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Előkészület. 
Már most akár írják a félhivatalos la-

pok, akár nem, bizonyos, hogy fel lesz osz-
latva a parlament s közel vagyunk a kép-
viselő választásokhoz ; a kormány lakájai: a 
vármegye urai mozgolódnak, csinálják az 
előkészületeket, mutogatják Csongrádvár-
megye választási jelvényeit, a szabad meg- ' 
győződés palládiumát a „zsandár szuronyo-
katmelyeknek oly dicsteljes szerepet j 
juttatott a vármegye vezetősége a mult 
választások alkalmával is Sima Ferencz ke-
rületében. Ezt az urat különösen szeretheti 
a tisztelt vármegye mert ha csak a legkis-
sebb népmozgalom van is, hol a felizgatott 
néphangulat meglökdöshet valakit, nehogy 
Simának valami baja essék, azonnal körül-
vétetik szuronyokkal, hogy a nép ádáz dühét 
eltávolítsák tőle. Igazán megható ez a vég-
hetetlen figyelem és bámulatos nagy jóság, 
szinte csoda, hogy Sima Ferencz el nem 
olvad örömében és a háládat érzetének 
meleg fellángolásában. Már a múltkor is, 
mikor a választások előtt programbeszédét 
járt községről községre megtartani, min-
denütt nyomában volt a szurony; s a há-
romszoros választás gyönyöreinek lezajlása 
után három évig szünetelt a szuronyos fi-
gyelem és csendőrös kedveskedés; mert 
hát a megtörtént dolgon már ugy sem lehe-
tett változtatni; de ugy sejtjük, hogy most 
megint történik valami, aligha választás nem 
lesz és aligha hamarjában nem lesz, sőt rö-
vid idő múlva meg lesz, azt mutatja az elő-
készület', mert a főispán sokat mászkál Pestre, 
Sima pedig sorra járja kerületének közsé-
geit, bessámolókat tart a a négy év óta 
zugban tartott szuronyokat kezdik előszede-
getni, és hogy baja ne essék Simának, hát 
nyomában utaztatják. 

Már a múltkor Dorozsmán dobogott és 
csillogott a zsandár lópatkója és villogott a 
szurony ; de ekkor még csak távolról, mert 
még nem volt bizonyos, hogy fel lesz-e 
oszlatva a ház, de most a horgosi beszá-
moló alkalmából, mikor már bizonyos, hogy 
novemberben választás lesz: a szuronyok 
ott villogtak folytonosan Sima körül. S ez-
úttal igazán megható, hogy még meg is van 
a látszata annak, hogy Sima érdekében vil-
logott a szurony Sima mellett és a türelmes 
nép között; mert a vármegye egyik párt-
dühöngésben szenvedő kolomposa: Burgh 
Dénes néhány lerészegedett piaczi légygyei 
körül vévén magát, befurakodott a Sima-
párt táborába és közel fél óráig dühöngött, 
hogy neki nem kell Sima képviselőnek és 
őrületes duhajkodással igyekezett meg-
gátolni, hogy a kerület képviselője megtart 
hassa beszámolóját. 

A rend őre, a főszolgabíró képvisele-
tében, Siághy ott állt és nézte e korcsmai 
kihágást s várt egy fél óráig, hogy hátha 
megharagszik a nép és ököllel nyomja rá 
e durvaságra a szólásszabadság és tisz-
tesség megsértésének bélyegét Burgh ur és 
társai szájára, és akkor majd a rend helyre 
állítása érdekében lövet; de nem a botrány 
hőseire, hanem a békéjében, nyugalmában 
felháborított és tisztességében megsértett 
polgárságra. S aztán kész a heczcz, az or-
szágos botrány. Sima fölizgatta a népet s ez 
kitört, ütött, vágott, mig csak közé nem 
lőttek. 

Hál istennek, a nép nem tett semmit, 
Sima türelmet követelt pártja táborától, mely 
már reszketett az ingerültségtől s csak egy 
intésre várt; s ez intést meg is kapta} de 
nem arra, hogy elégtételt vegyen, hanem 
hogy várjon, legyen türelemmel, mert ma 
oly világot élünk Magyarországon, hogy a 
hatalom ebei ugathatnak, bele haraphatnak 
a békés polgár húsába, nincs aki őket ezert 
megfenyítse ; sőt várják, hogy a meghara-
pott felemeli-e a kezét s ha ezt teszi, akkor 
ő lesz a bűnös. 

A horgosi nép fél órai türelme végre 
föltámasztotta a hivatal emberében a lelki-
ismeretet és miután az ellenzék rovására 
már nem lehetett heczczet, botrányt csinálni, 
hogy a látszat megóvassék: a részeg cső-
cseieket eltávolitá az útból, de már akkor, 
mikor a nép gúnyosan kiabált felé, hogy : 
• ugy-e nem meri a csőcseléket eltávolítani, 
mert akkor elcsapják ?< 

Szégyenletes és kínos állapot ez. De 
mi nem ítéljük el Siághyt, mert ő csak egy 
része annak a gépnek, mely választási visz-
szaélesekből táplálja magát, s ennek a gép-
nek a gazdája Perczel Dezső, gépésze a 
főispán és alispán, s ezek az olyan alkal-
matlan géprészt, mely kötelességet hűn nem 
teljesíti a hatalom erdekeben, kidobják a 
gépből. Tudjuk ezt, s küzdelmeink teljes 
sulyjával éppen azért fordulunk azon hit-
vány politikai erkölcs és szellem ellen, mely 
uralmát ily gálád eszközökkel tarja fenn. És 
most már tudjuk azt is, hogy fel lesz osz-
latva a parlament, látjuk az előkészületet j de 
résen leszünk, s az ellenzék által eddig el-
foglalva tartott terrénumból nem e n g e d ü n k 

egy talpalatnyi földet se, s megvédjük azt ha 
kell a szuronynyal szemben a testünkkel is 1 

Sima Ferenc beszámolója Horgoson. 
Amint előre jeleztük, vasárnap délután 2 óra-

kor érkezett Sima Ferencz Horgosra, hogy ottani vá-
lasztóinak beszámoljon képviselői működéséről. Kí-
séretében voltak : Visontai Soma országgyűlési kép-
viselő Budapestről, Rónay József festőművész Pá-

risból, Kalmár István ügyvéd Szegedről, Vargha 
Beniámin egyh. pénztárnok ós Pintér Qyula lapszer-
kesztő Szentesről. 

A horgosi vasútállomásnál nagy néptömeg s 
a függetlenségi és 48-as párt oszlopos tagjainak 
élén Pónácz Gábor fogadta néhány meleg sióval a 
képviselőt, aki megköszönte a szíves fogadtatást. 
Azután egy igen kedves jelenet következett A kijá-
ratnál ugyanis egy csapat fehéi ruhás leányka ál-
lott félkörben, akik közül előlépett Pónácz Regina, 
s nagy hévvel elmondott talpraesett beazédben üd-
vözölte a kerület képviselőjét, a egyúttal egy csinos 
virágcsokéot nyújtott at neki. A kellemes meglepe-
tést Sima Ferencz azivélyes szavakkal megköszönte; 
s azután megindult a menet a községháza felé. A 
községháza tanácstermében ismétlődött a most leirt 
jelenet, amennyiben ott megint egy csapat fehér-
ruhás leányka logadta az érkezőket, s Pernyész Te-
ruska egy csinos beszéd kíséretében egy másik csok-
rot adott át Sima Ferencinek, aki meleghangon 
mondott köszönetet. 

Rövid pihenés után Sima ós kísérete kivonult 
a községháza előtt lévő térre, ahol rengeteg neptö-
meg várta a beszámolót. Alig lépeU fol azonban 
Sima a szószékre, B irg Dénes néhai patikáros ve-
zénylete alatt egy csapat részeg enúer elkezdett 
ordítani: , Abczug Sima 1*; amire a nép .Abezug 
tíurg Dénes'-ael felelt, s viharosan eljeneste Simát. 

