balfelől.) Szóval a képviselőház-
nak érdemlegesen is bepillantást kell vetni 
az ügybe, vájjon nem lát e zaklatást fenn-
forogni azon ese ben is, ha jogilag consti-
tuált tényálladék és competens biróság meg-
keresése áll is a képviselőház előtt. Erre 
nézve, hogy ez igy van, én bőséges példákat 
szolgáltathatok csak a mai ülésből is. (Hall-
juk !) A t. képviselőház p. o. ma Kubinyi 
Gézának a meneteimi jogát nem függesztette 
fel. Mi is megszavaztuk, (Ugy van balfelől.) 
de nem számoltunk azzal, t. képviselőház, 
hogy utólagosan ilyen vitát kell folytatnunk, 
mint folytatunk most, mert én köteles vagyok 
mint jogász constatálni, hogy a mentelmi bi-
zottságnak a Kubinyi esetében elfoglalt állás-
pontja homlokegyenest a törvénynek mond 
ellent és nyilvánvalólag helytelen felfogás. 

Elnök: Kérem a képviselő urat, ez a 
jelentés nem forog napirenden, méltóztassék 
ehhez szólani ! (Zaj a szélsőbaloldalon.) | 

Polónyi Géza : T. képviselőház és mé-
lyen t. elnök ur, én csak azt akarom de-
monstrálni, hogy ez a két fak or maga nem 
elég arra, hogy a mentelmi jog felfüggesz-! 
tessék, ha zaklatás esete forog fenn é3 azt 
akarom demonstrálni, hogy ámbár a men-
telmi bizottság oly érvet hozott fel, a meiyet 
pl. én nem helyeslek, hozzájárultam a men-
telmi bizottság javaslatához. Miért ? Azon 
okból, mert rám nézve még az is elégséges, 
ha csekély kötelességszegés az, a melylyel 
egy képviselő vádoltatik, nehogy nagyobb 
kötelességében gátoltassék meg, én csekély 
ségekért, pl. egy rendőri kihágásért, a melyet 
a képviselő este akkor követett el, a mikor 
a színházból kijön és az utczán bizonyos 
dolgát végzi el, (Derültség a szélsőbaloldalon.) 
nem adom ki, pedig fennforog a constituált 
tényállás és competens hatóság kéri a k i i 
adatást és én még sem fogom azt kiadni, | 
mert ha a mentelmi jognak valami értelme 
van, ilyenekre a képviselő kiadását nem 
szabad kiterjeszteni. (Ugv vau! balfelől.) 
Már most, t. képviselőház, ott felállították a 
tételt: „mert nincs miniszteri meghatalma-
zás.« Jól van, t. képviselőház, ott a csendőr 
meg lett támadva, de nem üldözhető a tá-
madás, mert miniszteri meghatalmazás nin-
csen. A ki a törvényt el dvassa, világossá 
válik előtte, hogy a hadi tengerészet, hon-, 
védaég és hadsereg részére miniszteri meg-
hatalmazás csak akkor igényeltetik rágalma 
zás esetében, hogy ha egész testület, vagy 
annak egy része, p. o. egy para .csnoksága 
van megsértve, nem pedig akkjr, a mikor 
egy szál csendőrről van szó. De mi meg-
nyugodtunk. Most az a kérdés, hogy a jelen 
esetben érdemes-e és szükse¿es-e az, hogy 
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a többség velünk szemben pártkérdést csi-
náljon a mentelmi jogból, igen, vagy nem. 
(Ugy van ! Ugy van! a szélsőbaloldalon. 
Egy hang balfelől : Mindig azt csinál. Ellen 
mondások jobbfelől.) 

