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»Nulla dies, sine linea." 
£ régi latin mondást a főispáni lakájok 

igy értelmezik : »E g y n a p s e l e g y e n 
p i s x k o l ó d á s n é l k ü l . c Már tudniillik, 
a nap soha le ue menjen a nélktll, hogy a 
vármegyei ellenzéket és annak vezérét vala-
mikép meg ne rágalmazzák. Mert rava-
szul ugy okoskodnak, hogy a piszokból és 
rágsüomból a legtisztább emberre is tapad 
valami, ha folyton hajigálják rá. 

Ha téma és ürügy nincs a kezük ügyé-
ben, az egy csöppet se hozza őket zavarba, 
mert akkor a hajánál fogva rántanak elő 
Valami körmönfont hazugságot. 

így történt például a f. hó 14-én tartott 
vármegyei közgyűlésen is. Előállott a hor-
gosi expatikáros : Burg Dénes, aki, ha az 
elleitóékkel és Sima Ferenczczel szemben 
kell pribékeskcdni, mindig tettre készen áll. 
Ez a nagyszájú főispáni lakáj szörnyű lár-
mát csapott, hogy miért nem stámolt mar 
el a szentesi vasutügyi végrehajtó bizott-
ság, és hogy miért nincs behajtva a Kovács 
Pál kezén elveszett városi helypénz? 

Persze, éhnek tisztára Sima Ferencz 
az oka ; és hogy a hűhó még nagyobb le-
gyen, előrántották Balogh Jánost, aki pilá-
tusi kézmosással kijelentette, hogy a vasúti 
elszámolás kérdésében a vasúti bizottság 
tagjai ártatlanok, mert boldogult Sarkadi 
Nagy Mihály halála óta az anuak helyébe 
lépett uj elnök soha se hivott össze ülést. 
Erre aztán, előleges megállapodás értelmé-
ben, még nagyobb lett a műharag é§ a fő-
iépáni lakájok keményen pattogtak, hogy 
ime, a Simapárt kormányzata alatt Csáky 
szalmája a közvagyon. 

Hát e támadás perfid voltának a jel-
lemzésére csak a következő tényeket em-
lítjük föl : 

1. Boldogult Sarkady Nagy Mihály ha-
lála előtt néhány nappal történt, hogy a 
városi közgyűlésen Sima Ferencz követelte 
a legerélyesebben a vasúti számadások el-
készítését, s e fölszólalás következménye 
volt, hogy boldogult Sarkadi Nagy Mihály 
a vasutügyi bizottság elnökségéről lemon-
dott. 

2. A volt elnök elhalálozása után kons-
tatáiták, hogy a számadások elkészítésébe 
még bele se fogtak. Az uj elnök Sima Fe-
rencz, csak hosszas utánjárással jutott az 
iratok birtokába, s tudtunkkal épen ő in 
tézkedett, hogy a számadás munkába vé-
tessék. Sima tehát semmi mulasztást el 
nem követett, sőt oroszlán része van abban, 
hogy a leszámolás valahára megtörténik. 

3. A vasutügyi bizottiágnak már semmi 
más feladata nincs, mint a leszámolás meg-
történte után mandátumát letenni. Minthogy 

pedig a leszámolás még folyamatban van, 
hát ugyan mi czélból hivta volna össze az 
elnök a vasutügyi bizottságot, és ha össze-
hívta volna, ugyan mi a fészkes fülemülét 
tárgyalt volna a tisztelt bizottság ? Erre 
mondjon kadencziát Balogh János. 

Ami pedig a Kovács Pál kezén elve-
szett városi helypénzt illeti, mindenki tudja, 
de maga az alispán is konstatálta a várme-
gyei közgyűlésen, hogy a behajtás a vár-
megye egyik ügyészére van bizva- Mint-
hogy pedig a vármegye ügyészével ezidő 
szerint még nem Sima Ferencz rendelke-
zik, következéskép anrak a késedelméért 
őt felelőssé tenni csak a Burg Dénes-féle 
emberek képesek, akik ugy vannak Sima 
Ferenczczel, mint bizonyos háziállat a hold-
világgal. Ha már meg nem haraphatják, 
hát legalább — megugatják. 

Sima Ferencz beszéde. 
— Elmondotta a képviselőház decz. tb iki ülésén. — 

T. ház! Az előttem szólt képviselő ur 
(Halljuk I H '.lljuk i) azt a kérdést állítja föl 
beszédében hogy mi lenne az ország sorsá-
ból az esetre, hogy ha az országnak összes 
ffiszolgabirái és községi jegyzői megegyezésre 
jutnának az iránt, hogy Ők a politikába nem 
avatkoznak ? 

T. képviselőtársamat megnyugtathatom 
az iránt, hogy ha ilyen tisztességes politikai 
megegyezés jöhetne létre Magyarországon, 
akkor Magyarországnak alkotmánya absolute 
semmi koczkázatnak nem volna kitéve, és 
nem lenne Magyarországon vagy iegalább is 
csak szórványos jelenségképen mutatkoznék 
egyetlen egy tisztátalan választás. Emlékez-
tetem a t. képviselő urat, hogy volt idő 
ebben a parlamentben arra, amikor még egé-
szen jfcis politikai erkölcsök uralták ugy a 
kormányt, mint a nemzetnek közvéleményét 
és ennek a magyar parlamentnek a szellemét. 
Akkor, amikor még a kápviselőválasztások 
felett maga a képviselőház bíráskodott, vá-
lasztásokat semmisítettek meg pusztán csak 
azért, mert egyik-másik főszolgabíró behivatta 
a hivatalába a választót és kapacitálta, hogy 
ide vagy oda szavazzon. Tessék a háznak a 
naplóit megnézni, több választási esetre fog 
a t. képviselő ur találni 1869/72 ben, amikor 
a tisztviselőknek csak ilynemű beavatkozása 
is a képviselőház plenumának döntő okul 
szolgált arra, hogy a választások megsemmi-
síttessenek. 

Már most ezzel a hajdani, politikailag 
minden ízében tisztességes és romlatlan kor-
szakkal szemben hol vagyunk mi ? Ott, hogy 
a választásoknak a sorsát, nem a választó-
közönség tiszta hamisítatlan meggyőződése, 
hanem a főispáutól le az utolsó bskterig 
szövetségben álló megyei, városi és községi 
tisztikarnak befolyása, erőszaka és hivatalos 
hatalommal való visszaélései döntik el. (Egy 
hang jobb felől: Nem ugy van!) 

Beszédem folyamán különben is rá fogok 
térni erref itt csupán csak azért emiitettem 

meg ezt, mert egy pillanatra sem hagyhatom 
érintés nélkül azt a politikailag szinte kép-
telen és a mai kor politikai erkölcsének rom-
lottságára valló felfogást, hogy mi lenne az 
ország sorsából, hogy ha a főszolgabirák és 
a községi jegyzők egyszer szövetségre lépné-
nek, hogy Ők nem fognak beavatkozni a vá-
lasztásokba. 