Sima Ferencz pár perczig mosolyogva neste 
a jelenetet, amely nem volt varatlan, mert tíurg 
betekkel előbb már széltere hirdette, hogy meg-
akadályozza a beszámoló megtartását Mmthogy 
azonban a részeg banda ordítozása nem akart meg-
szűnni, s különösen a bandavezér fáradhatatlanul 
bömbölt: Sima oda fordult a jelenlévő Siagi Bahnt 
szolgabíróhoz, s az egész közönség helyeslése kOzttt 
telkerte, hogy tartsa lenn a rendet. Erre Siági 
szolgabíró egy székre allva, a következőket mon-
dotta : .Sokkal higgadtabbnak és t i s z t e s s é g e -
s e b b n e k ismerem a horgosi nepet, hogy sem 
föltegyem, hogy mikor itt a kerület kepviselője 
beszámolót tart, zavart csináljanak. Felszóiltom 
azokat, akik más poliUkai néseten vannak, hogy 
vonuljanak el innét, ha nem tudnak vagy nem 
akarnak hallgatni.* 

Uasstalan volt asonban a higgadtságra ós 
tisztességre való hivatkozás, a lerószegilett banda 
folyvást ordított Sima Ferencz aztán a független-
ségi és 48 as párt oszlopos tagjainak aűrgetésóre 
tölkérte a közönségét, hogy: .akik tnstesseggel 
megakarják hallgatni a beszámolót, azok jöjjenek a 
községháza udvarára." 

Bevonult hát az egéss tömeg a községháza 
udvarára; de Burg vezetése alatt betolakodott oda 
a részeg csőcselek is, szamszerint 1 0 - l i jotorku 
ember, akik közölt azonban Burgon kívül caak két 
választó volt, a akik, mihelyt az eljenzóa lecsillapult, 
a bandavezér példájára ujboi elkezdték az ordítozást 
A közönség azonban már kezdte a türelmét veszí-
teni, s mig az abczugolásra Sima éltetésével vála-
szolt, egyszersmind sürün hangzottak as effeis 
kiáltások: .Ne ugass Dénes', .Fogd be a szádat 
Denes*, .Hallgassatok laczibetyárak" sU>. 

Viharos tetsséssel fogadta a közönség Sima 
első szavait, aki azon kezdte a beszédét, hogy: 
.Ettől a Burg Dénestől, aki a sikkaattó és a népet 
fosztogató jegyzőt mindig pártolta, — ettől a politi-
kai lakájtól, aki a hatalom talpát nyalja, de a nép-
nek mindig ellensége volt, nem türjük el, bogy itt 
a rendet zavarja, s a szólásszabadságot akadá-
lyozza." 



Burg ét csapatja atonban annál bőszültebben 
ordított; minek következtében Sima rászólt a tétle-
nül álló szolgabiróra: .ön itt a rend fentartására 
van hívatva, tegye hát a kötelességét.« Siági bizto-
sította ugyan, hogy ő nagyon jól tudja mi a 
teendője; de asért nem tett semmit 

Sima jogos felháborodásában kemény szavak 
kai jellemeste ezt as eljárást ímhol — úgymond 
— a tisztelt szolgabíró ur, akinek mikor én 1892-
ben programmbeszédet tartottam, volt bátorsága 
ssuronyokkal állani elébem, most nem mer itt ren-
det csinálni; mert az a hitvány söpredék, amely a 
rendet zavarja, azok a megvásárolt lelkek, akik az 
ellenzéki képviselőt alkotmányos jogának gyakorla-
tában háborgatják, a kormány pribékjei; s fájdalom 
Magyarországon a szolgabirák is csak nyomorult 
eszközei a hatalomnak. A törvény őre nem a tör-
vényes jogot védelmezi, hanem behunyt szemmel 
tűri a rend megzavarását; pedig rendelkezésére ál-
lanak a hatalom essközei, csinálhatna rendet, de 
nem akar. 

Visontai Soma közbekiáltott: ,Ha kormány-
párti képviselő beszélne itt, majd nem tűrné a szol-
gabíró a lármát". 

Erre Siági felugrott egy székre s igy szólt: 
.Látom, hogy itt több lármás ember van, tehát a 
p á r t g y ü l é s t 16 perezre felfüggesztem, s felszó-
lítom a zajongókat, hogy távozzanak, mert különben 
karhatalmat alkalmazok ellenük.* 

Sima nyomban megmagyarázta neki, hogy ez 
nem pártgyülés, hanem beszámoló, melyet a szol-
gabíró föl nem függeszthet, neki csak az a köteles-
sége, hogy a rendet föntartsa. ón - úgymond Siá-
ginak — nem teljesiti a kötelességét, szégyelheti 
magát 

Siágit ez a leczke dühbe hozta. Újból fölug-
rott a székre és kijelentette, hogy a pártgyülést föl-
o s z l a t j a . 

«Föloszlatja ön a majd megmondom mit — 
felelt neki Sima. On nem tisztviselő, hanem a ren-
detlenség palástolója. Jobb lesz, ha bekisérteti ma-
gát azokkal a csendőrökkel akik a háta mögött 
állanak". 

Moet rettenetes kaóss következett. Burg és 
esapatja folyvást orditottak, a közönség is zajon-
gani kezdett a szolgabíró viselkedése miatt. .Nem 
meri bekisértetni Burgot" — hangzott feléje a szem-
rehányás. .Bezzeg majd elbánna mi vellnk, ha mi 
csinálnánk ilyen disznóságot, de a czimboráját nem 
bántja" vágták a szemébe másfelől; .Gyalázat, 
hitványság* — s több efféle kifakadás röpködött a 
levegőben. 

Siági pedig ott állott némán, arczán egy izom 
se változott, mintha az ékes szavak nem hozzá vol-
nának adresszálva. Végre különösen azok a kímé-
letlen kifejezések, amelyeket Simától kellett zsebre-
vágnia, cselekvésre bírták. A csendőrökkel a háta 
mögött oda ment a Burg bandájához, kapaczitál-
gatta Burgot, de annál jobban ordított. Mikor aztán 
nem használt semmi szép szó, Siági kiadta a ren-
deletet a csendőröknek, s azok s z u r o n y k ö z ó 
k a p v a B u r g o t és t á r s a i t k i t u s z k o l -
t á k az e g é s z b a n d á t , — szám szerint 10-11 
embert — a s u t c z á r a . Szép kis társaság volt 
annyi bizonyos. 

Helyre állván a csend és a rend, Sima hábo-
ritlanul folytatta beszámoló beszédét. Előbb aposzt-
rofálta Burgot és társait. íme — úgymond — job-
badán ilyenek a kormány emberei, mint Burgék. 
(Egy hang: ,A milyenek a disznók, olyan a kanász.) 
Burg-féle emberek a parlamentben is vannak; a 
különbség csak az, hogy azoknak ott már betömték 
a szájukat valami zsíros falattal, mig emez itt m<g 
éhes, s azért ordít olyan buzgón, hogy dobjanak 
neki valami konezot. (Zajos tetszés.) Különben nem 
érdemes az ilyen népségre sok ssót vesztegetni; 
asért áttér as országos ügyekre. 

Kifejtette az ország előtt már ismeretes állás 
pontját as egyházpolitikára nézve. Szólott röviden a 
néppártról, melynek pro grammjában kárhozatosnak 
tartja a kösjogi alaphoz való ragaszkodás». Megem-
lékezett a választási visszaélésekről, és nagy tetszés 
kötött kifejtette, hogy pártunk erélyesen követeli as 
általános szavasat jogot. 