Miként áll az eset röviden ? Sima Fe-
rencz képviselő urat az állomáson megtá-
madták. Az egyik bunkó al fejbe ütötte őt 
s mikor jogosult önvédelmében lépett fel, 
nem azért, hogy megtorló intézkedést tegyen, 
hanem hogy védelmezze magát, akkor a má-
sik megragadta, hogy ezt ne tehesse A kép-
viselő meg lévén fosztva akár önvédelmi 
jogának gyakorlásától, akár az azonnal való 
megtorlástól, a biróság elé viszi panaszát. 
Kell-e ahhoz még commentár, hogy ezt csak 
jóhiszemű ember teheti, hogy ad is feljelenti, 
a ki őt megragadta, mert abban a hitben 
volt. hogy az is előzetes egyetértésben volt 
a másikkal? (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 
Es midőn a képviselő meggyőződik a tár 
gyalások és a vizsgalat folyamán arról, hogy 
azt az embert ártatlanul elentette fel, mert 
az tényleg nem volt előzetes egyetértésben, 
akkor visszavonja panaszát s a királyi ügyész 
hivatalbél folytatja a vádat. Most nem elég 
az, hogy a szolgabíró büntetlenül, de nem-
csak büntetlenül, hanem megjutalmazva 
(Ugy van! Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 
lebunkózza az állomáson Sima képviselő 
urat, de ebből most még az következik, 
hogy a képviselőház nyújtson segédkezet és 
a képviselő adassék ki a büntetőbíróságnak 
azért mert jóhiszemüleg kiterjeszteni merte 
a leljelentést arra is, a ki őt megragadta ! 
Ha ez nem zaklatás, akkor nem tudom, mi 
az ? (Elénk helyeslés a szélsöbaloldalon. Egy 
hang balfelől : A ház maga zaklatja!) En 
ilyen aberrátiót — őszintén megvallom — a 
mentelmi bizottslg részéről sohasem tapasz-
talt ira, tiszteletre méltónak tartottam a men 
telmi bizottság eljárását, eltekintve azoktól 
az esetektől, a hol a politikai pártérdekek 
talán szükségkép domináltak. 

Ebben az esetben azonban, engedjen 
meg a mélyen t. előadó, a bizottság eljárása 
nem objektív. Mert a t. bizottság feltalálhatta 
volna azokat a motívumokat, — hisz előtte 
van a tényállás, — a melyekből kétségtele-
nüi kitűnik, ho»y ha Sima Ferencz képvi-
selő urat kiszolgáltatjuk, először nincs az a 
biróság, a ki őt elitélje, mert jóhiszeműsége 
több, mint nyilvánvaló, ennélfogva csak zak-
latásról lehet szó, (Ugy van ! Ugy van ! a 
szélsöbaloldalon.) másodszor pedig arra, hogy 
egy képv selő nyilván ártatlanul meghurczol-
tassék a büntető biróság előtt, nekünk uincs 
okunk segédkezet nyújtani. Vagy pedig igaza 
volt Horváth Gyula képviselő urnák, hogy a 
mentelmi jog üktiv, a mely pártérdekek szol 
gálatára áll, nem pedig a képviselőnek köz-
joga, és nem annak drága kincse. 

Ezért nagyon kérem a t. képviseiőházat, 
különösen a többséget, méltóztassék a men-
telmi bizottság javaslatának elvetésével a 
mentelmi jog felfüggesztését mcgtagaeni. 
(Élénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

I l l y é s Bálint jegyző : Váradi Károly! 
V á r a d y Károly : T. ház ! Én is csat-

lakozom azou érvekhez, a melyeket az előt-
tem szóló t. képviselő ur felhozott. Nekem 
is az a véleményem hogy arra az esetre, 
ha Sima képviselő ur mentelmi jogát a ház 
felfüggesztené egyenesen a zaklatásnak, az 
üldöz'suek adna helyet. Ez teljesen világos 
a törv nyből, a mely megmondja, hogy mi-
dőn hamis vád miatt akar a képviselőház 
kiadni valakit, akkor legalább az addig is-
mert tényállásból tudni kelbne azt, hogy 
tudva hamisan vádolta Sima képviselő uraz 
illetőt. Miután arról szó sem lehet, hogy ő 
hamisan vádolta volna dr. Mikecz Ödönt, 
mert hiszen az illető a támadásnál jelen volt -
és Sima képviselő ur karját lefogta, evidens, i 
hogy hamis vádról beszélui nem lehet. 

