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Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed étre. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczapartí-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Péntek, márczius 8» 

Hirdetéseket 
és nyíl t-téri köziemén vei 
a kiadóhivatal mérsékeli á 

jegvzék 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Egyes péktfnyok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
es Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

K3ai.rke.it« é» ki»dó-tul»j<lono* : 
S I M A F E R E N C Z 

F»leló§-a*erkeiit6 i 
KOVÁTS KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban ét* l apk ihordó ink u t ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Két szék között a pad alá. 

(P.) A városház-épités ügyéhen f. hó 

4-én hozott közgyűlési határozat olyan f l a g 

r á n s t ö r v é n y s é r t é s t képér, mely szem-

be* ünőleg magában hordja az érvénytelensé 

get, s|mintilyen, f ö l t é t l e n ü l és m u l h a 

t a t l a n u l m e g f o g s e m m i s i t t e t n i . 

Hogy miben áll a törvénysértés, azt 

most feleslegesnek tartjuk bővebben megma 

gyarásni. De a városra nézve nagy szerencse, 

hogy igy történt; mert máskép ez a fontos 

kérdés csakugyan két szék között a pad alá 

jutott volna. 

Tudvalevőleg három indítvány állott egy-

mással szembea. A?, egyik a Jurenák ház 

helyére és a régi városházi telekre akarta 

építeni a városházát. A másik ezekhez még 

hozzá akarta csatolnia szentesi takarékpénztár 

telkét. A harmadik a nagyvendéglő telkének 

fölhasználását javasolta. 

Pár év múlva tehát a vendéglő helyiség 

a városra nézve tényleg csak 27 eier és né-

hány száz forint értéket képvisel; mig ellen-

ben a Jurenákház — a százalékkal együtt — 

mintegy 36 ezer 500 forintba kerül. 

Ebez járul még, hogy ha a vendéglő he-

lyére építkezünk, abban az esetben a régi 

városház telek szabad térnek marad, a mely 

legalább 30 ezer forint értéket képvisel; s 

igy teljesen ellensúlyozva lesz az a veszteség, 

ami a várost a vendéglő telek fölhasználá-

sával éri. 

Ily körülmények között kétségtelen, hogy 

ha a városházát a vendéglő helyére építjük, 

ez legalább is 36 ezer 500 írttal olcsóbb lesz, 

mint ha a Jurenák házat vesszük mef. Azon-

felül még biztosítjuk a rom. kath. templomra 

való kilátást, ami szintén komoly figyelmet 

érdemel. 

A rom. kath. templomról lévén szó, fel-

említjük, hogy a rom. kath. vallású aépvise 

A közérdek szempontjából csak a két lők egyrésze — értesülésünk szerint — azért 

utóbbi indítvány jöhet tekintetbe. szavazott a Jurenákház n egvételére, mivel 

Az a korabináczió, hogy a régi város- elhitették velük, hogy ha a vendéglő helyére 

házi telek egyrészére, s a Jurenákház és a épit a város, akkor a régi városháza telkére 

takarékpénztári épület helyére építkezzünk — jön az uj vendéglő. 

tagadhatalanul életrevaló; mert ott a leg- E*zel az ámítással szemben konstatáljuk 

szebb helyen lenne a városháza, s a taka- hogy ilyen abszurd tei vet nem propagál senki, 

rékpénztári telek megvásárlása pénzügyi s/>em Sőt ellenkezőleg az a czél, hogy a régi vá 

ponból {is kifizetné magát : mindössze tehát rosházi telke szabad tér maradjon, s bizto 

az a pénz lenne holttőke, melyet a Jurenák • sitsa a piacztérről a kilátást az rom. kath 

ház árába fizetnénk. 

Ami a vendéglő helyére való épitét illeti 

pénzügyi szempontból az legelőnyösebb, mert 

a telekért nem kell pénzt kiadni. Humbug és 

vakmerő világbolonditás azt állítani — a mi-

vel Fekete Márton és Balogh János ámitot 

ták a képviselőtestületet — hogy a vendéglő 

100 ezer forint tőkének megfelelő jövedel-

met hajt. 

Mert Isten ember tudja, hogy a ven 

déglő| épületet legfeljebb pár esztendő múlva 

o k v e t l e n ü l és m ú l h a t a t l a n u l le kell 

bontani. S a mikor az épületet lebontjuk, 

rögtön megszűnik s jövedelem. Az uj épít-

kezés — tekintettel arra, Jhogy azon a he-

lyen csak impozáns épületet lehet és sza-

bad emelni, — legalább 100 ezer forintba 

kerül. Az uj vendéglő pedig nem fog jöve-

delmezni többet 7 ezer forintnál; mert a fo 

gyasztás és a vendégjárás nem lesz észreve 

hetőleg nagyobb; s ha az ujpéületért többet is 

adnak egy pár ezer forinttal, mint a meny 

nyit a mostaniért fizet a bérlő, a fentartási 

költség és az adó tekintélyes összeget igé 

Qyelf s a tiszta jövedelem a 7 ezer forintot 

semmi esetre se múlja felül. 

Ha már most a 100 ezer forint építési 

tőke törlesztésére évenkint 5500 ftot szám 

tunk, — világos, hogy a mai jövedelem csak 

1500 frtra zsugorodik össze; a mi körülbe-

lül Í7 ezer forint tőkének felel meg 

templomra. Sőt ha akarná a város a régi 

városháza telkére építeni a vendéglőt, akkor 

se lehetne, mert a fentálló szabályok értel-

mében a vármegyeháza szomszédságában ven-

déglői és kávéházi üzletet nyitni nem szabad. 

Eltekintve azonban ezektől a dolgoktól, 

nagyon megfontolandő az is, hoey a mai vi-

szonyok között egyáltalában szabad é a vá-

rost egy 400 ezer forintos ujabb teher elvál-

lalásába bele vinni ? Gondoljuuk csak arra, 

hogy hátha ez az esztendő is olyau mos 

toha lesz, mint az 1894-iki ? 

Ugyan ki veszi a lelkére és ki,meri ma-

gára vállalni a felelősséget, hogy egy ujabb 

rossz esztendő daczára is fölemelje a községi 

adót, amit a városház-épités minden körül-

mények között elkerülhetetlenül maga után 

von ? 

Nagyon jó és igazi szerencse tehát, hogy 

a márczius 4-iki határozat törvénytelen. Lega 

lább lesz módunkban nemcsak attól meg 

menteni a városház építés ügyét, hogy két 

szék között a pad alá jusson, hanem arra is 

lesz alkalmunk, hogy megfontolás tárgyává 

tegyük, vajon ezidő szerint egyáltalában czél-

s?erü-é belemenni a nagy kiadásba, avagy 

tanácsosabb lesz jobb időket várni? 

„Muszka gazdálkodás." 

Akkor, midőn a »Szentes és Vidéke* 16-ík szá-

mában megjelent,Muszka gazdálkodás* czimú czikkre 

észrevételemet e lap hasábjain megtettem, távolról 

|sem volt szándékom hírlapi vitatkozásba bocsát-

kozni, vagy személyeskedni, sem pedig mint a 18-ík 

számban állítva lett szerecsen mosdatónak beállani. 

Észrevételeimet megtettem csupán azért, hogy 

a „Szentes és Vidéke* czikkiróját, téves adatokon 

összeállított számadásainak helytelen voltáról meg-

győzzem. 

Sajnálattal tapasztaltam azonban, hogy ezen 

szándékom nemcsak hogy félremagyarázva de ugy 

lett feltüntetve a .Szentes és Vidéke' 18-ik számá-

ban, mintha ón, a kimutatott számtótelekben cse-

k é l y k e 10 e z e r f o r i n t o c s k á v a l szá-

mítottam volna el magam, a s z e r e c s e n mos-

d a t á s előnyére — igy tehát szándékosan. 

Így azon kényszer helyzetbe jutottam, hogy ez 

ügyben még egyszer rámutassak a .Szentes és Vi-

déke* czikkirója által elkövetett tévedésre, vagy ta-

lán tervszerűen összeállított számadásai helytelen 

voltára, különösen azért, mert czikkében azt mondja, 

hogy beb zonyitottam azt, amiről rég megvoltak győ-

ződve, hogy számadatokat nem nehéz tetszetősen 

ufy csoportosítani kényünk kedvünk szerint, hogy 

a csoportosításból a kívánatos k e d v e z ő b b ered-

ményt a m a g u n k e l ő n y é r e kiháritsuk. 

Ha ezen állításában csak egy perczig kételked-

tem volna a .Szentes és Vidéke* czikkirójának a 

következők allitasának valóságáról nyomban meg-

győztek a saját csoportosításainak érvényre emelése 

által és pedig; 

A .Szentes és Vidéke* febr. 24-én megjelent 

számában a .Muszka gazdálkodás* czimú czikkben 

az van állítva, hogy az 1894. évi szükséglet, hozzá-

adva a 8000 frt két kut furatási költséget, kitesz 

1121898 frtot, mely összegből a beűzetés levonása 

után 12456 frt hátralék marad, s megjegyzi, hogy a 

kirovás azonban nem tett ki csak 116176 frtot, tehát 

hiány nem több, mint 6724 frt. 

A uiárcz. 3-án megjelent számában, eltekintve 

attól, hogy az 1893. évi számadásánál elkövetett bot-

lását elismeri, az 1894 évi kirovást 116499 frtnak 

állítja lenni, s megállapítja a hátralékot 7057 forint-

ban, tohát csak csekélyke 333 fonntocskával elté-

rőleg a saját adatai előnyére, vagy talán azért, hogy 

ily csekély összeg a 100 ezereknól szamitásban sem 

jöhet. 

Ugyanezen eljárása után bizonyos fokmérőről 

tesz említést az adó viszonyok kedvező vagv kedve-

zőtlen voltának megítéléséhez — és bemutat egy 

példát belölle, hogy ezen fokmérő hamis lévén a m a 

b i z o n y o s t í z e z e r f o r i n t o c s k a melyet az 

én rovásomra s a szerecsen mosdatás javára akar 

elsimitaní, — ebben van elbujtatva. 

Nevezetesen itt is azt állítja, hogy az 1 8 9 4. 

év i k i r o v á s 116499 frt pedig és tényleg a kiro-

vás 126632 frtot tesz ki — igy a két összeget ösz-

sze hasonlítva kitűnik a csekélyke 10 ezer forintocska. 

Mivel azonban az általam kitüntetett számada-

tok számvevőileg felül vizsgáit és helyesnek talált 

számadás alapján lettek össze állítva,, melyekről 

részben már a felmentvény is kiadatott — igy arra 

kell kérnem a .Szentes Vidéke* tisztelt czikkiróját, 

miszerint lenne szives a városi adóhivatalnál, a le-

véltárban esetleg Csongrád vármegye irattárában el-

fekvő számadások és forgalmi kimutatásból meg-

győződést szerezni arról hogy az általa közzétett 

számadatok és az ebből eredő állításai téves ala-

pon állanak. 

