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Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban ÓH lapkihordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A csongrádmegyei ellenzék 

szervezkedése. 

(t\) A zászló ki van bontva; a vezérek 

harsonái megszólaltak. Miként hajdan, a .di-

csőség fénykorában", őseink hadi tárogatóié 

nak éles szava, ugy riadoz hegyeken és róná 

kon ál a függetlenségi és 48-as párt lelkes 

csatakiáltása: „Ébredjetek, szervezkedjetek, 

készüljetek az alkotmányos hadjáratra, a ke-

mény küzdelemre, hogy végre eltiporjuk a 

gyászmagyarok silány és hűtlen politikáját, 

amely tönkre teszi, megalázza és szolgaságba 

sülyeszti a hazát !* 

Oh, bizony nagy szükség volt már erre 

az ébresztőszóra, erre a buzditó csatakiáltásra. 

Évek óta vérző szivvel, elborult lélekkel 

tapasztaljuk, miképsülyed fokról-fokra mélyebb 

lethargiába az egykor egeket ostromló ellen-

zéki szellem. Az a honfiúi lelkesedés, mely 

még nem is olyan régen bátran daczolt a 

börtönnel és a bitófával, apránként a fásult 

ságnak, közömbösségnek, sőt a szolgalelkú 

ségnek adott helyet. 

S azok a férfiak, akik a nagy nemzeti 

tradicziók ápolásában és fejlesztésében vezér-

szerepre lettek volna hivatva, maguk is úszni 

kezdtek a politikai hipokritaság áradatával; 

elvesztették kötelességeik öntudatát, s hamis 

ürügyek és hamis jelszavak alatt beállottak a 

hatalom szolgáinak nagy tömegébe; azokról a 

fegyverekről pedig, melyeket a kezükben vil 

logtattak, s melyekről hosszú időn át azt hittük, 

hogy jófajta aczélból valók — kisült, hogy 

nem egyebek csillogó jégcsapoknál, amelyekkel 

szúrni és vágni nem lehet, mert vagy eltörnek 

a viadalban, vagy elolvadnak a hatalmasom 

kegymosolyának sugarai alatt. 

Épen azok, akik a függetlenségi és 48 as 

párt lobogója alatt hirdették a háborút a 

közügyes kormány ellen, mihelyt elérkezett 

a legelső alkalom arra, hogy fenyegetésüket 

megvalósítsák, —- siettek megmenteni a kö 

zösűgyes kormány sülyedő hajóját. S azóta 

haladnak tovább a dicstelen uton. Ha a kor 

mányt kell dicsőiteni, akkor ott vannak az 

éljenző mamelukok között; de ha a kormány 

ellen kell szavazni, akkor — hiányzanak, vagy 

a kormánnyal szavaznak. S midőn arról volt 

szó, hogy ennek a tűrhetetlen állapotnak ím 

már véget kell vetni, s az országszeite elha 

nyagolt pártszervezést munkába kell venni, 

hogy a párt a jövő választásoknál felvehesse 

a harczot a kormány és a felekezeti tendeu 

cziák ellen, — akkor a kormánypárti függet-

lenségiek vol'ak azok, akik megbontották a 

párt egységét, s a régi zászló alatt uj pártot 

alakítottak. És a mi a legsajnálatosabb, a sze 

mélyts barátság vontató kötelén magukkal 

vittek egy csapat derék bajtársunkat is, akik 

máskülönben őszinte hívei a függetlenségi és 

48 as elveknek, s a kiknek elpártolását épon 

azé>t mélyen fájlaljuk. 

S íme, ezek a párlütők már a legelső 

csatánál, amely a költségvetési törvény fölött 

a napokban folyt le a parlamentben, teljes 

mértékben kimutatták a m gbizha'ianságukat. 

Mert a mig az Ugronpártr.ak keresztelt anya-

párt tagjai közül en vettek részt a vitában, 

akik mindnyájan a legkérleihetlenebbül ostro-

molták és ostorozták a kormányt; addig 

Justh Gyula vezérlete alatt kilépett pártütők 

közül mindössze ketten szólaltak föl; ezek is 

csak azért, hogy bizonyítgassák, hogy nekik 

igeuis tetszik és szabad a kormányt támogatni, 

s egyidejűleg a függetlenségi és 48-as anya-

pártot a legdurvább szidalmakkal illetni. 

Midőn tehát nemcsak a kormány, nem 

csak az alakulóban lévő úgynevezett »Nép-

párt*, hanem azon egykori bajtársaink ellen 

is védnünk kell magunkat, akik a független-

ségi és 48 as párt szent lobogója alatt kor-

mánypárti hajóban eve/n k és űcik a politikai 

kalózkodást, — akkor szasszoros okuuk van 

rá, hogy szervezkedjünk, és öszszeszedjük 

minden erőnket a harezra. 

A függetlenségi és 48-as párt nagynevű 

vezérei elhatározták, hogy a pártszervezést a 

legmagyarabb és legellenzékibb vármegyében: 

Csongrádmegyében kezdik meg A szervez-

kedő pártgyülés határideiéül márczius 15-ike, 

színhelyéül pedig Szentes vau kitűzve. 

Erre a nagyfontosságú pártgyülésre — 

mdyen a kö pont részéről Ugrón Gábor és 

Bartha Miklós vezetése alatt pártunk legkitű-

nőbb vezértagjai is rész..vesznek — meghi ásí 

nyer a vármegye minden köis géből minden 

igaz és hű ta/ja a függetlenségi és 48 is 

pártnak. A meghívások természetesen nem 

személyre szólnak, hanem az egyes községek 

vezérférfiaihot intéztetnek, akik az elvtársak 

értesítéséről gondoskodni fognak. 

Nem kételkedünk, hogy a meghívásnak 

ugy a szentesi, mint a vidéki elvtársak a 

legszívesebb készséggel és hazafias buzgóság-

gal engedni fognak; s márcíius 15 é i o'yaa 

inpozáns pártgyülésünk les/, amely méltó a 

nagy naphoz, méltó a nagy czélhoz, méltó a 

legmagyarabb vármegyéhez és méltó a füg 

getlenségi és 48 as párthoz. 

Jöjjetek e., testvérek és elvtársik, hopy 

mindenki kivehesse részét a párts ervezés 

muukájából, s érvényesíthesse né; eteit a fontos 

tanácskozásokban. Jöjjetek el, hogy meghall 

gatván pártunk nagy apostolait, s megértvén 

az igéket, magatok is apostolokká legyetek ; | 

és szétos7olváu, majdan „tamtsatok minden 

népeket*. 

Ez a testvéri frigykötés, a párthüségnek 

ez a fényes manifesztál ísa lesz márczius tizen-

ötödikének a legszebb és leghazaflasabb módon 

való megünneplése 1 

Két politikai levél 

Filó Tihamér dr. mint a szentesi il-ik 
48-as kör elnöke, és az 1-ső 48-as kör alel-
nöke, alábbi leveleket intézte egyfelől 
Bartha Miklós orsz. képviselőhöz, az orsz. 
függetlenségi és 48-aS" párt elnökéhez, más 
felől Balogh Jánoshoz, Szentes város orsz. 
képviselőjéhez. 

I 
Szentes. 1895. márcz iu i 9 . 

Nagyságos (Iiartha Miklós 
orsz. képviselő urnák, mint az orsz. függetlensegi éc 

4ö-as párt elnökének 

Budapesten. 

Nagyságos uram 1 
Melyen tisztelt Elnök ur! 

A szentesi 11-ik függetlenségi és 48-as pártkör 
f. évi márczius 7. napján tartott választmányi ülé-
sén szobahozatvan az országos pártkörben beállott 
szakadas ügye, e tárgyban a valasztmány engem 
mint elnököt egyhangúlag megbízott arra, hogy Nagysá-
godat és az efyüttartó, a partkörben megmaradóit 
48-as ellenzéki eszméinkért és törekvéseinkért igazán 
hazatiasan küzdő férfiakat üdvözöljem s kifejezzem 
irántok föltétlen bizalmunkat ragaszkodásunkat s ja-
vunkra czélzo működésűkért halas es legnagyobb 
elismerésünket. 

Midőn ezt teszem, nem mulaszthatom el Nagy-
ságoddal tudatni a vezetésem alatt álló pártkör 
azon határozatát sem, mely szerint a választmány 
az u. n. kilépettek eljárását, — melyet csak sértett 
szemelyes hiúságból eredőnek, és minden alkotmá-
nyos felfogást megcsufolónak tekint, — a leghatá-
rozottabban rosszalja és elítéli, különösen ma a fenn-
forgó kúrülmónyek között, mikor egy részről a kor-
mánypárt, másrészről a most alakulóban levő néppárt 
pártunkat absorbeálni, teljesen elenyésztetni törekszik. 

Mi erősen állunk elveink és pártunknak prog-
rammja mellett, hamis jelszavakkal s a szétbontásra 
törekvők hangzatos emuncziáczioival, de az országos 
partkörre minden oldalról szórt insziunácziókkal 
sem engedjük magunkat megteveszteni, maradunk 
azon az uton, a mely hazánk függetlensége elérésé-
hez vezet s a melyen látjuk következetesen haza-
tiasan haladni Nagyságodat ós az orsz. pártkörben 
benmaradott társait. 

Engdje Nagyságod még megemitenem, hogy 
városunkban még egy másik hatalmasabb pártkör 
is van, melynek Sima Ferencz orsz. képv. ur az el-
nöke én pedig választmány elnöke vagyok; sott iae tekin-
tetben hasouló hangulat uralkodik, és hogy a szen-
tesi 1. függetlenségi és 48-as népkör választmányá-
nak h a t a r o z a t i l a g k i m o n d o t t üdvözletét 
még most nem közölhetem, egyedüli oka az, hogy 
ott választmányi ülés még csak holnap márczius 
10-én tartatik, azonban, ismerve a hangulatot, ma-
gamtól is bátor vagyok a szentesi 1. 48-as és füg-
getlenségi pártkör nevében is a fentirtakhoz való 
csatlakozast bejelenteni és az üdvözletet, bizal-
mat és ragaszkodast az orsz. pártkör iránt annak 
részéről is kifejezni. 