Ép azé t nem elégszem meg azzai, miut, 
az előttem szóló képviselő urak, hogy ellene! 

szólok az indítványnak, hanem bátor vagyok 
a következő inditványt benyújtani: (olvassa) 
.A ház a fenforgó esetből kifolyólag Sima 
Ferencz képviselő ur mentelmi jogát nem 
függeszti fel. • 

Ajánlom indítványomat elfogadásra. (He-
lyeslés a szélsőbaloldalon.) 

E l n ö k : Kiván meg valaki szólani f 
C h o r i n Ferencz: T ház! Az eddig 

hallottak bennem is azon meggyőződést kel-
tették, hogy a felhozott érvek után a kérdés 
ujabb megfontolása k;vánatos. (Helyeslés 
balfelől) Én, mint a bizottság elnöke, a do-
log természetéből kifolyólag nem szólhatok a 
bizottsági jelentés ellen, de nem vélek véteni 
a ház szokásai ellen, ha inditványt teszek 
arra nézve, hogy a ház ezen jelentést u:abb 
megfontolás véget» küldje vissza a mentelmi 
bizottsághoz. (Élénk helyeslés.) 

Legyen meggyőződve a t. ház, hogy ben-
nünket soha semminemű személyes motívum 
nem vezet. Mi tévedhetünk meggyőződésünk 
megállapításában, arra való a ház, hogy felül-
vizsgálva jelentésünket, esetleges tévedésein-
ket helyreigazítsa. 

Miután a fenforgó esetben azokat, mik 
itt előterjesztettek, elég fontosaknak tartom 
arra nézve, hogy e kérdés reconsideratió 
tárgyává tétessék, bátor vagyok indítványo-
mat elfogadásra ajánlani. (Általános élénk 
helyeslés.) 

E l n ö k : Kiván még valaki szólani a 
tárgyhoz ? Senki sem ; a vitát bezárom. Most 
felteszem a kérdést. 

Első helyen van Chorin képviselő urnák 
az indítványa az ügynek a bizottsághoz való 
visszautasítása iránt, a nélkül, hogy a ház 
bármit mondana érdemileg. Azután követ-
kezik a mentelmi bizottság jelentése. Ha az 
nem elfogadtatik, akkor el van fogadva az 
elleninditvány. 

Felteszem tehát előbb Chorin képviselő 
ur indítványára a kérdést. Kívánják felol-
vastatni ? (Nem !) Kérem azokat, a kik Chorin 
képviselő ur nditványát elfogadják, álljanak 
fel. (Megtörténik) Többség. A ház ennél-
fogva ezen ügyet a mentelmi bizottsághoz 
visszautasítja u<abb megfontolás végett. 

Tisztújítási krónika. 
Mai krónikánkat egv kis reminiszczencxióval 

kezdjük. 
Tasnády polgármesterré választatása (?) alkal-

mából azt irta egyik fővárosi lap tudósítója lapjá-
nak az itteni városi képviselőkkel folytatott beszél-
getéséről, hogy sok kedves és érdekes apróságokat 
hallott tőlük 

Többek közt egy városi képviselő azt mondta 
neki : 

— Lássa a tekintetes ur, nem nekünk való 
embpr ez a Tasnády. Nem volna szabad neki el-
fogadni a polgármesterséget, mert hiszen látja, hogy 

| nem kell. Már én csak a mondó vagyok, hogy : 
Csúf élet az orcza-kenyér, 
Hozzám ugyan sohase fér, 
Inkább ugy eszem kenyerem, 
Hogy kapa verje tenyerem. 

Mit szól ehhez Balogh János, olvasta ő is ezt 
és akkor tetszett neki. • 

Azt híresztelik, hogy Burián Lajost nem is 
kandidálják igy aztán Balogh beevez majd a pol-
gármesteri székbe Mondiák azt is, hogy Balogh 
ennek előre örül, miután igy Bánfalvi révén biztos 
kilátása van. 