Ezeknek rövid előrebocsátása után a t. 
előadó ur beszédének egyik kijelentése az, 
amelylyel első sorban foglalkozni kívánok. 
Azt mondta az előadó ur, hogy a legköze-
lebbi vélasztások megmutatták, hogy mind-
azok a pártok, amelyeknek politikai öutana-
suk kétértelmű volt, a lezajlott politikai ciklus 
folyama alatt vagy megnyirbálva, vagy el-
morzsolva kerültek vissza a képvielőházba. 
Kétségtelen dolog, hogy a t. előadó ur beszé-
dének ezen kijelentése részben a nemzeti 
pártra, iegfőképen pedig azon pártra vonat-
kozik, amely párthoz én is tartozni szeren-
csés vagyok. Szerencsés mondom, daczára 
annak, hogy történelmi tény, hogy a legkö-
zelebbi választási küzdelmek alatt az a part, 
amelyhez én tartozom, majdnem teljesen meg-
semmisült, de ne méltóztassék a L eioaüo 
urnák ezt a helyzetet ugy állítani az ország 
elé, de önmagának se állítsa fél a helyzet 
képét ugy, mintha mi talán azért pusztultunk 
volna el abban a választási küzdelemben, 
mert az a párt, amelyhez én tartozom, a po-
litikai küzdelemben kétértelmű zászlóval jart 
volna harczaiban a mult országgyűlési ciklus 
alatt, sőt tény az, hogy ebben a magyar par-
lamentben a lefolyt országgyűlési ciklus alatt 
ellenzéki szempontból éppen ez a párt vir-
rasztott a legéberebbeu, a leglelkiismerete-
sebben, a legodaadóboau és a legnagyobb 
erélylyel a mai kormauyzat felett. Nagyon 
természetes, hogy a mostam kormányrend-
szernek, amely kritikát és ellenőrzést nem 
tűr, amely imudeu jobb meggyőződést sze-
retne elnyomni és békóra vetni, annak min-
den erőt as eszközt mozgásba kell hozni arra 
nézve, hogy éppen azt a pártot morzsolja 
szét a választási küzdelmekben, amely leg-
kérlelhetetlenebbűl gyakorolta a mai kormány-
rendszer visszaélései felett a kritikát ugy itt 
a parlamentben, mint a parlamenten kívül. 

Ha mi elpusztultunk a választási küzdel-
mek alatt, ha elvesztettük legjobb erőinket: 
ez onnan vau, mert a kormauy egyetlen egy 
partra sem vadászott nagyobb erővel es több 
eszközzel, mint arra, amelyhez ón tartozom. 
Azt mondja a t. képviselő ur, — igen, — 
hogy a mult választások eredménye a nem-
zeti kozérzület meghamisitatlan kiiolya>a. 
Már ezt határozottan tagadom. Mert senki 
mást nem bivok fel klassikus tanúul, mint 
magát az előadó urat: ha a nemzet igazi 
közvéleménye, a hazafiság igazi láugja döut-
heteit volna a választások alatt: vájjon sza-
bad lett volna-e egy Bethlen Gábornak, egy 
Ugrón Gábornak, egy Bartha Miklósnak, egy 
Beöthy Ákosnak elbukni a választások alatt! 
(Felkiáltások : Hogyne !) Az önök szempont-
jából ez lehet. Hanem akkor mondják meg, 
mekkora hauyatlása ez a nemzeti közerkölcs-
nek, a hazafiságnek, ha a Székelyföldön — 
meghajlok különben komoly hazatisága előtt 
— Weisz Berthold t. liépviseiőtarsaui mau-
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dátumot kap és Bethlen Gábornak, a kinek 
neve aranybetükkel van beirva Erdély törté-
netébe, kinek neve egy jobb kor dicső sugara-
ként veri vissza fényét még a mai korszakra 
is. Erdélyben nem jut mandátum. Nem a 
nemzet erkölcse fajult el ennyire, mert szé-
gyen-gyalázat az egész Erdélyre és arra a 
nemes székelységre, ha ugy ítélne, ahogy a 
választások sorsa döntött. A mai kormány- j 
zati rendszer, annak eszközei, melyek nem 
tttrik a szabad meggyőződést, nem a kegye-
letet a mult iránt, ezek azok, melyek azt az i 
irtást véghez vitték és nem a szabad székely 
nép hazafias meggyőződése. Nekem, ha nem 
is megyek végig az ország kerületeiben a le-
játszódott események egész sorozatára, ha 
nem is festem teljes képét mindannak, ami 
a sötét választási küzdelemből fe imaradt, 
pusztán az a négy kép, amelyet itt felidéz- j 
tem, elég annak bizonyításába, hogy vagy ( 
gyalázatosan sülyedt a nemzet erkölcse és 
már nincs semmi, ami reményt adna arra, 
hogy a nemzet önmagából erőt mentve, ma- j 
gát megmentse mai siralmas helyzetéből, vagy , 
pedig áll :iz az igazság, hogy a nemzet meg j 
van kötözve, lelkiismerete meg van vásárolva,! 
szabad meggyőződése hivatalos erőszakkal 
korlátozva, s e miatt nem bir a tiszta, haza-
fias meggyőződés előre, diadalra jutni. 

Éppen azért mi abban a véleményben 
vagyunk, ugy érezzük, ugy tudjuk, hogy a 
legközelebbi választások nem a nemzet igazi 
akaratának kifolyása. Meghamisított erő az, 
mely most a parlamentben, a nemzet nevé-
ben dolgozik, éppen azért concludálunk oda 
felirati javaslatunkban, hogy ő felsége a ma-
gyar Király oszlassa íel ezt a képviselőházat 
és nyisson módot és tért arra, hogy királyi 
trónjának dicsőségére és az ország erkölcsi-
anyagi állapotának javulására, és a nemzet 
hazafias érzésének megtisztulására uj válasz-
tások utján egy uj parlament ülhessen itt 
össze. Sajnos, hogy nekem kivételesen is az 
a szerencsés helyzetem van, hagy saját me-
gyém életéből a törvénytelenségek és a visz-
szaéléseknek oly mérhetetlen állapotát szem-
lélem, tapasztalom s élem át, hogy szinte 
humornak tartom már most Magyarországon 
arról beszélni, hogy itten alkotmány, hogy 
itt törvény, hogy itt joyérzet uralkodik. A 
belügyminiszter ur, midőn Horánszky Nán-
dor meginterpellálta a székelyudvarhelyi at-
rocitások miatt, kedélyesen kijelentette, hogy 
nem mentek hozzá panaszkodni emberek, 
mert ő segített volna rajtuk. Hát ez szép, 
nobilis és olyan kijelentése a belügyminisz-
ternek, hogy, ha ez egyúttal garancziáit hor-
daná magában annak, hogy végkövetkezmé-
nyében elégtételt várhat a megsértett jogrend 
Magyarországon, akkor én minden alkalom-
mal mély tisztelettel emelném meg kalapo-
mat és hajtanám meg fejemet a belügymi-
niszter urnák ezen kijelentése előtt, de kér-
dezem a t. belügyminiszter urat, emlékszik-e 
rá, hogy még ezelőtt egy évvel interpellál-
tuk meg Hock János barátom és én, hogy 
Csongrádvármegyét kormányozzák aunélkül, 
hogy a megyei képviselőválasztás megejte 
tett volna, csonka megyei képviselőtestülettel 
tisztujitást tartanak Csongrád vármegyében. 
Egy álló esztendeje annak, hogy e tekintetben 
a belügyminiszter urnák semmi intézkedése 
nincs. Törvény uralkodik-e kérdezem Ma-
gyarországon ? Lehetséges-e az, hogy egy or-
szágban, a hol törvény rendelkezik, egy 
megyei képviselő testület határozatokat hoz-
hasson, tisztikart választhasson mindaddig, 
mig az a törvény áltai rendelt formában ós 
tartalomban választás utján ki nem egészít-
tetik. A tisztújítás megtörtént s akkor nekem 
a belügyminiszter ur azt mondotta, hogy be-
látom, hogy törvénytelen ez a tisztújítás, de 
az is törvénytelen volna, hogyha a tisztújí-
tást fölfüggeszteném, addig, amig a megyei 
képviselőtestület . . . 