Szentes, 1895. márcz. 4. 

Sz. Nagy Kálmán. 
városi adópénztárnok. 



t. oldal. 

Országgyűlés. 
A márczius 5-iki űlésban a kölségvetési javas 

lat felett kifejlődött vitában előkelő szerepet játszott 
a függetlenségi és 48-as párt válsága. 

Mindjárt az első szónok Helfj ignácz szőnyegre 
hozta ezt a kérdést és mint a dissidensek egyike ő 
is a Komjáthy Béla álláspontjára helyezkedett: hogy 
t. i. nem kell minden áron ellenzékeskedni. A kor-
mánypártnak is tetszett ez a nyilatkozat és együtt 
helyeselt a Justh Gyula pártjával. Áttérve az ismét 
felszínre került fúzióra, annak a véleménynek adott 
kifejezést Helfy, hogy annak csak ugy volna valam 
értelme, ha a kormánypárt teljesen akczeptálná Ap-
ponyi gróf nemzeti aspíráczióit — a költségvetést 
különben nem fogadja el. 

A nemzeti párt alelnöke: Szentiványi Árpád 
röviden bizalmatlanságát fejezte ki az iránt a Bán 
ffy Dezső iránt, a ki Kossuth Lajos temetése elől 
•aló szökése következtében került csak a miniszter 
elnöki székbe. 

Hoitsy Pál jutott ezután szóhoz és ismeretes 
tudásával és szokott elmésségével beszélt politikai 
és társadalmi életünk többi kiváló kérdéséről, az 
összes ell nzéki pártok tetszése mellett rajzolta azt 
a nyomort és azt a feldúlt helyzetet, melybe nem 
a Bánfify-kabinet, hanem az a többség taszította az 
országot, mely a hatalom megtarhatása végett még 
ezt a kormányt is kész volt támogatni Beszéde vé-
gén egy kitűnően alkalmazott bibliai hasonlat kap-
csán bizalmatlanságát fejezte ki a kormány iránt és 
zajos éljenek kíséretében csatlakozott Ugrón Gábor 
határozati javaslatához. 

Közel egy órán keresztül Márkus József tá-
madta a kormányt és politikáját, mire Szilágyi Dezső 
elnök az ülést öt perczre felfüggesztette. 

Szünet után Hock Jánost hivta fel szólásra a 
jegyző. A betegségtől sápadtan állott a szónok a 
nemzeti párt második sorában, de a mint beszélt, 
mind nagyobb hévvel hazáról és nemzetről Kossuth 
Lajos temetéséről s a nemzeti becsületről, lassankint 
kipirult, szemeiben kigyúlt az a bizonyos fény, a 
mely bizonyitotta, hogy szivből, igaz meggyőződés-
ből erednek szavai. 

Soha nagyobb hatással nem volt talán szónoki 
beszéd a képviselőházban. A kormánypárt ideges 
nyugtalanságát alig tudta leplezni, Bánffy Dezső 
báró pedig haragjában jegyezgetett, majd nevetni 
próbált, végül pedig ott hagyta az ülés termet. 

Hock János beszédének értékét nem szállítot-
ták le azok a minden ildomosságot nélkülöző köz-
beszólások, melyek leginkább bizonyították a kor-
mánypárt tehetetlenségét, és a hatás, a melyet a 
szónok elért, épp oly rendkívüli volt beszédének első 
részében, mint ott, ahol a miniszterelnököt gyom-
rozta agyon, vagy ahol a felekezeti pártokat itéltc 
el és a fúzióról tette meg nyilatkozatait. £ fényes 
beszédet lapunk más helyén egész terjedelmében 
közöljük. 

Egy csomó személyes kérdés következett ezután 
mely azonban Tisza István felszólalása következté-
ben kellemetlen inczidenssé fajult 

Busbach Péier támadta meg először Polónyi 
Gézát egy közbeszólásért, melyet a kormánypárt 
valamelyik szerény tagjának a szerénytelen megjegy-
zésére mondott oda Polónyi Géza erre készséggel 
visszavonta azon előbbi állítását, mintha Busbach 
Péter római jellem volna és ezzel általadatott Bus-
back Péter sorsának: az általános gunykaczajnak. 

Tisza István is személyes kérdésben kért szót, 
bár senki nem bántotta és hosszú fejtegetésekbe bo-
csájtkozva, valósággal prcbára állította a képviselő-
ház türelmét, mely végre is megszűnt, mikor Tisza 
ismeretes gőgjével Hock Jánosnak a íuzicról mon-
dott argumentáczióját hazug ürügyek alapján való 
gyanusitgatásnak mondotta. 

— Rendre! Rendre! hangzott fel az egész el-
lenzéken. 

És Szilágyi Dezső felkérte Tisza Istvánt, hogy 
az illedelem kifejezésének legalább a hatarát 
tartsa be. 

Zugó helyesléssel felelt a baloldal és Hock 
János kijelentette, hogy b z elnök igazságos szavai 
után Tisza István frivolitására nem reflektál. 

Éljen Hock! hangzott az ellenzéki padokról és 
a vita folytatása szerdára halasztatván az ülés fél 
három után véget ért. 

A tizedik napi vitát — márczius 6-án — Sima 
Ferencz vezette be általáuos, majd különös szempon-
tokból indokolta meg bizalmatlanságát a kormány 
iránt és visszautasítva a költségvetést, a függetlenségi 
és 48 as párt sajos helyeslése mellett Ugrón Gábor 
határozati javaslatához csatlakozott. 

Beöthy Akos szólalt föl azutan, hogy válaszol-
jon Helfy Ignácz beszédére, melyben tudvalevőleg 
a kormánynak az ellenzék által való támogatását 
igyekezett kimutatni. 

A parlamentnek és a parlamentarizmus intéz-
ményének oly kiváló ismerője, mint Beöthy Ákos 
mindenesetre illetékes annak a kérdésnek elbírálására, 
hogy támogathat-e egyáltalán ellenzék valamely kor-
mányt és ha igen, milyen körülmények között. 

Beöthy Ákos teljesen tárgyilagos argumentá-
czióját aplikálva a konkrét helyzetre — elitélte a 

SZENTESI LAP. 

ICsávolszky-Justh párt somraiképen sem indokolható 
Mjárását. 

(Ugy a Sima Ferencz, mint a Beöthy Akos be 
szédét lapunk vasárnapi számában közölni fórjuk.) 

Hermán Ottó először Brőthy Ákossal polemi-
zált, majd saját külön ezzejáráfa szerint a vita többi 
szónokaival foglalkozott, végül pedig visszautasította 
a költségvetést. 

Szentiványi Kálmán, pártjának tettszése mellett 
hosszabbasan indokolta meg szavazatát, melyet 
örömmel ad be a kormány ellen és Apponyi Albert 
gróf határozati javaslatát szavazza meg. 

őt perez szünet után a legutóbbi napokon 
kifejlődött, szokás szerint, egy túlságosan éles hangú 
személyes felszólalásra került a sor, meghozatván 
ez által a mai napnak u. n. kellemetlen inczidenst. 

Hermán Ottó ugyanis beszédében éppen a leg 
érzékenyebb oldalán sértette meg Pongrácz Károly 
grófot, a ki nyugalmazott tábornok azt állítván 
róla, hogy az általa kivívott csatákban nem teljesí-
tette odaadással kötelességét és igy talán természe 
tes hogy Pongrácz gróf a Icgarélyesebben igyekezett 
magától azt a gyanúsítást távol tartani. Hermán 
Ottó Meszlényi Lajos beszéde után élt viszonválaszi 
jogával és végre is az elnök enuncziácziója fejezte be 
az affért, melybe egy közbeszólása révén Uerron Zol-
tán is belevonatott. 

Meszlényi Lajos beszéde sohasem jöhetett volna 
jobbkor; a már-már komorrá váló Inngulatot egy-
szerre derültté tették az elmésségektől sziporkázó 
ötletek, melyek állandóan jókedvben tartották a kép 
viselőházat. 

Meszlényi Lijos beszédében főleg a felekezeti 
harezok által megtartott társadalmi békének helyre 
állítását, a függetlenségi és 48-as pártnak kormány-
válságok alkalmával való respektálását, majd az 
egész kormányzati rendszer megváltoztatását sürgette 
és igy az ellenzék zajos éljenei közben visszautasí-
totta a költségvetést. 

Az appropriaczionális vita utolsó szónoka Uray 
Imre .olt. Beszédével beigazolta azt a közmondást 
hogy: Qui vult pacem para bellum. A jobboldal 
meghelyeselte a miniszterelnök pedig személyesen 
sietett őt üdvözölni 

— Kiván-e még valaki szólani ? kérdezte a; 
elnök. 

Senki sem jelenkezett. 
— Következnek a záróbeszédek! és Lár.g La 

los előadó elmondotta záróbeszédét, ámbár már 
fél kettőre járt az idő, a többi záróbeszédekre és ; 
szavazásra, mely névszerint való lesz, csak csülör 
tökön került a sor. 

Hock János beszéde. 

(Elmondotta a képviselőház márcz. 5-iki ülésén.) 

Hock János: T. képviselőház! (Halljuk ! 

Hall juk!) Mielőtt a vita tulajdonképeni tár-

gyára áttérnék, engedje meg a t. ház, hogy 

röviden foglalkozhassam Helfy Ignácz t. kép-

viselőtársamnak mai felszólalásával, (Halljuk ! 

Halljuk !) mely kétségtelenül magas színvo-

nalon állott és a jelenlegi tárgyalásnak egyik 

kimagasló momentumát képezte. 

Azt hiszem, t. ház, nem tévedek, midőn 

e beszéd indító okát a pártviszonyok ujabb 

alakulásában keresem. Ez egy szükséges apo-

logia volt, de egy kissé Jánus arczu, mely 

az egyik szemével a múltba tekintett, hogy 

igazolja a követett politikai eljárást; a má-

sikkal meg a jövőbe tekintett, hogy a nemzet 

nagy rétegeiben igazítsa útját azoknak a tö-

rekvéseknek, melyeket egy uj pártalakulás a 

zászlajára irt. (Egy hang a szélsőbaloldalon: 

Régi törekvések azok !) 

Thaly Kálmán : Sokkal régiebbek, mint 

a Hock képviselősége ! (Nagy zaj. Halljuk ! 

Halljuk !) 

E l n ö k : (Csenget.) Kérem a képviselő 

urakat, ne szakítsák félbe a szónokot. 

Hock János: Ha csupán a pártviszo-

nyoknak és azok benső okainak kutatása, 

vagy azok ismertetése fordult volna e beszéd-

ben elő, én a nyilvános kritika jogával nem 

éltein volna; miután azonban az össze volt 

kötve egyúttal a parlamentaris viszonyoknak 

kritikájával és mélyen érintette a parlamen-

taris helyzetet: kötelességszerüleg kell vele 

foglalkoznom. 

