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S I M A F E R E N C Z . 
Felelő» H*erke«»tőj 

P I N T É R 6YULA. 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkihordóink ut ján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Dupla kártyákkal. 
A hamis játékosnak mindenre van tromfja. 

Ha a ferbliben négy királyt vágsz ki, bizonyos 

hogy öt filkóval főz le. Hiszen könnyű neki, 

mert a s z ü k s é g esetére mindig tart a zseb-

ben egy másik tuczat kártyát. Hanem persze, 

mikor észreveszik a hamis játékot, menten 

ki is dobják az ipszét; amit; azonban őkelme 

nem nagyon vesz a szivére, csak a —nyere-

séget elvihesse. 

Jó Vadnay Andor is játszik, folyvást ját-

szik a d u p l a k á r t y á k k a l ; de az a ma-

lőrje szegénynek, hogy szüntelenül vigyá-

zunk a körmére és rá-rákoppintgatunk, ad-

dig is, mig a k i d o b a t á s ideje elérkezik. 

Lám, mit csinált a múltkor az uradalmi 

községek dolgában? Az állandó választmány 

ülésében nagy komolyan kijelentette, hogy a 

Potemkinfalvak fentartását ő is botrányos 

dolognak tartja és teljesen magáévá teszi Sima 

Ferencznek ezen községek megszüntetését 

czélzó indítványát. És másnap f Másnap 

ugyanazt az indítványt a plénumban minden 

feszély nélkül le^av<utaUa a tisztviselőivel, 

s ártatlan képet vágott a rut játékhoz. 

Szakasztott igy tett most a polgári leány-

iskola igazgatójának ügyével is. Mikor az is-

meretes birlapi merénylet megtörtént, a pol-

gári leányiskola igazgatóját a férjével együtt 

magához kérette és nagy előzékenységgel tuda-

kolta tőlük, hogy mivel lehetne szolgálatukra 

abban az ügyben? Az igazgató aztán azt 

kérelmét terjesztette elő, hogy rendeljék el 

ellene a vizsgálatot és annak eredményéhez 

képest indittatabsák meg hivatalból a sajtópert 

Bánfalvi ellen. Őméltósága erre nyomban ki-

jelentette, hogy vizsgálatot elrendelni nem 

fognak, mert az fölösleges, hanem a sajtóper-

nek hivatalból való megindítását igenis el-

rendelik, és — úgymond — legyenek meg-

nyugodva, mert gondoskodni fog, hogy azért az 

« a l j a s m e r é n y l e t é r t f é n y e s e lég-

t é t e l t " kapjanak. 

A polgári leányiskola igazgatója férjével 

együtt nagy negnyugvással fogadta ezt a 

főispáni erélyeskedést. De mikor nekünk is 

elbeszélték, mi nem nyomhattunk el egy két-

kedő mosolyt és biztosítottuk őket, hogy ez 

a nagy garral tett kijentés csupa merő hipok-

ritaság; mert ő méltósága nemcsak semmit 

nem tesz a házi zsidaja e l l e n , hanem inkább 

iparkodni fog őt kihúzni a csávából. , Ugyan 

kérem — felelték nagy megütközéssel — 

hogy gondolhat olyat, hogy egy főispán ilyen 

csúf játékot űzzön a szavával!" 

S ime kisült, hogy mégis csak nekünk 

volt igazunk. Mert az történt, hogy ő méltó-

sága a közigazgatási bizottság elé vitte ugyan 

az ügyet, de elhatároztatta a közigazgatási 

bizottsággal, hogy Isten ments, dehogy 

indítanak ők sajtópert Bánfalvi ellen, sőt in-' 

kább kiállítanak neki egy — artatlansági 

bizonyítványt. 

Megvalljuk, ez a csiny minket egy csöp-

pet se lepett meg; sőt azoa bámultunk volna 

ha a tőispáu paklizás nélkül játszik; mert az 

a bizonyos »magasabb közéleti erkölcstan", 

melyet ő kultivál, mindössze ebből a két szó-

ból áll: paklizni és hipokriláskodni, 

De különben jól van ez igy. Mert men-

tői többször raj .a csípjük Ő méltóságát a pak-

lizásou, annál bizonyosabban és annál hama-

rább neteljesül rajta a — hamis játékosok 

végzete. 

Gróf Apponyi Kassán. 
A nemzeti párt nagynevű vezére, egesz sereg 

képviselőtől k«sérve, Kassára u: ázott s ott vasárnap 
tartott beszédében roppant ha.ás mellett nyilatko-
zott a politikai helyzetről és kibontotta a nemzeti 
párt zászlaját. 

A fogadtatás és ünnepstr lefolyásáról térszüke 
miatt nem referálhatunk. Legyen elég annyi, hogy 
Apponyit fejedelmi togadtatasban részesítettek a 
kassaiak, kikhez Felső-Magyarorszag színe-java, ér-
telmi és vagyoni elökelösege csatlakozott. 

Az Apponyi által tartott besxedről — a Nem-
zeti Ujsag nyomán — a következőket írhatjuk: 

Gróf Apponyi beszédet a lelkesedes hevével 
kezdette. Mar első szavai megkapták a hallgatosa-i 
got és megtartották mindvégig abban az emelkedett' 
hangulatban, amelyet csak a nagy szónokok es bőics 
államférfiak tudnak kelteni. 

Nem jött — úgymond — beket hirdetni, meri 
az eddigieknel súlyosabb harezokra kell keszen ad-
nunk. Az ország legnagyobb bumoristaja Szilagy-
Somlyón tartott beszámolójában azt hirdette, hogy 
ó kívánja megalapítani a nemzeti allamot, (¿ajos 
derültség.) de a sors nálánál nagyobb humorista, 
Jött a zágrábi eset s a magyar allam jelvényeiért 
a nemzeti allam e hivatott megalapítója nem volt 
képes formát talalni arra, hogy az allam leiként 
fejenek oly szavakat tauacsoljon, melyek intgtoroi 
tak volna a megsertett magyar allami es nemzeti 
tekintélyt. 

A mai kormányzat nem tett semmit a nemzet 
belső megerősödésére. A közgazdasági kiegyezesről 
szólva, kijelenti, hogy ha az ország teljes gazdasági 
függetlensége a politikai lehetőségek sorabol ki van 
zarva, lehetetlen Ausztnaval olyan alkut kötni, mely 
Magyarorszag anyagi érdekeit megóvja. (Hosszas, 
zajos tetszés.) A nemzetisegi kérdésre tórve, kijelenti, 
liogy a börtönözesekkel az allami öntudatot nem 
lehet beleoltani a nem magyar ajkúak lelkébe, azt 
az öntudatot csak oly allam teremtheti meg, mely 
nem a lemondás politikáját követi, hanem jogainak 
érvenyesitéset követeli, jogainak integritását elvezi, 
csak oly állam, melyben az intézmények jósagat 
mindenki élvezi. Lemondó nemzet, pártos állam 
nem csinálhat jó nemzetiségi politikát. A mai kor-
mányzat alatt csak ilyen a DelsŰ megerősödés, kitele 
pedig a meghunyaszkodás politikáját követi ugyanez 
a kormányzat. A hatalomban valö osztozkodássá! 
megkínálták őket, de sem paktumra nem lép az 
uralkodó párttal, sem pedig vissza nem lép a küz-
dőtérről. (Viharos eljeuzes. Beöthy Ákos közbekiált: 
Nem adjuk be a derekunkat!) 

Végül kijelenti, hogy kerülő uton nem akar 
hatalomra jutni, mert sem a nemzetet nem akarja 
megcsalni, sem pedig királyához nem akar közeledni 
ravasz fondorlattal. (Hosszantartó éljenzésj 

Fel-felhangzó éljenzéssel és tetszéssel kisérték 
a figyelemmel hallgatott remek szónoklatot, Amikor 
pedig beszéde végeztével Apponyi felhívta a hall-
gatóságot, hogy ne csak pillanatokban lelkesedjenek 
az eszméért, hanem a tett k mezején is szívós ki-
tartással küzdjenek érette, a tetszes olyan ellenállha-
tatlan erővel tört ki, amelyhez hasonlót litka alka-
lommal lathatni. Es ezt a hatást nem csupán Ap-
ponyi ragyogó szónoki képessége idezte elő, hanem 
az igazság ereje, amely szavaiban rejlett. A hallga-
tóság a politikai erkölcsök elvhü apostolát látta 
benne, azért lelkesedett es azt magasztalta éljenzé-
sével, tapsával. 

Országgyűlés. 
A szombati ülésben a költség vetés fölött Mol-

nár József, pártunk egyik ¿ivaio tagja mondott nagy 
tigyelemmel hallgatott és kitűnően sikerült szakszerű 
beszédet. 

Azután Perczel Dezső belügyminiszter kezdte 
mes? beszédét, amelvnek az kölcsönözött qémi ¿rrfo-
kességot, nogy bejelentette, miszerint grót Szapáry 
Gyulának azon kijelentéseire is kivan nyilatkozni, 
melyeket a puroszok vezére a üatvanhetes partok 
egyesülésére vonatkozólag tett. 

Ebben a kerdésben a belügyminiszter azt je-
lentette ki, hogy a czélokra vonatkozolag nem vá-
lasztja el semmi Szapárytól. Szapary pedig azzal 
válaszolt, hogy a czélok eleresere valasztott módokra 
nézve sok választja el őt a kormánytól. 

Az elnök grof Szapary Gyila válasza után 
az ülést öt perezre felfüggesztette. 

A szünet után a ¿zegedi követ tíabo Emil 
erős hangja járta be meg a terem üreget s mikor 
eldörögte partja helyeslése kö4t vadjait a kormány 
ellen, meg akkor sem sejtette senki, hogy mindjárt 
itt lesz az igazi zivatar, a maga mennydörgős vil-
lámaival. 