Ugy értesültünk, hogy a párt szerveiét nagy 
munkaját az orsz. fúggetensógi ós 48-aa párt váro-
sunkban kezdi meg s e czélból márczius 15-én Szen-
tesen párt gyűlést tart, melyre mi már ugy váro-
sunk, mint vármegyénk függetlenségi és 48-as ér-
zelmű polgárainak összehívásáról is intézkedünk. — 
Ezen pártgyülésre óhajtva várjuk Nagyságodat ét 
az orsz. pártkör minél számosabb tagját, hogy haza-
fias beszédükből mi is lelkei ülést meríthessünk. 
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De meglehet győződve Nagyságod is arról, hogy 
a függet. és 48-as párt eszméiért törekvéseiért oly 
rajongóén, kitartóan lelkesülő attól sommiféle esz-
közzel el nem tántorítható népet, széles e hazában 
sehol sem lehet találni mint nálunk, a mi Nagysá 
godnak is a további küzdelemre rtak ujabb erőt és 
biztatást fog adni — ugy meglehet győződve arról 
is, hogy a hozzánk jövő s látogatásukkal, minket sze-
rencséltető országos pártférfliainkat a legmelegebb 
és legőszintébb leg gazabb szeretettel és bizalommal 
fogadjuk. 

Kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett ma-

radtam. 

• Hazafias üdvözlettel: 
(Dr. Filó Tihamér, ügyvéd 

a szentesi H-ik függetl. és 48-as pártkör 
elnöke és az I. függ. és 48-as kör vál elnöke. 

II. 
Szentes, 1*95. márcz 9. 

Nagyságos (Balogh János, 
országgyűlési képviselő urnák 

Szentesen. 
Igen tisztelt barátom ! 

A szentesi II. függetlenségi és 48-as népkör f.i 
évi márczius hó 7-én tartott választmányi ülésén 
Ke res z t ú r i Tó th Ferencz választm. tag 
felszólalása folytán szóba hozatott az orsz függet-
lenségi és 48-as pártban a legújabb időkben történt 
pártszakadás s erre vonatkozólat? a választmány azt 
határozta, hogy a pártkőrben hennmaradottaknak, 
mint a párt ellenzéki szellemét hatályosan képvise-
lőknek ós elveinek diadaláért igazán hazatiasan küz-
dőknek, működésűk irányát helyesli, s minden ere-
jével támogatni kivánja, ellenben határozottan eli-
téli azokat, a kik éppen ebben a kritikus időben 
midőn a pártnak minél hatályosabb müködhetése 
szempontjából minden emberére szüksége van, egy-
részt a kormánypárt, másrészt a most kelet kezett, 
párt, éppen pártunkat absorbe.llni akaró törekvései 
ellen, kicsinyes személyi indokokból, sértett személyi 
hiúságból, kiléptek a pártkör kötelékíből s az által 
magasztos czélokért, hazánk fü^getlenségeért küzdő 
pártunk akczió képességét gyöngítették. 

A szentesi II. függetlenségi és 48-as népkör 
ezt komolyan meggondolt cseleked tnek nem tekint-
heti, söt a jelen körülmények között hazafiúi aggo-
dalmakat keltőnek s éppen azért, mikor a választ-
mány a pártkör üdvözletével engem mei'bizott, öröm 
mel jelentettem be, hogy Te egy hozám intézett 
levélben tudattad veitm, hogy az orszáros függet-
lenségi és 48-as pártkörbe beléptél, mert mint leve 
ledben jelezted, — saját szavaidat idézem — ,u g y 
érzem, hogy m inden 48-a s p á r t i fér-
f iú kö te l es szemé lyes s é re lme i t ott 
h á t t é r b e s zo r í t a n i , hol a s zemé lyes 
sé re lmek és egyén i d i f f e r e n c z í á k 
ú t j á b a esnek a haza é r d e k é n e k é s 
p á r t törekvése inek .* 

Ez a meggyőződés és hazafias érzelem indított 
eljárásodban és eme lépésed magtételében, a m lyet 
midőn — mint leveledben irod — tudomásomra 
hozol, meg vagy győződve, ho«y én is mint mindkét 
kör elnöke, illetve választmányi elnöke, ugy válasz-
tóid és elvtársaid is méltányolni fognak. 

Ezen bejelentésemet, melyet az 1. 48-as körben 
is megtenni fogok s eddig is csupán azért nem je-
lenthettem be, mert azóta ott választmányi ülés 
nem volt a II. 48-PS kör választmánya, a legörven-
detesebb tudomásul vette, s engem mint elnököt 
fölkért arra, hogy ezen általunk helyeselt lepésedért 
melegen üdvözöljelek, s fölkérjelek a kör nevében is 
arra, hogy ezen jó szándékodban megmaradván, a/ 
országos függetlenségi és 48-as párt törekvéseit igy 
együttes erővel diadalra vezethessétek, illetőleg az 
együttes működés nagy ereje által törekvéseink meg-
valósithatását minél előbbre vigyétek. 

A lapokban olvastam ugyan, hogy Te alig 
hogy beléptél, megint kiléptél az orsz. függetlenségi 
és 48-as párt körből, azonban én azt kósza hírnél, 
v&gy egy rossz hírlapi kacsánál egyébnek nem te-
kinthetem, mert feltételezem azt, hogy ha a párt-
körbe való belépésedről értesítettél, nem mulasztot-
tad volna el ez esetben azt sem, jhogy kilépésedet 
is tudasd velem, hogy azután én azt is közölhessem 
a párt tagjaival, ugy egyik, mint a másik körben. 

Igy azonban én e bizonyára valótlanul terjesz-
tett hírnek fel nem ültem s a szentesi II-ik 48-as 
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kör nevében újólag kifejezem megbizatásom folytán van. Miért t. képviselőház? Azért mert a 

meleg üdvözletemet irányodban helyesen tett lépé- választók meghallgatása nélkül sőt azok nyílt 

sédért. Hazafias üdvözlettel: 

<2)r. Filó Tihamér, 
ügyvéd, a szentesi Il-ik füg-

getl és 48-as körelnöke. 
* * 

* 

Hát biz abban a föltevésben csalódik 
Filó Tihamér dr., hogy a Balogh János ur 
kilépéséről szóló és lapunk által is közölt 
hir csak kószahir; mert a furcsa eset bizony 
valósággal megtörtént, nem kis mulatságára 
azoknak, akik a politikában is azt a princzi-
piumot követik, hogy: „a v á l t o z a t o s s á g 
g y ö n y ö r k ö d t e t * . Hanem hogy ezzel a 
l e g e s l e g ú j a b b p o l i t i k a i s z í n v á l t o -
z á s á v a l Balogh ur nem nagyon siet dicse-
kedni, no a fölött mi egy cseppet se csodál-
kozunk. Ne csodálkozzék Filó Tihamér dr. se. 

Szerk. 

tiltakozása ellenére a függetlenségi pártot ki-
véve minden programm nélkül bele ment a 
parlament az egyházpolitikai reformok keresz-
tül vitelébe és ez által feltámasztotta maga 
¡ellen a magyar közvélemény egy na^y réte-
igének bizalmatlanságát, sőt elkeseredését. 
(Helyeslések szélsőbalfelől.) 

S a mig az egyházpolitikai reformok 
nagy actiójával a választó polgárok milliónyi 
tömegében az elkereredést szinte izzóvá fo-
kozták, addig kérdem ; hogy ugy a kormány, 
mint maga R törvényhozás üdvös államalko-
tásokkat igyekezett-e az egyházpolitikai refor-
mok által ütött sebeket enyhíteni. Beismerem, 
hogy a jelen kormány, mint kormány a mai 
helyzetért nem vádolható. De a kormány tag-
jai, mint a parlament tényezői, mint a ma 
uralkodó politikai rendszer képviselői, nem-
csak felelősek e helyzetért, hanem azért a 
legsúlyosabb vád is terheli őket (Ugy van ! 
a szélsőbalon.) 

Ne hígye senki, — és ha hiszi, nem is-
meri a közvéleményt és a magyar népet, — 
hogy az az óriási erő, melylyel a néppárt 
szervezkedik, egyenesen az egyházpolitikai 
reformok kifolyása. Ez nem pusztán azoknak 
kifolyása, hanem a rossz kormányzat által 
támasztott általános elégedetlenség egyik szo-
morú ismérve. Az egyházpolitikai reformok 
csak mint alkalmi zászló kínálkozik igen 
kedvezőnek az agyonadóztatott és agyon 
közigazgatott polg.lrok harezra kelésére, de 
maguk a reformok, bármennyire felkeltették 
különösen a katholikus hivők elégedetlensé-
gét, nem volnának képesek kifejteni ezt az 
óriási erőt, melylyet a néppárt szervezkedik. 
S ez természetes is, mert elégedetlen embe-
reket bármily zászló alatt nagyon könnyű 
tömöríteni és harezba vinni a jelen parla-
menttel szemben, mely egy önző párt uralma 
alatt immár képtelen lett az állam békéjét s 
a polgárok jólétét biztosító kormányzatra. 

Méltóztassanak csak megnézni, hogy 
Magyarországon a társadalom melyik rétegé-
nek van oka a megelégedésre ? S ebből ki-
folyólag, melyik osztály az, mely megnyug-
vással nézi az állam kormányzatát ? (Felkiál-
tássok balfelŐl : A részvénytársaságok ! A 
bankárok ) Talán a mezőgazdák, kik midőn 

Sima Ferencz beszéde 
(Elmondotta a képviselőház márcz. 6-iki ülésén.) 