Egy nagy parlamentaris elv van ugyanis 

kifejezve abban, hogy az ellenzéknek támo-

gatnia kell a kormányt, valahányszor elveik 

megegyeznek, és az a kormány valamely jó 

intézményt akar a nemzet részére életbelép 

tetni. (Zaj. Halljuk! Halljuk!; Hogyha hazánk-
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ban a parlamentarís viszonyok ép oly szilárd 

alapon fejlődtek volna, mint a hogy fejlődtek 

a művelt nyugot többi országaiban, ugy en-

nek a tételnek sok jogosultsága volna, mert 

a parlamentarizmus természete csakugyan ugy 

hozza magával, hogy a pártok mintegy kül-

sőleg megszemélyesítsék azt az elvet, a me-

lyet évtizedek óta képviseltek. A külföldi par-

lamentekben mindegyik párt egy látható jel-

vény, egy zászló, a melyei a politikus a küz-

delembe megy, mellette elbukik, vagy vele 

győzedelmeskedik. Nálunk azonban a parla-

menti szituáczióban van valami fausse positiv, 

t. i. az, hogy a kormánypárt sokszor nem a 

saját inicziativájából és kezdeményezéséből 

propagál elveket, hanem egyszerűen kisajá-

títja azokat a parlamenti gondolatokat, elve-

kel és eszméket, melyekkel az ellenzék akar 

valaha győzelemre jutni. (Igaz! Ugy van ! 

balfelŐl.) Már pedig a kormányzásnak nem 

csupán az a feladata, hogy eszméket átve-

gyen, hanem megvárhatja a kormánytól az 

ország azt is, hogy ezen eszmék helyes ke-

resztülvitelét, tiszta szellemben való kezelését, 

az ellenzéki gondolat értelmében végezze; 

(Zajos helyeslés balfelŐl.) és ha igy a kor-

mánypárt, vagy bárminő párt az ellenzéktől 

eszmét vagy elvet elsajátít és nekem biztosí-

tékot nem nyújt arra nézve, hogy minő szel-

lemben fog az az elv keresztülvitetni: ha te-

hát az én kezemből kicsavarja a zászlót, hogy 

avval a zászlóval jöjjön ellenem, s hogy en-

gem megverjen, én arra a zászlóra lövök. 

(Élénk helyeslés a baloldalon.) 

És t. ház, van itt még egy fontos kér-

dés, az t. i. hogy vájjon az ellenzék ily kö-

rülmények közt Magyarországon a Parlamen-

tarismus tiszta konzekvencziát tudja-e valaha 

életbe léptetni ? Nem ! Mert vannak pártok, 

melyek egyszerűen minden kétely nélkül, úgy-

szólván minden habozás nélkül — midőn az 

alkalom sürget, midőn a helyzet indikálja — 

átveszik a közigazgatás elvét, holnap elveszik 

önöktől az egyházpolitikai programmot, sőt 

a mint Kovács Albert t. képviselőtársam ki-

fejezte, egyik kormánypárti képviselő még 

magas körben is ugy nyilatkozott volna, hogy 

a katonai akadémia engedélyezését pedig an-

uak a pártnak adja meg a korona, mert ez-

zel a korona megerősíti a pártot. (Mozgás a 

baloldalon.) Ez a párt hajlandó átvenni még 

a közjogi revíziót is, ha ez részére a hata-

lom megtartását biztosítja. 

Ily körülmények közt, hogy fejlődhetik 

ki a parlamentarizmusban szükséges váltó 

gazdasági rendszer, amely fris erőket, fris 

törekvéseket hoz a kormányzatba? (Ugy van! 

Ugy van ! balfelŐl és a szélsőbaloldalról.) 

Hiszen kérem az ilyen verseny engem erő-

sen emlékeztet a „Szt.-iván éjiálom* színmű 

alakjaira, akik egymásközt azért versenyez-

tek, hogy az oroszlán szerepet kijátsza el, 

Zuboly és Forgács alakjaira, midőn egymás-

közt eszmét cseréltek. Az egyik azt mondja, 

hogy én fogom játszani az oroszlánt, mert 

én tudok legjobban ordítani. Azt mondja reá 

a másik : te nem játszhatod, mert a magas 

uraságok majd megijednek ettől a hangtól és 

szét futnak. Nohát akkor, én oly szelíden fo-

gok ordítani, mint a gerlicze madár. (Élénk 

derültség és tetszés balfeiől.) 

Hát t. ház, ha ebben a házban is nem 

találkoznánk oly törekvéssel, amely kész sze-

líden ordítani és dühösen ordítani, csakhogy 

a szerep maradjon a kezében, ugy igaza volna 

a t. képviselőtársamnak. (Élénk helyeslés és 

tetszés a bal és szélsőbaloldalon.) 

De mikor e század nagy eszméje, a muu-

kafelosztás elve ugy van elosztva e házban, 

hogy az egyik tábor örökké ellenzék marad, 

mert a végrehajtás munkájában egy zárt-

körű társaság útját állja ; mikor ugy van a 

munkafelosztás végrehajtva, hogy az egyik 

tábor folyton az eszmédet propagálja, a má-

sik pedig annak végrehajtására vállalkozik, 

akkor Helfy képviselőtársamnak nincs igaza. 
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(Ugy van ! Ugy van ! a bal és szélső bal-

oldalon.) 

Hát, t. ház, ha az eszmék kisajátítása 

nélkül az ország helyen törvényekkel vagy jó 

eszmékkel gyarapodik, annak én is igen ör-

vendek. De hiszen nem is azt kifogásolom, 

hogy az eszmék végrehajtatnak, hanem azt, 

hogy az eszméket nem z hajtja végre, a ki 

kezdeményezte, hauem az a tábor, a mely 

évekig ezen eszmék ellen esküdött, a melyik 

létjogát és kormányzási alapjogát épen ezen 

eszmék elleni támadásban kereste és hitte. 

(Élénk helyeslés. Ugy van ! a bal és szélső-

baloldalon.) 

Van még egy külömbség, melyet a par-

lamentáris helyzet sokszor magával hoz, hogy 

az ellenzéki tábornak, midőn a kormánypárt 

segítségére siet, meg kell gondolnia azt, váj-

jon az eszmét menti-e meg, vagy a kormányt. 

(Élénk helyeslés és tetszés a bal- és szélső-

baloldalon.) Mert vannak oly élükre állított 

parlamentáris helyzetek, midőn az eszme 

elejtésével tukik a kormány és ezt az esz-

mét érvényre emelheti az a másik párt is, 

mely az előbbinek helyébe jön. (Ugy van ! 

Ugy van 1 balfelől.) Én t. ház, az ellenzék-

nek szép hivatását találom az eszmék propa-

gálásában is és ez emlékeztet engem egyik 

magyar filánthropra, a ki Gömörvármegyébe 

behozta a burgonya termelést. A nép, a félre-

vezetett tömeg ültetvényeit pusztította, őt ma-

gát fenyegette, élete volt veszélyeztetve és 

midőn egyik barátja szemrehányást tett neki, 

hogy te a te eszméidért ideális gondolataidért 

miért szállsz szembe a veszedelemmel ? azt 

felelte: hadd pusztítsák ültetvényeimet, hadd 

fenyegessék életemet, én ismerek egy czélt, 

mely mindenek felett á l l : legalább gyerme-

keiket meg fogom menteni az éhenhalástól. 

Az igazi hivatásos államféríiunak is a 

jövőbe kell tekintenie, gondoskodnia kell a 

jövő nemzedékről. (Élénk helyeslés balfelől. 

Zaj a jobboldalon.) A munkás méh feladata 

az, mely őt lelkesíti és hagyja a jeien mézét 

fellakmározni a heréknek. (Zajos derültség 

és tetszés balfelől.) 

T. ház ! Ebből azonban még nem követ-

kezik, hogy valahányszor olyan politikai si-

tuátió előtt állunk, midőn az ellenzék zászló-

ját győzelemre vezetheti, hogy meg ne döntse 

azt a tábort, a mely ezen a ponton talán 

hozzá férhető. Ha az ellenséggel szemben 

állok, megkeresem azt a gyenge oldalát, a 

melyen képes vagyok az ellenséget megverni 

és ha arra más körülmények között nincs 

reményem, de ha ezen gyenge oldalhoz férve 

ledöfhetem, akkor az ellenséget nem fogom 

védőpaizszsal ellátni, hanem megtámadom 

ott, a hol elejthető. (Zajos helyeslés balfelől.) 

T. ház ! E kitérés után engedje meg a 

t. ház, hogy röviden foglalkozhassain a sző-

nyegen levő approprioczionalis javaslattal. Mi-

dőn az appropriacionalis javaslatban felhatal-

mazást kór a kormány, az ellenőrzés köteles-

ségszerű kritikája követeli meg, hogy tárgyi-

lagosan vizsgáljuk, vájjon a jelen kabinet 

rendelkezik-e a politikai vezetés képességével 

és hivatottságával. Különben is e tétel fogja 

bebizonyításom főtárgyát képezni és e szem-

pontból kiindulva akarom én is a jelen ja-

vaslatot kritika tárgyává tenni. Előre kijelen-

tem azonban, hogy a jelen kaniuettel szemben 

a jogosult igényeknek a legenyhébb mértékét 

vagyok kész alkalmazni, mert hiszen abszolút 

igények eszményi mértékét a politika már 

természeténél fogva nem türi meg. Oly poli-

tikát még senki sem csinált a világon, a mi 

egy időben minden ember igényét kielégítette 

volna, de a legkevesebb, a mit egy józan 

és raczionális politikustól várhatunk, az, hogy 

vájjon azon politika föl tudja-e ismerni, föl 

tudja-e karolni a nemzet összes életfeltételeit, 

és vájjon képes-e ezeket törvényekbe kodifi-

kálni és jogintézményeket konstituálni. 

Midőn azonban a jogosult kritika ilyen-

nemű mértékét alkalmazom a jelen kabinet 

politikájára érzem, hogy a sulyok ereje és 

logikája ellenállhatlanul sodor engem olyan 
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térre, a hol a tárgyi momeutumokat a sze-

mélyes vonatkozásoktól különválasztani lehe-

tetlenség. Mert a politikát, mint az államélet 

vezetésének rendszeres tudományát képtelen-

ség annyira elválasztani a vezető személyétől, 

hogy önmagában abstrahálhassuk. A politika 

összefügg mindig azzal, a ki azt vezeti, irá-

nyítja mnrt ő beleönti abba gondolatát, szel-

lemének egész tartalmat, akaraterejének 

egész energiáját. Azért, hogy valahol van 

szerepe az egyéniségnek, főleg a politika az, 

a hol az egyéniség, a persoualitás visszatük-

röződik. Az államférfiú talentuma rányomja 

kormányzati cselekményeire egyéni bélyegét 

és tartalmát beleviszi s teremt egy uj rend-

szert, a mely eredeti, senkit nem utánoz és 

a melynek jeligéje: ,sum, non seguar." 