Jellemezte a parlamenti vissonyokat, és utalt 
arra a tényre, hogy ma tulajdonkép nincs más el-
lenzék, mint az Ugrón vezérlete alatt álló párt, 
mely hogy milyen híven és erélyesen teljesítette a 
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kötelességét, azt bizonyítja a lezajlott költségvetési 
vita, amikoi az Ugronpárt hónapokon keresztül 
sakkban tartotta a kormányt. Most is épen azért 
akarják föloszlatni az országgyűlést, mivel tudják, 
hogy az Ugrón párt egymagában is képes és kész 
megakadályozni a kiegyezést. - Röviden jellemezve 
Kossuth Ferencz és Ugrón Gábor működését, lelkes 
éljenzés között kijelentette, hogy Ugront választotta 
vezérének és követni fogja hiven még akkor 
is, ha e miatt a mandátumát koczkáztatná. 

Lefestette Magyarországnak szomorú helyzetét, 
amelyet röviden és találóan azzal lehet kifejezni, 
hogy a nép már mozogni se tud a közterhektől, s 
a kormány még azt a sovány szabadságot is elko-
bozza, amivel eddig bírtunk. Emlékeztet arra, hogy 
az országos képviselő választások küszöbön állanak, 
s inti a népet, hogy a függetlenségi zászlót diadalra 
segítsék. A választási küzdelmek folyama alatt bi-
zonyára sokféle kísértésnek és csábitásnak lesznek 
kitéve, a Burg-féle lélekvásárlók mindent meg fognak 
kisérleni, hogy eltántorítsák a választókat. De Hor-
gos népe már a mult választásnál is megmutatta, 
hogy nem lehet megvásárolni, nem eladó lelkiisme-
rete. (Közbekiáltások: Nincsen annyi pénzük — 
Júdás pénz nem kell.) Arra nincs szüksége, nem 
is szokása, hogy magát kínálgassa; csak arra kéri 
a választókat, hogy érett megfontolással, lelkiisme-
retük és hazafiságuk sugallata szerint cselekedjenek. 
(Hosszantartó, viharos éljenzés.) 

Sima beszédje alatt még fordult elő egy in-
czidens. Horgos község orvosa, valami dr. Berger 
belekiáltott a beszédbe; amire Sima azzal riposz-
tirozott, hogy a tisztelt doktor urat csak onnét is-

ii, hogy a nép sokszor panaszt emelt ellene a 
vármegyénél; ebből azt következteti, bogy nem le-
het hü sáfára a közügyeknek, s hogy a nép már 
régen torkig van vele. .Szívesen kihordanánk a 
határra" — kiáltotta egyhangúlag a nép. A doktor 
azonban még tovább is hetvevkedett; amire Kalmár 
István ügyvéd keményen rászólt, hogy vagy hall-
gasson vagy hordja el magát, mert ha tovább is 
rakonczátlankodik, szolgál neki egypár nyaklevessel. 
De ebből már nem kért a doktor ur, hanem sietett 
kereket oldani. 

Sima után Visontai Soma beszélt szépen és 
nagy hatással. Nagyon szomorú dolog - úgy-
mond — hogy ebben az országban a hol 1848-ban 
a nemzet legjobbjai vérüket ontották a szabadság-
ért — akadnak emberek akik még a szólásszabad-
ságot is elkobozni szeretnék. Az imént lefolyt jele-
net önkénytelenül eszébe juttatja Munkácsy Mihály 
festményét, a melyen a Megváltó összekötött kézzel áll 
ellenségei között, Pilátus a kezeit mossa, a Megváltó 
ellenségei pedig ádáz dühvel rá akarnak rohanni, 
amitől a római katonák tartják őket vissza. Itt is 
előttünk állt az imént a kerület képviselője, ellen-
ségei agyarkodtak rá, a szolgabíró Pilátus csak a 
kezeit mosta, s a fegyveres erőnek kellett a dübön-
gőket eltávolítani. De valamint a Megváltó tanai 
hódították meg sz emberiséget nem pedig a hatal-
masoké, ép ugy Simának is győzedelmeskednie kell, 
mert a. igazságot hirdeti, a at igazság ereje legyőz-
hetetlen. 

At imént itt egy ember (a községi orvos) azt 
kiáltotta közbe, bogy ne izgassanak a hatalom ellen. 
De feledi et az ur, hogy az izgatásnak köszönhetjük 
azt a kis szabadságot, amivel birunk, mert az izga-
tásból származott az újjászületés. A nép üdvét 
nem lehet a hatalom előtt való meghunnyászkodás-
sal kivívni; s amely pillanatban a nép lemond a 
küzdelemről és meghunyászkodik — rögtön beáll a 
visszaesés, s újra visszajutunk abba a sötét korszakba 
amikor békót raktak az emberekre, a szóra, a gon-
dolatra, és a népnek nem adtak semmi jogot, csak 
kötelességeket raktak a vállaira. Ne kárhoztassák 
hát az ellenzéket, ha izgat és akczióra serkent, mert 
ezzel apostoli munkát teljesít. 

Utalva arra, hogy pár hét múlva feloszlatják 
az országgyűlést, igen érdekesen kifejtette, hogy ez 
a rendszabály a jelen esetben nem egyéb, mint — 
f o r r a d a l o m f e l ü l r ő l . Est a becses fejtege-
tést bővebben azért nem ismertetjük itt, mert külön 
czikkben akarunk vele foglalkozni. 

Szólott röviden a közgazdasági kiegyezés káros 
voltáról s ismertette a pártnak ebben a fontos kér-
désben elfoglalt álláspontját. 

Végül Simáról szólva, elmondta, hogy ő és elv 
társai élőtanui annak at odaadó ós lelkes munkás 

Vágnak, amit S i m a a parlamentben és a párt^kebe-
lében kifejt. Ez a férfin - úgymond -
ós büszkesége a pártnak s a tápéi kerület valóban 
szerencsés választást tett, midőn mandátumával meg-
tisztelte. Ajánlja, hogy jövőben olyan híven tartsa-
nak ki mellette, amily rendithetlen kitartást tanúsít 
ő as elvhüségben, s amily tántorithatlan a haza-
fiságban. 

Visontai beszédét viharos éljenzés követte, mely 
egyformán szólt neki és Sima Ferencznek. 

Ezután Pónácz Gábor megköszönve a választók 
türelmét, felkérte őket, hogy — mint illik komoly 
és tisztességes emberekhez — békében és rendben 
oszoljanak szét. Még egyszer főlsugott a lelkes él-
jenzés s aztán a közönség szép rendben eloszlott. 

* 
Visontai beszSdje közben is történt egy kis in-

czídens. Burg Dénes ugyanis bekiáltott valamit az 
utczáról, mire a tömegből egy hang visszafelelt: 
.Ne morogj Dénes !" Óriási derültség követte ezt a 
mondást s Burg csakugyan nem morgott többet * 

A községházától Sima és kisérőí a horgosi 
függetlenségi és 48-as párt derék elnökének, az öreg 
Pernyess bácsinak vendégszerető házához mentek 
vacsorára, ahol kedélyes beszélgetésben tölt el egy-
pár óra. Később még a társaság meglátogatta a 
község törvénybiráját is, ahol éjféltájig időzött; 
amikor a horgosi elvtársak egy csapata kikísérte a 
vasúti állomáshoz Simát és a többi vendégeket 
akik az éjféli vonattal elutaztak. 

* 

A beszámoló után a pártelnök házánál Hurédi 
János vezetése alatt tekintélyes gazdákból álló kül-
döttség kereste föl Sima Ferenczet, hogy őt a 
horgosi választók nevében a jelöltség elfogadására 
fölkérje. Herédi János talpraesett beszédben adta 
elő a küldöttség czélját. 

