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SZENTESI LAP Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — Icr. 
Fél évre . . . . 3 frt - kr 
Negyed évre . . t frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal * 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova & lap szellemi részit j 
Xlető közlemények nlófize- . . . 

tési pénzek is küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetések árát 
valamint nyilt-téri közlemé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-

ret szerint olcsón számit 

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

számonként 5 krajczárért 
Kéziratok vissza tartatnak. 

Megjelenik hetenként háromszor : 

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

:«Mfe-sz<rk«zti: 

PMTÉR GYULA. 

Lapunk megrendelhető: 

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

Talmi hazafiság. 
Semmi sem jellemzi találóbban a Bánfiy-

kormány talmi hazafiságát, mint az az idét-
len operett, amit »Pusztaszeri ünnep € czim 
alatt junius 27-én játszanak el a korszakal-
kotó első országgyűlés színhelyén. 

Vázlatosan ismertettük a minap azt az 
igazán szép és impozáns tervet, mely a 
történelmi jelentőségnek megfelelő és a 
nemzethez méltó méreteket szabott az ün-
nepségnek, s amely tervnek megkonczipá-
lásában — teljes lojalitással elismerjük — 
Vadnay Andor főispáné volt az orszlánrész. 
Nem is okoljuk a főispánt azért, hogy a 
terv megbukott, mert tudjuk, hogy a kor-
mány szükkeblüsége és visszautasító maga-
tartása őt is lehangolta. 

Hanem azt már nem szabad szó nél-
kül hagynunk, hogy a főispán nagyon is 
szubtilis szolgahüségget érvényesiti a kor-
mány azon intenczióját, hogy az ünnepség sze-
gényes, szükkörben mozgó legyen, s megfősz-
tassék specziális nemzeti jellegétől és ép ugy 
mint a junius 8-án tartott budapesti ünnep-
ségben, itt is a hódolat momentuma dom-
boruljon ki a legfeltűnőbben. 

Tessék csak megfigyelni a rendező bi-
zottság eljárását és magát a programmot, 
s mindjárt kitűnik, hogy a szándék meg 
Ítélésében jó nyomon járunk. 

íme, alig néhány nap választ el ben-
nünket az ünnep napjától, s úgyszólván 
még semmit se tettek arra, hogy a közön 
séget a tömeges megjelenésre buzdítsák. 

Nemhogy közvetlenül, de még a vár-
megyebeli sajtó utján sem közölték a nép-
pel a programmot. 

Nem tettek semmi intézkedést az aka-
dálytalan közlekedés, nevezetesen a Tiszán 
való átkelés biztosítására. 

Köznapra tűzték ki az ünnepély napját, 
holott nagyon jól tudják, hogy a nép tö-
meges részvételére csak ünnepnapon szá-
mithatnak. 

Nem hivták meg sem a községeket, 
sem a vármegyében lévő társas egyleteket, 
népköröket és más testületeket; holott is-
merik a magyar népet és tudják hogy az 
nem tolakodó, s azt tartja, hogy: »hívatlan 
vendégnek az ajtó háta mögött a helye«. 

Midőn így közvetve minden lehetőt el-
követnek arra, hogy a csongrádmegyei el-
lenzéki érzelmű polgárság hazafias lelkese-
déséből származható manifesztáczióknak 
szárnyát szegjék, — ugyanakkor túlhajtott 
buzgósággal alázatoskodnak a trón előtt. 

Az idegen lapokból ismeretes prog 
ramm szerint ugyanis Csongrádvármegye 
disBgyüléaére tulajdonképen és főleg az a 
feladat vár, hogy ő felségével táviratilag tu-
dassa hódolatát. 

Hát bizonyára minden magyar ember 
őszinte szívvel osztozik a király fölkent sze-
mélye iránt érzett hűségben és hódolatban. 
De Csongrádvármegye ezt az érzelmét csak 
az imént fejezte ki, midőn Budapesten részt-
vett az úgynevezett »hódoló felvonulás«-ban. 
A hódolat-nyilvánitás ily gyors ismétlésére 

tehát annál kevésbbé van szükség, mivel a 
korona tanácsosai ugy találták helyesnek, 
hogy ő felsége ne vegyen tudomást a 
pusztaszeri ünnepségről. 

Ez ujjmutatást képezhetne a rendező-
ségnek. Mert hiszen belesen méltóztatik 
tudni, hogy midőn például valamelyik tábor-
szernagy 40 éves szolgálati jubileumát üli, 
ő felsége legmagasabb jókivánataival 
mindig résztvesz az ünnepélyben. Ha tehát 
a nemzet pusztaszeri ünnepélyének illetékes 
helyen kisebb jelentőséget tulajdonítanak, 
mint egy 40 éves szolgálati jubileumnak, 
akkor — felfogásunk szerint — majdnem 
szerénytelenség, de mindenesetre fölösleges 
tulbuzgóság ő felségénél alkalmatlankodni. 

Ennek a felfogásnak okvetlenül len-
nének szószólói, ha az ellenzék részt venne 
a diszgyülésen. De legyenek nyugodtan, 
az ellenzék nem zavaja meg a bölcs ren-
dezőség czírkulusait, mert távol marad a 
diszgyüléstől. 

Sőt azt ajánljuk polgártársainknak, hogy 
egyáltalában ne jelenjenek meg ezúttal 
Pusztaszeren, ahová nem hivták meg és 
ahol nem szívesen látják őket 

Hadd üljön talmi ünnepet a talmi ha-
zafiság. Majd rendezünk mi is ezredéves 
ünnepet a bődi révnél, és megfogjuk mu-
tatni, hogy milyen a hamisítatlan nemzeti 
érzésből fakadó hazafias fölbuzdulás. 

M e g h í v á s . Az ezredéves országos 
budapesti kiállításra leendő tömeges felrán-
dulás tárgyában kibocsájtott ivek aláíróit és 
mindazokat, kik a kiállítást és Budapestet a 
legjutányosabbau, összesen 3—4 frt költséggel 
megnézni, a kiállítást szakavatott vezetők 
magyarázata mellett tanulmányozni és ha-
zánk szellemi, anyagi, tudományos és mű-
vészi erejét és előhaladottságát megismerni 
akarják — a felmenetel idejének és módo-
zatainak megállapítása végett vasárnap : ju-
nius 21-én d. e. 9 órakor a rkapitánysági 
épületben tartandó értekezletre tisztelettel 
meghívom. 

Földmivelő, és munkás polgártár-
sak ! ragadjuk meg e rendkívüli kedvező 
alkalmat, minél nagyobb számban a nemze-
tünk dicsőségét hirdető kiállítás megtekinté-
sére ! Mutassuk meg az ország minden vi-
dékéről tömegesen felránduló közönségnek, 
hogy a tiszta magyarság központját képező 
Csongrádvármegye székhelye : Szentesnek 
derék hazafias népe sem marad el az ezredév 
nagy ünnepé'yéről és mindenütt jelen van, 
a hol szépért, nemesért, hazafias eszmékért 
lelkesedni és áldozni lehet, minden igaz ma-
gyarnak kell! 

Szentes, 1896. junius 20. 
Arady Kálmán, 

rfőkapitány. 