Ugyan ugyan! Hát azok dehonesztálják előre 
Baloghot, a k k megakarják választani, azok hir-
detik róla ezt a képtelenséget, hogy ő a polgár-
mesteri állást olyan uton elfogadja, mint a hogy őt 
5 évvel előbb kizárták onnan P 

Erek a jóakaró barátai ezzel az egy híreszte-
léssel is elvettek tőle sok szavalatot. Minek ártanak 
neki, mikor ő a légynek és a kormánynak se vét P 
Baioghot pedig mi, kik itt ellene vagyunk, becsül-
jük annyira — daczára az ő hü választói rágalma-
zasának — hogy ily uton nem ülne a polgármes-
teri székbe. 



Ilyen mozgalmas napokbari, mint a milyen 
tisztújítás ideje, sok mindenféle hír kel szárnyra. 

Többek közt azt is rebesgetik, bogy Balogh 
János, ha polgármesterré megválasztatík, a közgyü 
léstől 6 évi szabadságot akar kérni s csupán havon 
ként elseje táján kopogtat be a közpénztárhoz. 

Már azt is tudni vélik, hogy mivel indokolja 
meg Balogh ezen kérelmét és komoly elhatárorázását. 

Azzal, hogy neki jelszava egy ismeretlen vala-
mi : a munka, de meg igy tett ő az országgyűlé-
sen is. 

Hogy az ország vagy a város adja-e a fizetést, 
az neki teljesen mindegy. 

* 

Különben hire járt, hogy tekintettel a fenn-
forgó körülményekre, Balogh János be sem adja a 
pályázatát, visszalép, t a k a r o d ó t fú. 

Bizony, bizony nagyon okosan teszi, ha ezt 
már előre maga cselekszi meg s nem várja be, mig 
azt — ha áluton bejutna is — a képviselőtestület 
dörögné a fülébe. 

Van nálunk egy öreg, 70 esztendős, ősz meg-
h u r c z o 11 fejű ember. 

Hogy hol lett a feje meghurczolva, azt nem 
tudjuk, az bizonytalan, mert az már kisült a vén 
fejről, hogy az ugyan véres csatáknak a szinét se 
látta, legfölebb az lehetséges, hogy együtt esett el 
az öreg János és Zsiga bácsival a czibaki csatában. 

Hát az az öreg kifundálta magában 70 éves 
korában azt a furcsaságot, hogy ő most egy nagy 
pártot alakit. 

Össze is szedett egy csapat tarka-barkaságot, 
a kik közül az okossá alaposan leintette, megmond-
ván neki, hogy ismert nagy eszét és óriási pártszer-
vező erejét más téren volna tán jobb kifejteni. — 
Feitse ki annál a k ö zérdeknél, a mit ő emieget. 

Ez s ü l t ki belőle! 
De hogy az ő 70 esztendős s z e m e ki nem 

súl, azon csodálkozunk. — * 
A 70 esztendős öreg fej nagy dologra hatá-

rozta el magát. Tudta, hogy az 1-ső 48-as kör az 
után a .Szózat" után, a mit ő — közhiedelem sze-
rint — más tollával ékeskedve kibocsátott bizo-
nyára megadja a megfelelő .Hymnust* s kidobja a 
körből, a mint kidobta a bűzös lehelettel telt .Vi-
dékét" melylyel az öreg meghurczolt tej polgárilag 
összeesküdött. 

összehívta hát a 11-ik 48-as kört, ott akarva 
bizalmat szavaztatni magának. 

Az ülésen maga is jelen volt, sőt sze-
mélyesen elnökölt, hogy pressziónálja a gyön-
gébb szivüeket. Így esett aztán, hogy egyfor-
mán estek mellette is, ellene is a szavazatok 
tehát nem határoztak semmit. 