Ez az oka annak, hogy a nemzeti élet 

egyes kimagasló mozzanatai mindig ama ve-

zető államférti nevéről vaunak elnevezve, ki 

azt a politikát részben inspirálta, részben 

végrehajtotta. A történelem megörökíti nevét 

Machiavellinek, beszél nagy Frigyes, Metterinch 

Kossuth korszakáról, Deák alkotásairól és 

beszél a Tisza korszakról is. — Szóval mint 

az ős lénytani kutatásoknál a sziklába nyo-

mot ichnolythok ezredév múlva is felmutatják 

annak ismeretlen állatformáit, mely testré-

szeit benyomta a puha anyagba; ugy a po-

litikai életben is századok múlva is felismer-

hető kezenyoma annak az államfértiunak, 

ki bizonyos korszakot a saját karaktere sze-

rint formált, a saját képére és hasonlatossá-

gára gyúrt át. A dolgok e természetes össze-

függéséből következik, hogy egykor a tíánÜ'y 

név is meg lesz örökítve a magyar történe-

lemben, mint bizonyos korszak jelzőpontja 

(derültség balfelől.) Azt hiszem, nem tévedek 

felfogásomban, mert nincs igazságosabb és 

logikusabb tudomány: mint a história. Az 

nemcsak azoknak nevét örökíti meg, kik a 

nemzeti felvirágzás úttörői voltak, hanem 

összekapcsolja az államférfiú nevét a hanyat-

lás és a visszafejlődés korszakaival is ; egyfor-

mán örökíti meg Nagy Lajos világraszóló 

dicsőségével Kun László szekerét; az Európa 

homlokán taposó Hollós Mátyás nevével a 

tehetetlen árnyékkirálynak, Ulászlónak dobzse 

korszakát. 

Mig azonban a régmúltnak politikai 

nagyságai felett a történelem mondhatott csak 

utólagos kritikát: a parlamenti rendszer kö-

telességünkké teszi, hogy a cselekvő állam-

férti lelett a preventív kritikát gyakoroljuk. 

(Derültség és zaj, jobbról. Halljuk! Halljuk! 

OalfelŐl). Igazán sajnálom, hogy a túloldal 

megjegyzéseit nem értem, mert szívesen fog-

lalkoznám velük. Hisz abban áll a parla-

menti tanácskozas, hogy az eszmék kölcsö-

nösen kicserélődjenek. (Zaj) Bocsánat, de 

inartikulált hangokra nem felelhetek. 

Tisza István: A „preventív kritika" 

kifejezésén nevetünk, mert preventív kritika 

nincs. 

E l l l ü k : Kérem t. képviselő urak, se 

észrevételt, se eszméket ne méltóztassanak 

kouverzáczióbau azalatt kicserélni, mig a szó-

noknak beszélnie kell. (Helyeslés.) 

l iock János : Ismétlem, a parlamen-

tarizmus teszi kötelességünké, hogy a cse-

lekvő államférfiuval szemben kritikát gyako-

roljunk előzetesen. A parlamenti rendszert ép 

az külöinbözteti meg előnyösen az örökösö-

dés folytán átháramló korinanyzati formák tó , 

hogy itt a szellemi erő, az értelmi túlsúly ér 

vényesül, nem a testi leszármazás véletlenje. 

A nemzet minden rétegére kiterjedő képvise-

leti rendszer mintegy mérkőzésre hívja fel az 

összes szellemi potentiákat, hogy itt is érvé-

nyesülhessen a kiválásnak az a törvénye, a 

mely mindig a jobb és nemesebb kualitást 

helyezi előtérbe. (Helyeslés a jobboldalon.) 

Azért küzdünk a politikai életben, hogy e 

küzdelemből azután előre törjön, kipattanjon 

a lángész a zseninek összes fényével, világos-

ságával, mint a villamos szikra a feszültség-

gel terhelt felhőkből. Addig és csak addig, 

mig a népképviseleti rendszer e szellemi ki-
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válás törvényén alapszik, van megőrizve a 

parlamentarizmusban a demokratikus lényeg. 

Mert az ököljogon felépült középkorszak vi-

téz tornáit és bajuokjátékait ez az értelmi 

rend alapjára helyezett jelen korszak nem szün-

tette meg, csak átalakította. A mérkőzést a 

testi térről átvitte a szellemi térre, mert küz-

delem az élet és a testi erő helyébe odalé-

pett a szellemi fölény, hogy valamint hajdan 

vezérré valakit a phisikai erő és ügyesség tett, 

ugy napjainkban a szellemi fölény és az ér-

telem túlsúlya biztosítja részére a vezéri pál-

czát. (Igaz! Ugy van! a szélsőbaloldalon.) 

Mihelyt a politikai vezetésben ez az alap-

elv nem érvényesül, némileg a demokratikus 

lényeg van megtámadva. A tehetség helyébe 

odalép a nepotismus és nem az egyén er-

kölcsi ereje érvényesül, hanem a protekezió, 

a mely sohasem a legnagyobb erőt keresi, 

hanem mindig a legkészségesebb szolgát vá-

lasztja meg. ^Élénk tetszés a baloldalon.) 

T. h áz ! Miben áll a demokratikus lé-

nyeg ! Két alap-priucipiumban. Először, hogy 

mindenki saját tehetségeit előítéletektől men-

ten kifejthesse és azok arányában érvénye-

süljön, másodszor, hogy minden embernek 

társadalmi minőségét nem a munkakör mi-

nősége adja meg, hanem a jól teljesített mun-

kának az értéke. Az első azután ledönti a 

születési előnyöket, a származás kiváltságá 

nak kínai falát: a másik pedig megadja a 

munkának azt a demokratikus önérzetét, mely-

nél fogva az a mesterember, a ki műhelyé-

ben jó munkát végez, a társadalom haszno-

sabb tagjának tekintheti magát, mint az a 

miniszter, a ki jó politikát csinálni nem tud. 

(Helyeslés. Ugy van! a baloldalon.) 

Ezért találom én a tiánffy kormány ki-

nevezésében megsértve a demokratikus szem-

pontot. Oly kabinet jutott a vezetés élére, a 

I melyet nem saját ereje és tekintélye tett nagy-

gyá, hauem a szabadelvű pártrendszer szel-

leméből kifolyó illegitim örökösödés. (Élénk 

helyeslés a baloldalon.) A szellemi kiválás 

nagy törvényét háttérbe szorította a hatalom-

hoz való ragaszkodás önzése, mely megcsinált, 

ismétlem, egy zártkörű közkereseti társaságot 

(Tetszés a baloldalon.) és ebből ki van zárva 

mindenki, aki a hatalmat nem czélnak, ha-

nem csak eszköznek tekinti az ország felvi-

rágoztatására. (Igaz ! Ugy van ! a baloldalon.) 

E rendszer mellett nem érvényesülhet a de-

mokráczia fŐelve : először a szabad verseny, 

másodszor az egyéui érvényesülhetés. Hisz 

maga a t. túloldal számtalan tekintélye kény-

telen volt elismerni, hogy a jelenlegi kabine-

tet nem a faji kualitás, hanem a politikai 

kényszer helyzet teremtette meg. Egy napon 

hirtelen a nyakukba szakadt váratlanul, és 

az a tábor, a melyet a Nottcivilehe közvetítő 

javaslatát visszautasította, mint a házasság-

kötésnek szükségpótló, vagy a hogy ők gú-

nyosan lefordították, ínséges formáját, büszke 

nyakát kész volt rögtön a szükségpótló, vagy 

a hogy én most lefordítom, ínséges kabinet 

janiidba hajtani. (Elénk tetszés és derültség 

a bal és szélsőbaloldalon.) Így virradt azután 

az ország egy napon, a nemzet általános cso-

dálkozására, és a gondolkozó hazafiak meg-

döbbenésére a tíáutfy-féle noth-kabiuethez, 

mely a szellemi kiválás törvénye helyébe 

a Tisza-klikk kegyelméből való örökösödés 

rendszerét léptette (Derültség és helyeslés a 

nai és szélsőbaloldalon.) De ebből egyúttal 

oly praecedenst is alkotott meg a t. túloldal, 

melynek szomorú következményei lehetnek 

még a nemzet politikai leifogására. Mert mi-

nő tauulságot tog magának levonni ebből a 

nagy közönség 1 Az a közönség, aki obszer-

vái, figyelemmel kísér, és a maga részére 

megállapítja a konzekvencziákat ? Ez a kö-

zönség összeveti, mériegelui fogja ázokat az 

érdemeket, melyek a miniszterelnök urat le-

adermanué tették és oda a prezideusi székbe 

ültetlek. Ez a közönség kutatni fogja a mi-

niszter ur egyéui tehetségeiben, a miniszter 

ur közéleti szereplésében, a miniszter ur po-

litikai múltjában azokat az érdemeket, me* 
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lyek az ország legelső politikai méltóságára 
emelték. És hogy fogja megállapítani a bilan 
ce-t ?JIme, a vezetés élére jutott egy állani 
férfiú, kinek nevét az ország nem ismerte 
mindaddig, mig egy taktikai fogás őt a kép 
viselőház elnöki székébe ültette. 

Boncza Miklós : Nem áll! (Zaj a jobb 
oldalon,) 

Hock János: Én megvallom, hogy a 
miniszterelnök ur nevét addig nem ismer-
tem. (Zaj) 

Megengedem, hogy Boncza képviselő ur 
ismerte, de még a képviselő ur sem, mert nem 
mer igazi, őszinte, nyilt kritikát mondani arról 
hogy hogyan ismerte. (Derültség a balolda-
lon. Mozgás a jobboldalon.) Én csak annyit 
tudok, hogy a kik ismerték, ismerték őt 
Besztercze-Naszódról Szolnok-Dobokáról, mint 
egy kormány exponensét, főispánt, ki ott azu 
tán tagadhatatlanul a magyar állam eszmé-
nek szolgálatokat tett, csakhogy oly módon, 
a melyikkel sokszor többet lehet rontani mint 
használni. (Igaz! ügy van! a baloldalon.) 
Megengedem azonban, hogy a miniszterelnök 
ur egyéniségét, személyét többen ismerték az 
országban, s én az egyéniség ellen kifogást 
absolute nem is teszek, csak annyit mondok, 
hogy midőn a képviselőházi elnöki székbe 
került, valami nagyon szerencsés kézzel nem 
kezelte a kormányzás gyeplőit. Ezt nem is 
lehet rossz néven venni tőle mert hiányzott 
benne a parlamenti iskolázottság, a kellő 
routin éz előkészültség. De midőn azután a 
nemzet egy mythicus alakjának halála lelett 
borult gyászba, hogy kegyelettel helyezze 
abbaa nyitott sirba annak a fátyolnak másik 
részét, melynek első részét már loyalis hű-
séggel rávetette a múltra ; akkor a miniszter 
ur nevét rögtön ismeretessé tette egy szo-
morú emlékű tüntetés. A kit nem tudott meg-
látni az ország szeme az elnöki székben, 
nem tudott észrevenni a közéletben, annak 
alakját könnyes szemeink egy ravatalon ke-
resztül, hirtelen nagyra nőni látták. Hatal-
massá lett, mert volt ereje és bátorsága szem 
beszállni a nemzeti érzésekkel (Ugy van! 
Igaz ! balfelŐl) mert volt bátorsága megtiporni 
a nemzet igaz bánatát. (Igaz ! Ugy van! Za-
jos tetszés a bal- és szélső baloldalon. Zaj 
jobbfelől) Ez a tény történelmi igazság, a me-
lyet megtagadni nem lehet annyira élénk 
emlékezetünkben van a közel mult. 