Az elnök bezárta a vitát. Következtek az iu-
terpellacziók: legelőször l'olónyi Gezaé a katona-
tiszti l.azasságok tárgyában kiadott közös hadügy-
miniszter i rendelet iránt a beiugyi-, igazságügyi mi-
niszterekhez és a miniszterelnökhöz. 

Mikor az interpelláló az ellenzék zajos helyes-
lese közt befejezte beszedet, csoda törteut a tisztelt 
Hazban. Nem a uiegiuterpellalt miniszterek ha-
nem a honvedelmi miniszter allt fel, hogy majd ő 
.válaszol" Polonyi kérdésére. Erre óriási zaj tamadt 
a Hazban, melyet nem tudott lecsendesíteni az el-
nök sem, a ki ugy akarta elsimitaui a dolgot, hogy 
a honvéd-miniszter csak véleményi nyilvánítani es 
nem válaszolni akar. 

Ezután következett egy olyan jelenet, melynek 
a magyar orscaggyülésen meg eddig neui volt parja. 
Mikor a fülsiketítő zür-*aj köU baro Fejervay bete-
jezte beszédet, ismét arra kerte a Hazat, hogy ve-
gyék tudomásul .válaszai." Erre az ellenzek mint 
egy erdő emelkedett fei s tombolva tiltakozott ismét 
a törvénytelenség ellen. 11a mar eddig páratlan 
volt a jelenet, meg páratlanabba tette bantfy mi-
niszterelnök beszéde, a ki elhebegte hogy a honvé-
delmi miniszter válaszai az öss/iniuiszterium neve-
ben tette, mert azt a mimszltrlaiiácsbaa allap.tol-
ták meg. Ezt feleli ő s kéri ezen feleletét valaszkép 
tudomásul venni. 

Erre ismét kitört a vihar olyan vehemens erő-
vel, amelynél hatalmasabb csak az volt, midőn (el-
állt Erdély Sándor igazság úgy miniszter és megeza-
tolva a miniszterelnök azon állítását, mintha a kér-
dést közös mimsztertanacshau megeszeltek volna, 
kijelentette, hogy az ügy ismerete után ő kesz vá-
laszolni. 

Ekkor tört ki csak a harag ós felháborodás 
lavinája igazában. A közbeszóások süvítettek, a 
tölddörej-szerű hangzavarban pedig Uanffy minisz-



l a l d t l _ _ 

tereinők felugrott s mintegy nyílt színen fenyegette' 
az igazságügy minisztert akihez a kormánypárti ol-
dalról kiáltozták: 

— Mondjon le 1 Mondjon le ! 
A hosszantartó, rendkívül izgatott jelenetnek 

csak három óra tájban lett különféle kérdésfeltevési 
Titák mellett vége azzal, hogy a hétfői ülésen sza 
vaznak a kérdés tudomásui vétele felett. 

A hétfői ülésben először is a szombaton elin-
tézetlenül maradt kérdést intézték el. A többség 
természetesen tudomásul vette a miniszterelnök vá 
laszát. 

Majd felállt Erdély ígazságügyminiszter, kit 
vasárnapon ugy megpuhítottak, hogy visszavont 
mindent, a mit szombatou férfiasan megcselekedett. 
Elkezdte a saját és a miniszterlnök szavait értel-
mezni és kimutatni igyekezett, hogy közte és a mi-
niszterelnök közt semmi félreértés nincs, nem volt 
és nem is lesz. 

— Ugy látszik — ő is nagyon ragaszkodik a 
tárczájához, évődött vele valaki az ellenzék padjairól. 

Erdély szavai uira csinos kis parlamenti nczi-
deust idéztek elő. Polónyi Géza az ígazságügymi-
niszter szavai által saját szavait látta félremagya-
rázva és igen helyesen felvilágosította az értelmező 
minisztert arról, hogy tulajdonképen mit is mondott. 

Erdély érezhette is sajáU kényelmetlen poziczió-
ját, mert rögtön sietett kijelenteni, hogy a szombati 
helyzet félremagyarázását sem Polónyi, sem a Ház 
okozta, hanem azok a gonosz ellenzéki lapok, melyek 
minden rosznak okai. 

Most Ugrón Gábor emelt szót, hogy Fejérváry 
Géza báró szerepét helyezze kellő világitasba e leg-
újabb parlamenti botrányban. A házszabályok pon-
tos és világos értelmezésével kimutatta, bogy Fejér-
várynak nem volt semmi joga a Poiónyi áiial tett 
interpelláczióra válaszolni, vagy ahhoz szólani. E j 
a hiba képezte az egész botrány csiraját. Hová jut 
nánk. kiálta fel a képviselő, ha minden miniszter, 
mint valami szolgálaton kivül helyezeti mitrailleus 
egyszerre szólalna meg. Végül nagy tetszés közben 
felszólította a minisztereket, hogy ne rendezzenek 
folyton oly botrányokat, melyek az egész országot 
mulattatják, főleg pedig arra kérte fel a miniszter-
elnököt, hogy legalább a Házban ne bánjon ugy a 
minisztertársaival, mint a cselédekkel. 

Az elnök ismét megkisérlette Ugront félbesza-
kítani, de Ugrón mindig kimutatta, hogy ő a ház-
szabályok pontos megtartásával él szólási jogával. 

A mikor aztán Ugrón zajos tetszés közben be-
foiotte beszédét. Szilágyi Dezső szükségét látta an-
nak, hogy rejérváry szombati felszólalását megvé-
delmezze és kifejtette, hogy a 48-iki törvények meg-
adják a minisztereknek azt a jogot, hogy bármikor 
felszólalhatnak. Ez az intézkedés lehet Helyes, v igy 
helytelen, de ennek megvitatását halaszsza a Haz 
más alkalomra. Most térjen végre ez inczidens felett 
napirendre. 

Ezt az elnöki kijelentést Polónyi Géza nem 
hagyta megjegyzés nélkül. Kimutatta, hogy a ház-
szabályok az interpellácziókra adandó válaszok mód-
ját egész világosan speczifikálják és ily esetekre a 
miniszterek szólási joganak általános szabályát nem 
lehet alkalmazni. 

E kijelentéssel a Ház az épületes dolog felett 
végre napirendre tért és a képviselőház megválaszt-
hatta Daranyi Ignácz utódját a kepviselőhaz alel-
nöki székébe. 

A szavazás megtörténvén, a beadott 205 sza-
vazat közül Teleszky Istvánra 161, Szederkényi 
Nándorra 41 adatott be és igy Teleszky István lett 
a Haz második alelnöke. 

Most tért át a Ház a költségvetési vitára. A 
szónokok sorát Szacsvay Sándor nyitotta meg ki 
mély tanulmányra valló beszédében igen beható 
kritika alá vonta az egész kormánypárti rendszert, 
a tinancziális rendszertelenséget és a politikai al -
szurditásokat. 

Szavay beszédét az egész ellenzék naty 
tetszéssel fogadta. Az egész Ház pedig egy kis szü 
nettel jutalmazta az alapos, higgadt szónoklatol, 
melynek tárgyilagos, őszinte hangja mély benyomást 
tett minden oldalon. Szünet után Sima Ferencz 
szólalt fel. Sima különösen az agrár-viszony okkal 
foglalkozott. Ismertette az alföldi munkásmozgal-
makat és erős kritikával sújtja a kormány nembá-
nomságát, melyet az égető mnnkásnyomórral szem-
ben fejt ki. Majd rátér arri a szégyenletes gyenge-
szegre, melyet a kormány a magyar nemzet jelvé-
nyeinek megvédése körül tanúsít. A kormán; 
magatartásának rövid bírálata után áttért a magyar 
alföldi mezei munkások helyzetének leíestésére. Rá-
mutatott arra, hogy a szegény jmbere'íkel sem a 
kormány, sem a nagybirtokosság jem törődik, pedig 
ez a nemtörődés óriási veszélyeket rejt magában 
Beszéde végén határozati javallatot terjeszt be a 
függetlenségi és 48-as párt nevében, melyben a muu-
káskérdésnek törvényhozás utján való rendezesét 
követeli. 

Sima beszéde után — m e l y e t l a p u n k 
m á s h e l y é n egé s z t e r j e d e l m é b e n köz-
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l ü n k — Lukács pénzügyminiszter felelt Serbán Mik-
lósnak egy régebbi interpellácziójára Végül Pázmándy j 

Dénes interpellálta meg a minszterelnököt az iránt, 
hogy gyakorolt-é valami befolyást arra, hogy a 
megválasztott bécsi főpolgármester megerősítését 
megtagadták ? Mire Bánffy kijelentette, hogy esze 
ágában se volt Ausztria belügyeibe avatkozni. Ezzel 
az ülés véget ért. 

Sima Ferencz beszéde. 
(Elmondta a képviselőház nov. 11-iki ülésén.) 

S ima Ferencz: T. ház! (Halljuk! Halljuk1) 
Az utóbbi évek állami költségvetéseinek tárgyalásá-
nál egy igazán sajnos jelenség az, amit ugy az 
igen t. ház, mint az egész ország tapaszta és ez 
az a szomorú jelenség, hogy a magyar parlament 
immár, hogy ugy mondjam gúnyja és nem oruma 
az ország sorsát javító gondolatok és eszmék mér-
kőzésének ; mert itt nem az ország sorsa fölött ag-
gódók kritikája áll szemben a nemzet jövőjében bí-
zók nemes lelkesedésével, hanem hogy a valót mond-
jam, minden mérkőzés nélkül viaskodik itt az ellen-
zék kritikája a kormány és pártjának sivár, rideg 
cynismusával (Ugy van! a szélső baloldalon). Még 
olyan parlamentekben is, t. ház, a hol a kormány 
bérbe bírja a parlament többségét, legalább a kül-
szín, a parlament tisztessége érdekeben a parla-
mentnek többsége az ellenzékkel a gondolatok, eszmék 
és kapaczitáczio terén felveszi a harczot. Nálunk a 
magyar parlamentben ez nem igy van, itt a parla-
ment többségé egyáltalában nem érez lelkiismereti 
kötelességet arra, hogy az ellenzék kritikájával es tá-
madásaival szemben felvegye a harczot s a válaszolni 
minden körülmények között obiig Ált minisztereken 
kivül nincs senki - aki kialljon a kormány allaspont-
janak védelmere. És az igazai megvallva, a parla-
ment többsége megteheti ezt az ó saját választói-
nak megsértése nélkül, bármekkora serelem esik is 
ez által a nemzet önbecsérzeten mert itt a parla-
ment többiége — nyíltan merem mondani — nem 
a nemzet ni vében ül, nem a nemzet bizalmából 
jött ide. hanem a kormány kegyéből, a kormány ke-
zeben tartott partkassza revén (Ugy van 1 a szélső-
baloldalon.) tehát természetes dolog, hogy a parla-
ment többsége nem a nemzetnek kivan számolni 
arról, hogy az ország miként kormányoztatik, ha-
nem egyenesen a kormánynak számol arrcl, hogy 
mit cselekszik, vagy attól kérdi, hogy mit cseleked-
jék ? llgaz! Ugy van ! a baloldalon.) 