P e r c z e 1 Dezző belügyminiszter : Azt 
hogy törvénytelen a tisztújítás, nem mond-
tam soha i 

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

S i m a Ferencz: Engedelmet kérek, azt 
mondta nekem a belügyminiszter ur . . . 

P e r c z e 1 Dezső belügyminiszter. Ke-

^ S i i . Ferencz: . . . hogy belátja, de 
nagyobb törvénytelenség volna a másik, te-
hát a kisebb törvénytelenségnek nyit utat. 
Nem is ez a kérdés uraim, nem is azt pa-
naszlom én fel a belügyminiszter urnák, 
hogy a tisztújítás megtörtént, de Mpanaai-
loin jogosan és e tekintetben provokálok az 
egész nemzetre, hogy a belügyminiszter ur 
kezén jó helyen van-e a törvény, a mikor 
egy álló esztendőn át eltűri ezen törvényte-
len állapotot. A t. belügyminiszter ur mind-
ezt mosolyogva hallgatja. Megengedem, hogy 
a mai jogérzet, a mai törvénytisztelet még 
azon a magas polczon is, ahol a belügymi-
niszter ur ül, megengedhetővé teszik azt, 
hogy mikor a legnagyobb fokú törvénytelen-
séget panaszolja fel valaki, akkor a minisz-
ter ur azt egyszerű mosolygással fogadja. 
Sok keserűség, sok sirni való van ebben a 
mosolyban és ez a mosoly a mai korszak 
törvényességének, Magyarország mai alkot-
mányosaágának, a magyar nemzet mai jog-
érzetének tükre. (Igaz! ügy van! a szólső-
baloldalon.) Ezen át látom én azt a mérhe-
tetlen sülyedését a nemzetnek, azt a véghe-
tetlen hanyatlást, a melyen át rohanva fut 
ez a nemzet, attól az időtől kezdve, a mióta 
a magyar alkotmányos életnek nagy alakjai 
apródonként teljesen a eltűnnek politikai élet 
színpadáról. 

Azt mondja t. előadó ur, hogy vissza-
élések történtek itt is, történtek ott is. E te-
kintetben nem sok szermehányni valója van a 
választások után a pártoknak egymással szem-
ben. Teljesen igaza van és nem vagyok 
olyan elfogult, sőt én, a ki magam a válasz-
tási küzdelemben mindenütt, a hol csak al-
kalom nyílt, részt vettem, bizony nyíltan 
bevallom és beismerem azt, hogy minden 
párt azt az eszközt, amely rendelkezésére 
állott, felhasználta saját zászlajának diadala 
érdekében. És hogyha eddig megyünk, a 
pártküzdelmek arányának, a választási visz-
szaéléseknek egymással szembeállításával, 
akkor a paritás színvonalán állunk. Kor-
mánypárt és ellenzék egyformán. Hacem t. 
előadó ur, önnek abból a székből nem sza-
bad ugy állítani fel a kérdést, azoknak ta-
pasztalása, azoknak tudása után, a melylyel 
a mérleget a választási küzdelmeknél teljesen 
a kormánypárt javára nyomták le az ellen-
zékkel szemben. Addig uraim, mig a válasz-
tási küzdelmekben az eszme, az elv képezi 
a mérkőzésnek terrémumát, addig a válasz-
tás egy oly becsületes, tiszta, nemes küzdelmi 
tér, hol minden honfiúnak, minden honpol-
gárnak hazafiúi megelégedéssel és örömmel 
kell nézni a küzdelmet és ám legyen a ba-
bér bárkié, a bukott fél is, ha azt tudja, 
hogy vele szemben egy eszme, egy ideát, 
egy uralkodó elv győzött és nem az erőszak, 
nem a visszaélés, nem mesterség és nem 
ármány, akkor a bukás, habár keserűen esik 
is, nem hagy a lélekben semmi mérget, nem 
hagy az ember szivébe hátra semmi gyilkot. 
De hogy állunk t. képviselőház a legköze-
lebbi választásokkal szemben? Ugy hogy, a 
mint őrley t. képviselőtársunk az imént 
mondta, hogy nagy veszedelem volna az or-
szágra, hogyha a főszolgabirák és községi 
jegyzők szövetkeznének arra, hogy nem avat-
koznak be a választásokba. Ha a ház nap-
lóit lapozgatjuk, jó pedig azokat forgatni er-
kölcsi épülés és tapasztalás végett, látni fog-
juk, hogy egy akkora alakja a magyar köz-
éjetnek és a magyar parlamentnek, mint 
Tisza Kálmán, mily könyörtelen harczot ví-
vott itt a parlamentben, pusztán azért, mert 
1872-ben a kereskedelmi; illetőleg még akkor 
közlekedésügyi miniszter rendeletet adott ki, 
hogy a vasúti hivatalnokok ne avatkozzanak 
bele a választásokba. Ebben a rendeletben 
még annak a korszaknak az erkölcse, politi-
kai ítélete, a hivatalnokok szabad meggyőző-
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d é s é n e k gátolását látta és tiltakozott az ellen, 
hogy a miniszter eképpen igyekezzék befő-
lyást gyakorolni a hivatalnokok szabad vá-
lasztási jogára. Akkor uraim még nem volt 
független bíróság, mint van ma és itt Buda-
pesten egy járásbiró, az akkori Deák-párt 
végrehajtó bizottságának tagságát elvállalta. 
Itt a parlamentben könyörtelen kritika és 
harcz tárgyát képezte az, hogy a kormány 
miként tűrheti meg azt a birót a helyén, a 
ki a választásokba ekként akar beavatkozni. 
Azóta megfutottunk keserves 25 esztendőt. 
Van abban sok jó is, hiszen a legvakabb 
elfogultság kell ahoz, ha azt mondanók, hogy 
a nemzet életében az ország anyagi fejlődé-
sében azóta nagy arányú fejlődés nem mn-
tatkozott. De megfutottunk 25 esztendőt, de 
azt kérdem, hová lett a polgárok, hová a 
hivatalnokok függetlensége választási küzdel-
mekben. Tessék nekem mutatni egy főszol-
gabírót, egy járásbirót, egy anyakönyvveze-
tőt, vagy bármiféle állami vagy községi hi 
vatalnokot, hacsak nem egy közönséges egy-
szerű paraszt-bíró, a ki a maga politikai 
meggyőződésének szabadon, tisztán és kor-
látlanul merne kifejezést adni, — de nem is 
szabadon és tisztán, mert még ezt sem pa-
naszolnám fel, mert 25 év mint azt tegnap 
— ha jól emlékszem — Szőts Pál t képvi-
selő ur emlitette, mindenesetre, hagy erköl-
csi sülyedést hátra, mert a történelem a 
nemzetek életében épp ugy emelkedést, mint 
sülyedést mutat. — De ezt sem panaszolnám 
fel. Hanem kérdezem t. képviselőház a bei-
ügyminiszter úrtól, hisz ő erre a classicus 
tanú, hogy van-e megyei tisztviselő, a ki az 
országos képviselő választások alkalmával 
mozgósítva nem volt heteken át ? (Mozgás 
ellenmondás jobbfelől.) Uraim, ha megfor-
dultunk valahol a megye központján székelő, 
közigazgatási ténykedésével a megyei köz 
ponthoz kötött megyei hivatalnokok egész 
seregével találkozunk a vármegyében. Mind 
kivétel nélkül a kormánypárti jelölt érdeké-
ben járt, kelt, kapaczitált, biztatott, lelkesí-
tett, fizetett, fenyegetett. És működött az 
apparátus oly mértékben, a mint Magyaror-
szágon még soha. 