S i m a Ferencz . T. ház ! Ezen párt már 
elvi álláspontból sem szavazza meg a 67-es 
alapon álló kormánynak az államköltségve-
tés végrehajtására vonatkozó törvényjavasla-
tot. (Ugy van a szélsőbalon.) Méltóztassanak 
azonban megengedni, hogy ezen elvi állás-
ponttól eltekintve, a tárgyi okok, kormány-
zati tények és a jelen politikai rendszer hi-
báinak fe'tárása mellett indokoljam meg azt 
a körülményt, mely egyáltalában arra utalja 
a parlamentnek minden elfogulatlan tagját, 
hogy a jelen tárgynálalegszigorubb kritikát gya-
korolja a kormánynyal szemben és megtagadja 
tőle a bizalmat a jelen költségvetés tárgyalásá-
nál. (Ugy van! a szélsőbalon.) T. képviselőház! 
Ahhoz, hogy egy kormány részére a parla-
ment az állami költségvetés végrehajtására 
vonatkozó törvényjavaslatot megszavazza és 
az által felhatalmazást, erőt és eszközt adjon 
számára az állami kormányzat további veze-
tésére, mindenek előtt szükséges, hogy a 
kormány bírjon a maga fel datának teljes 
tudatával, de egyúttal bírjon azon képesség-
gel is a mely ezen feladat teljesítésére szük-
séges. Én ugy vagyok megyőződve, ogy ha 
a mai kormány bírna is a feladatnak teljes 
tudatával ha egyénileg rendelkeznék is azzal ¡ { ¡ m ^ I pa r íament d ' ^ h o g f a gabona árak 
a képességgel é* erővel hogy a parlament emelése érdekében, a román búzának nyuj-
részéről nyújtott felhatalmazás alapján az t o t t kedvezmények töröltessenek, s igy a me-
államot kormányozza, még akkor is képtelen zőgazdasággal foglalkozó polgárok eiistenti-
volna az államkormányzatának vezetésére, á j a bíztosittassék, itt visszautasitattak: vagy 
mert a parlamenti rendszer mellett nem elég a z i p a r o s o k é s kereskedők, kiknek eksziztál-
a kormányok egyéni ereje, és nem pusztán h a M s a a s z a b a d v á m r e ndszer mellett egyál-
ebben rejlik a garanc/.ia arra, hogy a kor- t a l á n lehetetlenné van téve? Nincs a társa-
mány a maga fe adtának teljesítésé, e képesít-dalomnak egyetlen rétege sem, mely megelé-
tessék, hanem ahhoz egészséges párt és par- g e d é s s e l tekintene az állam hajójának vezeté-
lanlenti viszonyok kellenek ; legfőképen kivá- s é r e> M e r t h a V P S Z e m a nemzetiségi kérdést, 
natos és szükséges, hogy magában a nemzeti m e l y évek sora óta foglalkoztatja a parlamen-
közvéleményben nyerjen erőt és támogatást ^ a társadalom azon nagy rétegeit, a me-
a kormány (He yeslés a szélsőbalon.) Már l y e k a nemzetiségek lakta vidéken állandó ösz-
pedig t. képviselőház, mindnyájan tudjuk,Wkötetésben állnak és élnek nemzetiségi 
hogy 67 óta párt és parlamenti szempont- lakókkal, ha veszem azt, hogy az évek hosz-
ból válságosabb viszonyok között Magyaror- s z u s o r á n á t h a n g o z t a t o t t panasszok egyál-
szág «ohasem volt, mint a milyen vá l- , a I á b a n n e m bírták felkelteni és a kormányt 
ságossá vált sőt állandósult a mai helyzet o l y tevékenységere vezetni, hogy ezen bajok 
S e helyzettel szemben el kell ismernünk t. 
ház azt is, hogy nemcsak a kormány nem 
bir, de a jelen párt és parlamenti viszonyok 
között maga a parlament sem rendelkezik, 
mint a népképviselet letéteményesse, a ma-
gyar közvélemény azon támogató erejével, 
hogy az országakaratára való jogos hivatko-
zással folytassa a jelen ciklusban további 
törvényhozási functióját. 

Legyünk őszinték és legyünk lelkiisme-
retesek a mai általános politikai helyzet meg-
ítélésében. (Halljuk ! Halljuk !) T. ház ! Alig 

szanálása érdekében többet tegyen, mint hogy 
az ugy nevezett jogszolgáltatás utján nemze 
tiségi izgatókkal benépesítették az államfog 
házakat. Én abban a véleményben vagyok, 
ehhez nem kell nagy politikai bölcsesség hogy 
a nemzetiségi kérdést és a nemzetiségi ba-
jokat az államfogházak benépesítésével or-
vosolni nem lehet. (Igaz ! Ugy van ! a szél-
sőbaloldalon.) Ezeket a bajokat p llanatra el 
lehet nyomni. De orvosolni nem lehet, sőt 
ez az orvoslási rendszer mindinkább alkal-
mas a nemzetiségi állapotok elmérgesitésére. 

van a parlamentnek egyetlen egy tagja, a ki (Igaz ! Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 
lent saját választó kerületében a mostani vi-| De nem uj dolog, az agrárszoczialismus 
szonyok között teljesen rendelkeznék politi- kérdése sem. Évek hosszú sora óta foglalkoz-
kai szerepe és személye iránt a választók tatja a kormányt. E miatt a sajtóban, a par-
bizalmával. (Ellenmondás jobbfelől. Fölkiáltá- lamentben évek óta hangzik fel a panasz, de 
sok a szélsőbalfelől: Nagyon kevesen!) Alig vájjon, méltóztassanak megmondani; van-e 



3 oldal. 

e tekintetben ma már a kormánynak valami 
programraja, hogy ebben a kérdésben mi kép 
akarja az uralkodó és mindnagyobb mérveket 
öltő bajokat szanálni! Talán azzal, hogy most 
Hódmező-Vásárhelyen az agrárizgatókat és 
lázadókat a törvényszék elé állítva — egy 
sereg embert ismét martyromságra visznek, 
hogy a nemzetiségi izgatók táborával össze-
köttessenek ? Igy tisztelt ház az állam közjó-
létét, közbiztonságát veszélyeztető nagy bajokat 
orvosolni nem lehet. S nem szomorú jelen-
ség-e az, sőt a kormányra nézve valóban nem 
megbélyegző bizonyitvány-e, hogy mikor e 
bajokról itt a házban szó volt, maga Magyar-
ország miniszterelnöke itt a parlament színe 
előtt jelentette ki, hogy ő az agrárszoczializ-
mus kérdésében csak azért nem foglalt állást, 
mert e tekintetben abszolúte tájékozatlan s 
egyáltalában nem ismerős magával a bajjal 
és azon eszközökkel, a melyek segítségével 
ezen bajok orvosolhatók volnának. (Igaz! 
Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 

U g r ó n Zoltán: A nemzetiségi kérdést 
sem ismeri! 

S ima Ferencz: De hát t. ház, annyit 
mégis konstatálhatunk, hogy a kormány a 
bajok felismerése czéljából a maga főispánjait 
és hivatalnokait meghallgatta; s a tanácsko-
zás eredményeként a hivatalos körökből ki-
szivárgott hírek szerint a miniszterelnök ur 
tanácskozásának eredménye nulla. Igaz t. ház, 
hogy maga ép az a miniszter, a ki első sorban 
volna hivatva az agrárszoczializmus kérdésé-
ben programmszerü állásponttal a törvény-
hozás elé járulni, sőt a maga hatáskörében 
a szükséges intézkedéseket megtenni a bajok 
orvoslására] a földmivelési miniszter absolute 
nem tesz semmit s nem bir tanácsot adni a 
baj szanálására vonatkozólag sem magának 
sem másnak. (Ellenmondás jobbfelől) sőt 
megvan, az az igazán elszoraoritó jelenség 
ezen tanácskozás után, hogy a vallásügyi 
miniszter, a kinek azután már csakugyan 
egyáltalában nem tartozik hatáskörébe az 
agrárszoczialisztikus bajok orvoslása, saját 
józan ösztönéből kifolyólag tett némi intézke-
dést a maga kormányzati hatáskörében ezen ba-
jok orvoslása érdekében: a kormányelnök ur ve-
zetése alatt tartott hivatalos anquette-ből kiszi-
várgott hirek szerint nem elismerésben, hanem a 
főispánok részéről elitélésben részesült. Ráfog-
ták, hogy terjeszti az agrárszoczializmust azzal, 
hogy a kezelése alatt lévő latifundiumok egy ré-
szét apróbb parczellákban szegény embereknek 
bérbe adta ki és ezáltal nagyszámú család 
nyomorának enyhitesére segélyt nyújtott. Mon-
dom ezért megvádoltatott, hogy neveli a földre 
vágyó agrárszoczialisták számát. 

U g r ó n Zoltán: Oda volt már igérve 
egy darabban egy kortesnek! 

S i m a Ferencz: Én csak azt a pillana-
tot váróra, mikor az igen t. belügyi és föld-
mivelésügyi minister ur az agrárszoczializmus 
kérdésében hozzáintézett interpellatiómra meg-
adja a választ, ha ugyan ez az interpellatió is 
azon sorra nem jut, a milyenben daczára a 
házszabályok világos rendelkezéseinek része-
sülnek a többi interpellatiok, hogy 2 évig is 
hevernek a t. miniszter urak előtt elintézet-
lenül és válasz nélkül. Ha tehát megérjük, 
hogy a t. minister urak válaszukat megadják, 
én, ki ezekkel a kérdésekkel a helyi viszo-
nyok alapos ismeretéből kifolyólag foglalko-
zom, el fogom mondani programmszerüleg, 
hogy meggyőződésem szerint mikép lehetne 
azokat a babokat szanálni és az agrárszoczi-
alismus kérdésében egyszersmiudenkorra egy 
oly állami alkotást létrehozni, raelynek segít-
ségével ezen baj veszélyét hosszú időre hát-
rább lehetne tolni. (Halljuk ! Halljuk!) 

Én, t. képviselőház, azt hiszem, hogy 
az appropriátió-vita keretébe ezen kérdésnek 
programmszerü foglalása egyáltalában nem 
tartozik. Tartozik ennek a vitának keretébe 
a legszigorúbb kritikának gyakorlása, a kor-
mányzat minden tényével szemben. 

Azt a kérdést vetem fel, hogy akkor, 
mikor egy kormány az appropiationál a maga 
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részére bizalmat kér, a jelen kormány mi czi-
men, rai okon kérheti ezt a bizalmat. Kér-
lieti-e azon az okon, hogy kormányzati tény-
kedései és kormányzati rendszere bir min-
dazon létfeltételekkel, a melyek az államkor-
mányzat által az állampolgárok jólétét, ma-
gának az országnak pedig békéjét és nyugal-
mát biztosítják ? E tekintetben a válasz hatá-
rozottan tagadás lehet és az biztos hitet kelt 
fel bennünk, hogy a kormány egyáltalában, 
már az összealkotásánál fogva is képtelen 
azon nagy feladat teljesítésére, mely ily ne-
héz viszonyok között Magyarország kormá-
nyára vár. (Igaz! Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 

Nekem az a határozott meggyőződésem 
hogy ez a kormány, sőt a kormánypárt, a 
további uralomra létjogosultságot és erőt, vagy 
csak a fúzió által nyerhet, vagy pedig a par-
lamentnek feloszlatásával érhet el. Tudom, 
hogy a parlament feloszlatásától sokan félnek, 
de ha azt méltóztatnak állítani, hogy az egyház-
politikai reform a magyar közvélemény, a 
magyar nemzet közóhajának a kifolyása, ak-
kor azt hiszem, hogy nincs senkinek sem 
oka félni az uj választásoktól, a mely uton 
a kormány uj elemeket és uj erőket hozhat 
be a maga száraára, s igy felfrissülve, fúzió 
nélkül is képes legyen önmagában a kormány-
zat további vezetésére. Ha pedig ettől fél a 
t. kormány, akkor számára meggyőződésem 
szerint nincsen más ut és mód, mint a fúzió 
által frissíteni fel erejét és ez által nyerni 
meg azt a támogatást, mely szilárd-kormányt 
teremt, a mely immár az egész magyar köz-
véleménynek is egyik legfőbb óhajtása. S itt 
hangsúlyoznom kell, hogy én t. ház egyálta-
lán nem oszthatom Helfy lg ácz t. képviselő-
társam azon felfogását, hogy ezen oldalon 
veszélyes a fusiónak létrejötte, vagy a hogy 
a közjogi alapon álló pártok tömörülése ma-
gának a függetlenségi pártnak a ctióképessé-
gét és erejét veszélyeztetné! Sőt ellenkezőleg 
t. ház, tisztul a parlameutbeu a helyzet. (Igaz ! 
Ugy van ! a baloldalon.) 