Országgyűlés. 
Csütörtökön azzal kezdődött a képviselőház ülése, 

hogy Sima Ferencz okolta meg indítványát, mely 
szerint a békeszolgálatot teljesítő katonaság aratás 
ideiére szabadsagoltatik. Utalt a mezőgazdaság vál-
ságos helyzetére, a munkáshián>ra s a maga. mun-

kabérre, a mivel szemben számbavehető katonai ér-
dek sem követeli a legénység benntartását. A jobb-
oldalon is helyeslőleg integettek, de felállott Bánffy 
Dezső, ó is méltányolja a kívánságot, csakhogy az 
a baj van, hogy már kitűzzék a hadgyakorlatokat 
ezen pedig többé változtatni nem lehet. A minek a 
konkluzuma pedig az, hogy tehát a Sima Ferencz 
indítványa ne tűzessék ki tárgyalásra. Hát ugyan, 
ha igy all a dolog nem hozhatott volna a Ház 
olyan határozatot a mely a jövőre nézve rendeli el 
a katonaságnál heverő munka erőnek az aratás ide-
jére való felszabadítását P 

£ preludium után folytatódott a szerdán meg-
szakadt vits a kúriai biráskodásról, még pedig jel-
lemzően : szavazással. Megszavazták 102. g-t s kö-
vetkezett a Vegyes és átmeneti intézkedések fejezete. 
Mindjárt a czimnél vita támadt, lssekuts Győző 
ugyanis megújította Apponyinak a bizottság által 
elvetett módositványait s három uj szakaszt indít-
ványozott, melyekben a büntető törvény pótlásául 
gondoskodás történnék a választási elnökök s a köz-
tisztviselők némely választási intézkedéseinek bünte-
tőjogi megtorlásáról. Az igazságügyminiszter közöm-
bösen ült a székén,diskurálga va szomszédjaival, 
mintha ő rá abszolúte nem tartoznék az a dolog. 
Rohonyi Gyula előadó állt hát szembe az indít-
ványnyal s ellenezte azt kodifikacziónáiis teknikai 
okokból. Hogy ez al argumentum sem allhat meg, 
IssekuL nyomban kimutatta ugyan, de az elmes 
berendzésü villamos géppel a folyosókrol becsön-
getett többség leszavazta az indítványt. 

Ezután bárom $-on szerencsésen átúszott a 
Ház mindenvita nélkül. A 16a. g nál azonban telál-
iott Várady Károly s röviden azt indítványozta, 
hogy ne csak a biró, hanem a közigazgatási tiszt-
viselő se léphessen föl a saját hatósága területén 
képviselőjelöltnek. Perczel belügyminiszter a modo-
sitvanyt nem fogadja el, mert — szerinte olyan 
elemet, a minő a közigazgatási tisztikar, nem sza-
b.d kizárni a parlamentből. Polónyi Géza válaszolt 
a belügyminiszternek. Ha a bíróra kimondjuk — 
úgymond az inkompatibilitást, ki kell monda-
nunk azt a szolgabirora es alispánra is, mert azok 
is gyakorolnak birói funkeziókat, igy nevezetesen 
rendOn, vízjogi, mezei rendőrségi ügyekben. Egyéb-
ként is a közigazgatásból leginkább azokat küldik a 
parlamentbe a kiktől otthon szabadulni akarnak. S 
végül az indítvány a közigazgatási tis tviselőket nem 
zárja k a parlamentből, 412 kerület közül legfeljebb 
5 6 bei zárja ki. Ugrón hatalmasan folytatta az argu-
inentálast. A közigazgatást végre meg kell tisztítani 
a kortes-korrupcziótól. Ha igazan akarja a kor-
mánypárt a közigazgatás tisztaságát, akkor meg-
siavd^zd Varady indítványát, ha nom szavazza meg, 
akkor a reform hangoztatása nem egyéb képmuta-
tasnál és alakoskodásnál. Ugrón után ismét Perczel 
állott fel, bogy mondjon valamit, a mig a vita elől 
a folyosóra menekült híveket ismét becsöngetik. Be-
jöttek, Perczel leült, ők szavaztak és Varady indít-
ványa elbukott. 

De nyomban fel is támadt. A 167. g-nál 
ugyanis Visontai Soma módositást adott be, mely 
szerint a közigazgatási tisztviselő, midőn képviselő 
jelöltseget fogad el, állasáról lemondani tartozik. 
Es kapaczitálta a kormánypártot, fogadja el ezt a 
módosítást, hiszen pár hónappal eselőtt ő maga 
(t. i. a kormánypárt) proklamálta ezt az elvet egy-
tiargu lelkesedéssel. Ugrón beszélt ezután. Hü 
rajzát adta a közigazgatási tisztviselők választási 
visszaéléseinek s aposztrófátta a belügyminisztert 
mint legfőbb szolgabírót, a ki nem bünteti, hanem 
takarja .1 visszaéléseket. Hiszen a stomfai főszolga-
bíró ellen, kinek sérelmes cselekedeteit pedig a kép-
viselőház határozata utalta birószéke elé, máig se 
járt el. Felhasználja és fentartja a mai kormány-
rendszer a vármegyei ősi intézményből mind azt, a 
mi rossz és korrupt; üldözi s megnyomorítja ellen-
ben mindazt, a mi abban üdvös s a szabadságnak 
és jognak biztosítéka. £gy alávaló rendszer az, 
mely nem az országot, hanem maga magát szol-
gálja. Az ellenzék zajos helyesléssel bizonyította, 
hogy ugy van. S a vita berekesztését bevárván 
felszólaltak Rohonyi előadó es Perczel miniszter, ki-
jelentvén, hogy nekik es a mód se kell. S a csen 
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getyük ismét megszólaltak, a folyosók vitézei ismét 
betódultak éa leszavazták a Visontai indítványát is. 

Szünet után vita nélkül elfogadta a Ház a 
168. g-t, ellenben annál élénkebb vito indult meg a 
felekezeti érdekeket érintő 160. § nál. Hortoványi 
a katbolikusokra nézve sérelmesnek tartja e sza-
kaszt és annak kihagyását követeli, a mihez hozzá-
járul Sima Ferencz ia a ki egyébként az indítvány 
el nem fogadása esetére hatásos beszéd kapcsán 
módosítást ia adott be. 

E b e s z é d e t , m e l y e t m i n d v é g i g 
n a g y figyelemmel h a l l g a t o t t a H á z , 
a l á b b e g é s z t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l j ü k . 

Végül Polónyi Géza szólott a szakaszhoz és terje-
delmes beszédben adta okát annak, hogy Sima inten-
cziói ellenére miért íárul ő hoz?.á e szakaszhoz, 
mert abban a nemzet erejét szét fogácsoló, létét fe-
nyegető felekazeti izgatások megszüntetésére irá-
nyuló törekvést látja. 

* » * 

A pénteki ülésben Vajay István szólalt fel 
elsőnek a 169 g. ellen, utána Asbóth János beszélt. 
Mindaketten higgadtan és tárgyilagosan adták elő 
nézeteiket, melyek abban egyeztek meg, hogy az 
egész szakasz kihagyandó. 

Zelenyák János, a képviselőház néppártja min-
denekelőt népgyűlésező elvbarátait igyekezett iga-
zolni, aztán hosszú filippikát tartott a mellett, hogy 
a néppárt Deák Ferancz politikáját követi és szigo-
rúan ragaszkodik a 67-es alaphoz 

Hódossy Imrére került a sor. A nemzeti párt 
ez a kiváló politikusa pártatlan jogászi argumentá-
czióval igyekezett meggyőzni azt az apatikus cso-
portot, mely a miniszterek háta mögött most is szo-
kásos egykedvűséggel húzódott meg és azt javasolta, 
hogy világosabb szövegezés végett küldjék vissza a 
szakaszt a bizottsághoz. 

Hévizy János, a hamadik pap beszélt ezután, 
őszintén és becsületesen mondotta ki véleményét, 
mely megadja az államnak azt, a mi az államé, de 
az egyháztól sem tagadja meg a maga jogát. A 
szakaszt, a módositványok mellőzésével, törültetni 
kivánta. 

Ugrón Gábort hivta fel most szólásra a jegyző. 
Egy nagy államférfiuhoz méltó hatalmas cse-

lekedet volt az Ugrón Gábor beszéde. Előadásban 
tökéletes, következtetéseiben világos, hasonlataiban, 
érvelésében gazdag és megdőnthetlen volt, a füg- ! 

getlenségi és -áÖ-as part vezére a ki még egyszer 
odaállott a tiszta választások czége alatt megindí-
tott lavina elé, melynek rombolása és pusztítása 
ssinte kiszámíthatatlannak látszott. 

Es megdöbbent az egész parlament, a mikor 
Ugrón Gábor megrajzolta képét a jövőnek. 

Felekezetenkint pártokra szakadva a haza, mo-
hón várva az idegen segélyt, bárkitől jöjjön az, nem 
ismerve nemzetet és függetlenséget, csak vallást, 
melytől erőszakkal eltiltottak. — Ki akarja ezt? 