T. ház! A milyen elszomorito es deprimáló a 
parlament színvonala e lek ntetben, a milyen sü-
lyedt morális tekintetben maga a parlament tanács-
kozása : ugyanaz a döntő irányként a helyha-
tósági és a tárzsadalnii él t terén az országban 
mindenütt. Stréber csubzó-maszo kíván lenni a mai 
állami kormányzatban uralkodó szellem következté-
ben minden teren mindenki; hogy egyéni czélját 
minél könnyebben elérje. Hazaszeretet, ideál, gon-
dolat eszme, kepesség, es kepzettseg: ezek ma már 
teljesen tulelt fogalmak, a melyek absolute 
sem a kormányzat magasabb spheráiban, sem a 
helyhatósági kormanyzat terén, setiol számba sem 
jönnek. Fő, hogy hü legyünk az uralkodó hatalom-
hoz! (Igaz! Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) 

T. ház I Allaméletünk ezen morális sülyedése 
mellett mit várhatunk az országtól ? Hiszen az or-
szág közéletének bármely rányu megnyilatkozásában, 
mindenben a magyar parlament a képe Magyaror-
¡.zag közéletének. Itt a kormánytol várnak, lesnek 
mindent s ezért nincs a magyar parlamentnek az 
országban semmi tekintélye, A kormánynak magá-
nak van tekintélye az önzés politikája előtt, mert 
mir.denki tudja, bogy csak a kormánytól lehet várni 
vaiamit, de a parlamentnek sem erkölcsileg, sem 
bármi más kérdésben nem tulajdonit súlyt senki. 
A parlament tekintélye a ma uralkodó többség ön-
zése következteben az ország előtt teljesen lejárta 
magát, de vele kifelé le van járva a kormány te-
kintélye is, s kifelé só az ország, de maga a parla-
ment, sót merem mondani a parlamenti többség se 
ulaidonit nagy súlyt és értéket a mai kormánynak: 

kérdezem, hogy mily kilatassal mehet Magyarország 
a most küszöbön levő nagy fontosságú kiegyezési 
tirgyalasok elé ? Ez a mai pusztán a dinastia ke-
gyelméből élőkormány, s mindenre kosz löbbsége 
vájjon lehet-e garuntia arra, hogy a migyar allam 
közgazdasági erdeke ugy a hogy a mai válságos 
viszonyok megkívánnák, meglesznek védelmezve ? 
KLi bizik ebben Y Senki! 

De nézzük helyzetünket más vonalakon. 
A miniszterelnök ur az országnak, mondhat 

nám általános megelégedésére a memorandum per-
oen elfogottakat szabadon bocsátotta. De hol van 
aztan a gyógyszer, az a radikalis intézkedés, mely-
től most már elvárhatja a nemzet, hogy akár jo-
gos, akár mesterségesen csiuált elégedetlenség czi-
mén az ország határain belül, há?unk födele körül 
tüzes csóvával ne járhasson senki ? Zágrábban a 
miniszterelnök — s a többi miniszter jelenlétében 
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elégetik a magyar zászlót. Most pedig azt olvassuk 
eí?v erdélyi lapban, hof/y egy ottani ünnep alkal-
mával a magyar zenét az oláhok elhallgattatták Hát 
Magyarország hátán,in belül a magyar nemzet egy 
átutazó vígécz. (Derültség a szelsőbaloHalon.; hogy 
minden boltajtón ki lehessen dobni ? (Tetszés a 
szélsőbaloldalon.; Minden jóravaló önérzetes ma-
gyar embernek arczába kergeti a vérét annak ta-
pasztalása. hogy a magyar nemzet, itt a magyar 
határok közt bárhol akarjon saját supremácziájának 
teljes erőt teljes érvényt és teljes kifejezést adni 
mindenütt meggyaláztatik megtámadtat* anélkül, 
hogy ez a támadás, a kellő megtorlásban reszesit-
tetnék. Á nemzetségi kérdésb n az államkormány 
a mint azt a t. belügyminiszter ur legközelebb tar-
tott beszédében kiielentette, azon állásponton van, 
hogy a nemzetiségi törvényeket változatlanul 
fenn kell tartani. Ám csak tartsák fenn azon törvé 
nyeket, vagy alkott csanak uj törvények, osszuk meg 
minden jogainkat és igazainkat az ország határai 
közt lakó nemzetiségekkel, sőt osszuk meg velük 
kenyerünket is, hanem ha valaki egyszer azt meré-
szeli Magyarország határ in belül megcselekedni, 
hogy a magyar állam sonv rainitását, a magy r 
nemzetet meri megsérteni, azzal szemben meggyő-
ződésem szerint nem államfogházat, nem fegyházat, 
hanem száműzetést kellene alkalmazni. 

Éu a magam részéről azon meggyőződésben 
élek, bogy ily radikális gyógyszerre a mai kormány 
képtelen, mert ez csak a napról-napra való élés po-
litikáját követi, mely lojalitásban túlteng, intrikál, 
lefelé kegyeket osztogat, megvesztegetésekből és erő-
szakoskodásokkal tartja fenn kormányzatának 
minden száiait; ettől a kormánytól a melyben a 
miniszter urak nem nagy kérdesekkel foglalkoznak, 
hanem azzal törődnek, hogy mikép tarthassák meg 
napról-napra tovább tárczáikat; ettől a kormány-
tól a nemzetiségi nagy kérdésekben az ország érde-
két teljes mértékben kielégítő megoldást nem vár-
hatunk. 

De itt van, t. ház az agrár szoczialisztikus 
kérdés, és az azzal kapcsolatos általános munkás 
kérdés, a mely már évek óta forrongásban tartja az 
ország egyik-másik vidékét és maholnap itt a pár-
iám-nt kapuján ököllel fog döngetni, rendezést kö-
vetelve. Kérdezem, vájjon gondolt-e már ki a t. 
kormány e bajok orvoslására gyógyszert P 

Csak a minap is két interpellátiót, ha jól em-
lékszem, az egyiket Polónyi t. képv selő ur, a má-
sikat Bessenyey Ferencz t. képviselőtársam intézte 
a t. belügyminiszter úrhoz, a melyekben a soczializ-
UÍUS súlyos és e bajnak orvoslásra váró jelenségei 
nyilatkoztak meg ; az egyikben az emberek tömege 
kenyere», a másikban lákast kért, — mindezek oly 
bajok, melyeknek orvoslása napirenden lévő kérdést 
képez. Kérdem ha vájjon, daczára annak, hogy öt-
hat év óta itt mint hamu alatt égő zsarátnok, amott 
mint lobogó láng ég az államélet testén, van e 
valaki a kormány tagjai közül aki alaposan, a 
nemzet és az ország közérdekét teljesen kielégítő 
módon oly rendszert gondolt volna ki, mely sze-
rint ezek a bajok orvosolhatók. Ennek a törekvésnek 
legkisebb jelenségét nem tapasztaljuk ? (Igaz I ugy 
van! a szélsőbaloldalon.) Az elmúlt esztendőnek 
mostobasága, az agrarszoczialisztikns kérdést a ta-
vaszszal a legélénkebb alakban vetettte fel, ugy, 
hogy magának az országgyü'ésnek több irányban 
kellett az ügygyei foglalkozni. 

Nekem, ki az A"ó'dőn lakom, n'», hol az so-
rári zoczial sí'ki:s kórdós a legélénke! ben fog'alkoz-
tatja a mezőgazdaság/*l foír'alkozó tb<adalma\ van 
módom megfigyelni a viszonyo1:»'. E « n dolgokról 
bizoiyára a kormány a raját fő ?nár al srárvai, 
szolgabírói u'.;4n szn'én ey^kszft m*?át informál-
tatn . Kérdem a m>ni*zf»relnAk irat agy * Uelügy-
miniszfer urat. k kn k hatáskörébe t* 'óznak ez<k a 
kérdések, •is^á^an '*nnak e már azzil, hogy eset-
leg egy ujab'^ — mo.'oha fS'tendő következtében 
mi vár az Alföldön t ' orszigra ? 