Közjogilag két párt fog a parlamentben 
egymással szemben állani törvény és törté-
neti traditiók alapján. (Igaz! Ugy van! a 
szélsőbaloldalon.) És hogyha a nemzet belátja 
azt, hogy Apponyi a maga becsületes politikai 
törekvésével, a melyhez a nemzet részéről 
legalább semmi kétely nem fér, azokat a nem-
zeti aspiratiókat, a melyeket a parlamentben 
és a nemzet előtt hirdet, netn lesz képes az 
1867-iki törvény keretében megvalósitaui, nem 
lesz képes abba a törvénybe a maga lelkét 
belehelni, akkor t. képviselőház nemcsak a 
nemzet, de Apponyi és pártja is meggyőző-
dik arról, hogy az a harcz és küzdelem, a 
melyet a közjogi alap restaurálása érdekében 
ő 40 esztendő óta folytatott, oly idea, a mely 
megvalósíthatatlan, és akkor nemcsak maga 
a nemzet nyer biztos erőt és támpontot a 
függetlenségi törekvések mindnagyobb arányú 
támogatására, de magának a nemzeti-pártnak 
nagy többsége is csatlakozni fog hozzánk, ha 
őt csakugyan a nemzeti törekvések által is-
tápolt nemzeti aspiratiók megvalósítása ve-
zeti politikai törekvéseiben. (Élénk helyeslés 
a bal- és szélsőbaloldalon) 

T. képviselőház! Nemcsak szomorú, de 
sőt mondhatom a fúzió kérdésének a parla-
mentben való tárgyalásánál megdöbbentő je-
lenséget látok abban, hogy egy gr. Csáky, 
akinek egyéni karaktere, politikai prést ige e 
oly magas fokon áll a nemzeti közbecsülés-
ben, nem lát a nemzeti pártra nézve a po-
litikai tisztesség tekintetében semmi csorbát 
abban, hogy ha ez a párt elveinek félretéte-
lével és ezen elveknek a kormányuyal együt-
tesen leendő megvalósításának garancziája 
nélkül lép be a kormánypártba. 

Mert t. ház, ne szépítsük a helyzetet és 
ne szimpátiák és antipatiák döntsenek e kér-
dések felett. Abban teljesen igaza van Tisza 
István t. képviselő urnák, hogy ő a fúzió kér-
désében ugyanazt mondta, a mit Csáky Al-
bin gr. t. képvise ő ur; csak a kifejezések, 
a szavak voltak különbözők, de a lényeg, a 
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tartalom teljesen egy, mert egyik ugy, m i n t 
a másik, az elvek félretételével hívták a n e m -
zeti partot a kormánypártba való belépésre. 

Hát t. ház, aki maga olcsó, aki meg-
győződésének különösebb értéket nem tulaj-
donit, ilyen felhivást intézhet egyesekhez ép 
ugy, mint pártokhoz, de Csáky Albin gróf, a 
ki mint volt kultuszminiszter (Halljuk! Hall-
juk !) akkor, a mikor a tanitók fizetésrende-
zésének kérdéséről volt szó, s itt a parlament-
ijén a 300 frt fizetés — minimum feJebbe-
melése iránt egy nagy, a kormánypárt több 
tagja részéről is támogatott aktió indult meg, 
kijelentette, hogy ha az ő javaslata elejtetik, 
ebből az ő tárczájára nézve levonja a követ-
kezményt. A ki tehát t. ház, egy jól meg sem 
fontolt, a nemzeti kulturát sértő rideg állás-
pont védelme érdekében tárczáját dol ta a küz-
delem mérlegébe csak azért, mert ezen állás-
pontját ő saját meggyőződése szerint az ál-
lam financziális érdekéből leghelyesebbnek 
tartotta. Vájjon azon államférfinak, ki oly ri-
degen ragaszkodik saját álláspontjához, mely-
nek elvi jelentősége nincs is, vájjon szabad 
lett volua-e épen neki t. ház az elvek szegre-
akasztása utján hivni a nemzeti pártot a kor-
mánypárt keblére ? (Ugy van ! Ugy vau ! a 
szélsőbaloldalon.) 

Azt mondja gróf Csáky Albin t. képvi-
selő ur, hogyha a nemzeti pártot tisztán 
hazafias szándék vezérli politikai akcziójában 
akkor, midőn az országot nemzetiségi 
izgatások, az agrár szoczializmus által fel-
színre hozott bajok háborgatják, közbizton-
ságában, köznyugalmában veszélyeztetik a 
melyekkel szemban egyik legfőbb és legbiz-
tosabb szer szerinte az állami közigazgatás-
nak behozatal , a mely pedig magának a 
nemzeti pártnak programmját képezi, akkor 
e fontos kérdések közös rendezése érdekében 
a nemzeti pártnak egy időre félre kell tenni 
saját nemzeti aspiraczióit és be kell lépni 
a konnáuyba. Megengedem azt, hogy ugy 
a nemze iségi kérdés, mint az agrár szoczia-
lizmus által felsziure hozott bajok mind oly 
nagyfontosságú állami feladatot képezuek, 
melyeknek gyors és radikális megoldása ér-
dekében a parlament minden pártjának ta-
lálkoznia kell egy közös egyetértésben, de 
h i ez fontos állami érdek t. ház, akkor az 
hogy a nemzeti párt elvfeladás, illetőleg elv 
félretétel árán a kormánypártba be ne lép-
jen, nemcsak a nemzeti pártra, hanem az 
egész országra nézve becsületbeli kérdés. 
(Igaz ugy van! Zajos helyeslés a bal és 
szélső baloldalon ) 

Volt már Magyarországon fúzió az el-
vek szegreakasztásával. Azonban t. ház, az 
nem olyan mint a kabát, hogy szegre aka-
sztjuk s akkor vesszük le onnan, a mikor 
nekünk tetszünk, hogy ismét visszaakasszuk 
a nyakunkba. (Ugy van! a szélsőbalolda-
lon.) Az elv félretétéle lejtő, melyre ha jóhi-
szeműleg tévedett is egy politikus, sohasem 
tudjuk, hol van a megállapodás mert ott 
egyáltalában nincs is megállapodás, a mint 
ezt a mult tapasztalások igazolják. 

Egy ilyen fúziót már láttunk ; egy aásik 
hasonlóra bizonyára nincs a nemzetnek sem-
mi szüksége; mert éppen azon első fúzió 
eredménye, hogy a nemzet szemében le sü-
lyedt a politikai közéletnek a tisztessége és 
alá szállt súlya. Ennek eredménye az, hogy 
adott progi aiumal szemben a legnagyobb 
iumorálitással játsza magát az úgynevezett 
szabadelvű meggyőződés, ¡ennek vimánya, 
hogy a magyar parlament a nemzet közvé-
leménye előtt elvesztette hitelét és tekintélyét, 
(Ugy van! a szélsőbaloldalon.) Mert bent 
nem képes az állami consolidatio nagy mun-
kájának teljesitésére, kifelé pedig éppen kép-
telen a magyar állami élet kidomboritására 
és érvényesítésére. Idáig kellett sülyedui, 
mert a párt, a mely Magyarország politikai 
sorsát vezeti, hogy a hatalom birtokában ma-
radhasson, szégyen nélkül el birta nézni, 
hogy a többség kebeléből alakult minisztere-
imül elmaradjon a honvédhősök szobrának 
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leleplezésétől, de elvigye a nemzeti kegyelet ¡szabályt akar megvalósítani, mely magának el. (Élénk helyeslés a baloldalon. Hosszan 
koszorúját Bécsbe, Radeczky lovag szobra elé. az ellenzék politikai programmjának egy része, 

T . képviselő ház! Apponyi és pártja Ez t. ház igen planzibilisan hangzik, csak 
magyar katonai akadémiát kívánnak. Azon]hogy t. képviselőtársam egy mozzanatot ki 
követelésekhez képest, a melyeket nemzeti 
aspiratiok tekintetében mi táplálunk, ez mond-
hatni, semmi. És mégis pusztán e szerény 
nemzeti követelés miatt nem jöhet létre a 
fúzió. Miért ? Van talán egyetlen kormány-
párti kerület is Magyarországon a mely a 
nemzeti katonai akamédiát ne kívánná ? 
Nincs, ilyen magyar ember nincsen. (Ugy 
van! a szélsőbaloldalon.) De az első fúzió 
által tulfinomitott politikai erkölcsben annyira 
meggyöngült a kormányok nemzeti önérzete, 
hogy nem akad kormány, melynek tagja 
oda merne állani az uralkodó elé és ezt 
mondja hogy a nemzet kívánja, ennek meg 
kell lenni. (Ugy van! a szélső baloldalon.) 