A mély csend a kormánypárt padsoraiban — 
ez volt a felelet, melyhez az ellenzék tüntető tet-
szésnyilvánítása adta meg a valódi értelmet. 

Avagy miért fordul a megtévesztett alsóklerus 
— Luegerhez P Mert itthon nem talál oltalmat, mert 
üldözik és nem engedik véleményt nyilvánítani. A 
néppárt fanatizmusát helyteleníti mindenki, de más 
helyteleníteni, mint büntetni. Büntetni csak a bünt 
azabad, de nem a meggyőződést. 

A meg-megujuló éljenzés, mely Ugrón lelkes 
beszédét követte, ekkor érte el tetőpontját, mikor a 
hatalmas szónok arra a következtetésre jutott, hogy 
a mely állam belső békéjét nem képes a szabadság 
alapján megóvni, hanem kénytelen erőszakhoz folya-
modni, annak vagy a szervezete hibás, vagy vezér-
férfiai nem képesek hivatásuknak megfelelni. 

A katholikus papság félszegségeit, a szentsé-
gek és kegysze ek meghurczolását első sóiban a 
püspöki karnak mint az egyház hivatott őrének 
kell büntetni, mert ez az egybáz belügye, ne csinál-
junk hát tételes törvényt, melyet a biró tetszése 
szerint magyarázhat. 

Mindenki felfogta ennek az állitásnak a hord-
erejét. csak a jobboldal marad a bajthatatlan. 

Ugrón Gábor pedig befejezte nagy hatást 
keltett beszédjét, mely igazságosság, bölcsesség te-
kintetében első helyen fog említtetni a magyar par-
lament évkönyveiben. 

Ugrón nagy beszédének hatását meg akarta 
gyöngíteni Tisza István, a ki a papától örökölt lo-
gikával kisértette kicsavarni Ugrón egyes mondásai-
nak értelmét és ráfogta hogy ő akarja a katholikus 
egyház tekintélyét megrontani. Ugrón nem maradt 
adós és hirtelenében ugy megmagyarázta szavainak 
értelmét Tisza Istvánnak hogy annak meglehetősen 
elment a kedve a vele való polemizálástól s csak 
egy színtelen ós semmitmondó viszonválaazt mert 
megkoczkáztatni. 

Nagy hatást keltett a következő szónok : Hock 
János is. Nem akart felszólalni, mert ahhoz az osz-
tályhoz tartozik, a mely ellen e g. é e irányul és 
mert annak intencziójával egyetért, de az imént el-
hangzott polemikus beszédek arra bírják, hogy 
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konstatálja valójában: Ugrón az, a ki a katholikus 
egyház érdekeit védi, elenben Tisza István és a több-
ség támadja. Valóságcs enthuziazmussal végezte be 
szép beszédét kijelent/e, hogy csináltasson bár a 
kormány és többség 61ö< számú börtönöket, ő ak-
kor. a mikor a nemzei érdeket veszélyeztetve látja, 
szószékről, oltár elő mindenkor fel fogja emelni 
szavát. 

A hatásos beszél után öt percznyi szünet 
következett, mely utár Holló Lajos állott fel szó-
lásra és intő szavát a szabadelvű párthoz intézte, 
hogy gondolja meg, niképp a helytelen törekvések 
meggátlására szánt inézkedések nem-e vesszedel-
mesebbek, mint magút a ¿ok a törekvések. Egyben 
Zelenyáknak a félegylázi néppárti küdarcz miatt 
imént hangoztatott tefajdulására altalános helyeslés 
között megjegyzi, hogj ok nélkül vádolja a néppárt 
az ellenzéket azzal, hegy a télegyházi kudarezot ez 
készítette elő, mert a függetlenségi eszmékhez tör 
hetetlenül ragaszkodó jó katholikus, de elvhü, 
józan magyar népnek mindig van annyi érzéke, 
hogy tiltakozzék olyat törekvések ellen, a melyek 
elveitől eltántorítani £karják. 

E szép beszéd volt a vita záróköve, s a nél-
kül, hogy akár a kormány, akár a pártja részéről 
egyetlen hang is emelkedett volna az elhangzott 
érvek czáfolatául, következett a szavazás az obligát 
eredménynyel: a kormánypárt minden módosítást 
visszautasított és a szakaszt elfogadta. A Just-féle 
függetlenségi párt egy része a kormánypárttal 
szavazott a szakaszt elfogadva. 

A törvényjavaslat hátralévő szakaszait az 
előadó két uj szakaszával együtt vita nélkül elfo-
gadták, s ezzel a sok rossz órát szerzett rossz ja-
vaslatot törvénynek fogadta el a Ház. 

Az ülés végén még Perczel belügyminiszter, a 
közigazgatási tisztviselők választási visszaéléseinek 
parlamenti védelmezője, válaszolt Sima Ferencznek 
a stomfai választás ügyében beadott interpelláczió 
iára. Persze bebizonyította, hogy Stomfán a lehető 
egkorrektebb, legtisztább volt a választás és a 

közigazgatási tisztviselők aranyos jó gyermekek 
módjára viselték magukat. 

Sima nem vette tudomásul a választ az 
engedelmes többség azonban igen és ezután az 
elnök az ülést bezárta. 

u. 

Sima Ferencz beszéde. 
(Elmondta a képviselőház junius 18- ki ílésén.) 

T. ház I Az ellenzéknek helyzetű e szakasznál 
sokkal könnyebb volna, hogyha akár az előadó ur-
nák, ikár magának az igazságügyminister urnák 
álláspontját ismerné . . . 

E r d é l y S á n d o r igazságügyminister: Itt 
van a javaslat: Ez az én állaspontom ! 

S i m a F e r e n c z : . . . Hortoványi József t. 
képviselőtársam módositvanya lletőleg indítványával 
szemben. Erre a t. miniszter ur azt feleli nekünk, 
hogy a t miniszter urnák és a t. többségnek állás 
pontja a javaslatban van. 

E r d é l y Sá ndor igazságügy min.: Ugy van ! 
S i m a F e r e n c z : Az önök allaspontia egy 

meghatározatlan erkölcsi alapon nyugszik, és egy-
altalaban nincs minden tekintetben ebben a javas-
latban, mert éppen az igazságügymimszter úrral 
történt meg e törvényjavaslat tárgyalásánál egy er-
kölcsileg teljesen lesújtó jelenet mely azt igazolja, 
hogy igenis a7. iftazságügyminiszter urnák álláspontja 
egyáltalában nincsen biztos tva ezen törvényjavas-
latban, a mennyiben, a mikor itt felszólalás történt, 
egy másik szakasz ellen a t. miniszter ur hallgatott, 
és felállt Gajári Ödön t. képviselőtársam és hozzá-
járult a módosításhoz, akkor az igazságügyminiszter 
is hozzájárult. 