A miniszterelnök urat tehát igenis nagy-
gyá tette ez a szomorú szereplése, nagygyá 
tette egy nyitott sir, és ebben a nyitott sir-
ban akaratán kivül az, a kit ő életében meg-
tagadott. (Igaz ! Ugy van! a szélsőb^loldalon) 
De a közönség kritikája itt még nem fog 
megállapodni, tovább megy és igy okoskodik : 
íme, mihelyest egy politikus a nemzeti érzé-
sekkel szembe áll, ellenszegül, akkor a köz-
felháborodás nem söpri le őt a közéleti sze-
replés teréről, hanem még azok is, a kik 
fejcsóválva tettek szemrehányást tetteért s a 
kik maguk is megbotránkozva emlékeztek 
meg a dologról, mihelyt a hatalomhoz ju-
tott, rögtön odaülnek a háta mögé őt támo 
gatni. (Igaz! Ugy van ! a baloldalon.) Az a 
közönség azért igy fog okoskodni: Mit be-
szélnek nekem nemzetről, hazatiságról ? az 
emelkedésnek nem ez az utja. Lám ott van 
Apponyi, a maga nemzeti programmjával, 
Hiába tartja kezében a nemzeti eszmé-
nyek zászlaját, egy államférfiúi ötlettel lefőzte 
őt Bánffy Dezső. (Zajos derültség a szélső 
baloldalon. 

Tehát ez a politikai iránya helyes, mert 
ez ez utja az emelkedésnek, sic itur avanra. 
És sajnos, nagyon szomorú, hogy a minisz-
terelnök urnák van igaza, inert minden nem 
zetnek oly kormánya van, milyet az a nem-
zet megérdemel. Csakhogy hála a nemzetek 
sorsát intéző gondviselésnek, vannak még 
álmodozó idealisták . . . (Derültség a jobbol-
dalon. Mozgás és felkiáltások a baloldalon. 
Hát ezen lehet nevetni? 

Elnök: (Csenget.) Csendet kérek! 
Hock János: . . . vannak még álmo 

dozó idealisták, akik államférfiúi hivatásukat 
abban találják fel, hogy ne spekuláljanak a 
nemzet gyöngeségeivel, hanem ott, a hol 
leggyöngébb, melléje álljanak szeretettel, is-
tápolják, gyámolitsák, a saját lábára állítsák 
és megtanítsák a saját erejének használatára. 
Ez nem oly hasznos, de nemesebb hivatás. 
Az egyik politikus a nemzetért él, a másik 
politikus pedig a nemzetből. 

T. áz! Sajátosan jellemzi ami politikai 
viszonyainkat, hogy nálunk csakugyan köny-
nyebb a nemzettel szemben emelkedni, mint 
a nemzettel együtt haladni. Mintha a mi 
politikai rendszerünkben is rz a physikai tör-
vény érvényesülne, hogy a lejtőn lefelé csúszni 
könnyebb és pedig annál könnyebb, minél 
meredekebb az a lejtő. (Zajos helyeslés bal-
felŐl.) 

T. ház! Midőn igy az államférfiúi tulaj-
ionságok mérlegeléséről szólok, nem állhatom 
meg, hogy egy önkényt kínálkozó összeha-
sonlításra ki ne térjek. (Halljuk! Halljuk! 
balfelől.) 

Tény, hogy a magyar nemzetnek van 
egy államférfid, a kit büszkeséggel nevezhetne 
tagjának minden parlament. Nagy európai 
látókörű és műveltségű férfiú, ki műveltségé-
nek körébe szerencsésen bele tudta illeszteni 
a magyar geniust és a legszerencsésebb szó-
noki képességekkel van felruházva. Politikai 
eszményei tiszták, egyéni karaktere nemes, 
annyira, hogy még a t. túloldal tiszteletét is 
kivívta. 

Gulácsy Dezső: Polónyi! Polónyi! 
(Zajos derültség a jobboldalon.) 

Hock János : Én azt hiszem, t. ház, 
(Zaj. Elnök: csenget. Halljuk! Halljuk!) hogy 

parlamenti tanácskozásokban — az egymás 
iránti kölcsönös méltányosság sohasem engedi 
azt meg, hogy midőn jellemről, tisztességről 
beszélünk, valaki másik képviselőtársát bár-
minő szándékkal insiunálja. ( Iga / .Ugy van! 

baloldalon. Za j ) 
Polónyi Géza: Ott teremnek a római 

jellemek. Busbach alakjában! 

Busbach Péter: Hogyan jövök én a 
crédóba? (Halljuk! Halljuk!) 

Hock János: Hogy kit értek ezalatt az 
alak alatt, azt azért nem akartam expressis 
verbis kifejezni, mert hiszen Magyarországon 
mindenki tudja, hogy minden ily politikai 
qualitásról vau szó, az csak egy embert illet-
het meg: Apponyi Albertet. (Zajos, meg-mejz-
ujuló éljenzés a bal- és szélsőbaloldalon.) Es 
kérem a tények önöknek adnak igazat, mert 
ily tulajdonságok mellett még mindeddig nem 
érvényesülhetett. Miért? Talán szembenállott 
a nemzet érzelmeivel? Vagy talán a nemzet 
jogait akarta megnyirbálni? Ellenkezőleg. Jo-
gokat követel a nemzet számára, melyek 
törvényes alapokon nyugoszuak; jogokat, 
melyeket a hatalom kedvéért alku tárgyává 
tenni kész nem volt. (Ugy van! Ugy van! a 
baloldalomj És az, a ki ezzel szemben a 
hatalmat czélnak tekintve kész bárminő te 
kintetben alkuba bocsátkozni, legyen az fel-
felé, legyen az lefelé, és végződjék Besztercze-
Naszódon vagy a szászok között, az beleül 

miniszterelnöki székbe, hogy azután az 
egész müveit Európa meglepetésére itt tapsok 
között hirdesse, hogy én uraim szónok nem 
vagyok ! (Élénk derültség és tetszés a bal-
és szélsőbaloldalon.) 

Én azt hiszem, hogy nincs igaza a t, 
miniszterelnök urnák; ebben a tekintetben 
téved. Mert a szónokoknak próbaköve a siker, 
Már pedig mig abban a székben ül a minisz-
terelnök ur, olyan beszédet ott nem fog el-
mondani, amit meg ne tapsolnának. (Elénk 
derültség és tetszés a bal- és a szélsőbalol-
dalon.) 

És végre is, t. ház (Halljuk ! Halljuk ! 
balfelŐl) parlamentben is csak a tüzpróba 
nehéz és ha egyszer a szónok keresztül esett 

M e l c z e r Géza: Szégyen, hogy önök-'azon ép ugy gondolkozik, mint az az egy-
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29. száin. 

fiu egy kisé korlátolt és meghibbant elméjű 

volt. Mikor bement a leányos házba, az apja 

tudtára adta, hogy te, fogd be a szád, és ne 

beszélj, mert ha felnyitod azt, azonnal meg-

tudják, hogy ki vagy és nem kapod meg a 

lányt. A fiu hallgatott is vacsora alatt, s a 

midőn a vacsorától felkeltek, a két ifjabbik 

élénkebb temparementumu leány odasúgott: 

Te, ez egy nagy tökfej ! A gyerek ezt vélet-

lenül meghallotta és kipirult arczczai futott 

az apjához, hogy azt mondja : Édes apám, 

beszélhetek ám, már tudják. (Szűnni nem 

akaró zajos derültség a bal- és szélsőbalol-

dalon.) T. ház ! Távol legyen tőlem, hogy 

azt, a mi ebben a hasonlatban inszinuáló, 

bárkire akarnám vonatkozt tni. (Hosszan 

tartó zajos derültség a bal- és szélsőbal-

oldalon.) 

Különben, t. ház, én magam is azt hi-

szem, hogy az államférfiúi kvalitás még ok-

vetlenül nem kívánja meg, hogy valakinek a 

parlamenti beszédeiből az iskolakönyvekbe 

valaha szemelvényeket vegyenek. De a mit 

megkívánhat az államféifiútól az ország az, 

hogy szellemi fölényével, értelme túlsúlyával 

imponálni tudjon: hogy a tanácskozásokat 

vezesse, a politikának irányt adjon és végre 

az ő cselekedeteiről a nemzetet állandóan 

tájékoztatni tudja. Kiváltképen most a jelen-

legi szomorú viszonyok között van szüksé-

günk nagy erőre, mert hisz a nemzet jövője 

nehéz körülmények elé van állítva. Egyfelől 

itt van a gazdasági krízis az elhanyagolt 

mezőgazdasággal, másfelől a szocziális fész-

kelődések a vallási felekezeti féltékenységek-

kel. Itt van e mellett azután t. ház sok 

egyéb más baj a melyek erőnket kemény 

próbára viszik, s a nemzetet megviselik. 

Mindegyik egymagában kész veszedelem 

s ha ehhez még hozzávesszük a nemzetiségi 

mozgalmakat, ezt az elfojtott tüzet, melynek 

fellobogó lángja néha bevilágít mindnyájunk 

szemébe, akkor elmondhatjuk t. ház, hogy 

ily kemény megpróbált tások közt csakugyan 

erélyes, öntudatos politikus kezére van szük-

ség. (Élénk helyeslés a bal- és szélsőbal-

oldalon. 

Állt már ez a nemzet nehéz körülmé-

nyek közt, de e körülményekhez külső baj, 

külső veszedelem támadt, a mely csak még 

jobban fokozta ellenállási képességét, még 

jobban edzette összetartó erejét. Most azon-

ban ez a sok baj mind belső forrásokból fa-

kad, a melyek a nemzet életerejét emésztik, 

a nemzet szervi összeköttetését gyengítik. 

Pedig a nemzetek élete is hasonló a tölgy-

nek életéhez, melyet virágzásba nem a nap-

sugár fénye hoz, melyet a hervadásba nem 

a vihar taszít, hanem sa át belseje, az az a 

hatalom, a mely virágzásra indítja, vagy her-

vadásra készti. (Igaz! Ugy van! a bal- és 

szélsőbaloldalon.) Ily viszonyok közt t. ház 

Fáy András meséje jut öukénytelenül az em-

bernek eszébe, a ki kimondotta, hogy a ve-

zetés élére széles mellű, erős szárnyú daru 

kell, és az ország gyeplőinek kormányzását 

erős kezekben kell tartani. (Helyeslés bal-

felŐl.) 

Igaz, hogy azt mondják, hogy a minisz* 

terelnök úrban az erély megvan. Megengedem. 