Ez ugyan szép kis bizalmi nyilatkozat. 
Azt azonban egyhangúlag kimondták, mikor az 

öreg 70 éves fej Baloghot polgármesterré ajánlotta, 
hogy mindnyájan Buriánra szavaznak. 

Ebből is e z s ü 11 k i. 
S az öregnek itt sem sült ki a 70 esztendős 

szeme 1 . . . 

Helyi és vegyes hireü. 
— Személyi hir. Sima Ferencz országgyű-

lési képviselő szombaton reggel haza érkezett. 
— E l v t á r s a i m h o z ! A szentesi füg-

getlenségi és 48-as párt ápril 26-án, azaz 
vasárnap délután 3 órakor, az I-ső 48-as 
kör kispiaczi helyiségében, a párt beléletére 
vonatkozó fontos pártügyek tárgyalása végett, 
p á r t g y ü l é s t tart, melyre összes elv-
társaimat, tehát mindazokat, a kik a politi-
kai és közéleti dolgokban velem együtt érez-
nek és egy zászló alatt küzdenek, tisztelettel 
meghivom és fölkérem, hogy — tekintet nél-
kül arra, hogy kapnak-e külön meghí-
vót — megjelenni szíveskedjenek. Szentesen, 
1896. ápril 45. Sima Ferencz. 

— Kik pályáztak? Szombaton délután 5 
órakor jart le a városi tiszti allasokra kihirdetett 
pályázat határideje, A közönség érthető érdeklődés-
sel várta az eredményt, annálinkább, mivel hire fu-
tamodott, hogy Balogh János, az utolsó perczben 
mégis meggondolta magát, s nem adja be pályázati 
kérvényét a polgármesteri allásra. Ez a hir azonban 
valótlannak bizonyult. Ugyanis — mint lapunk zár- jelenniök 

SZENTESI LAP. 
takor értesülünk — a vármegye alispánjához a kő-
vetkező pályázók nyújtották be kérvényeiket: 

1. A polgármesteri állásra : Bu 'ián Laios és 
Balogh János 

2. A jogügyi tanácsnokság és h. polgármes-
teri állásra: Mapyar József és Csikpálfalvi Biró Ata 
dár. (Vajh ki ő és merre van hazája P Szerk > 

3. A pazdá?7ali tanácsnokságra : Novobác7kv 
Győző, Fábián Tóth István Bodor Imre, Nagy Jó-
zsef, Kis Pál és Oikpálfalvi Biró Aladár. 

4. Az adóügyi tanácsnoksásrra: Nagy József, 
Kálmán Imre, Szakái Mihály. Papp László, Tóth 
Gyula, Mflgyaj E'ek és Csikpálfalvi Biró Aladár. 

5. Az iparügyi tanácsnokságra : Nyiry Gyula, 
Kálmán Imre Szakáll Mihály és Csikpálfalvi Biró 
Aladár. 

6. Ügyészségre: Dr. Filó Tihamér, dr. Lakos 
Imre, dr. Ecseri Laios és dr. Vecseri Sándor. 

7. A mérnökségre: Abafify Zsigmond, Sipos 
Sándor és Váradi Manó. 

8 AzI-ső ülnökségre: ónody Sz. Károlv. 
9 A H-od ülnökségre: Ónody Sz. Károly, 

Kálmán Imre ds Győry Antal. 
10. Az adópénztárnoksáfrra: Szürszabó N, 

Kálmán, Fábián Tóth István és Csikpálfalv- Bíró 
Aladár. 

11. A közpénztárnokságr;» : Papp László, Fá-
bián Tóth István, Tóth Gyula és Csikpálfalvi Biró 
Aladár. 

12. Az árvapénztárnoksápra : Szépe Kálmán, 
Fábián Tóth István, Keresztes N. Imre és Csikpál-
falvi Biró Aladár. 

a3. Főszámvevőségre : Győri Ferencz és Csik-
pálfalvi Biró Aladár. 

14. A birtoknyilvántartói állásra: ifj. Jószni 
Sándor ifj. Szánt hó János. Schleier István S7at 
maii Soma, Szakáll M hály. Gálfi Sándor és Csik-
pálfalvi Biró Aladár. 