Sajnos jelenség, hogy ez az á'la-ii éle» orpa-
n sinusát minden » éhen ér n'ő, «* a i ai társi la'mi 
r» nî e minden irányban érdeklő k rdís nem bir a 
na^amentben és a kormány k<*rök'(n akkora éide-
ket kelteni, hogy az al a kormány a'aposan fop al-
korzék. P.'di? jó lesz ezt tenni add g, mig nem 
ké ől Én magam is. épen azért, mert közvetlenül 
vs i módom ezzel a kérdéssel foplalkozui, a tél fo-
lyaman interne'láHót intéztem * M'Vvi és frtldnv-

rI • O v̂ • M^vcr urat hot *bb»-n a kérdésben, nem 
ru-?t:»n iz' í1. n in ha k vm irs volnék a kormány 
sz ind k* es k • zfil se/e ir in' «• un ügy en. hanem hogy 
'e.ali b Tjmidó kormány ny latkozaf alapján mó« 
uoin 1 gyen kem is, k' kő/el^bbról megfigyelvén 
i Htokat. leli ő a'aposan foglalkoztam a kérdé*-
s I t a parlamentben elmondani véleményemet, 
»im 'v n m táj 'kozást nyújthassak esVl'g a kor 
i v ís a» 1 nézve, hogy mily irányelveket és 
- ni kel tartva szem (lőtt lehetne oly törvén? al-
ko4:^ I ozni lé^re, melsnek segítségével legalább a 
z-f i|.vt ku kérdésekkel kapcsolatos elégületlen-

aognek hosszú időre eleje vótetnék. Nem a belügy 
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miniszter uron múlt — tartozom ezzel a kijelentés 
sel — hsnem egyéb körülményeken, hogy ő az én 
interpellácsiómra választ nem adott. Méltóztassanak 
azonban megengedni, bogy ezt az alkalmat használ-
jam fel arra, hogy ezen az ország minden rendjét 
érdeklő nagy fontosságú kérdésben a magam véle-
ményét, legalább főbb vonásokban, a t. ház elé tár-
jam. (Halljuk / Halljuk!) 

T. ház 1 Az agrár-szoczislizmus és sz általá-
nos munkás-kérdés oly imminens baja ami társa-
dalmi és közgazdasági életünknek, melynek törvény-
hozás utján való rendezése elől immár kitérni nem 
lehet ós igy kell, hogy azzal a parlament alsposan 
foglalkozzék. Hs alaposan vizsgáljuk a kérdést, na-
gyon természetes dolog, hogy a munkásnép életvi-
szonyainak minden rétegét szem előtt tartva kell 
bebstó vizsgálatot tartani, hogy a tapasztaltakból 
levonván a consequentiákat azokra az eredményekre 
jussunk, amelyek összegezésével képesek vagyunk 
a kérdést ugy állítani az ország elé, hogy vele szem-
ben a gyógyszert nyújtó radikális feleletet is meg-
találjuk. Ha veszem a munkáskérdésben az ugyne-
zett gyári ós bézmü-ipar terén foglalkozó munkások 
sorsát as országban, az itt megnyilatkozó panaszok 
és bajok nálunk még nem oly mélyrehatók, hogy 
könnyen orvosolhatók ne legyenek, csakhogy orvo-
solni kell: S itt elég, ha a törvényhozás csak any-
nyit tesz meg, hogy a gyári és kézmű iparosok ér-
dekét és ezek jövőjét tekintve, akkor, a mikor ezek 
a munkából kidűlnek,, vagy munkaképtelenekké vál-
nak exisztencziájuknak lét-minimuma állami intéz 
kedéssel biztosíttatik, akkor ez a része az általános 
munkás-kérdésnek ós a munkakérdéssel kapcsolatos 
bajoknak, rendeztetett. Eltekintve attól, t. ház, amit 
ide vonatkozólag beszédemben később fogok kifej-
teni, hogy a munkás politikai érdeke e kérdésnél 
teljes kielégitést nyerjen, sokkal mélyebben ereszti 
a baj gyökerét az agrár-szoczialistikus kérdések ál-
tal érintett ós a mezei munkánál alkalmazott cselé-
dek és időszaki munkások sorsát osztó, a vízszabá-
lyozási és vasúti építkezéseknél foglalkozó ugyneve< 
zett kubikosok ós földművesek sorsát illetőleg. Ezek-
nél már magának a törvényhozásnak sokkal mesz-
szebb menő intézkedésekbe kell bocsájtkozni, hogyha 
azt akarjuk, hogy a társadalom milliókra menő ezen 
rétegének exisztencziája és ennek bajai orvosoltas-
sanak. Hogy sort vegyünk a dolgon, a kik Magyar-
országon a cselódviszonyokat ismerik, jól tudjak, 
hogy a munkásnép ezen rétegének ma legkevésbbó 
van oka panaszra, mert meg van rendes évi bére 
exi8tencuája tehát egész évre biztosítva van, leg-
feljebb a gazda és cseléd közti viszonyokat szabá-
lyozó és a kornak inkább megfelelő törvények al 
kotása sz, (Zaj / Elnök csönget) a mi e kérdés ren-
dezésénél a törvényhozásra vár. A munkás kérdés-
nek e része tehát szerintem szintén ilyen könnyen 
orvosolható. 

Egészen más, t. képviselőház, a munkásoknak 
azon óriási tömege, a mely csak időközönként ksp 
alkalmazást és elfoglsltságot, vagyis a mezei mun-
kásoknak azon része, mely tavaszszsl kspalással, 
széna kaszálással nyáron aratással és betakarítással 
van elfoglalva és sz évnek többi idejét, bogy ugy 
mondjam, a mi sajátságossn helytelen, de régóta 
akként fejlődő ős gazdasági viszonysink között kény-
telen munka nélkül tölteni. Ez a népréteg az, t. 
hát, a mely az alföldön az agrárszocz'alismus és 
az ezzel járó minden mozgslom iránt a legnagyobb 
fogékonyságot tanúsítja, s a mely anyagául szolgál 
minden fajta — hogv ugy mondjam — lelketlen, 
internaczionális izgatásnak. Ez a népréteg az a mely-
nek éraekében a törvényhozásnak mélyebbre ható 
intézkedéseket kell tennie, bogy ennek a sorsa anya-
gilag biztos alapokra fektettessék és ez áltsl f-xis-
tentiája biztosíttatván, élet foglalkozása és munka 
körében nyugalmat megelégedést talalhasson sz or-
szágban. Az ezen néprétegben uralkodó elégület-
len ségnek meg van a természetes oka. 

Méltóztassék, t. ház, tekintetbe venni azt, hogy 
pl. a munkásnép ezen rétege még a70 es években 
a mezőgazdaság körül átlag 180 napon át kapott 
foglslkozást, az akkori gabona és munkaárakst véve 
fel, átlsgban naponként 1 frt 20 kr. napszámot ke-
resett, addig ma — mert ezen munkásoknak fog-
lalkozási körükben a legnsgyobb concurrense s me-
zőgazdasági gépipar, ma már a munka nspjuk 
cssk 70—80 ra terjed egy esztendőben és a nsp-
Fzám 60—70 kr. tehát addig, s mig 20 évvel eze-
lőtt a munkásnépnek ezen rétege évenkint 160 -200 
frt.-ig keresett: addig ma egy évben, ba 50—60 
frtot keres, s ez az egész évi foglalkozási idejére a 
mazimalis ősszeg. 

Nagyon természetes, t. ház, hogy ily ex;stentia 
mellett ennek a népnek elégületleDsége napról-nsprs 
fokoxódik, ugy, hogy ba a mult évi mostoha esz 
tendő ebben az évben ismétlődik, skkor ma nsgy 
bsj vsn az országban I De a tavaszszsl is lett volns 
az Alföldön több helyen, ba — a miről itten jól 
esik nyíltan számot sdnom — rgyes nsgylelkü fő-
urak, mint p. o. gr. Károlyi Sándorok nem kerül-
nek, ki népkonyhát tartott fenn egy nagy népes 
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községben négy egész hónapon át, a hol 600—1000-en 
kaptak naponta élelmet a nyomor és ínség által 
kínozott emterek. (Közbeszólások a szélsőbaloldalon : 
Hol volt az ?) Szegvárott volt Csongrád vármegyében ; 
nem jelentéktelen dolog ez t. ház, akkor, midőn 
100 frtnyi jótéteményekkel a hírlapok nagylelkű 
adományok czimén lelkesednek, ha kerül Magyaror-
szágon egy főúr, a ki hónapokon át 1000 embert 
élelmez, hogy az éhségtől az éhen hálástól meg-
mentse, sőt ennél tovább ment, mert azonkívül föl-
deket osztogatott ki 200-100 család között ingyen, 
(éljeuzés a szélső baloldalon) hogy az ingyen kapott 
töldön az illető munkáscsaládok legalább a jövő 
télre élelmüket betcrmeszthessék. 

Ha — mondom — t. ház, ilyen nagylelkű 
emberek nem akadtsk voina. Csongrádvármegyében 
bizony, méltóztassék elhinni, bogy a kormánynak 
jóakaratú gondoskodása folytán ott belátbatlan ese-
tek fordultak volna elő. Mert az éhség tisztelt ház 
nem alkuszik renddel, ez nem számol törvénynyel 
annak nincs kormányhatalma, az csak követel és 
az kielégítésre vár és a mig az kielégitést nem nyert, 
addig pusztít rombol és jogosan, mert ez az örök 
természetes törvényen alapuló követelése az ember-
ben az állatnak! 

T. képviselőház, ilyen jelenségekkel szemben 
a kormánynak nem szabad süketnek és nem sza-
bad számot nem tevőnek lenni, hanem alaposan, 
komolyan és lelkiismeretesen megfigyelni a bajokat 
és a lelkiismeretesen megvizsgált bajok összegezé-
séhez képest teremteni egy rendszert alkotni tör-
vényt, a mely hasonló körülmények közt biztosra 
megmenti az embereket a bizonytalanság sorsától 
kell, hogy a nép a törvény alapján az emberiség 
közös gondviselésének karjai kö/t megtalálja a maga 
menedékét, mindenfele sorsviszonyok közt. (Helyes-
lés a szélsőbaloldalon.) 

T. képviselőház, az Alföldön, ahol ezek a ba. 
jok a maguk imminens alakjában leginkáDb jelent, 
keznek, a melyekkel szemben a kormánynak mar 
több ízben kellett volna foglalkozni, még van egy 
más jelenség. Egy egész sereg ember ól az Alföl-
dön, amely existentiájsnak minimumát megtalálja 
maga ingatlaoaban, a maga csekély birtokában, de 
bogy éljen, hogy családját fenntarthassa, az a vagyon, 
a melylyel ő rendelkezik nem elegséges arra, Gondos-
kodni kell, bogy ez a munkás nép, mely az ős erő 
teljes ösztönével, kitartásával bir, annak a munka-
erőnek, hogy vagyont szerezhessen, gondoskodni kell 
srról, t. képviselőház állami intézkedés utján, ha 
máskép nem, allami kisajátítások révén, hogy ezek 
az emberek földjüket gyarapíthatják, a űrire ma az 
altöldi állapotokat jellemző óriási latifundiumok 
mellett lehetetlenség gondolni. 