Ha a miniszterelnök a parlamenten kivül 

állva, oly államférfiú volna, ki egy abszolút 

rendszerben egyszerűn megbízva van a ha-

talom kezelésével, ezzel az erélylyel talán 

sokat is tudna tenni. De a parlamentáris 

rendszer természete megköveteli az ellenőr-

zést, megköveteli, hogy itt az ország szine 

elő t minden politikus politikai tetteiről be-

számolni is tudjon. És t. ház azért találom 

én a miniszterelnök urat, a kit közéleti sze-

replése, politikai múltja, parlamenti tapasz-

talatai a vezetésre még nem jogosittottak, 

egy kissé nagyon gyengének a vezetés élére. 

Mert én bevallom t. ház, hogy a magyar 

közéletre nézve nagy veszedelmeket látok 

intézni ugy a nemzetiségi, mint a felekezeti moz-

galmakban. És én, a ki hazám iránt köte-

lességekkel viseltetem, nemzetemet ugy te-
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kintem, a hogy van, nem egy oly állapotban 
a hogy sokan ideális vagy más szempontból 
itt kiindulva, elvontan a nemzet fogalmát 
képzelik. Ha ez a nemzet egy tisztán egy 
nyelvű, egy vallásujnéptörzsre támaszkodnék, 
akkor talán én is elmondhatnám, hogy van 
értelme különálló katholikus mozgalomnak és 
különálló néppárti szervezkedésnek. 

De a nemzet tényleges állapota szerint 
a politikai feladat: öszhangot, békét terem-
teni. (Zajos helyeslés balfelől.) Hiszen mi fe-
lekezetek századokon át megéltünk, békében 
egymással, a haza szeretetében egyesülve kö-
zös erővel eszményi czélokat követtünk, e 
tradíc ióinkat talán még se fogjuk megtagadni ? 
Nincs itt az ideje az erő megosztásának a 
nemzet széttagolásának (Zajos helyeslés bal 
felől.) Bünt követ el tehát, aki akár felekezeti 
zászlók, akár osztály zászlók alá tömöríti a 
nemzetet. A nemzet erejét az összetartás 
fogja megadni, és életképességét csak ez biz-
tosítja. (Za os helyeslés balfelől.) 

De hát, midőn én igy a felekezeiiséget 
a po'itikai küzdelem zászlója gyanánt kitűzni 
nem akarom és a nemzet igaz éredekében 
nem helyeslem, egyúttal egyenlő mértékkel 
mérek, mert ha nem szabad Magyarországon 
katholikus felekezeti alapon pártot szervezni 
nem szabad pusztán katholikus politikát csi-
nálni, ugy nem szabad más politikát sem, a 
mely egyoldalú, a mely felekezeti, legyen a 
felekezet akár protestáns, akár zsidó. (Zajos 
helyeslés balfelől. Élénk ellenmondások 
jobbról.) 

Mihelyt t. Ház ily zászlókkal megyünk 
a küzdelembe, megkezdődik a társadalmi pár-
baj életre halálra Akkor magyar ember ma-
gyar emberrel szemben, ha politikai kérdés 
felett vitatkozik, nem az alkotmányjog lesz a 
kezében, hanem az egyiknek a kezében 
a tridenti zsinat végzései lesznek, a má-
siknak kezében pedig a heidelbergi káté. 
(Igaz! Ugy van ! balfelől.) Nem szabad tehát 
hitet vinni a politikába, de a politika se tá 
madja meg a vallásos meggyőződést. (He-
lyeslés.) 

Ilyen viszonyok közé Magyarországot so-
dorni bün, mert a nemzet életfejlődését ve-
szélyezteti. (Zajos helyeslés balfelől.) Ez a 
politika leszoríthatja a napirendről az égető 
nemzeti kérdéseket, fátyolt rakhat a szem 
elé, hogy ne lássa meg a főbb igazságot; 
(Zajos helyeslés balfelől) de ezt a legköze-
lebbi jövő szele el fogja fújni, és a nemzet 
újra eszményi feladatai előtt fog állani. (Hosz-
szantartó élénk helyeslés balfelől.) 

És t Ház, ebből kifolyólag nem helye 
seltem én azt a mozgalmat, azt a politikát 
sem, amely bár nagy eredményeket tudott 
felmutatni az állam tekintélye szempontjából 
az egyházpolitikában, de azért mégis a moz 
galom éle bizonyos felekezet elen irányult 
és a katholicismus legyőzésének látszatát kel-
tette föl. (Éléuk helyeslés balielől.) 

Én Apponyi Albert grót telíogását lát 
fam itt is igazolva, aki kijelentette: Bár kik 
éreljék meg a reformok végrehajtását, csak 
arra vigyázzanak, hogy ezért a reformért, 
melynek értéke mégis csak kétséges, nagyobb 
bait ne zúdítsanak a nemzet nyakába. Hogy 
a felekezeteket egymással szemben ne állit 
sák, hogy ebből a küzdelemből azután, 
mint győző, vagy legyőzött kerülhessen ki 
bárki. (Elénk helyeslés a baloldalon.) Sokkal 
inkább szükségünk van neküuk az erők ösz 
szetartására, a nemzeti erők egyesítésére, 
(Ugy van ! Ugy van I a baloldalou) hogysem 
bárminő, talán modern, talán helyes, de 
alapjában túlhajtott és kellően nem igazolt 
törvényekért megosszuk a nemzeti erőket. 
(Elénk helyeslés a baloldalon.) es higyje meg 
a t. miniszter ur, midőn a néppárt nem csak 
Zelenyákbau hibás, a ki ide jött az elvet kép-
viselni, hanem hibás abban is, ki politikájá-
val egy kényszersituatióba sodorta u katholi 
cismust Magyarországon. (U*y van ! Ugy van I 
a baloldalon.) A túloldal radikalizmusa volt 
az a talaj, a melyből a néppárt csirái, eivei, 
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kísarjadzottak. Azt mondja Helfy Ignácz t. lés balfelől.) E kézmosásra az i ly a j á n l a t r a 
képviselőtár am, hogy az Í7galmak, melyeket 
a törvéuyek okoztak, rögtöu megszűnnek, 
mihelyt azokat életbeléptetjük és a végrehaj-
tás lecsillapítja az izgalmat. (Ellenmondások 
a bal és szélsőbalon.) 

V a j a y István: Óriási csalódás! 
Ü O C k János: Én t. képviselőház, meg-

engedem, hogy neki van igaza, megengedem, 
hogy azoknak a kik még jövőre is az izgal-
makat állandósítva látják, nincs igazuk. E felett 
nem vitatkozom. Csak egy bizonyos, hogy eze-
ket az izgalmakat, ha törvéuyek okozták a tör-
vények előkészítésében hibás volt az, a ki ezek-
kel az izgalmakkal előre nem számolt, s út-
ját nem tudta vágni a nemzeti erők felbom-
lásának. Igen t. képviselőház, erről jut nekem 
eszembe Deák Ferencz egy kedves auekdótája. 
(Halljuk ! Halljuk 1 Zaj a bal és szélsőbalol 
dalon. Felkiáltások jobbfelől: Már megint 
anekdota?) A melyet épen a mai napon Be-
öthy Ákos t. képviselő társam beszélt el. Azt 
mondta, hogy egy alkalommal Albrechthez 
vagy valamelyik magasabb rangú méltósághoz 
beállított egy ismerős magyar ember és pa-
naszkodott, hogy nincs a helyzettel megelé 
gedve. Midőn azt kérdezték tőle, hogy hát 
miért? azt mondta — «Kérem mióta bizo 
uyos könyvet olvastam." fcrre felpattan az 
illető és azt mondja: ezek a haszontalan 
skribierek mindig bajt okoznak könyveikkel, 
írásaikkal. Micsoda könyv volt az? — „Az 
adókönyvem." (Derültség a bal és szélsőbal-
oldalon.) Hát t. ház, az izgalmakat igenis 
önök más térra akarják átjátszani és felelőssé 
teszik érte azokat, a kik ezeket az izgalma-
kat nem keltették föl, és nem idézték föl. 
Önök törték erőszakos fellépésükkel, a tör-
vények erőszakos forczirozásával bele a sebbe 
a fulánkot és mikor az a seb izgat, az a seb 

akkor önök oda állanak és azt mond-
ják : Végrehajtjuk a két töryényt, mellyel 
megsebeztünk és mihelyt e két törvény vég-
rehajtatott, az izgatottság lefog csillapodni, 
Igen, adja az Isten hogy lecsillapodjék; a 
nemzet érdekében mert erre a nyugalomra 
szükségünk van. (Nyugtalansága jobbolda'on.j 
A nyugalom termékenyítő ereje adhat csak 
a nemzetnek uj törekvéseket, uj gondolato-
katt. (Ha ljuk ! Halljuk 1) Ea legaláub t. ház, 
minden olyan törekvéshez hozzá járulok, 
mely e nyugalmat tekinti czélnak, a mely azt 
a rég óhajtott békét a nemzetnek visszaadni 
akarja, 

S ezzel beszédem végéhez is érkeztem 
talán, de midőn ezzel a gondolattal foglal 
kozom, ezzel össze függésDen íelvetem itt a 
fúzió eszméjét (HaHjuk ! Halljuk ! Mozgás a 
jobb oldalon. Egy hang; azt ugyan előkészi 
tette I Zaj. Halljuk ! Elnök csenget.) 

T. ház ! Mivel a fúzió kérdése tényleg 
a parlamen1 ben, szőnyegen vau, és a vitába 
bele vau vonva, én a tanácskozás szempont-
jából tartom szükségesnek, hogy a ház enge 
delmével röviden loglalkoz^am azzal. (Hali-
juk ! a bal és szélső bal oldal.) 

A fúzió t. ház, csakugyan uagy előnyö-
ket nyújthatna és a nemzetre né^ve a meg 
erősödésnek egy nagy erkölcsi tőkéjét hozná 
magával. Mert azokat a pártokat, melyeket 
a 67-es alap egyensit, képessé tenné oly akó 
tásokra, melyek a nemzet reform, szükségle-
teiben már régen megértek. Csakhogy a ki a 
fúziót komolyan akarja, az Csáky Albin grót 
felfogásából indul ki, a ki igtnis nem akarja 
a pártokat egymás előtt megalazva egy nagy 
erkölcstelen caudiumi igán keresztül hajtani, 
és nem szab mesterségesen, öntudatosan a 
pártok egyesülése elé leonini teltételeket. Mert 
a ki ezt lesá, és a ki Tisza István t. kepvi 
selŐ társammal egyfelől baugoztatja a IUÁIÜ 
>zükségét, de oly teltételedet coustituái, me 

pedig csak annyit raouhatok, hogy a h a n g 
Jákob s ava, de a kéz i^zsau keze. ( Z a j o s 
helyeslés balfelől) 

Igen is szükség van a de o l y f o r -
mában, hogy abból az ország n ye r jen , 
hogy az orszápr uj erőben, uj e g y e s ü l é s s e l , 
magasabb czéljai és magasabb e s z m é n y e i felé 
közelebb vitessék. Ily fúzió az e l vek t i sz tes -
séges összeegyeztetését jelenti, de n e m az el-
vek feladását. 