E r a é l y S á n d o r igazságúgym.: Mese! 
S i m a Ferencz: Ez azt bizonvitja t. képviselő-

ház, hogy igaza van Ugrón Gábor képviselőtársam-
nak abban, hogy ezen törvényjavaslatnál a tuiajdon-
képeni pecsétör Gajári Ödön t képviselőtársunk és 
nem a t. miniszter ur. Azonban veszem a dolgot, 
a mint a t. miniszter ur kijelenti, hogy ez a szakasz 
a kormánynak éa pártjának álláspontja. En Horto-
ványi József t. képviselőtársam indítványához, mely 
szerint ezen szakasz tel)esen ha^yassék ki, feltétlenül 
hozzájárulok. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) Én nem 
azt mondom, a mivel ő beszédét kezdette, hogy ez 
a szakasz az egyházpolitikai törvények kifolyása. 
Nem. Az egyházpolitikai törvények kifolyása a nép 
párt szervezkedése és mert néppárt van Magyar 
oiszágon, mely fenyegeti a kormánypárti mandatu-
mokat, azért van szükség erre a szakaszra. Igy tehát 
ez a szakasz egyenesen, nyilvánvalólag egy az or-
szágban szervezkedett politikai párt ellen van irá-
nyítva. £n a néppártnak tagja nem vagyok engem 
katholikus tandentiakkal vádolni absolute nem lehet, 
mert, amint en iek már több ízben kifejezést adtam, 
magam calvinista ember vagyok, ennélfogva a kleri 
kálismussai es az azzal járó tendentiakkal magamat 
azonosítani absolute r,em kívánom és nem engedem. 
Ide benn a parlamen ben azonban nem vagyok se 
néppárti, se kalviniata, se katboiikus sem semmiféle 

hitfelekezethez tartozó poltrár hanem törvényhozó 
vagyok (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) s mint tör-
vényhozó egyáltalában nem járulhatok semmiféle 
oly törvény megalkotásához, mely akár egy vallás-
felekezet üldözésére, akár pedig egy párt megsem-
m sitésére irányul. Akkor mikor az egyházpolitikai 
törvények tárgyaltattak, mi ezen az oldalon egy jó 
részben, a nemzeti párt pedig egészében előre rá-
mutattunk arra. hogy az egyházpolitikai törvények 
azon merev alkalmazása, melyet a t többség tör-
vénybe is iktatott, azt fogji eredményezni hogy fel 
fog kelteni Magyarországon egy egész háborút, mert a 
nép a maga megsértett vallásos érzületének hatása 
alatt, háborút fog indítani, nem a már létező törvény 
megsemmisítése iránt, hanem azon rendszer meg-
buktatására, a mely azt a törvényt a maga rideg 
valóságában keresztül erőszakolta. Legyünk azonban 
uraim őszinték ! Önök nem az egyházpolitikai tör-
vényeket téltik, nem hánják önök akármi történik 
most már az egyházpolitikai törvénynyel, hanem a he-
lyüket, a mandatumot a hatalmat féltik melyet az 
egyházpolitikai törvényekkel felidézett harcz megin-

I gatott (Igaz! Ugy vanl a szélsőbaloldalon.) Épen 
! azért van szükség egy oly törvényalkotásra, a mely-

lyel az uralkodó hatalom, a mai kormánypárt mó-
dot és alkalmat vehet magának minden mandatum 
megtámadására. Azonban ez egy két élü fegyver. 
Ez a szakasz, ha törvénybe iktattatik igy, a mint 
van ép ug> sújtani fog balra jobbra, mint sújthat 
visszi. Hogy egy ily állapot be ne következzék, el-
tekintve azon erkölcsi állásponttól hogy nincsen 
veszedelmesebb helyzet, nem juthat egy törvényhozás 
nagyobb lejtőre, mint mikor pártok és hitfelekezetek 
ellen alkot törvényt. Mondom eltekintve attól hogy 
maga ez a törvényszakasz ha törvénynyé válik, az 
összes választási kérdéseknél egyelőre látható zavart, 
a mandátumokkal szemben a legkétségesebb álla-
potokat fogja teremteni. 

Felolvasom ezen szakasz bekezdését és rá fo-
gok mutatni, hogy ez a szakasz eredeti szövege-
zésében, milyen veszedelmet rejt magában minden 
hitfelekezettel szemben 

A szakasz azt mondja, hogy (olvassa): vAz a 
lelkesz vagy vallási szertartás teljesítésére jogosított, 
vagy egyházi tisztséget v selő más személy, a ki a 
vallás szertartásainak vegzésére rendelt helyiségben 
vagy vallásos jellegű gyülekezeten a választás ered-
ményének befolyásolását czélzó nyilatkozatot tesz..." 
ennyi meg pnnyi pénzbirsággal és ennyi időre ter-
jedő foghárz il büntettetik. (Helyeslés a jobb oldalon) 
Hát ez igenis nem helyes! Mert önöknek, a kik a 
választásoknál megengedik a legnagyobb gonoszságot 
és bűnt a megyei, városi és községi tisztviselők ré-
széről: itt Magyarországon a hol elégtételt még a 
leggaládabb eljárással szemben sem nyert válasz 
tási visszaélés tekintetében soha egy megtámadott 
inaudatum sem, nincsen joguk törvényt alkotni a 
papok ellen azon a czimen, hogy izgatnak. Önök 
izgatnak, (Igaz! Ugy van! a szélsőbaloldalon) önök 
teremtik meg azt az állapotot hogy ma-holnap 
nemcsak a pap bibliával hanem a paraszt kaszával 
fog járni, hogy elégtételt szerezzen magának a meg-
támadott közrend és közmorál érdekében. (Igaz! Ugy 
van! a szélsőbaloldalon.) 

Oly kormánynak mely nyugodtan teheti kezét 
a keblére, hogy minden bűnt és visszaélést megto-
rolt, a mely a választásoknál elkövettetett, a mely 
nyugodtan hivatkozhatik arra, hogy íme ez a tiszt-
viselő is megszenvedett azért, amit elkövetett, amaz 
a választási elnök börtönbe került, mert a manda-
tum megszerzésenél rabló módjára járt el, mint lát-
tuk a nyitraí és a stomfai választásoknál, a mely 
hivatkozbatik arra, hogy elégtételt szerzett mindenütt 
a hol a jogrend, a tisztesség és törvény megsérte-
tett : van joga az izgató papok ellen törvényt al-
kotni. De mikor az önök politikai rendszerében és 
allami kormánypárti erkölcsében rejlik az izgatásnak 

i minden csirája, akkor ne verjék mellüket, hogy mi 
nem tűrjük az izgatást Magyarországon. Most én ii 
azt mondom, hogy önöknek igazságuk van, ha iz-
gatást nem tűrnek, ha egyúttal tisztességet szolgál-

| tatnak mindenütt, hol a jogrend megsértetett. Mert 
! joguk van megkövetelni azt, hogy a választási keze-
lésekben mindenki az erkölcsi, eszmei és ideális 
törekvéseknek azon zászlajával járjon, a mely rá-
nyomja arra a mandatumra a tisztességnek, a be-
csületnek a jellegét és a nép igazi bizalmának ki-
fejezését. (Igaz! Ugy van! a szélsőbaloldalon.) De, a 
mig ez igy nincsen, addig nincs önöknek jogik oly 
törvényt alkotni, mint amilyen czéloztatik ezen tör-
vényjavaslat elfogadása által. Ast mondja ez a sza-
kasz, hogy izgat nemcsak a pap, de .egyházi tisz. 
séget viselő mas szemely is". Hát önök már hallot-
ták, hiszen egyhangúlag adtunk kifejezést azon 
álláspontunknak, hogy mi is meg akarjuk torolni 
és mi sem fogjuk tűrni, hogy a pap a templomban 
a politkai küzdelmek zászlaját hurczolja meg és a 
vallásos elet szentségét politikai izgatások által sértse 
é> támadja meg. Ebben a kérdésben nincsen a par 
lamentnek egyetlen egy tagja sem, aki a törvény-

! javaslat ezeu tendencziájával .»gyet nem értene. — 
Azonban huzzuk meg azt a határvonalat, a me Idig 
ezen törvény megalkotásánál a választás tisztaságá-
nak megvédeae érdekében el ¡ehet, el azabad ós el 
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kell menni. Ha az a pap a templomban az oltár 
mellől prédikál politikai érdekből, hát ám bűnhődjék 
meg. bár Magyarors7ágon a mai romlott politikai 
erkölcsök tisztasága érdekében még a papi oltárt is 
alkalmasnak tartom arra. hogy ennek a rendszernek, 
ennek az állapotnak megbuktatása érdekében min-
den kereszt és hitfelekezeti jelvény megmozduljon. 

V a j a y István : Helyes ! Helyes ! 
S i m a Ferencz: Engedelmet kérek, nem vesz-

teget meg engem e tekintetben semmi sem. A t. 
igazságügy miniszter úr haszontalanul mosolyog, 
mert hogyha ön kimegy innét és nem lesz miniszter, 
annyi tekintélye sem lesz a magyar közvélemény 
előtt mint bármelyik falusi káplánnak. (Derültség a 
szélsőbaloldalon.) 