Ezt a körülményt azért emelem ki mert 
a t. előadó ur azt mondja, hogy a fegyve-
rek egyformák voltak a választási küzdelem-
ben. Hej az urak sokszor kigúnyolták ennek 
a parlamentnek sőt a magyar közéletnek bi-
zonyára egyik elsőrangú és ez időszerinti 
legnagyobb emberét, Apponyi Albertet, hogy 
ez az ur nem produkál semmit sem ; muta-
son valami eredményt a maga politikai küz-
delme után. Hogy ha Magyarországnak főis-
pánjait semmi más czélra, csak egyetlen egy 
választásocskára Apponyi Atbert gr. rendel-
kezésére bocsátanák és Apponyi Albert gr. 
megengedné magának azt a politikai tisztes-
séget, hogy ezeket az urakat felhasználja és 
kihasználj i a választási küzdelemben akkor 
megfordulva állana Magyarországnak képe. 
Az a dicső liberálizmus, a melynek hallatára 
szinte meginog az emberben a lelkiismeret, 
mikor hallja, hogy ez a szuronyos korszak, 
ez a zsandárvilág volna a liberális világ 
Magyarországon. Szomorú! Nem, ez kérem, 
ez egy kortörténelmi tévedés, ez egy szí vak-
ság a mely játsza velünk a helyzet hamis 
képeit, de ez nem az igazi helyzet; hogy ha 
önök egyszer a főispánokat Apponyi Albert 
grófra bízták volna a választásoknál, ugy 
most Ő ülne 300-ad magával a parlament-
ben és tessék elhinni, hogy nem a csodatevő 
liberális programmal, hauem klerikális, kon-
zervatív, vagy olyan programmal, amilyennel 
Apponyi grófnak tetszenék föllépni. (Derült-
ség oalfelől. A p p o n y i Albert gr.: A po-
litikámnak meg van a határozott színe.) T. 
képviselőtársam uem volt jelen beszédem fo-
lyamán s igy egy darabkát hallván belőle, a 
következtetésemet nem vonhatja le ugy mint 
azok, akik beszédemet végig hallgatták. 
Épen azért mikor ezt a helyzetet minduyá-
jan tudjuk, ig; ismerjük, erről megvagyunk 
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győződve és nincs itt a miniszterelnök úrtól 
kezdve egyetlen kormánypárti képviselő sem 

(ölenmondás jobbfelől.) No hát vallani nem 
vallják de tudni tudják, mert ezt bevallani 
a * a d o t ' jwzonyok között legalább is nem 
J1 au m i k 0 r tt h e , y z e t v a I ó d i Wpe ez, 
egyáltalában jogosulatlannak tartom a t elő-
adó ur, de a t. túloldal résziről is arra hi-
vatkozni, hogy a nemzet közvéleménye, a 
nemzet közérzülete, a magyar haza polgárai-
nak szabad megnyilatkozása a Bánffy kor 
mánynak adott a választásoknál igazat. Ig. 
merjük el, hogy igazat adott a pénz, erőszak 
és vsszaélés. A t. belügyminiszter ur az 
idén lezajlott választásoknál nagyon kétes 
helyzetbe jutott, mert a törvény értelmében 
a választásokat ő vezeti, a mennyiben a bel-
ügyi kormányzat a választások érdekében 
befolyást gyakorolhat. Az idén a miniszter-
elnök ur nem bizott a miniszter úrban, nem 
adta a kezébe a választások vezetését; pe-
dig akárki végezte volna, ha ugy 
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mint történt, az eredmény ugyanaz marad. De 
most már választások után vagyunk. A t. 
belügyminiszter ur azt mondja, hogy ha neki 
visszaélésekről tudomása van, nem késik a 
jogorvoslattal. Hogy milyen volt a legutóbbi 
választás, arra nézve pusztán azt emlitem 
fel, hogy Szentesen a katonasága választási 
elnöknek megtagadta az engedelmességet. A 
választási törvény 67. § a szerint a rendőr-
ség és a kirendelt fegy eres erő feiett a vá-
lasztási eluök rendelkezik. S megtörtént a 
magyar alkotmány diszére, hogy a katonai 
parancsnok egy kapitány, kijelentette, hogy 
nem engedelmeskedhet ik a választási elnök-
nek, mert a hadtest-parancsnokságtól más 
utasítást kapott. Az elnök azt mondta: tud-
ja-e ön a törvényt? Tudom! Nos hát ha 
nem engedelmeskedik, akkor nincs szüksé-
gem a katonaságra, tessék kivezetni a vá-
rosból, mert nem tűröm, hogy rendelkezé-
sem ellenére a katonaság foglalja el a köz-
teret. Hát kérdem ; alkotmányos, de még ab-
szolutistikus államban is lehetséges-e, hogy 
egy kapitány rendelkezése alatt, törvényen 
kivül alkotmányos oltalom nélkül álljon 24 
óráig egy város polgársága? És ez Magyar-
országon megtörtént. A választási elnök rög-
tön sürgönyöz a belügyminiszternek, ez 
pedig azt mondja, hogy forduljon a 
hadtest-parancsnoksághoz. (Derültség a bal-
oldalon.) Hát engedelmet kérek t. ház, a 
belügyminiszter ur mindenesetre ismeri a 
törvényt. Hát mi köze annak a választási el-
nöknek ahoz a hadtest-parancsnoksághoz? 
Hisz a választási elnök nem kérte azt a ka-
tonát, mert Szentesen nincsen szükség ka-
tonaságra, ott egyetlen szál rendőr közben-
jöttével meg lehet tartani a választást. Hát 
hogy utasithajta a belügyminiszter ur a had-
testparancsnoksághoz a választási elnököt ? 
Kérdezem, t. ház, hogy miután a központi 
választmány ezt az esetet, mint törvényte-
lent, mint a magyar alkotmányai, a válasz-
tások tisztaságával a magyar parlament exis-
tálhatásával összeférhetetlen helyzetet jegy-
zőkönyvbe vette s ezt bejelentette a belügy-
miniszter urnák, vájjon a belügyminiszter ur 
intézkedett-e az iránt, hogy az a katona, a 
ki igy megmerte sérteni a magyar alkot-
máuyt a ki ugy bele mert gázolni a törvénybe 
elnyerje s már eddig elnyerte-e példás meg-
büntetését? (Derültség a szélsőbaloldalon.) 