T. képviselőház ! A magyar korona 

hagy contemplácziójának keretéből, jelesen a 
végrehajtási mozzanatot. Mert t. ház az el-
lenzéket nem tisztán csak az elvek választják 
el a kormánytól, hanem az egész kormány-
zati actió, az egész kormányzati politika 
(Igaz, ugy van! bal felől). Annak minden 
egyes ténykedése, a mely különösen a végre 
hajtásban jut kifejezésre. Ennek következtében 
igen gyakran, sőt a legtöbb esetben a leg 
fontosabb intézkedések sem szavaztatnak meg 
a kormánynak, mert épen a végrehajtásra 
nézve vannak eltérések, vannak nehézségek. 
Miért támadjuk meg mi a t. kormányt? Tá-
madjuk igen egyszerűen egyebek közt azért, 
mert az ő kormányzati politikáját, mert az 

végrehajtási politikáját tartjuk helytelennek, 
selője iránti lojalitásban, és hűségben ren- mert azt tartjuk, hogy a pártnak érdekét az 
dületlen minden igaz magyar; de lojalitás ország közérdeke fölé helyezi. (Élénk helyes-
érdekében a magyar nemzet vágyait feláldozni, lés balfelől.) Miért nom fogadjuk el, t. ház, 
áruba bocsátani sohasem szabad. (Helyeslés \ magát az apropriacziot ? Hiszen a költségve-
a szélső baloldalon.) Es mivel a mai kormány J tésre az országnak szüksége van, hiszen a 
és pártja a maga servilis loyalitásával, nem- költségvetés az ország exisztencziájának fel-
csak a nemzeti aspiratiókat áldozza fel és tételeit foglalja magában, (Élénk helyeslés 
bocsájtja 20 év óta egész rendszerrel áruba, balfelől) és mindennek daczára nem szavaz-
de maga a kormányelnök ur a nemzet ke-jzuk meg, mert.az appropriáczióban kifejezésre 
gyeletét is lábbal tiporta, ennélfogva ez a jut a kormány végrehajtási politikája iránti 
kormány a nemzet bizalmára egy Italán bizalom. (Élénk helyeslés balfelől.) Hát ho-
nem számithat és ezen kormánynyal szem- gyan szavazhatnók meg mi pl. az egyházpo-
ben < nnek a pártnak minden erejét akczióba 
kell vinni, hogy bukjék s utat nyisson egy 
egészségesebb szellemnek ! Ennélfogva ennek 
a kormánynak az appropriácziót nem szava-
zom meg. (Élénk helyeslés a bal és szélső-
baloldalon.) 

Beöthy Akos beszéde 
(Elmondotta a képviselőház márcz. ó-iki ülésén.) 

B e ö t h y Ákos: T. képviselőház! (Hall-
juk! Halljuk!) Kegyes figyelmét. (Halljuk! Hall-
juk!) azért kérem csak egy-két megjegyzésre, 
mert magához a kérdés érdeméhez szólani 
nem kívánok. Nem kívánok pedig igen egy-
szerűen azért, mert azon t. barátaim, akik 
előttem a ház ezen oldaláról szólottak, kitűnő 
és alapos előadásuk és érvelésök által a kér-
dést annyira kimerítették, hogy magam részé-
ről azokhoz hozzáadni képes nem vagyok. 
De különben is abban a meggyőződésben 
élek, hogy azok a kérdések, a melyek a vita 
folyamán felhozattak, igen hamar időben még 
többször fogják a t. ház tárgyalásainak sub-
sratumát képezni s ennek következtében 
lesz alkalmam nézetemet elmondani. 

Mert csak azért kéltem szót, hogy Helfy 
Ignácz t. képviselőtársam tegnapi beszédének 
egy passusára reflektáljak. (Halljuk ! Halljuk!) 
Jelesen Helfy Ignácz t. képviselőtársam teg-
nap azt a tételt állította fel, hogy bizonyos 
esetekben az ellenzéknek erkölcsi és politikai 
kötelessége a kormányt támogatni. Már most 
az ellen, t. ház, két indokból szólalok fel. 
Először azért, mert én e felfogást egy telje-
sen imparlamentaris felfogásnak tartom és 
másodszor tegnap már közbeszóltam és ta-
gadásba vettem azt, s ha már most ezt az ő 
előadása után nem fejteném ki pár szóval, 
akkor ugy nézne ki a dolog, mintha Helfy 
Ignácz t. képviselőtársam tegnapi érvelése 
által engem meggyőzött volna. 

Nekem, t. ház, egész általánosságban az 
a nézetem, hogy az ellenzéknek mindannyi-
szor politikai és erkölcsi kötelessége a kor-
mánynak ellenzéket képezni, mikor a kabi-
netnek existencziájáról van szó, mikor bizalmi 
kérdésekről van szó, mikor a kormánynak 
hatalmi eszközök állnak rendelkezésére. (Igaz! 
Ugy van! a bal- és szélső baloldalon.) Ez 
t. ház, oly annyira a dolognak természetében 
fekszik, hogy magát ezt talán megmagyaráz-
nom felesleges. Már most Helfy Ignácz t. 
képviselőtársam azt mondta, hogy igen, csak-
hogy ezen szabály alól kivétel vau akkor, 
mikor például a kormány egy olyan reud-

litikát, mikor ott egyebek közt egy pár ezer 
anyakönyvvezetőt nevez ki a kormány, mely 
kinevezést a pártérdek előmozdítására hasz-
nálhatja, a hol a kortes szolgálatokat jutal-
mazhatja, a hol kortes apparátust rendezhet 
be. (Zajos helyeslés balfelől.) 

T. képviselőtársam a tegnapi napon hi-
vatkozott Deák Ferencznek tekintélyére, (Hall-
juk ! Halljuk ! balfelől.) a ki a 40-es évek-
ben oly értelmű nyilatkozatokat tett, hogy ő 
ha jó valami és a kormánytól jön elfogadja. 
Deák Ferencznek igaza van, és nekem is 
igazam van, mert a két helyzet közt igen 
nagy a külömbség (lilénk helyeslé> balfelől.) 
Nagy a külömbség a 48 előtti helyzet és a 
mostani helyzet között. 48 előtt nem volt 
parlamentáris kor nány, azt parlamentárisan 
akkor nem lehetett megbuktatni, ennek kö-
vetkeztében ha volt egy üdvös reform, el kel-
lett a kormánytól fogadni. De most, t. ház 
parlamentáris rendszer van, és ha mi elfo-
gadjuk t. képviselőtársam theoriáját, ez az 
egész parlamentáris rendszert abszurdumra 
viszi. (Zajos helyeslés balfelől. Miért viszi 
abszurdumra ? (Halljuk ! Halljuk !) Igen egy-
szerűen azért, mert köunyüvé sőt lehetővé 
teszi a párturalom megörökítését. (Élénk he-
lyeslés balfelől) Mert mit kell a kormánypárt 
nak tenni ? Mindanyiszor, mikor érzi, hogy 
kisebbségben van, egyszerűen elsajátítja az 
elleuzék programmjának egy tételét, és az 
ellenzéknek erkölcsi és politikai kötelessége 
őt támogatni, nohát örök idejig uralmon ma-
radna, és a parlamentáris rendszer egész 
szabad vérkeringése lehetetlen lenne. (Élénk 
helyeslés balfelől.) 

T. képviselőház! Imparlamentáris és im-
politikus ez, — (Zaj. Halljuk ! Halljuk !) s 
legyen a t. képviselőház meggyőződve arról, 
hogy abban, a mit most mondok, a legőszin-
tébb rokonszenv jut önök iránt kifejezésre 
— az imparlamentáris és inpolitikus önöknél 
már azon következéseknél fogva is, melyek 
ezen gyászos taktika által bekövetkeztek. 
(Ugy van ! Ugy van ! a baloldalon.) 

E l i d r e y Gyula: Köszönjük a részvé-
tet! Nem kérünk belőle. 

B e ö t h y Ákos. Mert t. képviselőház, 
ma ott vannak, hogy egymást üldözik és 
bántják, és a párt egysége meg van bontva, 
oda kün pedig inpartibus az egész actió ki-
merül abban, hogy a választásoknál a kor-
mánypártot támogatják. (Ugy van ! Ugy van ! 
a baloldalon. Nagy zaj a szélső baloldalon.) 

Ennyit akartam mondani, t. képviselő-
ház ; különben a költségvetést nem fogadom 

tartó nagy zaj.) 

Országgyűlés. 
Rendkívül népes ü'ése volt a képviselő háznak 

márcz. 7-én. Záróbeszédek és névszerinti szavazás ! 
Apponyi Albert gróf és Ugrón Gábor szónoklatai 
egymásután ráadásul még esetleg a miniszterelnök-
nek egy fél óráig tartó kinós vergődése, mindenesetre 
elég ok arra, hogy a háznagyi hivatal már fél órá-
val az ülés megkezdése előtt jelenthesse, hogy min-
den jegy elfogyott 

A karzaton tömött sorokban egymás mellett 
ültek kiváncsi hölgyek és a politika iránt komolyan 
érdeklődő urak, a főrendek karzatán pedig a Ká-
rolyi, Széchenyi, Esterházy, Z'chy, Nyáry és Szapáry 
nemzetség tagjai foglaltak helyet. 

A folyosókon pedig egymás mellett szorongtak 
a zépviselők, ellenzékiek és kormánypártiak vegyest; 
valaki; a k; csak épké láb jött, az ott volt a csata-
téren, mindkét tábor kifejtette teljes erejét. 

A miniszterek érezték magukat a legkellemet-
lenebbül ; szomorúan látták az ellenzéki falánkszo-
kat, a melyeken keresztül juthattak csak el a mi-
niszteri szobáig. 

Mikor Bánflfy Dez«ő báró is megjelent kezében 
egy kicsinynek éppen nem nevezhető miniszteri tár-
czával és idegenesen köszöntgetett jobbra, balra, 
valaki közderültséget keltve, megjegyezte : 

- Ugy van most a miniszterelnök, mint az 
egyszeri czigány, mikor a szolgabíró elé czitálták. 
A dádé ugyanis útközben igy monologizált: 

— Bárcsák már megvertek volna! 
Az elnöki csengettyű hivó hangja beszólította 

képviselőket. Némely jela?téktelen előterjesztés 
után rátérhetett a képviselőház az appropriczió foly-
tarólagos tárgyalására. 

Apponyi Albert gróf záróbeszéde majd csak-
nem két és fél órán keresztül tartott és legjelentő-
ségteljesebb volt ott, a hol az egyházpolitikáról, de 
még inkább a hol a nemzeti aspirácziókról, illetve 
a magyar katonai nevelésről és szellemről beszélt. 

Bevezető beszédében a nemzeti párt vezére 
a kultuszminiszter élczeivel és a belügyminszter hallat-
lan tévedéseivel foglalkozott; az előbbiről egyszerűen 
konstatálta, a mit már ugy is tudott mindenki, hogy 
ez elmésségek nem találtak. Perczel Dezsőnok pedig 
azt válaszolta, hogy a belügyminiszter nézetei előtte 
nem mérvadók mióta az állami anyakönyvvezetők-
ről azt állította, hogy azok nem közhivatalnokok. 