A helyzet az, t. képviselőház — bogy csak egy 
pár példára hivatkozzam (Halljuk 1 Halljuk 1) én 
csak Csongrádvármegyéből veszek egy pár példát, 
mert hiszen az Alföldnek Csongrádvármegye, bogy 
ugy mondjam, typikus képe és ez megadja az álta-
lanos helyzetnek a rajzát — például t. képviselőház, 
ott van az Algyő. Algyőnek van 2566 lakosa és 
van ennek a községnek 1532 bold földje; ez a köz-
ség mezőgazdasággal foglalkozó nép. Hat kérdem 
t. képviselőház, bármilyen munkás, bármilyen szór 
galmas, bármilyen becsületes és igyekvő nép legyen 
is az, hol nyerje meg ekkora határterület mellett 
bármely erőfeszítés mellett is ssjat életexistentiájá-
nak feltételét P És a lélekszám, t. képviselőház, 
szsporodik, a birtok pedig egyaltalán nem nőhet, 
mert óriási latifundiumok fekszik körül ezen közsé 
geket és onnan ezen apró birtokos bármikép akar-
jon is absolute nem képes a terjeszkedésre. O't 
van Sándorfalva 3780 lakosssl; van neki 3934 hold 
homok löldje, olyan bomok földje, t ház, a mely-
ből nagy szorgalom mellett legslánb is 15 hold föld 
kell, hogy a lét-minimumot biztosítsa egy csa-
ládnak. 

S ott van t. báz Tömörkény 4100 lakossal és 
5525 bold szintén bomok földdel, ott van Mindszent 
8023 lakossal es 9304 bold földdel. T. ház, itt van-
nak községek, melyekben egy lakosra fél hold föld 
sem esik vagy amelyekben egy lélekre 1 hold föld 
esik, melynek haszonbére a legjobb körülmények 
között 4—5 frt 

És ez a nép, t. báz, mezőgazdasággal foglal-
kozik és máshova, ha akar is, nem mehet, hogy 
exisztencziát keressen magának. 

Megengedem, hogy a minisztereinök urnák 
ez mosolyogni való dolog, hanem mindenesetre el-
szomorító jelenség, hogy ha ily helyzettel szemben 
egy miniszterelnök válasza pusztán csak a megszo-
kott üres mosoly. 

T. házi Belátom, hogy ezeken az állapotokon 
másként javítani nem lehet, mint törvényhozás ut-
ján, mert a parlament és kormány csak törvény-
hozás utján teheti meg, hogy ezen latifundiumok-
ból kisajátítsanak az illető községek határterületé-
nek kiegészítése érdekében akkora területeket, amek-
kora területek az ottani nép létezéséhez feltétlenül 
szükso^soki 

Hallottunk, t. ház, talán a mult héten egy 

nyilatkozatot, hogy ez a magánjogba ütközk, a 
tulajdonjogot sérti. Az állami érdek azonban, t. 
ház, nagyobb és fontosabb minden magánjognál s 
minden magántulajdoni kérdésnél. Mert t, ház, ha 
a kormány a pénzügyi egyensúly helyreállítása ér-
dekében a regálet konfiskálbatta, az államkincstár 
javára az egyesektől, amely szintén ép oly kizáró-
lagos privát tulajdont képezett, hát akkor nem 
látom be, bogy ott, ahol a polgárok exisztencziájá-
uak egyedül ez a feltétele, miért ne alkosson tör-
vényt a parlament, mely ezen exisztencziának biz-
tosításához vezet, és egyúttal radikális gyógymódul 
szolgál az Alföldön s általában az egész országban 
az agrár-8zocziálÍ8ztikus bajok orvoslására. (Ugy 
van! a szélsőbaloldalon.) 

De t. ház, az Alföldön jelentkező agrár-szo-
czialisztikus mozgalmakkal eleven kapcsolatban álló 
bajoknak egyik kútforrása abban is van, bogy a 
törvényhozás megengedte olyan községeknek létre-
jöttét, melyek a községi életnek abszolúte semmi 
létfeltételével nem birnak. Egy nagy ur, ak;nek van 
15—20,000 hold földje, azt mondja, hogy én 
község leszek, a vármegye azt mondja: helyes, mert 
elvégre az országban egy-egy nagy ur, még min-
denütt egy-egy dynaszta a vármegye felett és ala-
kulhatnak, amint alakult pl. Csongrád vármegyében 
is 3—4 olyan község, amelyekben az illető földes-
úrnak ispánja a bíró, kasznárja a másik hivatalnok, 
éb amelyekben a községi törvény által megállapított 
és előirt feltételek egyáltalában meg nem tarthatók, 
mert az a község eltekintve attól, bogy földdel br , 
egyébként teljesen nélkülözi a maga népes-
ségében azokat a feltételeket, amelyek egy önálló 
község megalkotásához feltétlenül szűks-égesek. In-
nen van aztán az az elszomoritó jelenség, amelylyel 
szintén számolnia kell a kormánynak és amelyre 
különösen felhivom az igen t. belügyminiszter ur 
figyelmét, mert ez a képe nemcsak Csongrádvár-
megyének, de az egész magyar alföldnek. Tessék 
bekivánni különben a többi megyéből is az Alföldön 
az adatokat. Egy uradalmi közsegben pl. a közpénz-
tan kirovás lá kr. — elhallgatom az illető földesúr 
nevét, mert hiszen az ugy sem tartozik a dologhoz, 
— a másik községben pedig közvetlenül mellette 
105 kr. Hát t. képviselőház, az a körülmény, hogy 
valakinek 20 vagy 50 ezer hold földje van, indokul 
szolgálhat-e arra és a magyar törvényhozás alkal-
mat nyújtson rá, hogy az illető kivonja magát a 
közteherviselés alól ? (Igaz! Ugy van! a szélső bal-
oldalon.) Ez t. képviselőház, szégyenletes állapot. 
(Felkiáltások : Ez nem jogegyenlőség !) 

Ez nomcsak hogy nem jogegyenlőség, de még 
az 1848. előtti állapotokkal sem hasonlitható össze, 
mert az 1848. előtti időkben nem volt olyan falva 
Magyarországnak, ahol egy jobbágynak csak fél hold 
földje lett volna, mert a földesúr tartozott a job-
bágynak kiadni, a maga telkét ugy, hogy minden job-
bágynak biztositva volt Magyarországon az ezisz-
tencziája. Nézzék meg most önök, hogy az álhilam 
itt felsorolt községekben biztositva van-e a lakosság 
exisztencziája ? Különben is miért keli ezeket a 
mondva csinált községeket megengedni s miért kell 
ezeknek létezni P Azért, bogy a szomszédos közsé-
gek közterhében ne legyen kénytelen résztvenni a 
földesúr. Innen van t. képviselőház, hogy az alföldi 
városok és községek egyáltalában nem képesek fej-
lődni és felvirulni (Igaz! A szélső baloldalon.) mert 
épen az az elem, mely leginkább volna képes és 
hivatva a közteher viselésére, szűz vállakkal vonja 
ki magát a közteherviselés alól. Ezt az állapotot 
egy rosszul csinált törvény eddig megengedte és 
tőntartotta; azonban hogy ha a törvény rósz, hogy 
ha anoak következményei ilyen eredményekre ve-
zetnek : azzal szemben, amidőn már ezer meg e^er 
alakban nyilvánul emiatt a panasz, a kormánynak 
kötelessége uj törvényalkotással módot keresni és 
nyújtani arra, hogy ezen állapotok a közjó érdeké-
ben orvosoltassanak. (Ugy van! A szélsőbaloldalon.) 

Igen szomorú jelenség és államkcrmányzatunk 
kapkodására és a viszonyokkal való kellő nem szá-
molásra mutat az is, hegy ha pl. egyes puszták 
!akoss: községgé akarnak alakulni, erre elég az, ha 
meggondolja msgát néhány ember, hogy jobb les: 
nekünk önálló községgé 1« nnünk és csinálnak két 
községet egyből. Ezt a törvény megengedi; a tör-
vényhatóságok az érdekek csoportosulásához, a pro-
'ekezió és a viszonyokhoz képest sz n'én hozzájá-
rulnak. a kormány p dig ezeket az ál'apotokst 
szanálja. Csak legközelebb is, épen Csorgrádvár-
tnegyében volt még egy eléggé virágzó köiség: a 
12,000 lakossal biró M ndsz* nt, amely küzdve U 
< xistenciális föltételekkel és a község kormányzásá-
val járó terhek viselésével, még élhetett, de inert a 
község határánsk egy része a Tiszán tul volt, meg-
f ngedte a kormány, hogy egy külön, Tömörkény-
nek nevezett község alakul'on. A két község meg-
alakult és most mindkét közsé* 105 és 110 krajcár 
hizipénztári k rovásssl küzd. Ezeken mind segíteni 
Ehetne, hogyha azon két község körül lévő óriási 
latifundiumok birtokosai belevonatnának a községek 
közteherviselésébe. Ezek mind olyan körOlmények, 
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melyek magukban hordják az alföldi szoczlalisztíkus 
bajok csiráit. Ezekkel szemben a kormánynak g> ö 
keres intézkedéshez kell nyúlni, hogy e;ek az álla 
potok megváltozzanak ós ott a községi kormányzat 
keretében a lakosság számára az ex>sztencz!ának 
feltételei mellett a községi kormányzatban való ará 
nyos teherviselés után teljesen egészséges állapot 
teremtessék. Minthogy pedig a munkáskérdést be-
szédembe oly mélyen belevontam, nem tehetem, sőt 
egyenesen kötelességemnek tartom, hogy egy körül 
ményre felhívjam a t. kormánynak figyelmét. Ha 
azt akarjuk, hogy a munkáskérdés, mely minden 
irányban megnyilatkozik az országban és amely 
megoldást vár ós követel: akkor részben jobb tele 
pülési törvény segélyével módot lehet nyújtani ai 
Alföldön a mezőgazdasági élet terén foglalkozó 
munkások részére a vagyonszerzésre. Hogy ezt meg-
teheti a kormány, annak bizonyságául csak rámu-
tatok arra, hogy ha a kormány ugyanannyit áldozna 
a telepítés érdekében, amennyit a magyar tenger 
és folyamhajózásra a kereskedelem érdekében áldo-
zott, — amit senki sem kifogásol ét ami évenkint 
ötszárezer forintot tesz; ha az államkincstár ily 
összeget nem kiadna visszavárásra, hanrm kamatai-
nak teljes visszavárása mellett adna ki: akkor olyan 
összeg állana az államkincstár rendelke. ésére, mely 
nek segélyével állami kisajátitások révén legalább 
az Alföldön a szocziális kérdéseket messze időre 
lehetne rendezni. 