Sima Ferencz válaszában utalt arra, hogy már 
a dorozsmai pártértekezlet hasontárgyu felszólítására 
— mely szerint az egész kerület nevében felajánlot-
ták neki a jelöltséget — kijelentette, hogy a meg-
tisztelő ajánlatot köszönettel elfogadja. Most is ezt 
ismétli, azzal a megjegyzéssel, amit Dorozsmán is 
hangsúlyozott, hogy örök hálára érzi magát kötelezve 
a tápéi kerület iránt; s ha a sors ugy hozná, hogy 
másutt is megtisztelnék mandátummal, elhatározását 
a tápéi kerület választói akaratától teszi függővé. 
Mélyen köszöni a horgosi elvtársak bizalmának és 
szeretetének ezen ujabb nyilvánulását, amelyre min-
dig hálával fog visszaemlékezni. 

A küldöttség lelkes éljenzéssel fogadta a 
választ. t 

A nap eseményei közé fel kell még jegyeznünk, 
hogy Burg Dénes abban keresett kárpótlást a kiakól-
bólintásért, hogy Sima Ferenczczel lovaggá akarta 
magát üttetni. 

Egy kvalifikálhatlan hangú levelet intézett 
ugyanis Simához, amely irkafirkának láthatólag az 
a tendencziája, hogy provokálásra indítsa Simát; 
aki azonban — elfogadva barátai egyhangú véle-
ményét — teljesen ignorálta a krakélerkedést, mert 
at ember csak magához hasonlókkal szokott lovagias 
elintézésbe bocsátkozni, Burg Dénes pedig a beszá-
moló alatt olyan viselkedést tanúsított, bogy attal 
teljesen eljátszotta a jogot arra, bogy intelligens 
ember tudomást vegyen róla, vajon milyen véle-
ményt táplál ő a másik személyéről. 

At igazság érdekében megkell különben je-
gyeznünk, bogy Burg Dénes nagy szolgálatott tett 
az ellenzéknek. Mert eddig is e.enyészőleg, csekély 
volt ugyan a kormánypárt Horgoson de a mostani 
p u c s után egészen f u c s lett. 

Országgyűlés. 
A főrendiházból. 

A főrendiház siorabati ülésében vette tárgya-
lás alá a bűnvádi perrendtartásról szóló törvényja-
vaslatot s azt Zichy Nándor gróf indítványára ugy 
általánosságban, mint részleteiben en bloc elfogadta. 

Gál József előadó ismertette a főrendiházi kös-
jogi és törvénykezési bizottság jelentését s a javas-
latot. A bízottsá ' jelentése kiemeli, hogy a javaslat 
a magyar alkotmányos tradiczióknak és a modern 
perjogi követelményeknek megfelel s tételes jogunk-
hoz viszonyítva számos irányban haladást mutat, 
továbbá, hogy a javaslat helyesen vonta meg a f 
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állam büntető hatalmának éa a terhelt védelmének 
engedett jogkör határait, hogy az államegygég kap-
csát erősbiteni és büntető törvénykezésünket a leg-
haladottabb nyugati államok jogszolgáltatásának 
színvonalára fogja emelni. Ezek alapján a bizottság 
örömmel járul hozzá a javaslathoz s azt ugy álta-
lánosságban, mint részleteiben való elfogadásra 
ajánlja a főrendeknek. 

A jelentés felolvasása után szót emel Erdély 
Sándor igazságügyminiszter. a ki röviden ismertette 
a javaslat főbb elveit. A főrendiház egész megnyug-
vással adhatja szankczióját a javaslathoz, mert az 
nagy lelkiismeretességgel és körültekintéssel készült, 
a minek bizonyságául felhozza, hogy a képviselőház 
hamarosan letárgyalta s pártkülömbség nélkül egy-
hangúlag megszavazta. 

Az igazaágügyminiszter után Zichy Nándor gr. 
emelkedett fel. Nem vonja kétségbe, hogy a javas-
lat jóhiazemüleg készült, de azért azt mégsem tartja 
tökéhtesnek, már csak azért sem, mert tökéletest 
alkotni emberi erő nem képes. Különösen két kifo-
gása van a javaslat ellen. Az egyik az, hogy a ja-
vaslat erősen hangsúlyozza róla, hogy az modern, 
neki pedig a modern alkotások éppenséggel nem 
szimpatikusok; a másik az, hogy nagy politikai fon-
tosságot tulajdonítanak neki, már pedig a bűnvádi 
eljáráanál is csak egy érdeket ismerhet el, az igaz-
ság érdekét. A miniszter maga is kijelenteti e, hogy 
máskép szerette volna megalkotni a javaslatot, ő is 
sok tekintetben szeretett volna változtatást rajta 
eszközölni. A modern államirányi jal szembeszál-
lani annyit tesz, mint falra borsót hinteni s ha ő 
opponál, teszi ezt azért, mert eredményt vár attól. 
Éppen ezért mondja, hogy a javaslatot most tár-
gyalják, mikor a képviselőház maga ia szünetel az 
interparlamentáris konferenczia és gazdakongresszus 
miatt s a főrendek szanaszét vannak. No de hagyjuk 
est. Ha többen is volnánk, akkor sem fejthetnénk 
ki komoly munkásságot. Komolyan nem tárgyal-
hatnánk most e sok szakaszuól álló javaslatot, ne 
játszunk tehát komédiát vele, hanem minden hiá-
nyai ellenére mint javításra törekvést és javithatót 
fogadjuk el en hloc. Hát menjen, majd kiiga-
zítjuk a kiigazitandókat — végzé beszédét. 

Az előadó Gál József válaszolt röviden Zichy 
Nándor gróf megjegyzéseire s azután a főrendiház 
ugy általánosságban, mint részlegeiben a javaslatot 
en bloc elfogadta. 

Ilyen hamarosan végzett a főrendiház a bűnvádi 
perrendtartás törvényjavaslatával. 

A főrendiház ülésén Vay Béla báró elnökölt s 
az egyházfők közül csupán ketten jelentek meg: 
Samassa József egri érsek és Császka György kalo 
csai érsek. 

Az ülésen az elnöki bejelentések során felol-
vasásra került József királyi főherczeg köszönő távi-
rata s Zágráb és Csongrád vármegyék üdvözlő feliratai. 

Az elnök kegyeletes szavakkal emlékszik meg 
Válly János tiszántúli ref. egyházmegye főgondnoka, 
Ivánka Imro, Széchen Antal gróf, Migazzi Miklós 
gróf és Degenfeld-Schomburg Gusztáv gróf főrendi-
házi tagok elhunytáról. 

A főrendiház emiékönyvében megörökíti em-
léküke s a gyászoló családokhoz részvétiratot in-
téznek. 

Bejelentették még a Zmejamovics Gábor, uj 
verseczi püspöknek s más három uj főrendnek Piret 
de Bihain Béla, Normann EhrenfeU Gusztáv és 
Rezső grófoknak királyi meghiváaát. 

Felolvasásra került még a mentelmi bizottaág 
jelentése ia, mely Laszkary Gyula főrendi tag men 
telmi jogának fölfüggesztését indítványozta párbaj 
vétsége miatt. 

A mentelmi jog felfüggesztése ellen volt Zichy 
Nándor gróf. Szabó Miklós, a kúria elnöke ellen-
ben a kiadatás mellett szólalt fel. 

A főrendiház a bizottaág javaslatát fogadta el 
s Zichy Nándor ellen szavaztak az ülésen jelen volt 
érsekek is. 

A főrendiház ülése déli félegy órakor ért véget. * 

A képviselőházból. 
Hosszú, tizenhét pontból állott a képviselőház 

hétfői ülésének napirendje, mely azért minden in-
kább volt, csak érdekes nem 

Apró, lényegtelen folyó ügyek, busás jövedel-
met ígérő viczinálisok, ezek voltak a tanácskozás 
tárgyai. 