15. Az adópénztári ellenőrségre : Radimetzky 
Kálmán, Tóth Gyula, Szathmári Lajos és Gálfi 
Sándor. 

lü. A közpénztári ellenőrségre: Fábián Tóth 
István, Radimetzky Kálmán, Sípos Lajo?, Szatmáry 
Lajos és Gálfi Sándor. 

17. Az arvapénztári ellenőrségre: Radimetzky 
Kálmán, if|. Szánthó János, Keresztes N. Imre, 
Szeder ferencz, Rin^vald Sándor. Sipcs Lajos, 
Szathmári Lajos és Gálfi Sándor. 

— 18. A közgyami allásra : Fábián Tóth 
István, Beszédes István, Mészáros Mihály Szathmári 
Srma, Török Im-e, Szakáll Mihály itj. Varga Imre. 

19. A leveltáinokságra : Bánóc/.y Lajos, Gálfi 
Sándor, Száll uiari Soma, Szakáll Mihály. 

¿0. Az alkapitanysagra: Dunaháti Mészáros 
Fer< iicz és Szakáll Mihály. 

21. A mértékhite'esitői allásra Borbély Lajos 
és Berezeli Kálmán. 

i2. A sepldadótisztségre: Berezeli Kálmán, 
Farkas Lajos, Csúcs Antal, Ringvald Sándor, Vass 
Lajos és Sipor Lajos. 

23. A joggyakornokságra: Sinóros Sz. Sándor. 
— Váro&i közgyüléM lesz f. hó 27-en 

melynek tárgysorozata a következő: 
1. 1895. évi gyámpénztári számadás megvizs-

gálása. 
2. Berezeli Károly helyettes segédadótiszt ké-

relme hivatali óvadékára vonatkozólag. 
3. Varga Imre fazekes mester kérelme fizetési 

halasztás iránt. 
4. Jegyzőkönyv hitelesitő küldöttség kirendelése. 
— A honvédelmi miniszter párbaja. 

Fejérváry Géza báré honvédelmi m niszter és Ber-
náth Béla képviselő között támadt afifér a szomba-
ton délelőtt végbement párbajjal befejezést nyert. A 
felek előbb golyót váltottak, de ekkor sebesülés nem 
történt. Aztán karddal folytatták a pá bajt amely 

mint lapunk zártakor értesülünk azznl véjr-
ző.löt', hogy Brnath B?U fején súlyos s b 't ka-
pott. Fejervary sertetlen maradt. 

— Nemes adomány. F a r k a s S á n l o r 
he yb. gyógyszeres/, ur a városi főgimnázium tanári 
könyvtarának ez év april havaban összesen 100 ér-
tek.s műből 1103 kötet, 1. füzet) á'ló könyvgyűj-
teményt volt szíves adományozni. Midőn • '.en nagy-
becsű adományaink a lögimna/.ium részére történt 
átvételét itt a nyilvánosság előtt elismerem egyúttal 
neki ezen nemes lelkületről tanúskodó tényéért az 
intézet nevében őszinte hálás köszönetet mondok. 
Szentesen, lö'JG. april 25. Z o l n a y K á r o l y 
főgimn. igazgató. 

—A „Szeutesi kereskedő iljak egyeHÜ-
leté"-nek választmánya f. hó al-en azaz kedden 
tartott ülésében elhatározta hogy ma, vasárnap 
d u. 4 orakor saját helyiségében (Pollák féle ven-
déglő.) tarsas uzsonát rendez. A millennium alkal-
mából pedig jövő hó 10 én este {elolvasással és 
szavalattal egybekötött ünnepélyt tart. 

— Sorozás. Szentesen az idei sorozás f. hó 
27 en reggel kezdődik. A sorozó-bizottság ma — va-
sárnap érkezik meg. Figyelmeztetjük az érde-
kelteket, hogy a bizottság előtt holnaptól kezdve 
f. hó 30-ig mindenkor reggel 8 órakor kell meg-

50. 