A munkások sorsárak biztosítása tekintetében 
feltétlenül szükséges az is, hogy a törvényhozás gon-
doskodjék a munkás exisztencziája minimumának 
biztosításáról azon esetre, ha a munkás a munká 
ból kidől vagy munkaképtelenné lesz. Mert méltóz-
tassanak elhinni, nem kevés mértékben hordja ma-
gában a munkáselégúletlenség csiráját az államéletilnk 
azon rendszere, hogy amig az életfoglalkozás rrás 
terén az államkormányzat minden ágában, ha va-
laki a maga munkáját bizonyos időn át egy hiva-
tásnak szenteli, mikor a munkából elszó ittatik vagy 
kidől, az ország neki nyugdijat ad, tehát az ecetre, 
ha a munkás a munkától visszavonul, biztosítva 
van exisztencziája. Nem azt értem, hogy a mun-
kások számára is állítsunk állami nyugdíjpénztárt, 
hanem azt a mai rendszert, hogy a munkás a 
munkás segélyző pénztárakra van bizva, a legbizony-
talanabb állapotnak tartom. Magának az államnak 
kell a törvényhozás utján a munkaadó és munkás 
belevonásával oly állami munkás-segélyző pénztárt 
teremtenie, melyből az a munkás, ki rászolgált, aki 
a pénztárhoz hozzájárult, akkor, amikor kidől, any-
nyit kapjon legaláhh, »miből m lót minimum bizto-
síttatik. Azt gondolom, hogy most, mikor Magyar-
ország uj ezredévének küszöbén leszünk, föltétlenül 
szüséges, hogy az állam rendelkezésére álló ténye-
zők viszonyainak alapos megfigyelése és gondozása 
mellett rakjuk le azon alapköveket, melyeken az 
ország ujabb ezredévig fennállhat. 

S itt áttértünk a kérdés azon részére, a melyet 
az anyagi szempontoknál is fontosabbnak tartok, 
mikor az ország uj ezredévéről van szó, — a po 
litikai szempontra. A belügyminiszter ur szombati 
beszédében rámutatott, miként alakult a választók 
lajstroma 1869. óta. A ház akkor a statisztikán át-
surrant minden mélyebb megfigyelés nélkül. Leg-
alább azóta nem érintette, a kérdést a házban 
senki. Pedig ha e statisztikai adatokat nézzük, szo-
morú konszekvencziékra jutunk. A t. miniszter ur ki-
mutatta, hogy 1869-ben még egy milliót haladt 
meg a választók létszáma ; (Ellenmondás jobbfelől.) 

Perese i De z s ő belügyminiszter: Egy mil-
lió sohasem volt! 

S i m a F e r e n c z : Nincs kezemben a statisz-
tikai adat, hanem tessék csak újra felolvasni. S íme 
25 év múlva 900 ezerig csökkent a választók lét-
száma tehát százezerrel apadt. Azt méltóztatik mon-
dani, hogy az ország virágzik, halad és fejlődik ? 

Hát miben nyilvánul ez? Talán azokban a 
palotákban, amelyek itt Budapesten épülnek ? 
Meggyőződésem szerint az ország anyagi jólétenek, 
anyagi fejlődésének és felvirágzásának a polgárok 
vagyonosodása, a vagyonosodott polgárok számá-
nak arányos szaporodása az egyedüli kritériuma és 
semmi más. 

Miben fejlődik tehát anyagilag az ország, ha 
25 esztendő alatt oda jutottunk, hogy 100 ezerrel 
logyott a választók létszáma. 

Igaz, hogy a belügyminiszter ur azt mondja 
erre, hogy e választók közül 50,0ü0 azok száma, 
kik nemesi jogon gyakorolták választási jogot. [Kész 
vagyok egész udvariasan megfelezni ezt a 100 ezret; 
de akkor is 50 ezerrel van tehát kevesebb válasz-
tópolgára Magyarországnak ma, mint volt 1864, 
illetőleg 1874-ben. Mi ez .t ház, ha nem annak a 
fényes, azaz szomorú bizonyítéka, hogy paloták-
ban gazdagok vagyunk de a polgárok egyéni jólé-
tében rendkívüli visszafejlődés utján van az ország. 
E felett sem mosolyogni, sem ezt elmagyarázni nem 
lehet. Itt tényekről van szó. Akkor mikor a t. kor-
mány 27 éves kormányzatának nagy anyagi ered-
ményei« hivatkozik, ezeket az eredményeket ne fe-
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lejtse ki a számításából, hanem írja fel az ország 
anyagi sorsának rovására és akkor kitűnik, hogy mi 
Magyarországon nem előre haladunk anyagilag, ha-
nem az állampolgárok létszámában mindig fogy az 
az arány, a mely Magyarországot s e nemzetet fen-
tartani hivatva van. 

Mert kit tekntünk országnak, nemzetnek ? 
Azokat, kiknek szavazati joguk lévén, jussuk van 
befolyást gyakorolni az államkormányzat minden 
tényére. Ez a tulsjdonképeni nemzet tehát fogy 
napról-napra, pedig a lélekszám szaporodik, mert 
1870-ben Magyarország, illetve a magyar birodalom 
lakosságának száma 15 millió volt, ma 17 millió, 
tehát a lakosság létszáma 2 millióval szaporodott. 
Mi a természetes fejlődés egy nemzet életében P Az, 
hogy amily arányban emelkedik egy nsmzet létszám-
ban, — ha ezen létszámbeli emelkedéssel arányban 
fejlődik anyagilag - ugyanazon arányban kell a 
választók létszámának is szaporodni. E számadások 
azt mutatják, hogy Magyarországon a politiksi nem-
zet fogy, az a létszám, amely a tulsjdonképeni po-
litikai állsmot alkotja, 1870. óta folytonosan csökken. 
Már pedig ha azt akarjuk, hogy es az ország a 
küszöbön álló uj ezredévben anyagilag és erkölcsi-
leg egyformán egy életrevaló nemzet nagy ösztö-
nével és nagy erejével kezdhesse meg pályafutását, 
akkor nekünk módot kell találni arra hogy a poli-
tikai nemzet növekedjék és gyarapodjék az ország-
ban. Erre pedig nincs más mód, mint az, hogy be 
kell hozni Magyarországon az általános szavazati 
jogot. (Helyes! a szí lsöbaloldblon.) Nem a paloták-
kal, nem a vasutakkal, és nem pusztán a 
gazdasági beruházásokkal tartjuk meg egy jövő 
ezredévre az országot, phanem azon polgá-
rokkal, akiknek jogot adunk es ezen jognyujtás 
által fokozzuk bennük a hazaszeretetet, mert csak 
oly polgár ragaszkodik sz ve melegével minden 
izében ha/ájahoz, kinek jo^a van az ország tör-
vényhozására döntő befolyást gyakorolni. (Élénk 
helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

Én a magam részéről éppen azt óhajtom, az 
párt. melyhez tartozni szerencsém van, azt kí-

vánja, hogy a törvényhozás politikailag gyarapítsa 
azámban is ennek a napról-napra fogyó nemzetnek 
az erejét, s mig mi egy részről követeljük a kor-
mánytól azt, hogy az sgrár-szoczialismussal, az általá-
nos munkáskérdéssel szemben törvényt alkosson, 
mely törvény Magyarországon az ország fejlődésén 
fáradozó minden munkás exstentiáját lehetőleg: biz 
?itsa, más oldalról ezeknek egyúttal politikai jogot 
is adjon. Éppen azért van szerencsém a következő 
határozati javallatot benyújtani: (Hailjuk 1 Olvassa.) 

.Utasítja a képviselőház a kormányt, hogy az 
országgyűlés még ezen cyclusa alatt nyújtson be az 
országgyűlés elé törvényjavaslatot, mely az évek 
óta forrongó agrár szoczialismussal és az azzal kap-
csolstos általános munkás-kérdéssel szemben magá 
ban foglalja mindazon intézkedéseket és rendszabá-
lyokat. melyek hazánkban a magyar munkásnak 
munkája után nemcsak a megélhetést és vagyon 
szereihetéfct, de a munkában képtelenné valt vagy 
a munkából minden vagyon nélkül kidőlt munkás 
és családja számára arra alkalmas állami intézmény 
utján legalább a lét-minimumot biztosítsa és egyút-
tal gondoskodik arról, hogy sz általános szavazati 
jognak behozatalával t legkisebb adót fizető mun-
kás számára is biztosíttatik a jog, hogy hazánk 
törvényhozására szavazatával befolyást gyakorolhas-
son.* (Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon) T. házi 
Ézen határozati javaslatom k'egészitéseül még csak 
arra hivom fel a figyelmet, hogy az országnak jö-
vőjét biztositjuk, az országnak erejét, anyagi erköl-
csi iobbulását mozdítjuk elő, hogyha a politikai 
jogokat növeljük, ezekhez való just a polgárok lét 
számában gvarapitiuk és kiterjpsztjük. 