Es mégis szokatlanul nagy számban jöttek 
össze a képviselők, a kik ugy látszik ki akarják 
haaználni azt a rövidke időt, a mi még hátra van. 
Felszólalás csak a sopron-pozsonyi vasutak egy 
azárnyvonalára és Ja fertővideki vasútra vonatkozó 
törvényjavallatnál volt. Pázmándy Dénes kelt ki a 
Dániel Ernő vasúti politikája ellen és nem fogadta 
el a javaslatokat, melyek mellett aztán a pozsony-
soproni és mosonymegyei képviselők emeltek szót, 
mind a hányan csak az ülésen jelen voltak. 

A keddi üléa napirendjének megállapítása után 
öt perez szünet következett, melynek elteiével a mi-
niszterelnök válaszára került a sor. 

ftZSNTEU ULP 
Bánfify Dezső báró elsőbben is Szluha látván 

nak a súlyos károkat szenvedett gazdák segélyezé 
sét sürgető interpellácziójára válaszolt. A miniszter 
elnök elismerte Szluha kérelmének a jogosságát és 
igen sok mindent megígért, a mi a kormányelnöki 
székből legalább is gyanu8. Szluha István is csak 
oly értelemben vette tudomásul a választ, hogy az 
ígéreteket a tények beigazolják. 

Az orosz czár bécsi útjára vonatkozó interpel-
lációra, melyet annak idején Ugrón Gábor terjesz-
tett elő, Bánfify Dezső báró papírlapról olvasta fel 
a választ, a mely rendkívül diplomatikusan ugy 
volt megfogalmazva, hogy a helyzetnek igaz képét 
eltakarja. 

ligron Gábor, a ki a pártszervezés emberfeletti 
munkájában egészen berekedt, rövid pár megjegy-
zést tett csak a miniszterelnök feli lotére. Az a né-
hány mondat azonban, a melyben véleményét nyil-
vánította, elég volt arra, hogy tiaztán és világosan 
megjelölje azt a politikát, melyet nekünk keleten, 
ha javunkat akarjuk, követelni kell. 

A karzatokon az interparlamentáris konferen-
cziának nem egy előkelősége volt jelen akik mind 
látható figyelemmel kisérték Ugrón Gábor felszó-
lalását. 

A miniszterelnök válaszát különben ugy az 
interpelláló, mint a Ház is tudomásul vette. 

Az úlés egy órakor végződött. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Az országgyűlés feloszla-

t á s a . Mint a fővárosi lapok jelentik, az 
országgyűlés feloszlatása bevégzett tény. ő 
Felsége, a király, ki eddig beleegyezését 
megtagadta egy a koronához közel álló fértiu 
véleménnye folytán, még nem tartja idősze-
rűnek az országgyűlés feloszlatását, .mert 
Magyarországon nem lehet problémákkal vá-
lasztani, hanem kész dologgal kell belemenni 
a küzdelembe," — most megadta beleegye-

sét a feloszlatáshoz, mert maga is meg-
győződött, hogy a mostani országgyűléssel 
lehetetlen a 35 százalékot keresztül vinni. — 
Azonban, hogy mikor történik meg a felosz-
latás, az még a jövő titka. 

— Három év helyett ke t tő . A földmivelés-
úgyi miniszter a hadügyminiszterrel egyetértve leg-
újabban kelt rendeletében egy igen fontos és életbe 
vágó kedvezményt biztosit a három évi szolgálatra 
kötelezett földmives ifjak számára. A kedvezmény 
az, hogy azok a földmives 1 gények, kik a földmives 
és vinczellériskolákat elvégezték, ezentúl nem lesznek 
köteiesek a rendes katonai szolgálatnak mmd a há-
rom esztendejét kiszolgálni, hanem már a második 
év végén szabadságoltatni fognak. Ajánljuk ezt a 
kedvezményt a gazdák komoly figyelmébe, mert ez 
meg tanácsosabbá teszi, hogy minél többen járassák 
gyermekeiket az amúgy is telette hasznos és ilőnyös 
szakismeretet nyújtó földmives és vinczelléi iskolákba. 

— Lóverseny. Mint korábban jeleztük, a 
csongrádmegyei gazda8ági egylet f. hó 27-én csikó-
díjazással egybekötött lóversenyt rendez. - A rész-
letes programmot jövő számunkban hozzuk. 

— Utczálnk asztaltozása. Mindannak da-
czára, hogy igen nagy ellenségei voltak és vannak 
az aszfaltnak, különösen a vármegyén, az utczák 
asztaltozasa nagyban folyik városunkban. Minden-
felé füstölgő üstök ontják a sok boszorkányanyagot 
s a kellemetlen és nem valami szép gyalog járdák 
helyett tetszetős, sima utak hirdetik városunk 
szépészeti ügyének előhaladását. 

— Halálozás. Mint egy hozzánk beküldött 
gyászjelentés tudatja, nagy halottja volt tegnap vá-
rosunknak, — nem, az egész kontinensnek. — A 
n y á r ő felsége hunyta le álomra fáradt szemeit s 
vele együtt sok boldog óra enyészett a semmiségbe. 
— Temetése tegnap ment végbe az esteli órák fo-
lyamán. Koporsóját igen sokan kisérték ki az örök 
nyugalom pihenő helyére; a résztvevők csoportjá-
ban ott láttunk egy csumó szerelmest, kik a nyári 
éj balzsamos illatában annyi boldog órát töltöttek, 
egy pár villás farkú fecskét, meg egy csomó sárga 
lombú róz8át . . . Isten vele 1 — A viszontlátásra 1 

— Jótékonyczélu színielőadás. Mint 
lapunk egyik korábbi számában jeleztük, Halmay 
Imre színtársulata a szegénysorsu iskolás gyermekek 
felruházására alakult egylet javára jótékonyczélu 
szin előadást fog rendezni. A színtársulat azonban 
időkőzben eltávozott városunkból s igy azt hittük, 
hogy a sünielőadás elmarad. — De most arról ér-
tesítenek bennünket, hogy mégis caak meglesz. A 
színtársulat egy része visszajön s f. hó 30 án színre 
hozza Beöthy László: .Három Kázmér" czimü ka-
czagtató bohózatát. Síinházi jegyeket már most is 
elő lehet jegyeztetni Bányai József utódai kereske-
désében a kővetkező helyárak mellett: nagy páholy 
4 frt kis páholy 3 frt, körszék az első 10 sorban 1 
frt, a többi sorban 80 kr, zárcszék 60 kr. - Ami-
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dőn erről az elismerésre méltó fáradozásról hír' 
adunk, felhívjuk rá egyszersmind a közönség figyel-
met, hogy azt a nemes czélt, melyet a színészek 
maguk elé tűztek, tömegea megjelenésükkel minél 
inkább előmozdítsák. 

— Masíroznak a ka tonák . Hogy a nyár 
véget ért s as ősz beköszöntött, bekőazöntöttek ka-
tonajelölt ifjainkhoz is azok a — nem violaszín pe-
csét alatt, hanem csak olyan komissfajta bélyeggel 
felezifrázott parancsolatok is, melyek azt hirdetik, 
hogy október hó 3-án be kell rukkolni — As 
arany szabadságnak igy hát nem sokára vége less, 
kiki megy a maga ezredéhez s meghúzza magát ab-
ban a komisz mondurban, hogy valamikóp — más 
meg ne húzza s keserves arcczal eszi a — zupát, 
meg a menázsit . . . Hanem azért édes reménnyel 
eltelve fogják mindenfelé dalólni, amint a nóta 
mondja : .En leszek az első század szakaszvezető, 
nem a világ az a három esztendői" 

— Adomány a Kossuth-szoborra. A 
gazdálkodó ujoncz-ifjak a folyó hó £0-án megtartott 
tánczmulatságuk bevételéből 39 frtot, mint tiszta 
jövedelmet, a rendőrség kezéhez juttattak, honnan 
a pénzösszeg rendeltetési helyére tétetett át. 