Azokkal az érdemekkel, azzal a nagysággal a 
melyekkel Önök birnak, bennünket egyáltalában meg-
téveszteni, szelídebb Ítéletre, kritikára birni egyálta-
lában nem fognak. Jó kormányzat, jó szándékú in-
tézkedés. egészség's politikai erkölcsök: ez az egye-
düli eszköz, fegyver és hatalom amely minket poli-
tikai küzdelmünkben határok közé szoríthatnak, és 
a mely a mi kezünkben az erkölcsi erőt amelyeta 
magyar közvéleményre gyakorolni birunk, s a fegy-
vernek élét melyet hordunk kicsorbithatja. Abban, 
hogy a templomból kiűzessék minden gálambkufár 

a mint Jézus Krisztus maga kikorbácsolta a tem-
plomból az anyagi üzérkedést, egyetértünk; a törvény-
javaslat azonban ezen szövegezésében és czélzatában 
messze túlmegy ezen a határon. Ez nem pusztán 
a lelkészeknek szól, hanem egyáltalában minden egy-
házi hivatalnoknak. Már most kérdezem, hogy ha 
én, a ki a magyar parlamentnek tagja vagyok, de 
egyúttal egy egyháznak főgondnoka is. a presbyteri 
gyűlésén . . . . 

J u a t Gyula : Ne tessék korteskedni ott sem ! 
S i m a Ferencz: De igenis fogok és a t. kép-

viselőtársamat meg fogom győzni arról, hogy ennek 
épen sokszor az egyház, a vallás és a hitélet érde-
kében nemcsak, hogy szükségé fenn nem forog ha-
nem minden hitéhez hű hitelvekhez ragaszkodó egy-
házférfi nem csak, hogy küzd ezért hanem az 
életét is kész feláldozni. fin azt kérdem hogy ha 
a magyar törvényhezásnak eszébe jutna egy tör-
vényt alkotni egy másik egyházpolitikai reform ut-
ján és ebben hozzányúlna a kálvinista egyház auto-
minikus jogához. Mondjuk, hogy egy ily törvény-
javaslat előterjesztetik itt. Én mint egyházi főgond-
nok, számot adok a mapam presbyteriumában arról, 
hogy a mapyar tőrvénykozás ezt czélozza. Ezzel 
szemben a presbyt* riumnak ugy maga, mint a pres-
byterium alá cső hivek lelkiismeretére, lelkesedésére, 
bitbuzgóságára és jogaihoz való ragaszkodására 
apellálok. Igyekezzünk kezet fogni, hogy ebből soha 
törvény ne legyen. Hát ez izgatás ? Ezen törvény 
szerint az, és e miatt ezen törvény szerint engem 
bezárnak politikai jogomtól megfosztanak. Hát kér-
dem, hogy ha a protestáns egyháznak, mely közel 
négyi^ázados múltjával szenvedések, vérkeresztség 
éf tüzpróbák kiállása, utján magának autonomikus 
jogokat szerzett és védbástyával vette körűi a maga 
egyházi szervezetét, a mely, volt idő, a midőn egész 
Magyarország kő'szabadságának sánczául szolgált, 
mert oda menekült mindenki, a ki a hazát szerette 
es a ki a haza érdekébe i biztos oltalom és biztos 
védelem alatt küzdeni és harczolni akart ma ezen 
védsánczait megtámadja valaki, a mint megtámad-
ják Önök, ha a politikai helyzet ugy kivanja, akkor 
Lem kötelességem-e nekem hivatalos állásomból ki-
folyólag is az ellen, a rendelkezésemre álló minden 
téren és igy az egyházi élet kormányzatán beiül is, 
küzdeni és harczolni ? (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

Azt mondják az urak, hogy ez nem vallásos 
jellegű gyülekezeten történik. Hát engedelmet kérek, 
én ugyan halottam itt erről az oldalról is egy pro-
testáns pap képviselőtársam részéiől azt a nyilatko-
zatot, hogy a presbyterium nem vallásos jellegű gyü-
lekezet. Engedelmet kérek a prasbyteriumok az 
egyházmegyei, az egyházkerületi közgyűlések, a dog-
maticus kérdésektől eltekintve, a bitélet és vallásos 
élet minden kérdésében egyházilag tárgyalhatnak es 
tárgyalnak. Már most szeretném tudni, hogy mi 
czimen és mi jogon kíván a törvényhozás épen a 
választások tisztasága érdekében belépni fegyveres 
erőszakkal a presbyteriumokba az egyházmegyei és 
egyházkerületi gyűlésekbe P Ez, t. képviselőház nem 
liberális álláspont ez nem liberális törvényalkotás, 
ez a nyers erőnek és a nyers erőszaknak statuálása 
Tudora, hogy a kormányon is vannak férfiak, akik 
messze a czélon való túllövésnek tekintik annak a 
szakasznak ekképen való szövegezését. 

Ha így áll a dolog, és felmentjük a lelkiisme-
retünket egy pillanatra a ma már egészen beteg-
séggé vált liberális lelkesültségtől s egy pillanatra 
nem csak liberális és nem liberális emberek, hanem 
pgyált 'Iában politikusok leszünk s mint ilyenek objec-
tive és higgadtan Ítélünk : akkor a magyar parlament 
soha nem jut arra az erkölcsi positióra, hogy ily tőrv-
ényjavaslatot fogadjon el. Ezt a szövegezést tehát 
nemcsak a katbolikus papság és a néppárt, hanem 
az összes egyházak nyílt megtámadásának tekintem. 
(Igaz ' Ugy van I a ssélsőbaloldalon.) Ez ellen, mint 
ilyen ellen kell áliást foglalnom. Ebből a törvény-
javaslatból igazán még csak egy szakas* hiányzik es 

S Z E N T E S I L A P 
ha egy kis humort engel meg magának az ember, 
miután még nem vagyunk a vegén, jó lesz, ha önök 
belövőnek még egy szakaszt (Halljuk! Halljuk!! 
ez pedig az, hogy »Magyarországon ellenzéki pro-
grammal fellépni nem lehtt". (Felkiáltások a jobb-
oldalon : Helyes ! Derültség !) 

Ez mutatja az önök alkotmányos érzületét, 
hazaszeretetüket és zt, hegy párt privilégiumnak kí-
vánják tekinteni a hazaizeretelet és hogy önök 
szerint egyedül a t. túloldal az. mely hivatva van 
Magyarországot boldogítani. Hát önök, t. túloldal 
nincsenek hivatva semmin, (Derültség) csak arra, 
hogy bejönnek ide és szavaznak, a mint a miniszter 
feláll vagy leül. (Zaj jobkfelöl.J Egyik másik kép-
viselőtársam az ő kormánypárti lakadalom-arczával 
megelégedéssel és mosolygással akar erkölcsi súlyt 
és tekintélyt kölcsönözni t kormánypártnak. Nem 
ez az, uraim, a mivel önös annak a mandaturanak, 
a melylyel birnak, ennek a nemzetnek, a melynek 
képviselői, ennek a törvényhozásnak, a melynek 
tagjai erkölcsi súlyt és tekintélyt keressenek; ezt 
csak ugy érhetik el, ha beíev szik a küzdelembe ér-
telmüket, — ha van - (Derültség balfelől) tudásu-
kat — ha tudnak — de nem röhögéssel . . . (Zaj, 
Mozgás a jobboldalon.) 

E l n ö k : Figyelmeztetem a képviselő urat, vá-
logassa meg kifejezéseit. (Helyeslés jobbfelől.) Figyel-
meztetem arra is, hogy tessék a tárgy mellett vagy 
ellőne érvezni de ne szüntelenül a képviselő úrral 
szemben ülő képviselő urak személyével foglalkozni. 
(Nagy zaj.) 

S i m a Ferencz: T. ház! Azt hiszem hogy a 
t. elnök ur egészen félreértett. Mert ha én pl. hi-
vatkoztam volna Dániel Gábor vagy Lukács Béla 
képviselőtársaimra, akkor személyekkel foglalkoznám, 
de én nem hivatkoztam senkire, csak rámutattam 
arra az öntartásra, mely a parlament méltóságának 
meg nem felel (Nagy zaj. Ellenmondások a jobb-
oldalon.) 