At'ól nincs oka félni senkinek Magyarországon, 
hogyha minél narvohb számban lesznek azok, kik 
s^avi7ttnkkil befolvás» gyakorolha'nbk az ország 
co sárs. A munkás nép nom adja el soha az or 
s-árot. az áru'ója s haz.ának még ^mmiféle állam-
ban "oha nem vol< ! Ezek számára kérek jogot 1 

S mert s kormány Tant semmi tekintetben 
b'zalommal nem viseltetem, s költségvetést az al 
talános tárgyalás alapjául nom fogadom el 1 (Elénk 
helyeslés és éljenzés s szélsőbaloldalon.) 

Helyi és vegyes hirek. 
A megyebiiotsági tagok válass 

t á a a e l l e n beadott panaszokat a jobbára no-

turius pSkuliczokból á l ló igazoló választmány 

— mint előre láttuk — kegyes volt elvetni. 

A határozat indokolása annyira gyarló, hogy 

gyerekjáték lesz azt az apel látában összetör 

ni . Legközelebb kü lönben részletesen foglal 

kozunk ezzel a legújabb stiklivel. 

Duhajkodó főispán. Ismételten volt 
alka lmunk már megróni azt a durva viselke-

dést, rnalyet Vadnay Andor főispán a váro-

JI85. 

si ügykezelés megvizsgálása a lka lmábó l a vá-

rosi tisztviselőkkel és a lkalmazottakkal szem-

benjtanusitott . Most megint két eset jutott tu-

domásunkra , amelyek mé l tán kihivják a köz-

megbotránkozást . Az egyik városi alkalmazot-

tat a j ő modorú főispán ur va lami csekély-

ségért lepimaszozta és egyéb ékes titulusok-

kal tiszielte meg. De ennél sokkal fölhábori-

tóbb az, ami t a város egyik főtisztviselőjével 
elkövetett. Nevezzük az illető főtisztviselőt 

egyszerűen X-nek, m in thogy — sajnála-

tunkra — nem volt a l ka lmunk nevének és 

esetének közlésére beleegyezését kikérni- A z 

épületes eset a következő : X-hez, hivatalos 

eljárására vonatkozólag, az érdekelt ma-

gán felek jelenlétében va lami kérdést inté-

zett a méltóságos basa, amire X . azt felelte, 

hogy a dolog pár évvel ezelőtt történt , n em 

emlékszik rá biztosan. . N e h a a u d j é k I * 

rivallt rá a fő ispán a hü ledező tisztvi-

selőre, aki érthető fel indulással a követ-

kezőleg felelt, 9 Bocsánatot kérek, méltó-
ságos uram, én soha se sioktam hazudni.* 
Nosza, erre jött még csak éktelen dühbe a 

fő ispán, s arczából kikelve, oda rohant X-hez, 

és öklét ütésre emelve, a legféktelenebb bő-

szül tséggel r áord í to t t : „ N e c s a h o l j o n ! " 

X . látva, hogy ha egyetlen szót szói, a mél-

tóságos ököl a fejére csapódik, összeszedte 

m inden önmérsékletét és — elhal lgatott . 

Há t ha ilyen d isznóságot pé ldáu l egy 

zsandár követ el egy rablőgyikossal , azt 

még megtud juk ér ten i ; á m azt n em tu jduk , 

hogy a fő ispán is megtehet ilyet egy előkelő 

á l lású tisztviselővel szemben, akinek összes 

bűne az, hogy nem érez magában haj landó-

ságot a mél tóságos talpak nyalására. Hiszen 

brutál is, go romba lenni a kocsis is t u d ; 

ahoz — szerény vélekedésünk szerint — nem 

épen mu lha t l anu l szükséges, hogy az ember 

fő ispáni mél tóságot viseljen. 

— Munkaerő-aaaporitáa aa anya-
k ö n y v i h i v a t a l o k b a n . A m i n ap emli* 

tettük, hogy Ónody La jos szentesi ál lami 

anyakönyvvezető — tekintettel arra, hogy a 

hivatalával j á r ó teendőket egymaga elvégezni 

nem képes — egy á l l andó helyettes anya-

könyvvezető a lka lmazását kérte. Hason l ó elő-

terjesztést tett Piroska Is tván csongrád i á l l ami 

anyakönyvvezető is. A vármegye, mél tányolva 

a felhozott okokat, feliratot intézett a belügy-

miniszterhez, hogy Szentesre 700 frt, Csong-

rádra pedig 600 fr évi fizetéísel á l l andó 

helyettes anyakönyvvezetőt nevezzen ki 

— K f t a i g a a g a t á a i b e j á r á s . A 

Bárány i Ö d ö n orsz. képviselő által kiépíteni 

szándékolt szentes-orosházi vasút közigaz-

gatási bejárása f. h ó 18 án lesz, melyre a 

vármegye részéről Onody Géza árvaszéki el-

nök — ki az effélékben tudvalevőleg speczi-

áüsta — küldetett ki. 

— Társulati közgyűlés. A körös-

tisza-marosi ármentes i tő és belv izszabályozó 

társulat f. h ó 23-án tartja évi rendes köz-

gyűlését H.-M.-Vásárhelyen. A tárgysorozat 

a következő : 1. A központ i vá l asz tmány évi 

jelentése a társulat á l lapotáró l . 2. A békés-

báboczkai és báboczka-mindszent i szakaszo-

kon kiépített csatornák és tiltók kezelésére 

vonatkozó ideiglenes szabályzat megál lap í tása . 

3. A társulat gátvédelmi szabá lyzatának mó-

dosításai. 4. A társu latná l rendszeresített tiszti, 

kezelő és segéd-személyzet, va lamin t a gát-

őrök nyugd í j szabá lyzatának tárgyalása és 

megál lapí tása. 5. A Gyoma község ha t á r ában 

ú j o nnan mentesített körösi árterek osztályo-

zása ellen beadott felszólamlások elbírá lása. 

6. A s á m vizsgáló bizot l?ág jelentése az 1894. 

évi pénztár i számadások rae vi sgálásáról . 

7. Ugyanannak jelen ése a társulat i leltárak 

és leltári számadások megvizsgá lásáró l . 8. Az 

1896. évi költségvetés megál lap í tása . 9. A 

társulat 1895. évi s ámadása inak megvizs-

gálása i ránt i intézkedés. 10. A t iszavölgyi 



5. olrlal. 

társulat közgyűlésére küldöttség kirendelése 
11. A társulati alapszabályok 16. §-a értel-l 
mében beérkezendő esetleges inditványok tár-
gyalása. 12. Néhai Kovács Ferencz és a vá-
lasztmányi tagságról lemoudott Major Miklós 
központi választmányi tagok helyeinek vá-
lasztás utján való betöltése. 13. A közgyű-
lési jegyzőkönyv hitelesitése végett küldött-1 
ség kirendelése. 

— Já rv ányos betegségek. C«ong-1 
rádon az úgynevezett hasi hagy máz, Széni es^n1 

pedig a difteritisz és a tültő mirigylob lépett 
föl járványosán. Szentesen a veszedelmet dr. 
László Vilmos az iskolák megvizsgálása alkal-
mával fedezte fői. A ref. egyház két iskoláját, 
és pedig a Pap Lajos és Sajó Sándor tanitó 
két 14 napra bezáratta, valamint a többi 
szükséges óvintézkedéseket is megtette a 
hatóság. 

— F ő g i m n á z i u m i gyorsíró kőr , 
A helybeli főgimnáziumi ifjúság — mint 
bennünket értesítenek — gyorsíró kört ala-
kított, melynek felügyeletével a tanári kar 
Incze József tanárt bizta meg. A kör tisztikara 
a következőkép alakult meg; elnök Sebők 
János, jegyző Czukkerman Béla, előadók Ko-
vács László és Streicher Henrik, könyvtárnok 
Ónody Sz. Lajos, másodjegyző Grűnhut Géza, 
pénztárnok Józsa István, levelezők Pozsár 
József és Lövi Mihály. Szivünkből kívánunk 
fejlődést föl virágzást az uj körnek. 

Megszűnt j á r v ány . Dorozsmán, to-
vábbá Csongrádon és Majnán az állatok kö-
zött járványszerűleg uralkodott száj - és kö-
röm fájás megszűnt. 

T o l o n e z o l á s . Matolcsi Sándor szen-
tesi lakost a székely udvarhelyi rendőrkapitány-
ság haza tolonczoltatta. 

Elveszett pénztároza. Kovács Ist 
vánné f. hó 10-én K. Szt. Mártonról jövet 
az úgynevezett Ráczlapostól Szentesig terjedő 
uton elveszett egy pénztárczát, amelyben 10 
frt és 1 db lólevél volt, A becsületes meg-
találó vagy útbaigazító jelentkezzék a kapi 
tányságnái. A károsult az útbaigazítónak 
— neve titokban tartása mellett — 5frt ju-
talomdijat biztosit. 

Vfcsár. Makón f. hó 16 és 17 - ik nap-
jain lesz az országos vázár. 

— Égi tilneuiény. A mult hét egyik estéjén 
Miskolczon, — a csillagos égboltozat nyugati felén 
tündén fényájban uszo sarlóalaku égitest tünt fel. 
A sarló pengéje smaragdzöld, foggantyuja biborszin-
ben ragyogott. Tizennégy másodperczig volt látható 
a szép tünemény, akkor délkeletre ivalakban letűnt, 
hosszú fénybarázdát hagyva maga után. A szép égi 
tüneménynek sok bámulója volt az utczán járókelők 
között. Némelyek gyenge dörgést is véltek hallani a 
tünemény tartama alatt. 