Hát t. ház, ott nem lőttek, mert a nép 
nem adott rá alkalmat. Nem történt semmi 
kellemetlenség, mert a nép józansága, a vá-
lasztási elnök türelmessége megóvta a vá-
rost attól a helyzettől, a mely egy ily rend-
kívüli állapotban a legborzasztóbb következ-
ményekre vezethetett volna. De kérdem t. 
ház, hogy azért mert nem történt semmiféle 
összeütközés, mert nem folyt vér, mert nem 
volt a ki provokálta volna ezt a vért, da-
czára annak, hogy ha volna ebben a vérben 
a saját hazája iránt kellő szeretet, az alkot-
mányhoz kellő hűség és ragaszkodás es az 

a hazafiúi ellenállás, mely annyiszor törte 
meg Magyarország történehének tanúsága 
szerint minden visszaéléseké, minden bünt 
és erőszakot; ha mondom bben a népben 
csak egy pillanatra fellobbait volna ez az 
érzés, mely természetszerű, igaz és jogosult 
— nem történhetik-e a legbrzasztóbb. Sza-
bad-e egy ilyen állapotnaJ bekövetkezni? 
Szabad országban vagyunk-«? Alkotmányos 
ország-e Magyarország azf kérdezem én? 
(Helyeslés a bal és szélsőbdoldalon. Felkiál-
tások. Nem !) 

A választások után vaiyunk t. ház. Nem 
beszélek arról most már ni volt a választás 
alatt. Volt itt is, ott is, anint az előadó ur 
mondja valami baj. De hit az megengedett 
állapot-e és vezethet-e jó eredményre, nem 
visz-e végelkeseredésre, és lem teremt-e rend-
kívüli helyzetet, mikor tgy főispán kiadja 
rendeletileg a tisztviselőknik : ha pedig ellen-
zékiek mertek lenni, akkor mindnyájótokat 
megsemmisítelek ! Ez nem üres beszéd, ez 
faktum. Nem nevezek mqg lőispánt, se tisz-
viselőket, de a belügymiaszter ur felszólítá-
sára priváté előállítom azokat a tisztviselő-
ket tessék levonni a coüzequencziat. 

P e r c z e 1 Dezső belügyminiszter : Tes-
sék itt megnevezni! 

S i m a Ferencz : Kérem szépen, mind-
járt megnevezem. Én t. belügyminiszter ur, 
nem járkálok semmiféle vármegyébe, hogy 
más vármegyék dolgaival foglalkozzam Ezt 
is csak azért hozom fel, — már nem panasz-
képen — mert Magyarországon nincs oly 
jogos panasz, a törvénynek bármily fokú 
megsértése, ha az a főispán részéről történt, 
hogy egy polgár itten elégtételt kapjon. Olyan 
játékot már nem engedhet meg józan ember 
magának, hogy ezt az utat megfussa. Hát ez 
kérem, Csongrád vármegyében történt, ha 
akarja tudni a belügyminiszter ur, Szentes 
város tisztikarával szemben. Többet mondok. 
Legközelebb G*uilgiád rdrmcgyo főispánja 
magához hivatta a város helyettes polgár-
mesterét és kiadta neki rendeletben, hogy az 
elienzéki lap szerkesztőjét nem szabad egy 
hivatalnoknak sem elfogadnia a hivatalnoki 
szobában, aki pedig városi képviselő, a szá-
monkérő szék tagja, és mint ilyennek jogá-
ban áll és ha akar s a város érdeke ugy 
kívánja, kötelessége is megfordulni azokban 
a hivatalokban. Hát ez lehetséges, t. belügy-
miniszter ur? Csak a legenyhébben állítom 
fel a kérdést a belügyminiszter úrral szem-
ben. Helyes-e ez ? Okos dolog ez ? Ne beszél-
jünk már most erőszakról, ne beszéljünk 
hivatalos hatalommal való visszaélésről, ne 
csak a puszta józan észről. Lehetséges-e, 
hogy helyes ez az ut, amelyen Magyaror-
szág belügyi kormányzata mozog ? Hisz a 
miniszter ur, hogy ha én elmegyek a mimsz-
te iumába, maga is felvilágosítást ad nekem, 
hogyha kérek, és nincs egy miniszter se, aki 
a legnagyobb készséggel egy uri emberhez, 
egy gentlemanhoz illő udvariassággal ne ad-
jon felvilágosítást; hát lehetséges-e, hogy ez 
az állapot lefelé az elvakultságnak ilyen sü-
lyedését mutassa és kerűl-e valaki, aki ezt az 
állapotot mentse, aki azt védje ? 

Uraim, ez nem az a helyzet, amelyiyel 
egy különben is egészségtelen állapotú 
országban a vérig zaklatott polgárságnak 
nyugalmát és békéjét helyre lehetne állítani; 
íianem ez a legalkalmasabb módszer arra, 
hogy az elkeseredés által rendkívüli állapot 
idéztessék elő, a melyért nem az a felelős, 
aki esetleg bajt csinált, hanem aki a maga 
hatalmával való visszaélés által ezt az álla-
potot nyilván provokálja. 

A belügyminiszter úrtól én várom és 
remélem is, hogy legalább illő módon ezt az 
állapotot igyekezni fog kikorrigálni, ö neki 
is helyesebb, ha teszi és egy vármegyének 
a nyugalma is azt kívánja. 

Azt mondja a belügyminiszter ur, hogy 
ő orvosol mindent, csak panaszolni kell. Hát 
ez a felszólítás mindnyájunknak szól és ne-
kem, mint képviselőnek, bő alkalmam volna 

panaszra. Sokat nem panaszkodom, hanem 
csak felemiitek egy esetet. Méltóztassék azt 
meghallgatni; jellemző a mai korszakra, jel-
lemző mai kormányzatunk erkölcsének \ég-
hetetlen hanyatlására. 