— F i g y e l m e z t e t é s . A jószágok meevizs 
gálásn és összeírása máius hó 10-íp a kü'ső czédula 
háznál történik regpel 6 órától este 8-ig. A kül 
határban pedij? a hirdetményeken jelzett helyeken 
reggel 8-tól. Figyelmeztetiük a lófzág tulajdonosa-
kat, hogy a felve7etést elne mulasszák. 

— S«»rtésvé*z. Napró' napra terjed a ser 
tésvés7. Mint most értesülünk a Derekepyháráho/. 
tartozó őrdöngösön is fellépett. A hatójáé a szűk 
sésres intézkedéseket megtette a betegség tovább ter 
jedésének megakadályozására. 

Hamtaitott iekete Helyem. Égessünk el 
egy kis mintát a venni szándékolt selyemből, és a 
hamisítás rőjrtön kiderül: Mert mig a valódi s jól 
festett selyem az elégetésnél nyomban őssẑ DÖdőrő-
dik és csakhamar kialszik. mi*a után csekély barna 
hamut hagyván ; add«g a hamísitott selyem (mely 
zsíros szinü-szalonnás lesz és könnnyen töríkj lassan 
tovább ég (minthogy rostszálai a festanyagtól 
telittetten tovább izzanak) és sötét barna hamut 
hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha 
össze nem pődörödií, csak meggörbül. Ha a valódi 
selyem hamuját össze nyomjuk, elporzik a hami-
sítványé nem. — lienneberg G. (cs. és k udvari 
szállító selyemgyára Zürichben, házhoz szállítva 
postabér és vámmentesen szívesen küld bárkinek is 
mintákat, akár egyes öltönyhöz való akár egész 
végeket valódi 6eíyem szöveteiből. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések 
pontosan elintéztettnek 

H I R D E T E S E K . 

Eladó és kiadó föld. 
Zucker i i ia im Káro ly Kistőkei 40 

hold földje eladó. Felső réten jó here földje 
van nyári használatra kiadó. Vasút állomás 
átellenében lévő temetőben szegni való nádja 
van eladó. 

754. szám 1896. 

í m m i HIRDETMÉNY. 
Alulirt birósági végrehajtó 1881. évi LX. 

t.-cz. 10:2. §-a értelmében ezennel közhirré 
teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 1896. 
évi 4636. számú végzése következtében Köz-
adós Nyiri Gerzson csőd ügyében leltározott 
összes bolti czikkek vászon, karton, kanavasz, 
parkét, kendők, érez- és fa koporsók, sírkö-
vek és más tárgyakból álló ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir jbiróság 
fenti 1896. sz. végzése folytán leendő esz-
közlésére 1896. évi május hó 2. napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. cz. 107. és H8. §-a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak adatni. 

Kelt Szeuteseu, 189ó. évi április hó 
19. napján. 

Végrh Sándor , 
kir. birósági végreha)tó. 

ksm-i iz le t áthelyezés. 
Tisztelettel adom tudomására kedves 

vendége mnek és pártfogóimnak, hogy (a 
szilfa-köz, Kádár féle házból; 
Italmérés! üzletemet 

rnost Szent-György-nap ól fogva a v á w á r -
tér i S o m o g y i - f é l e h á z b a h e l y e -
z e m át. 

Valamint eddig, ugy ezután is törekedni 
fogok arra, hogy t. vendégeimnek kitűnő 
italokkal, nevezetesen: jeles h e ^ y l b o r o k , 
Dréher-Hör és tiszta ki»-í\Mti pá l in -
k á v a l szolgálhassak és Őket továbbra is 
vendégeiműi t^kintnessern és ugy ők, vala-
mint a még ismeretlenek is állandóan szolid 
és kellemes szórakozást találjanak italmérési 
helyiségemben. 

A t. közönség szíves látogatását kérve, 
maradtam alázatos szolgája 

BRAUN MÓR, 
á korcsmáros. 

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