Az elvek feladására volt m á r e g y p é l d a 
a balközép fúziójában és ez nagyban hozzá 
járult ahhoz, hogy a politikába vetett hitet 
és bizalmat, a tömegben megingassa. ( U g y 
van / balfelől.) Az ilyen fúzió, a mely m e g 
történt, igenis, a balközép fúziója alkalmá-
val, nem a nemes czélok felé irányította a 
nemzetet, hanem a nemzet erejét egy időre 
megbénította, és én értem, midőn sokan a 
túloldalon ezt a módját, ezt a mintáját óhajt-
ják a fúziónak, a melyet elvi állásponttal, 
érvekkel, igazolni nem lehet. (Elénk tetszés 
és helyeslés balfelő.) Azt akarják, hogy 
ez a párt Í3 hozzájáruljon a mult bűneinek 
kiengeszteléséhez, hogy soha a történelem ne 
hivatkozhassék arra, hogy csak egyszer esett 
meg Magyarországon az elvek megtagadása. 
Az a lélekemelő jelenet, midőn a vezér sie-
tett zászlóval, elvekkel, egész táborral meg-
menteni a hazát, nem azért hogy az e l veket 
diadalra juttassák, hanem hogy a hatalmat 
megszerezhessék. (Zajos tetszés a szélsőba-
lon.) É? ezt az elvi frontváltoztatást a nem-
zet előtt nem volt bátorságuk bevallani, ha-
nem hogy a nemzetet is tévedésben hagyják, 
felfüggesztették elveiket. (Igaz ! Ugy van! 
balfelől.) Xz ily fúzióra sem az elvek felfüg-
gesztésével, sem az elvek feladásával ez a 
párt válallkozni nem fog, és én azért kije-
lentem, hogy az appropriaotimalis törvény-
javaslatot nem szavazom meg. (Elénk helyes-
lés, éljen ¿és és taps a bal és szélsőbalolda-
lon. Szónokot számosan üdvüzlik.) 

Helyi ós vegyes hírek. 
(r.) — S ima Ferencz és Beö thy 

Ákos országgyűlési képviselők a f. hó 6-iki 
képviselőházi ülésen igen érdekes beszédeket 
mo dtak. E beszédeket lapunk jövő számában 
egész terjedelmükben közölni fogjuk. 

(r.) Megérdemlett jutalom. A .Szentesi 
takarékpénztár" érdemes pénztárnoka: Széli Sándor, 
immár ¡25 éve buzgó, pontos és lelkiismeretes tiszt-
viselője az intézetnek. A takarékpénztár f. hó 6-án 
tartott közgyűlése megemlékezvén a derék tisztviselő 
működéséről, részére 500 frt jutalomdijat szavazott 
meg. Dura János intezeti szolga hűsegét pedig — 
aki szintén ¿5 éve áll az intézet szolgálatában — 
120 Írttal jutalmazta meg a közgyűlés. A jól m«g-
érdemlett elismeréshez őszinte szívvel gratulálunk. 

(r.) Kalló alkapitány trétája. Kalló Antal 
reudőralkapitany mostanaban exezentnkus dolgokban 
talalja a kedvét. Legújabb trefaja az, hogy beadvanyt 
intezett a tanácshoz, a melyben a következő csekély 
dolgokat ken : vagy mondjak ki, hogy ő az általános 
tisztújításig alkapitány marad, vagy pedig rögtön 
vegyek at tőle a hivatalt; de ez utóbbi esetben Ü-
zessen neki a város nem is sokat, csak épen 150J 
forintocskat, mert hat — úgymond — az ö tizetese 
a cziklus vegéig jar. ügy latszik, ezt a furcsa okos-
kodást Tasnadi Antaltól protitirozta az alkapitany 
ur. A tanács azonban nagyon rövid választ ád a 
beadványra; mindössze ezt a három szót: .ma jd 

fagy.* 

(r.) Az evaiig nőegylet a saját hatásköré-
ben gyujtést indítóit az insegesek javara. A gyűjtést 
az egylet 10 frttal és a köztiszteletben álló egyleti 
elnök Hankisz Karolyné úrnő szintén 10 frttal nyi-
totta meg. K 20 irtot mar be is szolgáltatták a 
hatosagnak, melyért lapunk utján is köszönetet mond 
a nagylelkű udakozokuak a polgármesteri hivatal. 

(r.) — ilalálozá*. Mint részvéttel értesülünk, 
k.iss Mihály szíjgyártó mester, f. ho 5-én, 6 évig 
tartó hosszas es kínos szenvedés után, 68 éves ko-

lyek öumagukbau elzárjak es lebetelieuae t - rauan meghalt. Temetése f. ho 6-án délután ment 
szik ezt az egyesülési a/, csík ürügy - vegbn, a nagyszámú rokonok és ismerősök reszvéte-

sett arra, hogy a lu in ¿oudu'i. n*« Uaugo*; v«l. .Nyugodjék bekével. 
tatásával a ¡elelősseg tértiét ¿augáió e'.nart *a. — S z o c z l a l i s t a k ü l d ö t t s é g . Arr<i 
(Elénk helyeslés baltelöi.) tiua a lÜÜOuaU a nagy vegtargyaiasra, — a mely 1, hó 5-en azaz 
őszinte ajánlata, ez ktíauusjis (EiCUk üeije* kedden kezdődött meg li.-M.-Vd*arheiyen ai ottani, 
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a mult év tavaszán történt szoczialista zendülés al-

SZENTESI LAP . ti. szám. 

- öngyilkos százados. Nagy feltűnést keltő 
i L . I f i iHA. 

1 oldal. 

H.-M. Vá*á b?Jy—Saen!$s. 
r r 7 " 7 ' ™ J . ii • * . , 4. Ar i fv i l kossá irról értesí t b e n n ü n k e t békéscsaba i t u d ó - h-M-Vásárhelyről indul 7 óra 40 percx raggal, 4 óra 
k a l m i T . 1 , már n . p o k rtt. f e l i . . , ! » , bud.p»,t. ,70- S ^ ^ ^ L p e lö t t R u z i c . k . Kiről,. . 101. ez- I 0 P . r c , d l u o . 8 10 p e r « W -

I a l f ö l d i , • . . . • , , i , p n lőtt ' cziál demokrata párt központi intézősége 
munkások figyelmét. Szentesre is érkezett epy csa-
pat ilyenféle, lázitó hangú röpirat, a melyben El-
hivattak a szentesiek, hogy küldöttségileg képvisel-
tessék magukat azon a végtárgyaláson. Szentesről 
tehát Fenyvtsi Jánost és Farkas Imrét küMőtték ki 
a szocziaüsták erre a vágtárgyalásra. Ámde nz öreg 
Fenyvesi pórul járt, mert alig hogy belépett a vá-
rosba, nyakon csípték és másnapon már Szentesre 
zsuppolták. Farkas Imre neszét vette ennek és ugy 
eltűnt a rendőrség elől, hogy az se hírét se hamvát 
nem annak, valószínű tehát, hogy ő még ha-
marabb ha ¿a jött kényszer nélkül, mint az öreg Feny-
vesi, a ki azóta nem nagyon tokra becsöli az 

red kapitánya r'evolvérévél szivén lőtte m a g á t és ssenUsre érkezik 9 óra 3 0 percx délelőtt, O óra 0 0 perci 

azonnal meghalt. A kapitányöngyilkosságának oka dé j * á a _és j ^ 
zilált anyagi viszonyaiban rejlik, melyek miatt már 
a katonai becsületbirósággal is volt dolga. Mint kör-

elárulta, a kapitány már két héttel ezelőtt nyezete r „ 
akarta magát elpusztítani, de akkor a bevett mor 
flumot kiköpte. Az öngyilkosságot azonnal megtávr 
ratozták a vidéken lakó édes anyjának, kit a csa-
pás annyira megrendített, hogy a holnap végbe-
menő temetésre sem jöhet el. 

Nyilttér. 

(E rovatban kör.löttekért nem vállal felelősséget a Sxerk.) 

Hamisított fekete selyem. %es-

H.-M. Vásárhely— szegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.- Vásárhelyről indul 7 óra 04 perc reggel, 4 

03 perc délután, 9 óra 26 perc éjjel 

Ssegsdre érkexik 8 óra 00 perc 

délutén, 10 óra 90 perc éjjel. 

óra 

reggel, 4 óra 38 perc 

1V5 

Vasút i menetrend . 

ilyenféle kitüntetést, a melyért még az embert el i«jsün™e] ^ t á t a v enn i szándékolt selyemből, 
zsuppolják. Bitony bizony ez az ilyen dolog rem és a hamisitás rögtön kiderül: Mert mig a valódi 
kedves mulatság. |3 jól festett selyem az elégetésnél nyomban össze-

— Helyreigazítás Lapunk legutóbbi *zá-!pödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély 
mának hírrovatába egy kellemetlen tollhiba csu- barna hamut hagyván ; addig a hamisított selyem 

. . . N, . 7 •» I • . - ' IU rui'ímelv zsiros szinü-sza onas lesz és könnyen törik) 
szőtt be az Elcsent tajtókp.pa czimü czikkbe, Ott t o v á b b rogtszá I Ia i a f e s t a n y a g . 
ugyanis az állott, hogy Déló Nagy Sándor csente tó l telittetten tovább izzanak) és sötét barna hamut 
Berczelitől a tajtékpipát, holott épp ellenkezőleg áll hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha 
a dolog, mert hiszen Délé Nagy Sándor emelt pa- össze nem pödörödik, csak meggörbül. Ha valódi 
nászt Berezeli ellen és nem megfordítva. Tehát ezt selyem hamuját össze nyomjuk, elporzík, a hamjs't-
a tévedést készséggel butzuk helyre Déló Nagy nem- Henneberg G. (cs. ^ » ^ a n ^ 'tó) 
Ô  J X J líu U- UMX U • selyem gyár a Zü r i chben , házhoz szállítva 
Sándor érdekében, a kiről különben nnnden isme- p o s tÍbé r és vámmentesen szívesen küld bárkinek is 
rőse gondolhatta azonnal, hogy itt tévedés van a mintákat, akár egyes öltönyökre való akár egész vé-
dologban; mert Déló Nagy Sándorról ilyesmit ko- gekben levő valódi selyem szöveteiből Svájczba 
molyan még álmodni sem lehet. czimzett levelekre 10 kros, és levelező lapokra 5 

— Öngyilkossági kísérlet. V i r á gos Sándor {>é]yeg ragasztandó Magyar nyelven irt meg. 
, a ,, • j i' • , ± ix»- rendelések pontosan elintéztetnek. 