Ha kivánja Tisza István képviselőtársam, itt 
van, behozattam egy par niplót is ma d fel fogom 
olvasni, hogy Tisza Kálmán h .sonlo modorú lecz-
kéket tartott százszor és jogosan ezenházban annak 
az oldatnak hasonló öntartás miatt. Ha valamikor ez 
szabad volt Tisza Kálmánnak akinek személyébon 
akkor ép azért látták a haza legjobb védelmének 
garantiáját, mert volt erkölcsi bátorsága bazafisága 
és ereje ahhoz, hogy ostorozzon itt a parlamentben 
mint ellenzéki vezérember minden vissza élést és 
ilyen öntartást — akkor ne essék Tisza Istvánnak 
rosszul ha mi azon iskolának és azon iskola erköl-
csének még akkor nagyon hazafias és hatalmas 
tőkéjét csak kamatokban ma fizetjük önöknek itt 
vissza. (Zaj jobb felől.) 

fin nem tudom és mondják meg önök őszin-
tén, hogy nem hasonlo véleményben vannak-e — 
hogy ha azok a most utált fekete csuhás barátok 
és reverendás papok megindulnának a nagy háborúba 
a kormánypárti mandátumok biztosítása érdekében 
váljon gyülölnek-e őket ? Önök több hasz-
nát fogják venni azoknak a reverendáknak a 
jövőre is, mint mi. (Igaz! Ugy van ! a szélsőbal-
oldalon) mert mi eddig se vettük a hasznát, sőt 
ők ellenünk voltak mindig legnagyobb részben és 
ha tért birtak foglalni, szivesen foglaltak velünk 
szemben tért. £s ép azért mert erre a néppárt 
eddigi politikai küzdelmeinek eredményei már kialltó 
tanúbizonyságot képeznek, önök nem tekinthetik 
elfogult allaspontnak, ha azt mondjuk hogy akar 
néppárti, akar pápista, akár kalomista pap, mint 
az aliam polgára és jó hazafi a templomot kivéve 
bárhol ép oly joggal beszel, harczol, sőt harczoljon 
is a haza felvirágzása érdekében, mint bárki mas, 
mert a nemzet nan'y inteilectualis elemet kepezi 
ezen papi osztály. Nekünk szelídebb törvényalkotás-
sá!, józanabb politikával nem oda kell vinnünk az j 
ország közállapotát, hogy a politikai élet egy 
intellectuáhs nagy osztályát a törvényhozás ellen ; 
harezba vigyük, hanem meg kell őket győznünk, j 
ha meg tudjuk őket győzni, ha pedig nem tudjuk ; 
akkor engedjük meg nekik hogy azon a terén, 
mely számukra a templomon kívül rendelkezésükre ! 
áll, ép oly korlátlanul és joggal kűzdhessenek, mint 
bármelyik világi polgára a hazának. 

Ennek folytán tekintettel arra, hogy eten sza-
kasz az ellenkezőt czélozza és annak törvénybe ik-
tatasa csak folytatása annak a lelketlen állapotnak, 
mely az egyházpolitikai törvények megalkotása kö-
vetkeztében uralkodik és a melynek egyszer vala 
hára határt kell szabni, mert 1000 korona bünte-
tésnél és hat hónapi fogházzal nem lehet egy egy-
házi érzelmeiben megsértett, vagy magát legalább 
sértettnek hitt nagy milliókra menő hitfelekezetnek 
táborát a küzdelem teréről leszorítani; mert a tör-
vényhozásnak, mint okos, gondos köznek az állam-
kormányzat minden vonalán, az alkotások minden 
terén oly gonddal, oly figyelemmel, akkora bölcses-
séggel kell eljárnia, hogy törvényalkotásával, magá-
nak a békének a nyugalomnak és a nemzeti köz-
szeretetnek fundamentumait rakja le; és miután ez 
a törvényszakasz ennek teljesen ellenkezőjét fogja 
eredményezni, ennélfogva eu ezt a magam részé-
ről el nem foga lom, hanem teljesen kihagyatni in-
dítványozom. 

74* 
Az esetre azonban t ház, ha a t. többség ed" 

dig tanúsított magatartása szerint ezt a szakaszt is* 
ugy amint van, elakarja fogadni, legalább a követ-
kező módosításokat akarom ajánlani. (Halljuk!) As 
első bekezdés mint már felolvastam, a következőké-
pen hangzik: (Olvassa) .Az a lelkész vagy vallási 
szertartás teljesítésére jogosított, vagy egyházi tiszt-
séget viselő más személy, a ki a valíás szertartásai-
nak végzésére rendelt helyiségben, vagy vallásos 
jellegű gyülekezeten a választás eredményének be-
folyását czélzó nyilatkozatot tesz. Ezt én t. képvi-
selőház a következő szövegezésben kérném elfogadni: 
(olvassa) .Az a lelkész vagy vallási szertartás vég-
zésére jogosított egyházi hivatalnok, a ki a vallási 
szertartások végzésére rendelt helyiségben a válasz-
tás eredményének befolyásolása érdekében beszédet 
tart." Tehát nem nyilatkozatot tesz", mint a szö-
veg szól t. ház, mert hisz sokszor magának a bib-
liának egy citátumát olyan nyilatkozatnak lehet te-
kinteni, a mely az adott viszonyok között csakugyan 
vonatkozik magára a választásra, vagy egy beszédben 
lehet oly kifejezés vagy mondat, a mely esetleg ugy 
magyarázható (Mozgás jobbfelől/ hogy a választás 
befolyásolására tendál. £n ezt t. ház, oly latitudnak 
tartom, ezen törvényben, a mely hogyha törvény-
nyé alkottatik, ezen czimen is újból számtalanszor 
fog alkalmat adni a mandátum megtámadására. 
Hanem hogyha az a pap a templomban vagy egy-
házi szertartásra rendelt helyiségben egész b szédet 
tart ezért, hogy a vá asztást befolyásolja, ez már 
oly cselekmény, a mely teljesen megfelel ezen tör-
vény szellemének s épen azért kérem t. ház, mél-
tóztassék ezen szövegezés szerint fogadni el ezt a 
szakaszt az esetre, ha Hortoványi t. képviselőtársam 
indítványa el nem fogadtatnék. (Helyeslés a szélső-
baloldalon.) 

Helyi es vegyes hírek. 
— Sima Ferencz beszámolója 

Kisteleken. Lapunk főszerkesztője : Sima 
Ferencz országgyűlési képviselő ma — va-
sárnap — délután tartja meg beszámoló be-
szédét Kisteleken, ahol ugyancsak ma 1 sz a 
lapuukbau már ismertetett programm szerint 
rendezett ezredéves ünnepség is. Sima Fe 
renczet valószínűleg több képviselőtársa is 
elkíséri Kistelekre. Lapunkat a beszámolón és 
az ünnepségen felelős szerkesztőnk képviseli. 