— Hisz akkor az előttük kötött házasságok 
érvénytelenek, mert a tőrvényben határozottan benne 
van, hogy a polgári házasság csak közhivatalnok 
előtt köthető meg érvényesen. 

A belügyminiszter még nem volt jelen a kor-
mánypárt pedig kinos csendben szorult meg a jobb-
oldali padoknak. 

Apponyi Albert gróf az egyházpolitikára tett 
némely gyakorlati megjegyzése után a melyben csak 
pártiát ragadta magával, a közelmúltban megkisér-
lett fúzió eszméjének kapcsán kifejtette nemzeti prop-
rammját, melylyel magával ragadott mindenkit, a 
kiben magyar szív dobog, és jól mondotta később 
Ugrón Gábor, hogy beszéde uj epokhát képez par-
lamentünk és államéletünk történetében, mert való 
igaz. hogy a nemzeti eszme és a politikai morál di-
alala volt.iCsak temészetesnek találta mindenki, hogy 
a szónoki tudás és államférfiúi bölcsesség heve és 
mélysége előtt meghajolt minden ellenzéki politikus 
és egymásután siettek kezet szorítani Apponyi Albert 
gróffal azok, a kik mai beszéde után vele nemcsak 
együtt éreztek, de a szó legteljesebb értelmében 
egyok is voltak. 

Egész Magyarország kell, hogy meghajtsa zász-
laját Apponyi gróf előtt, a ki a magyar nemzetért 
szállott sikra azok ellen, kik merényletet követnek el, 
mikor oly theoriákat hangoztatnak, melyeket sem 
1848 előtt, sem azután 1868-» an vagy 1875-ben nem 
ismertek el a többséggel biró politikusok a mit Ap-
ponyi gróf a tanukul idézett egyéniségek szavaikkal 
Iégott he is igazolt, az egész ellenzék tüntető he-
lyeslése és tapsai között. 

Kifejtette azután Apponyi gróf nemzeti prog-
rammját a maga teljes komplexumában, a melyből, 
mint mondá semmit sem engedhet, mert a magyar 
önálló nemzet és igy szükságes, hogy államiságának 
önállósága kifelé is mindenkor és minden intézmé-
nyünkben kifejezésre jusson. 

Falrengő taps követte ezt a kijelentést mely 
megujult és perczekíg tartott, mikor Apponyi gróf 
igy szólt: 

— Ha ppdig valaha meggyőződnék arról hogy 
ez az én politikám helyteltn volt és az önöké helyes, 
akkor is ismerném köteleuégemet és nem ülnék oda 
annak a rendszernek a támogatójául, hantm az út-
ból félre állanék ! 

Apotnozis számba mehet az a mondás, a 
melylyel Bright, Anglia egyik legnagyobb retorának 
szavait aposztrofálván, ekképp fejezte be beszédét : 

Igyekeztem kifejteni azokat a törvényeket, a 
melyek ugyan nem hirdettettek ki az ég villámlásai 
között Szinai hegyen, de azért mégis igazságokat 
tartalmazva, a népeko-k sient törvényei, mert a 
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nemietek önállóságának feltételeit tartalmazzák 
— nem fogadom el a törvényjavaslatot. 

A mély csendet, melyben Apponyi gróf ezen 
szarait elmondotta, zugó éljen és zaios tapsolás vál-
totta fel. Szilágyi Dezső az ülést felfüggesztette és a 
képviselőház minden része, ülésterom, karzat és fo-
lyosó Apponyi dicsőségével volt tele. 

Szünet után Ugrón Gábor mondotta el hatal-
mas záróbeszédét mely szintén tovább tartott más-
fél óránál, és minden tekintetben méltó pendantja 
volt az Apponyi gróf szónoklati remekének Már 
ekkor kétségtelenné vált az, hogy a szavazás ezen 
a napon nem lesz megejthető. 

Ugrón Gábor mindenekelőtt köszönetet mon-
dott Apponyi grófnak, és erre talán senki sem volt 
illetékesebb nálánál, a mit a viharos éljenzés, mely 
szavaira felhangzott, legjobban bizonyított 

— Az erkölcsi megtisztulás alapja a politikai 
fejlődésnek 1 Szükségünk volt Apponyi gróf mai be-
szédére. hadd tudja meg a világ, hogy nem halt ki 
ebből az országból az őserő, hogy nem csak pulyá-
kat és törpéket nevel. 

Körülbelül ezek voltak azok a szavak, a me-
lyekhez Ugrón Gábor a Penelope történetén alapuló 
következő remek mondást fűzte : 

— Csak olyan férfiak kezére bizza ez a nem-
zete vezetést, a kikben van annyi erő. hogy meg tudják 
feszíteni az ijjat és el tudják érni azt a czélt, a 
melyet maguk elé tűztek 1 

Ugrón Gábor ezután nagy hatással fejtette ki 
a függetlenségi és 48-as párt közjogi programmját 
mely szerint az uralkodóház közönségen kívül Auszt 
riával mái közösséget önállóságunk sérelme nélkül 
el nem ismerhetünk és annak bizonyítása végett rá 
mutatott a közvetlen szomszédságunkban önállóvá 
kitejlődött Eúlkán államokra és a függetlenségi és 
48-as párt zajos éljenei közben azt kérdezte, hogy 
melyik azaz állam, a hol kormányképtelenséggel 
vádolnak egy pártot csak azért, mert egy fennálló 
törvény megváltoztatását tűzte ki politikai czélja 
gyanánt ? 

Ugrón Gábor ezután Tisza István és a minisz-
terelnök beszédjével polemizált nagy hatással, kimu-
tatván, hogy a pártvezérség nem azonosítható a kor-
mányelnökséggel, amire a legfényesebb példa Deák 
Ferencz, aki sohasem volt miniszterelnök. 

Az ellenzék kötelességéről beszélt azután további 
helyeslések által kisérve Ugrón, m&jd Uray Imrének 
mindenkit megbotránkoztató szerdai beszédére tért ki 
és nagy igazságot mondott azzal, hogy a főpapság 
akkor kezd igazán veszedelmes lenni, mikor hitének 
védelmére a börtönbe száll alá. 

— Ne adja az Isten, hogy valaha visszatérjen 
Magyarországra az a kor, a mikor valakinek hiteért 
fogságot és máglyát kellett szenvednie. 

A kormány iránti bizalmatlansága folytán ek-
kor újból elfogadásra ajánlotta határozati javaslatát 
Ugrón Gábor és mikor visszaült helyére, az egész 
ellenzék sietett tapsaival és éljenzéseivel kitüntetni. 

Uray Imre személyes kérdésben kért szót, de 
erőltetett elmésségei csak a türelmetlenséget szítot-
ták az ellenzék soraiban, ugy hogy végre maga az 
elnök is megsokalta a sok beszédet s felszólította 
Urayt, hogy maradjon a személyes kérdésnél. Mikor 
aztán kijelentette, hogy a kormányt ezután is támo-
gatni fogja, gúnyosan hangzott fel a baloldalról, hogy : 

— Az isten éltesse ! 
Szilágyi Dezső elnök indítványára ekkor a sza-

vazást péntekre HUasztották, mert amint jelentette, 
még miniszter is akar szólani 

— Melyik ? kérdé az ellenzék. 
Erre a kérdésre azonban még Szilágyi Dezső 

sem tudott válaszolni és a képviselők, Apponyi 
gróf és Ugrón Gábor éltetésével oszlottak szét. 

A márczius 8-án tartott ülésnek Bánffy Dezső 
báró miniszterelnök volt a szánalmas szónoka. 

Igazuk volt azoknak, a kik sajnálkoztak a fö-
lött, hogy Bánfify Dezső báró nem mondhatta el záró-
beszédét közvetlenül az Apponyi gróf é* Ugrón Gábor 
beszéde után, mert Apponyi és Ugrón nem képesek 
annyira feltüntetni a miniszterelnök törpeségét, mint, 
ő maga. 

Mostani beszéde, melyet sem el nem mondott 
sem fel nem olvasott, hanem dadogva kibetűzött az 
előtte fekvő papírlapokból, a legfényesebb bizonyí-
ték a tehetségei és a képességei mellett. Kinos lát-
vány Tolt, mikor a legkisebb ellenzéki mozgolódásra 
ijedten szakította félbe beszédét, és hol hátra tekin-
tett, hol pedig az elnököt keresték segítségért esdő 
szemei; a ma történtek után nem lehetetlen, hogy 
valósággá válik az a bonmot, mely jókedvre han-
golta az összes ellenzéki képviselőket, hogy t. i. az 
ország tekintélyének megóvása czéljából ezentúl zárt 
ölést kérnek, ha a miniszterelnök akar beszélni. 

A mi Bánfify Dezső báró beszédének stílusát 
illeti, ez egyszerűen a magyarnak és talán a kína-
inak vagy osztjáknak a keveréke — ámbár ezt biz-
tosan megállapítani nem lehet — és igy könnyen 
érthető az a hahota, melylyel az ellenzék a minisz-
terelnöknek furcsaságokban gazdag úgynevezett be-
szédét kisérte. 

Azon kezdte Bánffy Dezső báró, hogy a par-
lamenti t sztességre oktatta a nemzeti pártot, a mely-
nek tagjai indignálódva tiltakoztak ezen vád ellen; 

SZENTESI LAP. 
az elnök a csengetyühöz nyúlt, a miniszterelnök ivott 
egy kortyot az előtte álló pohárvizböl és folytatta 
beszédét. 

— Hogy politikai egyéniségem mennyire ki-
domborodott, annak elbírálására nem ón vagyok 
illetékes. 

óriási nevetés, elnök csenget, a min'szterelnök 
másodszor iszik és áttér az egyházpolitikára. 

— Ki beszélt erről P kérdik az ellenzéken. 
— Ugrón Zoltán képviselő urat felszólítom, hogy 

ne verje a padokat, szól az elnök. 
Harsogó kaczaj tölti be az ülés termet; BánfiTy 

Dezső báró harmadszor is iszik és lopva iromá-
nyaiba tekint. 

— Megengedjük, hogy felolvas« ! biztatják bal-
felől a miniszterelnököt. 

— Az mondatik, hogy engedtessék meg nekem 
hogy beszédemet felolvassam, ámbár ezt tehetném 
is, mert sajnos, nem vagyok abban a helyzetben, 
hogy egy egész beszédet betanulhassak. 