Megtörténik uraim, hogy egy pénztáros 
Csongrád vármegyében a pénztárát nem kezeli 
helyesen. Nem tartozik rám, ő reá tartozik, 
ő tartozik érte felelősséggel A főispán maga, 
személyesen éjszakának idején csendőröket ve-
zet az iskolaszéki elnök lakására, aki nem is tar-
tozik számadással, s maga a főispán szemé-
lyesen vezeti el azt az elnököt, aki egyik 
legtekintélyesebb polgára a városnak, őt csa-
ládja köréből, beteges felesége mellől, azt 
agyonrémitve, zsandárokkai vezeti el saját 
házából. (Mozgás balfelől. Fölkiáltások a 
szélsőbaloldalon: Botrány! Gyalázat!; Mondja 
meg a t. belügyminiszter ur, Magyarországon 
lakunk-e, szabad ország-e ez, van-e itt sze-
mély- és vagyonbiztonság? Mert ha a rend-
őrhatóság, mint ilyen teszi, hát ő jogával él, 
ő törvény szerint jár el és nem panaszolja 
fel neki senki. De most méltóztassék azt el-
képzelni, hogy egy főispán vak dühében 
zsandárokkai körülvéve, békés és senkinek 
számadással nem tartozó polgárnak lakására 
tör. Hogyha ez szabad ország, hogyha itt 
alkotmány van, hogyha itt törvény uralko-
dik, hát tessék kaczagni, hanem ez a leg-
utolsó stáció, amely után, ha a törvénynek 
Őrei jogvédelmet nem nyújtanak, a törvényes 
helyzei ben megtámadott polgárnak önvéde-
lemre kell emelnie kezét. Nem szabad egy 
ország sorsát odáig juttatni, hogy ehhez az 
eszközhöz kelljen nyúlni egy szabad polgár-
nak egy szabadnak gúnyolt államban. 

T. ház! Ismeretes dolog, hogy nekem 
az egyházpolitikai kérdésekben megvolt és 
meg van a magam igazi nézetem és állás-
pontom, aki annak mindig kifejezést is mer-
tem adni itt a parlamentben is. Hát ezen 
helyzetem kényszerit arra, hogy mikor itt 
ugy örley, valamint Szőts Pál t. képviselő-
társaim és az előadó ur felhányják, hogy a 
néppárt mily lelkiismeretlen eszközökkel dol-
gozik. milyen nemzetpusztitó, békerontó, al-
kotmánydöntő harezot vitt a választási küz-
delmekben. Hát legyünk őszinték. Hát Ma-
gyarországon már csak a liberálisnak hívott 
embernek szabad élni, hát pusztán az úgy-
nevezett liberális meggyőződés jogos, a mely 
jogot ád a magyar állam keretében élni, csak 
ez ád jogot a magyar állampolgárnak, hogy be-
széljen, gondolkozzék és tegyen, hát lehet-e 
választáson erkölcsi szempontból pusztitóbb 
demoraiizálóbb tororizmust vinni véghez, 
mint dogmául állítani azt fel, hogy csak az 
a jó hazafi Magyarországon, ki a szabadelvű 
parthoz tartozik, hát milyen az a szabad-
elvű politika ? Mivel jobb mint a néppárti ? 
Ezek az urak nem akarják az országot eladni, 
nem fenyegetik a törvényeket nem tapostat-
jak le az alkotmáuyt, hanem önök a szabad 
elvüség cziméu és czégér alatt összehozott 
hatalommal törvényt gázolnak, alkotmányt 
döntenek, pusztítanak a közerkölcsökben. Hát 
ez a szabadelvüség ? De kérdezek még mást 
is. Hát a szabadelvű kormányzat hatalina-
nak és állandóságának az is egyik föltétele, 
hogy pl. a főispán lapot tartson arra, hogy em-
berek betáblázott tartozásait naponként kö-
zölje s közölje a takarókpénztáraknál levő 
lejáratokat es a le nem járt váltókat is ! (Fel-
kialltasok a szélső baloldalon : Ez ugy vau!) 
Hát ezen szabadelvüséggel szemben nem 
volna jogosult egy keresztes-háború? Míudeu 
háború jogosult, hogy ily állapottal szemben 
egészszéges levegő, egészséges vér-lüktetés 
jöjjön a mai tűrhetetlen helyzet helyébe? 
Sohse hányja fel tehát a t. előadó ur a nép-
pártnak, hogy kereszttel járt, mert az még 
nem fenyegeti ugy Magyarország alkotmá-
nyát, mint a ki zsandárral és katonasággal 
jar végig az országon ! Én a kereszttől uem 
félek, mert a kereszttel vívott háború meg-
mentette az emberek lelkét megtisztultak beune 
az állauii élet intenczióiés fölpezsdült a ha-
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zafiság. De a szurony és zsandár nemcsak 
az emberek személyes szabadságát veszélyez 
t^tik, hanem az országot, a magyar alkot-
mányt, sőt magát a trónt is. Ezek egészség-
telen állapotok. Az előadó urnák nincs oka, 
legkevésbbé pedig joga dicsekedni azzal, hogy 
ez a választás, mely most lezajlott, a polgá-
rok tiszta meggyőződésének eredménye. Azt 
mondta a minap az igazságügyminiszter ur, 
provokálva érezte magát Makkfalvy Géza 
képviselőtársam beszéde által, hogy ő midőn 
Jászberényben föllépett, hazafias kötelességet 
teljesített. Hátha a miniszter urnák nem lett 
volna biztos kerülete, ahol talán egyhangú 
lag választották meg : akkor én is azt mon-
dom« hogy azon meggyőződés czimén azon 
zászlóért, a mely alatt küzd kötelességet tel-
jesített, midőn Magyarország egyik legna-
gyobb emberével, egyik legnagyobb államfér-
fiával mérte össze egyéniségét és erejét. Ha-
nem mikor nyilvánvaló dolog volt, hogy ő 
meg van választva egyhangúlag ott, a hol 
megválasztatott, (Ugyvan a baloldalon.) hogy 
akkor csatasorba lépett Apponyi Albert gróf-
fal szemben, meglehet, hogy ez hazafia* kö-
telesség volt, hanem én nekem az az aggá-
lyom van. ugy sejtem, hogy ennek a haza 
fias kötelességnek nem volt más czélja, nem 
volt más törekvése mint, hogy azt a férfiút, 
aki hosszú politikai pályáját annyi észszel 
annyi tiszta hazafisággal és önzetlenséggel 
futotta végig, ki buktassák a magyar parla-
mentből, ós mert az pusztán csakis egy mi-
niszteri tekintélylyel és az az al járó össze-
köttetésekkel lehetséges, azért kellett és azért 
volt szükséges azt a hazafias kötelességet 
harczba vinni, hogy Apponyi elbukjék a vá-
lasztási küzdelemben es hirdetni lehessen az 
egész országban, hogy ime megsemmisült a 
nemzeti párt, mert a vezérnek nem jutott 
Magyarországon mandátum. Nem szabad ki-

BZJHTEBI L A P 
juk megoltalnazni Francziaország alkotmá-
nyát. Pártolor benyújtott felirati javaslatun-
kat! (Éljenzésa szélsőbalolon.) 