— Szigorú végzést adott ki kapitánysá-
gunk a rendőrségnek a piaczi kofák és cselódköz-
vetitőnőkre vonatkozó szabályrendelet pontos betar-
tására. — Nem egyéb ez mint a régi szabályrendelet 
felelevenítése, amely szerint a piaezon kívül, tehát 
utczákon sohasem, piaezon pedig nyáron 6, télen 
pedig 7 óra előtt semmiféle árut nem szabad meg-
venni. — A piaezon való eiszegődésre vonatkozó-
lag pedig azon rendelet adatott ki, hogy ott csakis 
magánosok és pusztán a maguk részére fogadhat-
nak | fel cselédeket, közvetítők, vagy közvetitőnők 
semmi képen sem türetnek meg. A cselédek gyü-
lekezési helye is a ref. templom melletti térre téte-
tett á t Akik ezen reudelet ellen vétenek, azok szi-
goru büntetés alá esnek. — Tehát a lapunkban 
megjelent .Rendőrségi mizériák" czimü czikknek 
megvan a haszna, mert ime kapitányságunk — di-
cséretes buzgalommal — megtette a maga köteles-
ségét, szigorú utasítást adott ki a rendőrségnek. — 
Vajha minél kevesebb, a rendőrségre vonatkozó fel-
szólalást kellene ezután lapunk hasábjain közölni. 

— Botránycsináló inasgyerek. Szabó Dá-
niel inasgyerek a hűvösre került, mert f. hó 18-án 
egy kis utczai botrányt rögtönzött. Egy darab 
kővel ugyanis a Hoffman Jakab kereskedő ezógtáb-
láját megütötte s a visszaesett kő — kicsi híján 
majd^egy épen ott haladó kis leányka fejét zúzta 
összef — Mikor aztán egy rendőr vallatóra fogta — 
gazdája s az ő nevét akarván kisrófolni a gyerekből — 
még neki állt feljebb s ahelyett hogy türelmesen 
bediktálta volna a nevét a rendőr noteszébe, han-
gos szitkozódással, el akart inalni. — A rendőr 
azonban galléron ragadta ós bekísérte a kapitány-
sághoz, ahol egy kis épületes leczkét adtak a le-
génykedő inasgyereknek. 

— Szabályrendelet eUenl kihágást kö-
vetett el Sipka Mihály juhászember, derekegyházi 
oldal tiL3. sz. a. lakos, amidőn sertésorbánezban el-
hullott sertését elföldeletlenül az útra dobta. F. hó 
11-ón egy rendőr megjelent nála, hogy megkérdezze, 
be volt-e jelentve az orvosnál az elhullott sertés. 
Sipka — vallomása szerint — bejelentette, az orvos 
meg is vizsgálta s szigorúan meghagyta neki, hogy 
a dögöt földelje el a ő mindennek daczára nem tel-
jesítette kötelességét. Ugyanez a Sipka Mihály ku-
tyáit is szabadon szok'.a tartani, bár as ellenkezőre 
már többször volt figyelmeztetve. — Rendőrségünk 
szabályrendeleti kihágás czimón vizsgálatot indított 
meg ellene. 

— Dühös szerelmes. Képzeljenek önök, 
kíváncsi olvasók egy nagy-nagy tömeg viset, mint a 
mesékben szokás, közepén egy szigettel, amelyek egy 
díszes s nem is régen épült s ha ugy tetszik — 
lovagvár állott. Nem azokból a régi hatalmaa épület-
tömegekből, hanem a kisebb fajtájuakból. A körü-
lötte elterülő vizben nem igen lehetett találni azép-
séges hableányokat, legfeljebb holdvilágoa éjszakákon 
ábrándosan - kuruttyoló békákat Hanem terül el 
a vár közepén egy gyönyörűséges tó, amelybe egy 
csodaszerü kut önti kimerithetlen bőaégű vizfod-
rait; ebben a tóban néha napján gyönyörűséges 
hableányok éa — asszonyok szoktak úszkálni s csá-
bító hangjukkal nem egyszer kétségbe ejtették a 
vár urát, — egy kövér haragos tekintetű urat Haj, 
de a végzet azt szabta a vár urára, hogy azok a 
hableányok .ne nyúlj hozzám virág" legyen előtte. 
Szerelmes szive azonban tüz el-lánggai égett s ki-
mondhatlanul vágyott a hableányok után. — Mint-
hogy a végzettel nem mert párbajra kelni, pedig 
igen szeret — mint a hir mondja — párbajozni, 
- hát vízzel körülvett várából kiszállt a szárazra s 
kivetette az ő hálóját, várván várva a boldog ha-
landót, ki belé akadna. — Nem sokáig várt, a csal-
étek megtette a hataaát s a háló nem maradt üre-
sen. — Egy pár szép ficzánkoló hal került belé, két 
szerelmetes szívű asszonyka személyében. — A vár 
ura nagy triumfussal vitte várába szép tagjait. s 
zengzetes szavakkal adta elő azive örömét — Am 
a pásztor óra nem maradt zavartalanul, az asszony-
kák tórjei valahogy megsejtették a dolgot • rögtön 



utána eveitek a szerelmes várúrnak. A vár kapu-
ját természetesen zárva találták, mire busult gerje-
dezétükben döngetni kezdték hatalmas husángokkal. 
A |várur megbotránkozott rettentő mód s dühé-
nek egész nagyságával — kinyitván várának ka 
púját — kezdett kardjával hadouásni a hitvesféltő 
emberek ormi előtt — A hűvös lég meg a kardlap 
villogása lehűthette a férjek bosszúját, mert nem 
sok idő uralva, minthogy látták, hogy a biztonság-
ban levő várurral szemben nem tudnak semmit se 
csinálni, — szépen elkotródtak, magára hagyva 
ót — szerelmeseivel. — Az természetesen miu-
tán dühét lecsillapította, mert rettentő mód dü-
hös volt, — megkesdette — pásztoróráját. fKit 
gondol a csikkiró ur, talán csak nem a 
fürdőmestert P Szedő.) 

— Iskolai értesítés. Szentes város álta, 
fentartott tanyai iskolákban u. m. Derekegy házon, 
Nagy-Királyságon, Tőkén, Dónáton, Kajánon, Ecse-
ren és Eperjesszélen az 1896/97. isk. évre szóló be-
iratások f. év. okt. hó 1. 2. 3 és 4-ik napjain tar-
tatnak meg az illető iskolai épületekben. A rendes 
tanítások október 5-én kezdődnek. A mindennapi 
iskolába a 6—12 éves, — az ismétlő iskolába a 
12—15 éves növendékek Írandók be. Mindazon szü-
lők ós gyámok, kik gyermekeiket vagy gyámjukat 
be nem íratják — a népoktatási tőrvények intézke-
dése szerint 50 krtól 4 frtig terjedhető pénzbírság 
gal fognak büntettetni. Szentes, 1896. szept. 10. 

Az i s k o l a s z é k e l n ö k s é g e . 
— Agyongázolt gyermek. Mint Hódmező-

vásárhelyről írják: folyó hó U-ón egy 6 éves 
fiúcska lett a szülői gondatlanság áldozata. Gál 
Márton gazdálkodó kukoriczát tört a cselédjeivel és 
családja tagjaival. • 6 éves kis fiukat is kivitték, 
de bizony nem sokat gondoltak vele, mert letették 
a földre az uton, azután mitsem törődtek vele. A kis 
gyerek aludt, amidőn épen egy kukoriczával telt 
kocsi ment arra s még mielőtt a lovakat hajtó em 
ber észrevette volna, a terhes kocsi keresztül gázolt 
a gyermeken s azt azonnal megölte. A vizsgálatot 
megejtették a vigyázatlan szülők ellen. 