Ujabb kaczagás; Bánfify báró negyedszer iszik. 
Ilyenforma volt a miniszterelnök beszéde külső 

hatásában ; azt a komikumot azonban, melyet Bánffy 
Dezső báró produkált hallani kellett, leírni oly nehéz, 
hogy szinte érdemes volna pályadijat kitűzni azon szín-
műíró számára, a ki legjobban fel tudja dolgozni 
vig játéknak vagy vig operettenek. 

Egyszerűen konstatáljuk a következő tényeket: 
Elnöki figyelmeztetés volt 6. 
Elnöki rendreutasitás 2. 
Padverés miatt való megintés volt. . 1. 
Egyéb intések 5. 
A miniszterelnök ivott 12-szer 
Elnöki csengetés legalább 30. 
Ezenkívül található a miniszterelnök beszédé-

ben közjogi botlás : számtalan, mondatfüzés, hiba : 
kétszer ennyi; zajos taps és éljenzés: egy, mely ak 
kor hangzott fel, mikor Bánffy báró befejezte szó 
noklati remekét. Az ellenzék egyenes kötelességének 
tartotta a ritka mulatságot és azt a feUéges komé 
diát, melyben része volt, tapsokkal honorálni, miután 
Szilágyi Dezső is kifejezést adott elismerésének egy 
elmés mondatban, melylyel Bartha Miklós közbe-
szólására válaszolt. 

A névszerinti szavazás, melyet három oldalról 
is kérelmeztek, a B betűvel vette kezdetét és ered-
ménye az volt, hogy a törvényjavaslatot 56 szótöbb-
séggel elfogadták. Ehhez a majoritáshoz hozzájárult 
22 horvát szavazat, 10 miniszteri és államtitkári sza-
vazat, 13 szász szavazat, hiányzott pedig 22 ellen-
zéki képviselő, kik ha jelen vannak, a kormány ti 
zenegy szóval kisebbségben marad. 

A kormánypárt szolidáritására nézve igen jel-
lemző^ hogy pl. a Teleky-grófon kivül négyen tar-
tózkodtak a szavazástól. 

Es ezután megkezdődött a részletes tárgyalás. 
Bázffy Dezső báró elvesztette minden lélekjelenletét, 
mikor egymásután latta feliratkozni az ellenzéki 
szónokokat. 

— Mi lesz itt ? — kérdezték a kormánypárton. 
— Részletes vita — hangzott a száraz felelet 

és a miniszterelnök eltávozott a képviselőházból. 
A czimnél Helfy Ignácz válaszolt Beöthy Ákos-

nak ; az 1. §-nál pedig melynél tovább nem is ha-
ladtak, Tisza István volt az első felszólaló, a ki sz -
vesen tönkre tette volna Apponyi gróf sikerét ha 
tudta volna, de most sem tudott egyebet bizonyí-
tani, mint azt, hogy mennyire ért a szavak félre-
magyarázásához. 

Perczel Dezső belügyminiszter újra síkra szál 
lott ismeretes közjogi alláspontja mellett, de most 
sem sikerült neki a sok abszurdumot a képviselőház-
zal elhitetni. Serbán Miklós lemzetiségi kérdésekkel 
foglalkozott és a nap utolsó szónoka Ivánka Oszkár 
volt, a ki kiválóan ért ahhoz, hogy a legszerényebb 
társalgási hangon inikép kell a legcsipősebb és leg-
maróbb parlamenti igazságokat megmondani. Ezút-
tal Eötvös Károlylyal, Tisza Istvánnal és Bánffy Dezső 
báróval foglalkozott, hogy Ivánka nemcsak jól czél-
zott, de jól is talált, a mellett leginkább az a tetszés 
és az a zugó moraj bizonyít, a mely az ellenzék pad-
soraiban felhangzott. 

Szilágyi Dezső elnök azután a vita folytatását 
szombatra halasztván, az ülést berekesztette. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) - Pá r t gyű l é s márcz. 15-én, 

Mint vezércz<kkü övben el van mondva a 
Csongrád megyei füjrgetleusé^i ¿8 48 as pá"t 
március 15 éa Szentesen szervezkedő pá t 
gyűlést tart. E fontos gyűlésre — melyen a 
megyebeli községek mindnyájan képviselve 
lesznek — az országos függ t!en?égi és 48 as 
'párt részéről Ugrón Gábor, (Bartha Miklós, 
Visontai Soma, Meszlényi Lajos és Okolicsányi 
László országgyűlési képviselők h le ö nek ; 
sőt képviselőt írs lik kö ü' valószínűleg mé? 
többen i? c*a!lako7,nak hozzájuk, A pArtgyü-
lés üpyében az I ső 48 as kör választm^nva 

4ma délután tart ülést, amelyen megállapítják 

90. 

ugy a fogadtatás, mint a pártgyűlés részletes 
programmját. Lapunk jövő számában k ö z ö l n i 
fogjuk olvasóinkkal a részleteket; e g y é b i r á n t 
más uton, például falragaszok utján is közzé 
lesznek téve a szükséges tudnivalók. A n n y i t 
már most is jelezhetünk, bogy a p á r t g y ű l é s 
olyan impozáns lesz, amilyen m é g n e m vo l t 
Szentesen. 

(r.) - Felv i lágos í tásu l . „K á 11 ó 
a l k a p i t á n y t r é f á j a * czim a l a t t l a -
punk mult számában egy rövid h i r t k ö z ö l -
ünk, amelynek modora és tréfás hangja a r r a 
indította Ki i ló kapitányt, hogy szerkesztősé-
günk egyik tagjától felvilágosítást kérjen. Mi-
din tehát konsatáljuk, hogy a kérdéses közle-
ménybpn Ká'ló úrra nézve egyáltalában semmi 
s'rtés nem foglaltatik, egyszersmind készség* 
g*l kijelentjük, hogy a sértés s z á n d é k a 
is a legtávolabb állott tőlünk, és fölöttébb 
síjnrfljuk, hogy az az egészen ártatlan hi-
recske egy pillanatig is félremagyarázásra 
s/.olgálratott alkalmat. Azt hisszük, hogy ez 
a kijelentésünk Kálló kapitány urat is meg 
fogja nyugtatni. 

— Hangverseny az iiieégesek javára. 
Ma délután 3 orakor tartja a szentesi jótékony nő-
egylet hangversenyét a vármegyeház nagytermében 
az ínségesek javára. A műsor, melyet lapunkban 
már közöltünk, teljesen biztosítja a hangverseny 
erkölcsi sikerét, s megvagyunk győződve, hogy az 
anyagi siker sem marad el s nemes szivü közönsé-
günk filléreivel hozzá fog járulni szenvedő ember-
társaink nyomorának enyhítéséhez. Felhívjuk közön-
ségünk figyelmét ezez igazán jótékonyczélra tartandó 
hangversenyre. Belépti dijak: ülőhely az első sorban 
1 frt, a többi sorokban 60 kr, állóhely 30 kr, diák-
jegy 20 kr. Jegyek előre válthatók Bányai József 
utóda kereskedésében. 

— A socialista röpiratok. Emiitettük már 
lapunk legutóbbi számaban, hogy a budapesti socia-
listák abból az alkalomból, bogy H.-M-Vásárhelyen 
most folyik a socialista zavargók elleni végtárgyalás : 
az egész országot elárasztották lázító röpiratokkal. 
Azt is tudattuk, hogy ilyen röpirat Szentesre is ér-
kezett. Most azután, hogy e röpiratokra a szegedi 
bünfenyítő törvényszék is kiterjeszti figyelmét és fel-
hívta az itteni rendőrséget annak ki puhatolására, 
vájjon ide mennyi ilyen röpirat küldetett, hát kide-
rült, hogy Szentesre nem kevesebbet mint éppen 
háromezer darabot küldött Veisz József budapesti 
lakos Csúcs József szabóiparoshoz. A czimzett nem 
is sejthette hogy mit küldöttek neki, mert a szál-
lító levélre posztó kelme volt iegyezve, a veszélyes 
röpiratot pedig csinos papír dobozba pakolták és 
igy csak akkor tudta meg cz>mzett hogy mi az, mi-
dőn már felbontották és elébe került a temérdek 
német, magyar nyelven irt röpirat. Ova intjük te-
hát az ilyen veszélyes röpiratok elfogadása és ter-
jesztesetől a közönséget; mert ezért bizony temér-
dek zaklatásnak lesz kitéve mindaz, a kihez jön, 
vagy a ki azt terjeszti. Ainugy is meg van minden 
embernek a maga baja, kár tehát a másét is, min-
den haszon nélkül a nyakunkba venni. 

(r.) — Lemondás. Práznovszki Aladár 
rendőrkapitánysági fogalmazó, családi viszonyaira 
való hivatkozással, állásáról lemondott. 

(r.) I\jjeli csenclliaooritás. Bali Péter és 
Fekete Nagy József f. hó 3-an a késő esti órákban 
káromkodással fűszerezett botrányos ordítást vittek 
véghez a piacztéren. A rendőrség megindította elle-
nük a kihágasi eljárást. 

Nyílttér. 
lE rovatban közlőitekért nem v.illal felelősséget a Szerk.) 