— A pusztaszeri lakoinazás. 
Derék pákuliczaink, akik kenetteljes prédiká-
cziókat szoktak tartani a városnak a takaré-
kosságról, bezzeg nem kímélik a pénzt, mi-
kor arról van szó, hogy jó magukat része-
sítsék közköltségen „a szükséges ellátás" -ban. 
A megyebizottsági tagok részére ugyanis bi-
deg ebédet rendeltek, fejenként potom — 7, 
mond bét forintért. Hanem persze, annál 
fösvéi.yebbeu gondoskodnak arról a népről, 
amelynek a zsebére megy a dínomdánom ; 
mert a rendezőség 10 ezer közönséges ha-
landóra számit, s azoknak megvendégelésére 
mindössze 4000 ezer forintot fordít, amiből 
fejenként 40 krajezár esik. Már pedig talán 
még sincs akkora rangkülömbség a megye-
bizottsagi tag és az adófizető polgár között, 
miut ahogy viszonylik egymáshoz a bét fo-
rint és a negyven krajezár. Reméljük, bogy 
ellenzéki polgárok nem vesznek részt sem a 
drága potyázásban, sem a garasos eszem-
iszoraban. Mint jellemző dolgot e belyen 
emiitjük föl, hogy a főispán, aki az ünnep-
ség szertartásos részének rendezésében a kor-
mányt képviseli, az ebéd-rendezésébe is be-
leavatkozott. A vármegye részéről kiküldött 
rendező bizottság elnöke — Gicatriczisz La-
jos főjegyző — ugyanis az uri asztal ellá-
tását Kass Gusztáv szentesi vendéglősre bízta 
s meg is kö ötte vele az alkut. A főispán 
azonban lakonicze tudtára adta a főjegyző-
nek és Kassnak, hogy az alkut nem akczep-
tálja, mert ő már megegyezett egy budapesti 
vendéglőssel, aki terítékenként 7 forintért 
adja a hideg ebédet. Eltekintve attól, bogy 
az ebéd a vármegye számlájára megy, s igy 
arra alkut kötni a főispánnak mint a kor-
mány közegének nem volt joga, — csak arra 
utalunk, hogy akkor, amikor úgyis az egész 
ország Budapestre bt rdja a pénzét, amit leg-
főkép a vidéki üzletemberek éreznek meg, 
egy ilyen vállalat haszuat is budapesti vál-
lalkozónak juttatni s a megyébeu adótfizető 
üzletembereket mellőzui igazáu botrányos 
méltatlanság. 
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— E m l é k e z t e t ő . A holnap — h< tfőn — 
tartandó városi közgyűlésre ismétlen fölhívjuk a vá-
rosi képviselek figyelmét. 

— É r e t t s é g i v iz sgá la t . A helybeli főgim-
násiumban f. hó 22-én kezdődik rueg Géressy Kál-
mán tankerületi főigazgató elnöklete alatt a szóbeli 
érettségi vizsgálat. 

— S z í n é s z e t . Csütörtökön „A szókimondó 
sszonyság'-ot adták. Tudósítónk jelentése szerint 
sz előadás összevágó volt, s különösen Feketéné és 
Fekete kitűnően játszottak. Pénteken nem tartottak 
előadást. Szombatra az előleges jelentés szerint 
Sárközi Blanka jutalmául ,A három testőr" volt 
kitűzve. Később az igazgató arról értesített ben 
nünket hogy Völgyiné jutalmául ,A rang és mód* 
kerül színre, amint azt lapunk mult számában jelen-
tettük is. Azonban köz ejött akadály miatt a ju 
talomjáték elmaradt, s ,A 3 Kázmért* ismételték meg. 
A siker ugyanaz volt, ami az első előadás alkalmá-
val — fájdalom — még anyagi tekintetben is. Mint-
hogy ismétlésekbe nem akarunk bocsátkozni, a sze-
replőkről most nem szólunk. Csupán H. Korcsek 
Vilmát figyelmeztetjük a saját erdekében, hogy az 
öltözékére nagyobb gondot fordítson hogy legalább 
külső megjelenésével pótolja játékának fogyatékos 
ságát. 

— E l v e s z t e t t pénz tárcza . Pénteken éjjel 
a színtársulat egyik női tagja egy pénzestárczát 
vesztett el az útszán, melyben csekélyebb pénz-
összeg, és egy pár — a tulajdonosra nézve — ér-
tékes iromány volt. A becsületes megtaláló kéretik, 
hogy a tárcsát az iratokkal szolgáltassa be szerkesz-
tőségünkhöz; a pénzt megtarthatja magának. 

— I s k o l a i é r t e s í t é s . A szentesi rom. kath. 
egyháztanács mint iskola széknek f. hó U én kelt 
határozata értelmeben van szerencsém a t. szülőket 
és tanügy barátokat értesíteni, hogy a szentesi rom. 
kath. elemi iskolákban a f. évi z á r v i z s g á 1 a-
t o k következő sorrendben fognak megtartani; u. m. 
Junius hó 42-én d. u. 4. orakor a torna vizsga a 

központi iskola ud?arban. 
, , 23-án d. e. Bugyi Antal felsőpárti. 
, , , d. u. tíooa Sándor központi. 
„ , 24-én d. e. Marschallné » 
, v . d. u Bóna József , 
, , ¿5-én d. e Marscball Endre. , 
, , , d. u. Világi István. , 
, , 26-án d. e. Bugyi Károly. , 
• , , d. u. Csuppai Róza kiséri. 
, , 27-én d. e. Bugyi Ferencz. , 
, , , d. u. Ramszdorfer József alsópárti 

iskoláiban, mindenkor délelőtt 8 és délután t 
órakor kezdetvén meg. 

A .hálaadó" isteni tisztelet ¿8 án reggel 8 
órakor fog megtartatni. Szentes, 1896. junius 16. 
K o r b u l y B é l a , isk. sz. jegyző. 

— S z ö k ö t t k a t o n a e l f o g a t á s a . Bódi Fe-
rencz szentesi illetősegü körözött katona-szökevényt 
a helybeli csendőrség elfogta és bekiserte a katonai 
parancsnoksághoz. 

— Csalás. A napokban Fekete Mátyás szen-
tesi lakos czimére egy, 70 frttól szóló postautalvány 
érkezett Szemlakról. A levélhordó kereste az utal-
vánnyal Feketét a lakásán, de nem találta otthon. 
Par óra múlva egy ember jelentkezett a póstahiva-
talban, aki magát Fekete Mátyásnak mondva, kérte 
az utalványozott összeg kiszolgáltatását. A pósta-
hivatal gyanutlanul kifizette a pénzt; másnap azon-
ban egy másik Fekete Mátyás jelentkezett a postán, 
aki beigazolta, amaz az igazi, a másik tehát aki 
a pénzt elvitte, csaló volt. A személyleírás alapján j 
csakhamar kinyomozták a csalót Koczán István 
munkás személyében. Koczán nyomban beismerte a 
tettét, s át is adta a pen"t Feketének. Ezzel azon-
ban nincs vége a históriának, mert a rendőrség át-
tette az ügyet a fenyitő birósághoz. 

— K a t a s z t r ó f a a g ó z s i k l ó n . A milJen umi 
ünnepélyek ragyogó történetenek van már egy szo- j 
moru napja. Egy katasztrófa, melynek sebesültjei 
között ott vannak azok is, kik messze országokból ; 
jöttek el hozzánk, hogy tanúi és részesei legyenek 
a magyarok nagy ünnepélyének. A külföldi sajtó ! 
néhány kiváló tagja ez, akikel a miniszterelnök szer- | 
dai estélyéről gőztiklón a varból lejövet, a fűtő ta-
pasztalatlansága következtében szerencsetlenség tör-
tént. A katasztrófa alkalmával heten sebesültek, meg 
egy súlyosabb természetű. A gőzsikló rendesen fél 11 
óráig szokott közlekedni. Azonban tekintettel a mi-
niszterelnök estélyéről hazatérő közönség kívánságára 
szerdán, ezen az időn tul is indítottak kocsikat. 
Minthogy azonban a sikló felső állomásán még 
nagy tömeg várakozott fr követelte, hogy még egy 
kocsit indítsanak: eunek a végzetes kocsinak az el-
indításánál a fütő vette át a gép vezetését. A lefelé 
jövő kocsiba a szabályszerű 24 utason kivül sokan 
zsúfolták be mugukat. az alsó állomáson egy utas 
szállott be : prilleszki Prileszky Károly, a királyi 
udvarmesteri hivatal főtisztviselője, a ki a városból 
igyekezett haza. A fütő aztán végzetesen elhibázta 
a dolgot. Nem tudta az állomások előtt megállítani 
a kocsikat s azok ugy a felső, mint az alsó állo-
máson neki rohanlak a kőfalnak, Recsegés ropogás 
hallatszott, nemcsak a kocsik ablakai zúzódtak 

össze, hanem a kocsi fiszerkezete is összetörött. 
A zajra a sebesültek kétségbeesett kiáltásaira 
rémülten futott össze a sikló személyzete, tele-
fonáltak a mentőkért a főkapitánysápra, a sikló 
igazgatóságához s mindenféől megérkezett a segítség. 
A felső kocsiban ülő Prileszky szenvedte a legsú-
lyosabb sebesülést Ahojy a kocsiban ült, az 
összeütközéskor a kocsi ábllenső ülése élével lábai-
hoz vágódott és az alszárban mind a kettőt eltörte. 
A sebesültek közül ma mir csak Prileszki Karoly 
udvari tisztviselő fekszik 8 kórházban, a többiek 
már mind elhagyták az igyat. Prileszki sérülése 
súlyos és megeshetik, hog; egyik lábát amputálni 
kell. Bal lábán a töiés u'fyan nem szilánkos, a 
jobb láb azonban rendkívül megvan dagadva s 
előbb operálni kell, hogy a törést meg lehessen 
állapítani. A legiobb esetben is két hónap előtt alig 
hagyhatia el az ágyat. Prieszki állapotáról pénteken 
délelőtt tudakozódott a király. Bánffy Dezső minisz-
terelnök és gróf Apponyi Lajos, a magyarországi 
udvarnagy személyesen keresték fel a kórházban. 