Helyi es vegyes hirek. 
— Sirni Ferencz országgyűlés 

képvise lő a H.z szerdai ülésében nagy be-
szédet mondot , melyet lapuuk más helyén 
egész terjedelnében közlünk. Felhívjuk rá 
olvasóink figyemót. 

— Sima Ferenczné úrnő állapota 
— mint örömmel értesülünk — némileg ja 
vult, ugy hogy érje legalább pár napra való 
szinüleg haza jehet. 

— Országgyűlés i t u d ó s í t á s u n k a t , tér 
szűke miatt, ezuttil kénytelenek voltunk khagyni 
amiért olvasóink szves elnézését kérjük. 

— Város i közgyűlés lesz f. 4hó 21-én, 
gimnázium államosiása úgyébeu kötött szerződés 
jóváhagyása végett. 

— F a n d o v l o D ö m e ügyében még mindig 
nem történt semmi <áltozás. A vizsgálat most szú 
netel, mert az iratok a kir. táblánál vannak, a hová 
a védőügyvéd a vizsgálati fogság megszüntetése ér-
dekében fölebbezett. /alószinü, hogy a szabadlábra 
helyezést legközelebb elrendelik, mert a vizsgálati 
fogságnak semmi törvényes indoka nincs; sőt 
tényállás kiderítése ériekében mulhatianul megkí-
vántatik, hogy a gyanúsított visszanyerje szabadsá-
gát, mert zavaros szamadását mindaddig rendbe 
nem hoznatja, amíg letartóztatva marad. A főispán 
környezetebői szármázó birek szerint különben Pan-
dovits állhatatosan megmaradt azon állítása mellett, 
hogy sikkasztast nem követett el, teljesen ártatlan és 
mihelyt szabadiábra helyezik, igazolni fogja magát. 

— M e g y e b i z o t t s á g i t a g o k vá lasz tása . 
A törvéuyhatósági bizottsági tagválasztó kerületek 
uj beosztasa folytán 13 bizottsági tagot kell válasz-
tani, és pedig : Csongrádon 2 Dorozsman 1, Kis-
teleken 2, Horgodon 2, Csanyon 4, és Mindszenten 

csinyleni senkit a világon, ¡hanem minden1 4 u * o t - A v^asztas natandejóüi január 19-ikét 
helyi vonatkozástól eltekintve, legyeti szabad 1 tü*io kl * uiö«-
kérdeznem, hogy ha nem lett volna a czél: - Figyelmeztetés az adóhatralékosok 

inthot / L r / c T / i ? hoz. Az adonatraiekosok ellen kitűzött averes ellen-
essé!» juthat-e Erdély Sándor urnák, össze- örze8ére _ tudomásunk szeri it - egy pénzügyi 
mérni az ő pohtikai súlyát és tekintélyét í titkár küldetett ki. Figyelmeztetjük ennélfogva az 
(Tetszés derülség a bal- és szélsőbaloldalon.) ! adó- és ilietekhatralékosokat, hogy hátralékaikat 
gr. Apponyi Alberttel ? ! igyekezzenek megfizetni, mivel ellenkező esetben a 

S z ő t s Pál: Elvét mérte össze, nem kölUé«e8 e s kellemeUen árverés meg fog taitatni. 
az egyéniségét! (Zaj balfelől.) — A l b i z o t t s á g ! v á l a s z t á s o k a v á r m e -

E l n ö k : Csendet kérek : gyén. A folyó hó 14-en tartott vármegyei közgyü 
S i m a Ferpnr/ • Már ' m n a t u ' l e s e n t d b b a d o t t s á g resziut újra alakiitatott, részint 
ö i m a ferencz. Már most vonjuk le kiegészíttetett. Így a k ó z i g a z g a t á s i b i z o 11-

_ mérkő- s á g b a megvaiasztattak: Kiss Zsigmond, Réti Fe-
rencz, Kristó Nagy István, Szathmári Ede és Szeder 
János. Az á l l a n d ó b í r á l ó b i z o t t s á g b a 

ebből a hazafias 
zésből a consequeutiát: ezt a consequentiát, 
hogy Apponyi elesik és nem jut be a par-
lamentbe. Hát díszére válik az Magyaror-
szágnak, hát büszkesége telhessék abban 
csak egyetlen egy igaz állam polgárnak, hogy 
ennek a parlamentuek ez idő szerint egye-
düli és legnagyobb szónokát és legnagyobb 
actív tehetségét itt ne láthassa a nemzet és 
maga a parlament ne vegye sokszor hasznát 
az ő tudásának, objektivitásának és igazi láng-
eszének ? 

T. ház I Ezma mérkőzés szintén egyik két-
ségbeejtő symptomája annak a véghetetlen 
pohtikai pusztulásánk és erkölcsi hanyat-
lásnak, a melylyel ez a nemzet halad alkot-
mányos életének megkezdése óta az utolsó 
statió elé. Azért mondom, hogy az ut dsó 
statió elé, mert mikor hallom, gróf Apponyi 
AJbertnek kortörténeti becscuel biró hatalmas 
phihppikáját, Kommjáthy Bélának erőteljes 
közjogi fejtegetéseit, Horánszkynak beszédét, 
a melyből mint tükörből veti vissza kópét 
ennek a kormányzati rendszernek és ennek 
a mái közállapotnak minden hibája és bűne: 
ezek a beszédek vagy mosolylyal vagy sivár 
ndegséggel fogadtatnak. 

wa t P r l a c ? i n i k u s k é P™ és helyzetre ön-
kéntelenül a franczia forradalmi korszaknak, 
az alkotmányod gyűlésnek egy jelenete ju 
eszembe, (Halljuk! Halljuk!) s íz vár már 
miránk ig A »mikor nagy hatalmas beszé-
dek hangoztak el a király vető jogának vé-
fu t V f T k , e g y " p W n e v e uem jut az eszembe és azt kiálltja, hogy most 
^ Wm be«édekkei, hauemJ barikádó fog 

néhai Stammer Sándor helyére meg választatott 
Szaihmar Ede. Az ¡ g a z o l ó v á l a s z t m á n y b a 
megvaiasztattak: dr. Mateffy Ferencz, Csúcs Autal. 
Reu Ferencz, Krtstó Nagy István, iij. Váradi Lajos; 
a tóispati kiuüvezle elnöküi Fekete Mártont, tagokul 
Hácz Lászlót, Czukor Emiit és Dósa Belát. 

— N y u g d í j a z o t t s zo lgab író . Siághy Bá-
lim dorozsmai szoigabiro nyugdíjaztatását kérte. A 
varmegyei közgyűlés a keretemnek helyt adott es a 
nevezett szolgabíró évi nyugdijat 540 írtban álla-
pította meg. 

— Esküvő* Mojzsik Lajos ügyvéd f. hó 12-én 
délután tartotta esküvőjét Dukai Maria úrnővel, 
neuai Sárdi Mihály özvegyevei. 