Nyersselyem bás z t r uhák ra való 
kelmét S frt krtól 42 frt 75 krig egy teljes öl-
tönyre — Tussors- és Shantungs-Pongees valamint 
fekete, fehér és színes Henneberg selym 35 kr-
tól 14 frt 65 krig méterkint, sima, csikós, koczká-
zott, mintázott, damaszt, s. a. t. (mint egy 240 kü-
lönböző minőség és 2000 szin és mintázatban s. a. t. 
postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és min-
tákat küld postafordultvával: Henneberg (i. (cs. 
k. uivariszállitó) selyem gyara Zü r i chben . 
Svájczban czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra 
5 kros belyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg-
rendelések pontosan elintéztetnek. 1V4 

869. aü 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság 

által az 1895. évi adókivetési munkálatok 
elrendeltetvén : mindazokat, kik az 1875. évi 
XXIX t.-cz. á-ik g-ábaii foglalt részletezés 
szeriut 111-ad és IV. oszt. ker. adó alá tar-
toznak, továbbá kik ugyanezen évi XXII t.-
czikk 1-ső $-a értelmében tőkekamat é s j á -
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radékadó fizetésére kötelezék, vallomás té- sek a tisztviselőket, alkalmazottakat fizető 
telre ezennel felhívom. pénztárok s magánosok a tisztviselők, s al-

Azon haszonbérlők, gyárosok, segéddel kahnazottak neveit fizetéseik feltűntetésével 
dolgozó iparosok, kereskedők, g y ó g y s z e r é s z e k , jegyzékbe foglalva a IV. oszt. ker. adó kive-
általában kik valamely haszonhajtó üzletet,tése czéljából a városi adóhivatalnál benyuj-
folytatnak, továbbá kik évi vagy havi fize-1 tani. 
téssel vagy tiszteletdíjjal egybe nem kötött! A tőkekamat és járadékadóra vonatkozó 
szellemi vagy művészi foglalkozástűznek kik .vallomások a fenti határidő alatt mulhatlanul 
eddigelé megadóztatva nem lettek volna, üz-,heterjesztendők. 
letükre, jövedelmeikre vonatkozó vallomásaik! Midőn az érdekelteket vallomásaiknak az 
megtételére a városi adóhivatalnál 1895. '^ kitüntetett időben leendő benyújtására új-
évi márcz. hó 15-itf ter jedő idő bó1 is különösen felhívom, egyben értesítem, 
alatt jelentkezni el ne mulaszszák. hogy a vallomást tenni elmulasztók adója, 

Megjegyzendő, hogy ezen vallomástétel niegkérdeztetésük nélkül hivatalból szerzett 
kötelezettsége azokra, kik az 1893 évben a d a t o k a l aPJ*n f o« megállapittatni. 
működött adókivető bizottság által 1893 Szentesen, 1895. márcz. hó 4 én. 
1895. évekre megrovattak, nem terjed ki. Na$?y József, 

Ugyancsak a fenti határidő alatt kötele- 2-3 aü. tanácsnok. 

6 oldal. 

özv. Vajda Jánosné 
I. t. 483. számú háza SzentGyörgy naptól 

haszonbérbe kiadó, értekezni lehet II. t. 249 

szám alatt, 

Bérbe adandók« 
A „Szentesi Takarékpénztár" 

piíicztéri házában az uri utczára nyiló 
Wellisch-, és Szénássi-féle bőit helyisé-
g e k , a folyó évi april. hó 24 napjától. 

A feltételek megtudhatok az intézet üz-
leti helyiségében. 

Szentes, 1895 márczius 1. 

2V3 

Várady Lajos, 
igazgató. 

Fábián Ármin kárpitos és diszitő. î -glgr-

Butorvevők figyelmébe. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget szíves tudomására 

hozni, h o g y a K o s s u t h-u t e z á b a n l e v ő 

kárpit és asztalos-butor raktáromban 
leszállított árak mellett dus választékban tartok a legegyszerübtől a legfino-

mabbig mindennemű bútorokat. H á l ó , é b é d l ő és s z a l o n bútorokat, 

a legújabb divat szerint, olcsóbb mint bármely nagyobb vidéki városokban, 

egy próba vásárlásnál mindenki meggyőződhet. 

A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva, 

kérem, hogy a jövőben is üzletemet nagyra becsült pártfogásukban része-

síteni szíveskedjenek. 

Egy jó házból való íiu tanonczul felvétetik. 

Tisztelettel: 

Fábián Ármin, 
1—5 kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 

? Vidéki medrei ideiének pont. eszközöltetnek 

Meghívás. 

A .Csongrádmegyei takarékpénztár rész-
vénytársaság* 1895. évi márczius hó 23-án 
d e. 9 órakor Szentesen saját helyiségében 
tartandó 

IV-ik évi rendes közgyűlésére. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Zárszámadások előterjesztése, az igaz-
gatóság és felügyelő-bizottság jelentésével, s 
a felmentvény megadása. 

2. Az alapszabályok értelmében előter-
jesztett indítványok tárgyalása. 

3. Lemondás folytán igazgatónak és négy 
igazgatósági tagnak választása. 

4. Felügyelő-bizottságnak 3 évre válasz-
tása. 

5. Jegyzőkönyv hitelesítésére két rész-
vényes választása. 

Megjegyzés . Az eredeti mérleg és zárszám-
adások a mai naptól a közgyűlés napjáig az intézet 
helyiségében a t. részvényes tagok által megtekint-
hetők. 

A közgyűlésen szavazati jogaikat csakis azon 
részvényes tagok gyakorolhatják, kik az alapszabály 
30. g-a értelmében igazolványaikat a közgyüléet 
megelőző 8 nap alatt az intézet pénztári hivatalában 
átvették. 

Szentesen, 1895. évi február hó 27-én. 

Balogh János, 
2V2 elnök. 

K E B £ K T £ T 1 K 
3 vagy 4 szobás lakás haszonbérbe, vagy 
eladásra ajánlatok teketők 1. tized szám 
alatt Práznovszky Lajos házában, hol egy 
butorozo t szoba, nőtelen embernek haszon-

bérbe k i a d ó . 2 - 2 

Lakos Bá l i n t 
I. t. 74 számú háza szőllős kertel együtt 
eladó értekezni lehet III. t. 582 szám alatt. 

Marschall Endre 
IV. tized 114. szám alatti háza kedvező fel-
téte'ek mellett eladó, értekezni lehet a háznál 

vagy központi rom. kath. iskolánál. 

Imrei Lászlónénak 
I. tized 411 számú házánál 2 padolt szoba, 
konyha, kamra, és hozzá való padlás ápril ¡24-
iktől 1 vagy több évre árendába kiadó ér-
tekezni lehet a fenti szám alatt. 

oc«x: :XKX: 3 0 C :XKX; 

Jó egészségét aki szereti, 
V/forduljon a gyomor rontás avagy hülésbŐI eredő bántalmak. valamint azok szomorú következ-

ménye meggállása szempontjából az általánosan nagy kedveltségnek őrvendő, ártalmatlan és 
biztos házi szerhez, az u. n. 

„ javí tot t kárpát i egészségi labdacsokéhoz 
^ lévén pzek főtulajdonsága az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, 
wamennyibnn a mephütőtt vért és gyomrot főlmele îtík a fölösleges epét, gyomorsavat és nyákot I 

legkellemesebb módon es természetes uton a bélrendszerből kivezetik ez a Ital az ételhez, italhoz j 
/> való vágyat fokozzák : alhasi fölfuvódást (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, 

székrekedést felböföpést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, lázas állapotot megszüntetik. 
Alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak a kezdetleges és nyiltaranyérnél gyomorhurut, 

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

sem hasrágást, csikarást nem okoznak. 

A beérkezett számos elismerő nyilatkozatok közül : 

Hirdetés. 
Van szerencsénk Szentes varos és vidéke n. é. 

közönségének becses tudomására hozni, hogy alólirt 
czég névvel Szentesen III. t. 36. sz. a. (özv. Farkas 
Gedeonné urnő házában) mű, «zép Helyem, szőr 
és kelme ruha fest6-üzletet nyitottunk. El-
vállalunk minden e szakba vago selyem, bársony 
crep, cachemir szőr, félszőr, lústre, barege stb. 
Szöveteknek, valamint mindenfele női. férfi és bu-
torkelmék megfestését és kitisztitását a lehető leg-
olcsóbb árért. 

Lelkiismeretes, pontos és szolidárus kiszolgá-
lásról előre biztosítjuk szivos pártolóinkat, melyek 
után a n. é. közönség szivély ÍS jó akaratú támogata-
eát s pártolását kérve vagyunk kész szolgájuk : 

Böcskcy és Társa 
selyem-festő. 

1. Tele gyógyszerész ur ! Szí\eske<lj¿k j ó h a t á s ú 
^ egészség' labd. maiból részemre 1 tekercs (6 doboz) josta-« fordultával utánvéttel küldeni. Mez^-Szengy I (Torda-Ara-
_ .mosmegvej 1*93 ian. i q Tisztelettel S i ávo Domokos s. k. 

2. S ilíigy-Somlyón, l>«93. jan. 23 án. T-k Gömhfls László 
gvógysz. urnák Tolna. Fogadja köszönetem kif-jezéa.t a 
küldött labdacsokért, melyek oly hosszú időn át szenve-
dett gyomor bajom tói teljesen megmentett, fejfájásomat 
megbüntette és ijry bizton hiszem, hogy eren'ul már 
megles ek kim elve a sok orvoss^gt I. Egyszersmind nem 
mulaszthatom el szíves tudomására hozni, hogy a csodá-
latos gyógyhatású vértisztitó labdacsokat hasonló beteg-
ségeiben szenvedő barátnőim és ismerőseimnek ajánl, fo* 
gom tisztelet lév. őszinte hál. lekötelezettje Porgeo Adolfné 

3 Tek gyógysze ész u r l Miután az ón Irbdacsai több-
féle hajokuál — kitűnően használt, — ösmerflseim meg-
kértek, hogy szíveskedjék nekik is az ön labdacsaiból ren-
delni, kérek tehát 7 tekercs (á 6 doboz) tartalmazó kár-

páti e g é s z e i labdacsot postautánvéttel megküldeni. Fo* 
garas, 1893. február 23-án. Tiszteleltei Wilhelm L vend' 

4 Tekintetes u r ! A nőmnek 16 éves betegségét az 
egészségi labdacsai elhárították, most pedig egy más em-
ber részére kérek <>gy tekercse«, a melyet kérem cz mezni I 
Caoaó István, (Abauj-Tonamegve) Telki-Bányán, 1893. 
április 25-én. Tisztelettel: Vjeha Antal s k. iparos. I 

5 Igen tiszteit gyógyszerész u r ! Kérek a javított ksr- ' 
páti egészségi labdacsokból egy tekercset magyar utasí-
tással küldeni, mert az nálam kitűnő hatásúnak bizonyult. 
Mocsolyán, 1894. nov. 19-én. Tisztelettel Bánval Feronoi. 

6 Tekintetes ur ! Mai postával utalványoztam önnek 1 frt 
12 krt, kérem küldjön számomra az ön által föltalált és 
készített labdacsokból e«y tekercset ; Somogyban igen so-
kakat meggyógyítottam vele, remélem it» is éppen oly jő 
hatással leend, nem rég jöttem ide, de már is szükséges < 
a valódi jó orvosság. Kész szolgája Jezovicz-Szlavonia. ' 

d*cz 3-án 1894. Szobady Janaa 

E y 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 törvényesen bejegyzett védjegy látható. 

E labdacsok kaphatók a készítőnél 
^ GÖMBÖS LÁSZLÓ gyógyszerésznél SZENTESEN, 

valamint a legtöbb gyógyszertárakban. 
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Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél (Budapes\ Király-utcza 12, szám, 
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