F o u i a r d - s e l y i n e t ÖO k r t ó l 3 frt 35 krig 
méterenként — japáni, cfcinai, s. a. t. legújabb min-
tázattal és szinekben, u. m. fekete, fehér és színes 
H e n n e b e r g s e 1 y e in e t 35 krtól 14 frt 65 kr. 
méterenként sima, csikós, koczkázott, mintázott da-
masztott s. a. t. (mint egy 240 külömböző m nő 
ségben, 2000 szín és minLázattal s. a. t. a megren 
delt áru postabér és vámmentesen a házhoz szál-
lítva, mintákat posta fordultával küld U e n n e b e r g 
G. (cs. és k. udvari szállító) selyemgyára Z ü r i c h 
ben . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, és levelező 
lapokra 5 kros belyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztettnek. 
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TÁNCZTANITÁS. 
Van szerencsénk a t. szülők szives tu 

doroására hozni, hogy a gymnasium torna-
termében a v i z s g á k b e f e j e z é s e után ugy 
aesthetikai és társalgási illemszabá 
lyokból, mint 

kör- és te szalon M ó l 
1 hóra terjedő zártkörű tanfolyamot nyitunk. 

Kalönös tekintettel a helyes tartás és 
mozgásra, valamint főtörekvésünk lesz oda 
hatni, hogy a társadalom követelményei ta-
nítványaink r'szére lehetőleg biztosíttassanak. 

Szives megkeresések kéretnek T a n y 
J ó z s e f h e z , lakás tek. Aradi Kálmán fő-
kapitány ur házában é s N e u f e l d B é l á h o z , 
lakás Koncz Imre asztalos mester 264. sz. 
házában. 

Mind ét helyen bővebb felvilágosítás 
készséggel adatik d. e. 10—12 óráig. 

Kvál* tisztelettel vagyunk 
K. Tany József es Neufeld Béla, 

táneztanitók. 2V2 

Haszonbéri hirdetés. 
A szentesi ev. reform, egyháztanács ha-

tározata folytán az egyház tulajdonát képező 
lapistói kántori tauyaföld, a kistőkei tanya-
föld, a királysági tanyaföld s valamint a vá-
ros különböző határrészeiben lévő több rend-
beli házi földek a f. é. szeptember 29-től 
számított 6 évre nyilvános árverésen haszon-
bérbe fognak adatni. Minél fogva felhívatnak 
a haszonbérleni kívánók, hogy az egyház 
tanácstermében kitett árverési feltételeket 
megolvasva, az ez évi julius hó 6-ik nap-
jára kitűzött árverésen, a bérlet biztosítására 
leteendő ovadékot magokkal hozva, az egy-
ház tanácstermében megjelenni szívesked-
jenek. 

¿Szentesen, 1896. évi junius 20. 
1V3. A g o n d n o k i h i v a t a l . 

Eladó ház és föld. 
Polgár Juliánná 111. t. 579. sz. háza és Jak-
sorban 60 hold földje örökárért kedvező 

feltételek mellett eladó. 

Kiadó föld. 
Polgár Sándor nagy-királysági 55 hold szántó 
földje haszonbérbe kiadó; értekezhetni II. t. 

125. szám alatt. 

Kiadó földek. 
Dr. Borotvás DezsŐné Sarkady Nagy 

Eszter kiadja ugy a lapistói, mint a fábiáni, 
a mucsiháti összes szántó és kaszáló föld-
jeit a rajtok levő tanyaépületekkel együtt f. 
évi Szt.-Mihály naptól több évre haszonbérbe. 
Közelebbi értesítést nyerhetni tek. özv. Sar-
kadi N. Antalné úrnőnél vagy pedig levél 
utján vagy pedig személyesen a tulajdonos-
úénál Makón. 1—2 

ELADÓ-KIADÓ FÖLD. 
2 0 0 kat. hold I-ső minőségű szántó 

földem, M. Dombegyházán (Csanád megye) 
bérbe, esetleg örökáron eladó. 

B A I J c c l G b y x z l é i x i é 
Szeged, Atilla utcza 8. szám. 

Eladó gazdasági eszközök. 
Kürti Sándor II. t. 155. sz. házánál kocsi, 
eke, borona és több rendbeli gazdasági esz-
köz va í eladó. Értekezni lehet a tulajdonos-

sal a fenti szám .<latt. 2V2 

E l a d ó ház . 
Zukkerwau Ignácx 111. tized 

125. számú háza eladó. 3V3. 

Hirdetmény. 
A körös -1 isza - marosi ármentesitö és 

belvizszabályzó társulat árterébe és tehervi-
selése alá az 1881. évi LII. t.-cz. alapján 
ideiglenesen bevont, azonban a műszaki vég-
leges ártérfejlesztés végrehajtása következté-
ben az ártérből egészen kimaradt azon ka-
taszteri földrészletek iránti leszámolás, a 
melyek az 1884., 1885., 1886., 1887 , 1888. 
és 1889-ik években az ideiglenes ártér fej' 
lesztés lapján társulati kirovásokkal voltak 
terhelve, a társulati közgyűlés részéről kiren-
delt küldöttség által felülvizsgáltatván : ezen 
leszámolási munkálatnak az egyes községe-
ket külön-külön érdeklő részlete, községenkénti 
közszemlére létetik ki és pedig folyó évi 
junius hó 10-ik napjától augusz-
tus hó 9-ik nnpjáig. 

Ezen körülményre az érdekelt földbirto-
kosok figyelmét hírlapok utján is ezennel 
felhívom, annak megjegyzésével, hogy erre 
vonatkozólag bővebb tájékozást a község, 
illetve a város házánál és egyébb helyenken 
is kifüggesztett „hirdetmények*,ugy szintén a 
helyi szokás szeriuti híresztelések s a köz-
szemlére kitett leszámolási részleteknek fel-
ügyeletével megbízott előljárósági tag urak 
szolgáltatnak. 

Szentes, 1896. május hó 27 én. 
Fekete Márton, 

kir. tanácsos, főigazgató. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szentesi kir járásbíróság 1896 
évi 32«1 számú végzése következtében hiva-
talból Schlick-féle vasöntöde gépgyár javára, 
Csizmadia Mihály nagy-királysági lakos ellen 
100 frt s jár. erejéig 1896. évi junius hó 
1-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 335 frtra becsült tehén, 
lovak és kocsi s más tárgyakból álló ingó-
ságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Me y árverésnek a szentesi kir jbiróság 
4040—1896 számú végzése folytán 100 frt 
tőkekövetelés, ennek 1894. évi decz. hó 30-ik 
napjától járó 6 °/o kamatai és eddig összesen 
29 frt 07 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Nagy-Királyságon, alperes 
lakásán leendő eszközlésére 1896. évi junius 
hó 24-ik napjának délutáni 3 órája kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1896. évi junius hó 10. 
Végh Sándor, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Sseotes, 1896. Nyomatott a kiadótulajonos: „Szeatesi első könyvnyomda réménytáraaság' gyorssaj tóján. 