22 éves flu a napokban Szeder János istvánháti v 

tanyáján hirtelen rosszullett és kezdetben azt állí-
totta, hogy ő a Nagy Juliánná által főzött lebbencs-
levestől beteg, ámde a megejtett biv. orvosi bizo-
nyítványból az tűnik ki, hogy megmérgezte magát. 
Valószínű tehát hogy a katonaságtól félvén, követte 
el meggondolatlan tettét. A mérgezés ugyan nem 
halálos, — de még hetekig fogja az ipse nyomni e 
tette után az ágyat; mert hiszen még a halált sem 
osztogatják könnyen. 

(r.) — Vásár a szomszédbau. Szegváron 
az országos vásár f. hó 9. és 10 napjain lesz. 

— Bali Mihály első munkája. Bali Mi-
hály, az uj hóhér e hó 5-én végezte as első akasz-
tást, végrehajtván Franez Pálon, a szatmári rabló-
gyilkoson a törvényszék Ítéletét, a ki czinkosával, 37 

Ujj Borbálával négy embert fosztott meg életétől 
nagy kegyetlenséggel. Francz Fái, ki az utóbbi na-
pokban többször adta töredelmes bűnbánatának je-
lét, tegnapelőtt délután búcsúzott el ismerőseitől és 
rokonaitól. A megkegyelmezésbe vetett reményét 
feladta mert védője a kegyelmrt kérő táviratra nem 
kapott választ a királytól. Francz tegnapelőtt este 
11 órakor feküdt le és tegnap hajnali három órakor 
kelt fel. Először imádkozott s aztán konyakot és ke-
nyeret kért, melyet jó étváírysryal fogyasztott el. Az-
tán ismét imádkozni kezdett és imádkozott inig csak 
a vesztőhelyre nem vitték. A vesztőhely környékét 
már hajnali öt órakor százakri menő kíváncsi nép 
lepte el, melyet egy század katona és nagy csapat 
csendőr tartott fenn. Regg I fél hét órakor őt szu-
ronyos őr, a várnagy és Jandrísics János apát 
kíséretében elindult az elitélt az akasztófa alá, 
hol Pap Vincze tőrvényszéki biró felolvasta az 
első és harmadbiróságí ítéletet, Orosz Sándor kir. 
aIügyész az elitélt Francz Pált átadta Bali Mihály 
hóhérnak, ki nyomban me/kötözte Francz Pált. Mi-
dőn az elitélt a vesztőhelyre ért, kezében papírte-
kercset tartott, melyre következők vol'ak irvfi: I I 1. Tek gyógyszerész ur ! Szíveskedjék j ó h a t á s ú 

.Biráini elitéltek a törvény nevében engomet. » e»8 (6 doboxM-oste-
ú n : . » a n j. i m 1 iir/-•>•> A- w f o r d u l u ? a l utánvéttel küldeni. Mexő-Sxengy 1 (Torda-Ara-
En isten kegyelmében ajánlom lelkemet e? mégha- J { ny 0 ,megyej 1893 jau. í 0 Tisztelettel Szava Domokos s. k. 
lok. Bocsánatot ké rek , mikéntén szívből megbocsáj- I j. Szilágy-Somlyón, 1X93. jan. 23 án. Tek Gömbös László 
tok mindenkinek. Isten áld 'a meg önöket." I gyóíysx. urnák Tolna. Fogadja köszönetem kifejezését a 

Az ügyész azonban nem eng< d t e m e g , hogy I küjdött labdacsokért melyek oly hosszú időn át sxenve-
- - - - - - - \# dett gyomorbajointól teljesen megmentett, fejlájásomat 

* * megszüntette és igy bizton hiszem, hogy ezentúl már 
megles/ek kiméivé a sok orvosságtol. Egyszersmind nem 
mulaszthatom el szíves tudomására hozni, hogy a caodá-

Szentes -vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vásárhelv. 

¿Mentesről indul 4 óra 50 percx éjjel, 8 óra 45 percx 

eggel, 5 óra 15 perez délután. 

I I . M.- Vásárhelyre érkezik 6 óra 40 percx reggel, 10 óra 
percx délelőtt, 7 óra 08 percx éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Sssgedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óre 30 perc délelőtt 

6 óra 40 perc eata. 

H.-M.-Vásárhelyre érkexik 4 óra 27 perc reggel, 11 óra 

05 pere délalőtt, 7 ora 50 perc este 

Budapest—félegyháza—csongrádi vonal. 
Budapest — Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, f óra 25 perc 

délután, 4 óra 25 perc délután. 

Füegyhására érkezik 12 óra 11 perc délután 4 óra 47 

perc délután, 7 óra 57 perc este. 

félegyhásáról indul 12 óra 25 perc délután, 5 óra 10 

perc délután. 

Ceongrádra érkexik 1 óra 25 perc délután, 6 óra 10 

perc este. 

Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 2 óra 45 p. d. u 

Félegyhására érkezik 10 óra 21 perc délelőtt, 3 óra 

46 perc délután. 

FélegyháMáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 13 

perc délután. 

Budapestre érkexik 1 óra 25 perc délután, 8 óra 25 

^.erc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 
Fél egyháza—Szeged. 

FélegyháMáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymax 

Doroxsma felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 48 perc délután. 

Seegedre érkexik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 45 perc d. u 

Szeged—Félegyháza. 
Ssegedról indul (Doroxsma, Szatymax, Kistelek, Puszta 

Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 2 óra 31 perc délután. 

Félegyháeára érkezik 11 óra 04 perc délelőtt, 4 óra 
30 perc délután. 

KERESTETIK 
3 vagy 4 szobás lakás haszonbérbe, vagy 
eladásra ajánlatok teketők I. tized 222. szám 
alatt Práznovszky Lajos házában, hol egy 
butorozo t szoba, nőtelen embernek haszon-

bérbe k i a d ó. 1—2 

CKX: I X K X : I X K X : 

Francz az írást felolvassa hanem rögtön át adta őt 
a bakónak. Mikor a pribékek Franczot megkötözték, 
az a következőket suttogta 

— -Isten oltalmába a j á n l o m l e l k e m e t , Jézus latos gyógyhatású vértisxtitó labdacsokat hasonló beteg-

i g » k ^ v p l m p í n p l r » m • ségekben sxenvedő barátnőim és ismerőseimnek ajánl, fo-

legy legyeimes neiem . tisztelet, lév. Öazinte hál, lekötelezettje Pörget Adalfné 

Exután megcsókolta a p a p kezeben l evő feszü- M 3 Tek gyógyszerész u r ! Miután az ön labdacsai több-

letet és fellépett a z s á m o l y r a Bali me l l é j e l épe t t nya- f\féle bajoknál — kitünóen használt, — ösmerőseim meg-

kára illesztette a hurkot és végrehajtotta az íté'etet, 
Francz alig tiz perez alatt kiszrnvedett. A kivégzés 
után a katonaságot imára vezényelték A holttestet 
még hsrmincz perczig az akasztófán hagyták, azután 
levették és átadták a törvényszéki orvosoknak, akik 
felbonczolták. A törvényszéki épület előtt óriási kö-
zönség állott, mely zsibongva várta, hogy a kapuk 
megnyíljanak és az udvarra pillanthasson. Eközben 
a székesegyház tornyában meghúzták a lélekharangot, 
mire a kíváncsi tömeg egyszerre elnémult, mindenki 
elvette kalapját és buzgón imádkoztak a kiszenve-
dett bűnösért. > 

Jó egészségét aki szereti, 
forduljon a gyomor rontás avagy hülésből eredő bántalmak, — valamint azok szomorú következ- ' 
ménye meggátlása szempontjából az általánosan nagy kedveltségnek örvendő, ártaln 

biztos házi szerhez, az u. n. 

„javított kárpáti egészségi labdacsokéhoz 
lévén ezek főtulajdonsága az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, 
amennyiben a meghütőtt vért és gyomrot fölmelegítik a fölösleges epét, gyomorsavat és nyákot I 
a legkellemesebb módon és természetes uton a bélrendszerből kivezetik, ez által az ételhez, italhoz | 
való vágyat fokozzák; alhasi fölfuvódást (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, < 
székrekedést felböfögést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, lázas állapotot megszűntetik. 
Alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak a kezdetleges és nyiltaranyérnél gyomorburut, 

vakaranyérnél, máj és vesebajoknál. 
Eddig el nem ért kiváló jó tulajdonsága ezen labdacsoknak az, hogy oly szelíden hatnak, miként 
még a legérzékenyebb természetűek is, a legkevésbé sem terheltetnek meg általuk, mert sem undort 

sem hasrágást, csikarást nem okoznak. 

A beérkezett Hzámon elismerő nyilatkozatok közü l : 
páti egészségi labdacsot postautánvéttel megküldeni. Fo- j 
garas, 1893 február 23-án. Tisztelettel W l l h i i n L. vendégl. 

4 Tekintetes ur I A nőmnek 16 éves betegségét az öo < 
egésxségi labdacsai elhárították, moat pedig egy máa em* | 
her részére kérek egy tekercsel, a melyet kérem czimexni 
CSOMÓ István, (Abauj-Tornamegye) Telki-Bányán, 1893. 
április 25-én. Tisztelettel: Vjsba Antal s. k. iparos. I 

5. Igen tisztelt gyógyszerész u r ! Kérek a javított kár- ' 
páti egészségi labdacsokból egy tekercset magyar utasí-
tással küldeni, mert ax ná lam kitűnő hatásúnak bizonyult. 
Mocsolyán, 1894. nov. 19-én. Tisztelettel Bányai Fereaoz. 

6 Tekintetes ur ! Mai postával utalványoztam önnek 1 frt 
12 krt, kérem küldjön számomra az ön által föltalált és 
készített labdacsokból egy tekercset; Somogyban igen so« 
kakat meggyógyítottam vele, remélem itt is éppen oly j ó 
hatással leend, nem rég jöttem ide, de már is szükséges < 
a valódi jó orvosság. Késx szolgája Jexovicz-Sxlavonia. ' 
decx 3-án 1894. Szebsdy Jánes. \ 

kértek, hogy sxiveskedjék nékik is ax ön labdacsaiból ren-
dalni, kérek tehát 7 tekercs (á 6 dobox) tartalmazó kár-

Evy 15 ladacsot tartalmazó dobozka ára 21 kr., hat dobozkát tartalmazó részben magyar, részben 
német utasításba csomagolt tekerecs ára 1 frt, a labdacsok árához ha 12 kr. mellékeltetik, a meg-
rendelt mennyiség bérmentve szállíttatik. Eredeti készítményt csupán azon dobozka tartalmaz, 
melynek oldalán czimerem pecsétnyomata, fenekén a tőrvényesen bejegyzett védjegy látható. 

E labdacsok kaphatók a készítőnél 
GÖMBÖS LÁSZLÓ gyógyszerésznél SZENTESEN, 7-13 

valamint a legtöbb gyógyszertárakban. 

Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél (Budapes», Király-utcza 12. szám.) 

:xxxz=z=zxxxzzzzxzz«xzzx=z=:xxx: 
£*«ntia, 189*. NjtmftUtt Sima Ftreoet gyeretn óján. 