— Kard és revolver. Zalaegerszegről irják, 
hogy a Csesznák József által meglőtt Svastics Imre 
huszárfőhadnagy sebe még mindig életveszélyes. A 
sebesült főhadnagy állapotát aggódó figyelemmel 
kíséri as egéss város, mig ellenben Gsesznákot az 
orvosán kivül nem látogatta meg senki. Csak hírből 
tudják, hogy az ügyvéd már teljesen felgyógyult 
sebeiből s már vissza is utazott Perlakra. Szerdán 
érkezett Zalaegerszegre egy ssázados-hadbiró, kinek 
elnöklése mellett megalakult a vegyes vizsgáló-
bizottság, amely azonban a főhadnagyot mindeddig 
súlyos állapota miatt ki nem hallgathatta. — Egész 
Zalaegerszegen és Zalamegyében tudják, hogy Csesz-
nák Józsefet mi keserítette el annyira s Svastics főis-
pán ellen beadott feljelentésének ós egész akcziójá-
nak mi volt az indító oka. Az ok nem más, mint 
bossuvágy; Csesznák József ezelőtt főszolgabírói 
tisztet viselt és ama följelentések következtében, 
amelyeket Svastics Benő még mint alispán adott 
be a főszolgabíró ellen, fegyelmi vizsgálatot rendel-
tek el Csesznák ellen. A vizsgálat befejezése után 
Csessnákot 400 frt birságra ítélték. Ezt az elsőfokú 
ítéletet a közigazgatási bizottság indokainál togva 
helybenhagyta, de a belügymin szterium az ítéletet 
hivatalvesztésre változtatta. Innen datálódik Csesz-
náknak Svastics volt főispán ellen való gyűlölete, 
amely a feljelentés beadására késztette. 

Ms — e BJ gazdag zsidóleany tragédiája. 
Miskolczról írnak egy megrendítő esetről. Klein Iz-
rael, kit általánosan .szikadt' néven ismernek, leányát 
a halálba kergette. Az eset óriási szenzácziót keltett, 
annyival is inkább, mert a leány kis szive teljes 
melegével szeretett egy otteni orvost — a szűk-
markú apa egy-két ezer forint különbség miatt a 
házasságot megakadályozta. A leány feledni látszott 
imádottját i ujabban egy fővárosi tanár kérte meg 
kezét A leány igennel felelt, az apa beleegyezését 
adta; azonban as ígért tízezer forint helyett csak 
kétezret akart adni leánya hozományául — mire a 
vőlegény a házasságtól visszalépett Ali* két hete, 
hogy ez történt; a leány azóta busult, elszigetelte 
magát mindenkitől, soha idegennel nem érintkezett 
egyik verzió szerint éhhalállal akart volna kimúlni. 
Azonban a családhoz közelállók, nem kevésbbé a 
szomszédok .mérgezésről* suttogtak. A mit megse-
gített ason körülmény is, hogy a boldogtalan le-
ány velőtrázó síkoltásaival, az arra haladókat egesz 
kösel csalta. Midőn a leány végre meghalt s a ha-
lottas kocsira tették, a hatóság ós az apa között 
heves jelenetek játszódtak le, a mennyiben az apa 
- - ki .sápkórt- állított a halál okául - tiltakozott 
leánya felbonczolása eUen. A hatóság a halottat a 
törvény nevében visszavitte a lakásba, hol a leánvt 
felbonczolták, amikor kitűnt hogy a leány önma-
gát mérgeste meg. A brutális apa félt hogy a kö-
sönség meglincheli, azért zárt kocsiban ment a ha-
lottas kocsi után. Mindenki ökölbe szoritott kézzel 
u Z u í J Z ? ? * tPAt\h0*J eljárásáért megbosszulja. 
k i k e l t ? h^1 \ . \ k é t i f j a b b t e 8 l T é r jaJve8*ákelése, 
áldoiauf^ 7 " *Pa r 0 M I szívüségének 
" ^ ^ « o t f á k a tragédia előidézésével. 

SZENTESI LAP. 
— Kiállítási sorsjáték nyeremény tár -

gyal. A kereskedelemügyi miniszter már kinevezte 
a kiállítási táigysorsjaték nyereménytárgyainak meg-
vásárlására a vásárló-uizottságot. a mely már meg 
is kezdte a vásárlásokat. A bizottság összesen 
19,848 nyereménytárgyat vásárol össze. Ezek kö 
zött lesz egy 20 000 korona értékű egy 10 000 ko 
rona értékű, egy 6000 korona értékű és tiz 2000— 
2000 korona értékű. Az eddig vásárolt tárgyak kö-
zül kiemeljük azt a melyik a második főnyeremény 
lesz, s a mely pompás brilliant diadémból, brillians 
brosból és egypár függőből áll. Vásárolt ezen 
kivül még a bizottság egy teljes uri szobaberende-
zést is, mely mahagóni fából bronz felszerelésekkel 
készült és a mely gyönyörű kivitelénél fogva a ki-
állítás ideje alatt méltó feltűnést keltett. A többi 
vásárolt tárgyak a következők: egy gyönyörű ezüst 
táleza, egy nagy fedeles pohár, egy gyémántbros há 
rom győngygyel és egy rubinttal, két karperecz, 
női és egy férfi óraláncz három briliáns gyűrű, öt 
díszes ezüstserleg, különféle ezüst asztaldíszek, bárom 
diszszekrény 1000—1000 korona értékben, porczel 
Ián disztányérok, függő lámpák 400 korona értékben, 
tizenkét személyre való asztalkészlet stb. A vásá 
roll tárgyak egész részletes jegyzékét az érték meg-
nevezésével és az eladó nevével együtt legközelebb 
közzé fogjuk tenni. A vásárló bizottság természe-
tesen napról-napra folytatja vásárlásait és minden 
csoportra kiterjeszti figyelmét, a hol csak a czélnak 
megfelelő vásárolható tárgy van. Megjegyezzük még. 
hogy sorsjegyek, darabonkmt 20 krajczárjával kap-
hatók a kiállítás igazgatóságánál, az összes dohány-
tözsdékben, továbbá a föelárusitó helyn: Károly 
köruc 21. szám, ahonnan a pénz előleges beküldése 
mellett bérmentve küldik meg a megrendelőknek 
a sorsjegyeket. 

— Ki a b ű n ö s ? Felső-Regmec községben 
meggyilkolva találták az utczán Illés Pál odavaló 
módos parasztgazdát. A gyilkossággal a községi 
biró Gergely Jánost gyanúsítja, a nagy falu egyik 
legtiszteségesebb és leggazdagabb emberét. A csend 
őrség ugyanis kiderítette, hogy a gyilkosság előtt 
való estén Gergely és Illés, akik régóta hara-
gosai egymásnak, egy korcsmába iddogáltak, 
ott összevesztek s mindaketten nagy izgatottságban 
hagyták el az ivót A csendőrség — bekísérte a 
sátoralja-ujhelyi királyi ügyészséghez. Gergely min-
dent tagad. 

— A négymilliós örökség. Lembergben 
most nagy feltűnést kelt egy titokzatos örökségi ügy. 
A mult évben meghalt Párisban Wolans ki Miklós 
gróf országgyűlési képviselő és közel négymillió fo-
rintnyi vagyont hagyott hátra. Az elhunytnak volt 
egy nővéro Matild, férjezett Boguczkáné és két kiskorú 
unokaöcscse, Wolanszki Ferencz es László grófok, az 
egyik 12, a másik 10 éves. Az e hunyt gróf még 
életében többször kijelentette, hogy unokaöcsc^ei 
lesznek örökösei. A képviselő hirtelen halála után 
nem találtak végrendeletet de Boguczka Matild ki-
jelenti, hogy az elhunyt szóbelileg ugy végrendelke-
zett három kihallgatható tanú előtt, hogy őt, Bugu 
czkánét teszi minden vagyona örökösévé. A dologból 
nagy örökösödés* pör fog kifejlődni. 