— H e g y k ö z s é g i g y ű l é s . A szentesi nagy-
hegyi hegyközség évi renues közgyűlése a kurczáu-
tuii városi közgyűlési teremben f. évi deczember 
20-au d. u. 2 orakoi log megtartatni, melyre a 
birlokosagut tisztelettel meghívja az e l n ö k s é g 
A gyűlés tárgyai: 1. Elnöki jelentés az 1896. évi 
választmányi es hegybírói működésről. 2. Az 1896 
évi számadás bemutalasa. 3. Az 189'/. evi költség-
vetés beterjesztése. 4. Esetleg beterjesztendő indít-
ványok tárgyalása. 6. Hegybíró lemondasa, s e 
tárgyban a váiasztas eirendeiese. 6. Jegvzőkönvv 
hitelesítő bizottság kinevezése. 7 

— S z ó l ő c s ó s z ö k fé l fogadása . A szentesi 
nagy hegyi hegy község területere az 1897-ik évrp 
beállítandó 4 hegyőrnek félfogadása a következő 
sorrendben log megtörténni: 1. A középső larás 
Pápai Sándor tőkegazdauai valaszt decz. 26 an va-
gyis karácsony másodnapján. 2. A nagy p a tói já-
rás, Balogh István tőkegazdáuál dacz. 27-én vagyis 
karacsony Harmadnapján. 3. A hékéd. járás, Köít-
vélyes. Sándor iskolajaban 1897. jan. l 4 n 4 A 
b o g ™ , járás Földvár, Nagy Lajos tőkegazdinál 
iö»/ . jau. 3-án mindenütt és mindenkor d u 2 
orakor; az érdekelt birtokossag és a hegyőrségre 
jelentkezők a megjelenésre ez uton is felkéretnek 

140. mm. 

— T o l v a j l a k a t o s Inasok . Lukács János 
és Döme Jóssal nevű lakatos inasok a napokban 
vasalási munkát végeztek ö?v. Hankisx Károlyné 
urnő teniplomutczai házánál, s e kőiben 2 drb. 
sárgarézből való bevésett ajtózárat elloptak. A 
tolvajokat azonban megcsípte a rendőrség, s mint-
hogy a lopást beismerték, ügyük a bírósághoz 
kerül. 

H a z a s z á l l í t o t t b e t e g . Korsós Tóth 
Bálint 65 éves szentesi lakos hosszabb idő óta a 
a temesvári közkórhá/.ban feküdt súlyos betegen ; 
minthogy ¿azonban az orvosok gyógyithaUannak 
nyilvánították, a temesvári hatóság l aza szállíttatja. 

— E l s z a l a d t t e h é n . Bézi István tiszakürti 
tokosnak egy fehér szőrű tehene a napokban ugy 
elszaladt, hogy nyomát se találják. Aki tud valamit 
felöle, adjon hirt a rendőrségnek. 

— A s z o m b a t h e l y i t r a g é d i a . Szombat-
helyről meglepő egészen uj részletét telegrafálják 
meg annak a tragédiának, a mely a mult vasárnap 
éjszaka Peták százados lakásán történt. A nagy 
titkozólás után így jelenti a távirat — csak most 
tudódik ki, hogy Peták századoson és nején, meg 
Kolb főhadnagyon és Bezerédy hadnagyon kitül 
még egy ember volt jelen a vérengzésnél. Ez az 
ötödik ember szintén katonatiszt, aki ott volt Peták 
lakásán. Peták erre a tisztre is lőtt, és a golyó az 
oldalát horzsolta. A tiazt erre futva távozott a 
lakásról, a tisztipavillon előtt á ló bérkocsiba ült, s 
a városba hajtatott. Itt azután kiugrott a kocsiból, 

nyomtalanul eltűnt, anélkül, hogy a kocsisnak 
egy szót szólt volna. Menekülése közben is patakzott 
róla a vér, és egészen véres volt a kocsi ülése is. 
A hadbíró most a vizsgálatot kiterjesztette ebbe az 
uj irányba is. — A szombathelyi lovassági kaszár-
nyában véres kardpárbaj volt egy hadnagy s egy 
főhadn gy közt. Mindkét fél súlyosan megsebesült. 
A városban hamar hire járt a súlyos párbajnak, s 
altalános az a nézet, hogy a párbajt a Peták száza-
dos esetéből kifolyólag vívták. 

R e j t é l y e s ö n g y i l k o s . A bánffy hunyadi-
főszolgabiróság tavi ratilag értesítette a ÍŐ7 főkapitány-
ságot, hogy deczember 8-ikán egy Budapestről jött 
ismeretlen 22 24 éves középtermetű, erőteljes, rövid 
fekete hajú és fekete ruháju fiatal ember a kolozs-
megyei sztránai vasúti állomásnál a vonat slé 
vetette magát. A vonat elvágta fejét és szörnyet 
halt. A fiatál embernél egy czédulát találtak amelyre 
vM&tic4* nóv volt folirya, azonkívül egy czim nélkül 
való levelező lapot, amelyen czeruzával irva azt 
kéri, hogy egysz rüeu temessék el. Azonkívül azt 
irja, hogy neki egyik budapesti bankban egy millió 
forintja van elhelyezve a Kossuth-szobor alapjavára. 
Valószínű, hogy a szerencsétlen őrült volt. 

Szerkesztői üzenet. 
N a g y B a l o g h J á n o s urnák T e m e s v á r o t t . 

Teljesen igaza van ; az emiitett előfizetési dij tény-
leg beérkezett. A felszólítás a kiadóhivatal vezető-
jének hibája, melyhez hasonló mostanában — saj-
nálatunkra - többször megesett s amelyért ezennel 
bocsánatot kérünk. Reméljük, hogy a lapot rendesen 
kapja ? 

fiiadó ház és föld. 
Győri G. Istvánnenak II. t. 327. számú 

háza és kajáni földje tanya épületekkel 
együtt szabad kézből eladó, értekezni lehet 

fenti szám alatt. 2—3 

Hirdetmény. 
Szentes város képviselő testületének f. 

évi 5 -kgy. sz. a. kelt határozata folytán a 
kuuszeutmárton— szentesi h. é vasút czél-
jaira kisajátított, de az által el nem határolt 
területeknek örökáron leendő eladása végett 
a szentesi határban lévő parczellákra f. évi 
d e c z . h ó 2 1-én d. e. 8 ó r a k 0 r és a 
kunszentmártoni határban lévő parczellákra 
nézve pedig f. é v i d e c z . h ó 2 2-é n d. e. 
9 ó r a k or a város gavdászati hivatalában 
nyilvános árverés fog tartatni. 

A szomszédos birtokosok az eladásra 
kerülő parczellákat az árverés előtt a kisa-
játítási árban átválthatják; utó ajánlat azon-
ban nem fogadtatik el. 

A kikiáltási ár 10°/s-ja bánatpénzül az 
árverés alkalmával leteendő. 

Kelt Szeutesen, 1896. decz. hó 12-én. 
Novobáczky Győző, 

i - i gazd tanácsnok. 
tart* 1896. H7.BUl.tt . .SmtMi *M könyTny.m*, 