— Vásárlások az ezredéves kiáll í tá-
son. (Felhívás a közönséghez a hazai ipar partolása 
érdekében.; Az ezredéves országos kiállítás általát o-
san elismert erkölcsi sikerét nagy mértékben elő-
mozdítaná. h l a hazafias közönség a kiállító >paro 
sok által hozott áldozatokat kellőképen méltányolná. 
Ez természetesen első sorban a kiállított tárgyak 
megvásárlása által történhetik Előkelő köreink és 
általában íagy fogyasztó közönségünk kiállításon 
meggyőződhetett a magyar ipar versenyképessegeről 
és számos oly kitűnő tárgyat találnak az ipari cso-
portokban, a melyeknek megvásárlása által jelenté-
keny szolgalatot tehetnek a kiállításban részt vett 
iparosoknak. Az ezredéves kiállítás messzeható je- I 
leutősegéuél fogva is bizonyára sokan kivannak egy 
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— Dehogy nincs P vágott hirtelen szavába a 
fekete hegyek ura. Van nálunk sok olyan kívá-
natos portéka, amiért a külOld idejár hozzánk és 
tőlünk szerzi be ! 

— S mi az P csodálkozott az angol. 
— Az ón hat leányom felelte ragyogó sze-

mekkel a fejedelem. 
— Titok a vlz ala t t . Kelmák temesme-

gyei község környékének lakosságát óriási kíváncsi-
ságban tartja most egy különös lelet, a melyre né-
hány gyermek a Marosban akadt. A rendkívül ala-
csony visállás folytán a Marosban számos apró szi-
get képződött nagy örömére a kelmáki paraszt gye-
rekeknek, a kik egész napon át azokon játszanak, 
Az egyik kis szigeten legutóbb hatalmas vasládát fe-
deztek fel a gyerekek. A láda egészen benne volt 
a homokban, csak egy része látszott ki. A leletről 
jelentés történt a hatósághoz, de még eddig nem 
sikerült főinyitni, mert vastagon üli minden részét 
a rozsda. Elképzelhető a nép kíváncsisága az iránt 
hogy mi lehet a vasládában s már is egész mesekör 
támadt a ládáról s az abban rejlő kincsekről. 

— A gőzgépkezelők s kazánfű tők vizs-
gálata Mikes Gyula kir. főmérnök s államépíté-
szeti hivatal-főnök elnöklete alatt Szegeden aserve-
zett bizottság által által. 1896 évi szeptember hó 
¿0-án d. u. 3 órakor kezdve a magyar államvasút 
szegedi szivatyu-telepén fog megtartatni; miről az 
érdekeltek azon figyelmeztetéssel értesíttetnek, hogy 
a vizsga letételére vonatkozó kellően bélyegzett s 
felszerelt kérvényeiket a fent megnevezett bizottsági 
elnöknél (Sieged posta palota) kell megelőzőleg s 
legkésőbb a kitüzöttt nap d. e. 12 óráig benyujtaniok 
vagy bekűldeniök. 

— Nagysád sa já t é rdekében kérje levező 
lapon W e i n e r Mátyás (Budapest, VI. k. Andrásy 
ut 3) legnagyobb divatáruházának legújabb őszi 
gyapjú szövet és selyem minta gyűjteményét, mely 
kívánatra postafordultával ingyen és bérmentve 
megkűldetik. 

A szontesi anyakönyvi hivatalból. 
1*96. szept. 12-től, szept. 19. d. e. 12 óráig. 

S g r y ' b e i É a i é a : 
Nóvák Ferencz István Barta Ju liánná val. 

Sáfrány István Horváth Erzsébettel. Bauta Gergely 
Gyuriska Máriával. 

S z \ U e t é a : 
Tuzák József. Vida Szűcs Erzsébet. Vas Eszter. 

Tóth Erzsébet. Molnár Maria. Szollát István. Fekete 
Nagy János. Szabó Mária. Juhász Imre. Soós Te-
rézia. Fábián Tóth Mihály. Molnár Sándor. Vadász 
Nagy Mátyás. Kákoczi Mária. Csikós Margit 

Z X a l á l o z á a . 
Szabó Gábor 4 éves roncsoló toroklc b. Sinóros 

Szabó Sara 7J éves szivtultengés. Bajomi Nagy 
Sándor 5li éves tüdővész. Varga András 70 éves 
szivtultengés. Nagy Soós Sándor 10 hónapos bél-
hurut. Lánczos László 29 eves baleset folytán 
koponya törés szekérről leesett. Csücs Margit 22 
hónapos bélhurut. Varga Mária 4 honapos belhurut. 
Keresés Zsuzsánna 69 éves szivtultengés Ordas 
Maria 19 éves Convultiones puerperales. 

Kiadó vagy eladó ház. 
ö z v . N a g y I m r é n é ú r n ő n e k 

a kurczaparti utczábau 1.1. 16. sz. 
Virágh-féle háza október 1-től kiadó, 
esetleg eladó. 1 - 2 

£ladó ház. 
uTwiDu egy - V ö * * 1 M o l n á r I s t v á n UL tized 

gy emléket beszerezni, hogy a későbbi nemzedékek D i 1 , s z á m u háza eladó. Alkut köthetni a hely 
méltánylását is biztosítsák a nagy nemzeti ünnep e sziuén, a zsidó templom mellett. 1 — 3 

Felhívjuk tehát a mélyen méltó kerete számára, 
tisztelt közönségét hogy a kiállítás batralevő"rövid 
idejét egyrészt szükségleteik fedezésére másrészt i 
emléktárgyaik bevásárlására a leg óbban felhasználni 
szíveskedjék, hogy a hazai ipar iránt való elismeré- | 
sét as ezredéves ünnep alkalmából méltóképpen1 

kitejezésre juttassa. Budapest, 1896. szept 15 én 
Az országos iparegyesúlet nevében: 

Gróf Z i chy J e n ő , elnök. 
- A montenegrói I j e d e l e m leányai. 

A montenegrói fejedelem tudvalevőleg egyike a leg-
boldogabb apáknak. Hat v.ruló leánya van s egyik 
szebb a másiknál, valósággal tündérei ők a fekete-
hegyek országának. De bü -zke is a fejedelem az ő 
drága kincseire - táo még büszkébb, mint a ko-
ronájára ós országára. Ez a büszkesége tükröződik 
vissza abban a jelenetben is, ami a Grachusok any-
jával törtónt ókon precedensre emlékeztet. Nemrég 
egy angol utazó járt Montenegróban s a fejedelem 
kitüntette azzal bogy meghívta asztalához. A be-
szélgetés Montenegró forgalma körül folyt. Az an-
gol megjegyezte: 
. . i A*1 } i , l e m - a fejedelemségnek nagyon cse-
kély, vagy talán semmi kivitele nincsen 

írtért 
adom világhírű 

.Bohémia* 
kézi h a r m o n i k á m a t 
hosszú billentyűkkel és va-
lódi gyöngyhas lemezekkel. 

Van ket kettős fúvója, 
11-szeres erős fujtatója tőr 
hetlen erez-védősarokkal. 

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

következtében a harmouikauak nagyszerű, orgona-
szerű hangja van. 
40 hangú 2 Reg. 15Vt * 33 cm. nagyság =- 4»s frt 
60 , 3 . 17 x 34 . . - 6Vs Irt 
80 , 4 , 17V. x *4V. . . . bVi U t 

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

C. A . S c h u s t e r , 1—20 
harmonika-készitő Graslitz-ban, Csehország. 

Szétküldés utánvéttel. — Becserélés lehetséges. 
Viszontelárusitókkal az összeköttetés kerestetik. 4MIA . — ' — - - - 11 mimwmmmrn «* uwteiui! L'lUS 
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