— Cselédköz vetítés rendőrség utján. 
Kassa város törvényhatóságának október hó végén 
tartott közgyüléso a városi főkapitány indítványára 
egy nagyon is korszerű mizérián, a cselédkérdésen 
igyekezett segíteni. Megbízta ugyanis a főkapitányt 
egy oly szabályrendelet kidolgozásával, a mely foly-
tán a cselédek közvetítését jövőro a városi rendőri 
kapitányi hivatal fogja teljesíteni. Czzel egyidejűleg 
a cselédszerző-intézeteket is beszüntetik, melyek annyi 
sok rossznak kutforrásai. 

— Két és téléves gyilkos. Rémítő eset 
ez: egy baba, aki megöli a kis baba testvérét, ami-
hez fogható eset alig fordult mée' elő. Szegeden 
tíoros Mihály családjában történt a baba tragédia 
A szegény asszony reggel korán kiment a piaezra 
Két apró gyermekere, a kis Mihályra és a 21/« éves 
Józsira bízta a 4 hónapos csecsemőjét, aki a böl-
csőből nézdegélte a plafont. Míg az anya odajárt a 
bölcsőbeli családtag türelmetlenkedni kezdett és vi-
sított. A 2 és fél éves Józsi gyerek odamászott mel-
léje és szeretettel gagyogván a kis testverkének, 
csöpp eszével elgondolta, hoery olyankor, mikor a 
pólyás testvérke ribilliót szokoL csinálni, az anya 
mindig enni ad neki, mire elhallgat. Hat ő is ad 
neki enni. A kenyér ott volt az asztalon. A csöpp 
gondviselő megtepte a kenyerbelet és ami kis mar-
kában elfért, odavitte a pólyás testvérkének és el-: 
kezdte — tömni. 

— Papái, papái . . , 

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

A papáitatás aztán addig tartott, amig a cse-
csem« végképen olhallgatott. Ugy elalud«, hogy egy 
hansro» adott t bbé. Aztán a kis gondviselő to-
vább játszott. Az anya hazajővén, halva találta a 
csecsemőjét. A megjelent rendőrbiztos a 2 és fél 
éves Józsi gyereket az ölébe vette és kikérdezte: 

— Mit csináltál Józsi a babának? 
— Papálni, papálni . . . gagyogta a kis 

vádlott . . . 

Az anya pedig sirt keservesen. 

— 80 éves püspök. A tiszántúli ev. ref. 
egyházkerület agg püpöke, Kiss Áron e hónap 22-én 
éri meg nyolezvanadik születés napját. A testi és 
lelki erejéken levő főpásztort hívei, tisztelői ez alkalom-
bői finnepeiesen fogják üdvözölni. Minthogy pedig a 
szeretett püspök akkor is egynáza szolgálatában távol 
iesz Dedreczentől, a konvetnek Budapesten tartandó 
ülésein fog részt venni, november i8-án készülnek 
^¿telői szerencse kivánataikat kifejezni előtte. 

— Agyongázolta a vonat. A napokban 
H. M. vasárhelyen véres szerencsetlenség történt az 
államvasutaknak Csaba felé menő vonalán, a 84 
számú őrház közelébeu. Egy 6d éves tanyai gazdál-
kodó, névszerint Paku Ferencz, hazament pénteken 
heti piaezra s otthon hatalmasan bepálinkázva, késő 
este elindult a tanyára a vasúti sinek mellett. A 84-es 
őr, Viski Sándor még délután beszélt is vele. 9 órakor 
pedig, mikor bejárta vonalit, látta, hogy Paku Ferencz 
a vasúti töltés mellett elvonuló kocsiúton alszik, 
honnan felkeltve, figyelmeztette a hazamenésre s 
meghagyta neki, nehogy a vágányok közé menjen. 
Paku felkelt, el is indult, de a vágányok között, a 
hol valószínűleg felbukva, a robogó vonat elől nem 
tudhatott kitérni s igy az elgázolta. A mozdony 
kerekei houuokon értek a szerencsétlen embert, a 
kinek agyveleje kitrecsenve, azonnal m ghait. Holt-
testére a hajnalban munkára menő napszámosok 
akadtak, kik rögtön jelentest tettek. A vizsgalat során 
kihallgatott tanuk vallemásából az tünt ki, hogy 
Paku Ferencz részeg volt s legnagyobb valószínűség 
szerint az este 9 óra 17 ponckor Csaba felől érkező 
személyvonat gázolta el. 

— Kendkivüll sikert ért el az osztálysors 
játék intézménye Magyarországon. Ma, midőn az első 
osztály huzasa be van fejezve és mar a nyereményeket 
s kifizettek, ezt a tényt nagy megelégedéssel konstatál-
hatjuk,uiert ily modon az osztalysorsjátek nálunk is 
az első lépés a kis lutri eltörlése Iranyában. A magyar 
osztálysorsjáték nagy sikere fől̂ fr abban áll, bogy a 
társadalom összes retegei résztvettek benne és büszke 
séggel konstatálhatjuk, hogy a magyar osztalysors-
jegyeket az egész világon legkedvezőbben fogadták. 
Valósággal érthetetlen ebben a tekintetben az osztrák 
kormány eljárása, midőn nem engedi meg, hogy a 
magyar osztálysorsjegyek Ausztriában magában is 
elarusittassanak. Magyarország sokkal előzékenyebb 
s jól emlékezünk arra, hogy még csak rövid idő előtt 
is mindenfele árulták nálunk a leinbergi kiállítás sors-
jegyeit. Remélhető, hogy a magyar kormánynak 
sikerülni fog, hogy itt is helyreállítsa a paritást annál 
is inkább, mert az uj osztrák pénzügyminiszter, 
Bilinski lovag, október 24-ikén tartott expozéban 
bejelentette hajlandosagat a kis lutri eltörlesére. Egyéb-
ként Ausztria engedelye a magyar osztálysorsjáték 
vezetősegenek erdekeben nem áll, mert az osztály-
sorsjegyek kelendősége, a haza hatarain belül is, 
valóban példátlan Ezért ajánlatos, hogy mindazok, 
akik sorsjegyeket vásárolni akarnak, ezt minél előbb 
megtegyék, nehogy oly kellemetlensegeknek legyenek 
kitéve, mint az első osztály hur.ása előtt, midőn az 
utolsó napokban annyi megrendelés érkezett Heintze 
Karoly budapesti főelárúsitóho/., hogy a nwgrendelők 
jelentékeny resze mar nem kapuatott sorsjegy t. A 
m á s o d i k osztálynál előreláthatólag meg sokkal 
nagyobb lesz a vásárlókedv, mert a nyereményki-
latasok itt meg hasonlíthatatlanul nagyobbak. Ugyanis 
a sorsjatekban résztvevő sorsjegyek szám» 10,000 
darabbal kevesbedett, mig a nyeremények szama 
több mint kétszerannyira nóvekedett. Ehhez járul még 
a nyeremények meses nagysaga a második osztályban 
Lesz ugyauis egy ü00,000 korona összegű külön 
díj, továbbá 5 főnyeremény 400 000 -50,000 korona 
összegben, ugy hogy egy sorsjegyre esetleg 1 milliót 
lehet nyerni. Könyen érthető tehát az az óriási érdek-
lődés, melyet a közönség tanusit e második osztály 
iránt, melynek huzasa mar decsember 6—14-ikén 
lesz — A sorsjáték vezetőiége figyelmeztet bennüu-
ket arra, hogy az l. osztályú sorsjegyek tulajdonosai-
nak ajánljuk a 11. osztályú sorsjegyeknek mielőbbi 
beszerzései, ami legkönyebben ugy történik, hogy 
az illetők az 1. osztáju sorsjegyet beküldik, mire az 
igazgatóság postán, utánvétellel megküldi a 11. osz-
tályú sorsjegyeket teljesen elárusították a 11. osz-
talyra vonatkozo megújításra oly nagymérvű tolongás 
várható, hogy minden 1. osztályú szorsjegy tulajdo-
nosának legmelebben ajauihatjuk, hogy minél előbb 
intezkedjek a 11. osztályú sorsjegyének megszerzese 
iránt. 
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Hamisított fekete selyem. Éges-
sünk el egy kis mintát a venni szándékolt selyemből, 
és a hamisítás rögtön kiderül: Mert mig a valódi 
s jól festett selyem az elégetésnél nyomban össze-
pödörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély 
barna hamut hagyván; addig a hamisított selyem 
(mely zsíros színű, szalonnás lesz és könnven törik) 
lassan tovább ég (minthogy rostszállai a testanyag-
tól telittetten tovább izzanak) és sötét barna hamut 
hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha 
össze nem pödörödik, csak meggörbül. Ha valódi 
selyem hamuját össze nyomjuk, elporzik, a hamisít-
ványé nem. l ienneberg G. (cs. k. udvaríszállitó) 
s e l y e m g y a r a Z ü r i c h b e n , házhoz szállítva 
postabér és vámmentesen szívesen küld bárkinek is 
mintákat, akár egyes öltönyökre való akár egész vé-
gekben levő valódi selyem szöveteiből Svájczba 
czimzett levelekre 10 kros, és levelező lapokra & 
kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg-
rendelések pontosan elintéztetnek. 4V& 

Saját gyártmányú/ X ^ S S f f í £ 
uri-ruha szovetekj 

kendők stb. 
a legújabb divatos színű n a d r á g szövetek szél-
zettel, athuzo szövetek, czelszeiü tinóm és elegáns 
divatszöveiek méterenkint 1 irt ££1/2 kr., bérmentve 

a házhoz szállítva csak i s 3—2 
OETTUTGKII & <Jo., ZÜAUCli (-Scliweix.) 

Minták uri és női szövetekből bermentve. 
Kettős levelbélyeg! Színezett divatkép ingyen. 

R a j z o i o t keresek, aki néprajzi tár-
gyak és régiségek hü másat tudja adni met-
szés alá s zeneirót, ki népdalt danolás után 
hangjegybe adni érti — a legjobb díjazás 
mellett. 

Ajánlatokat mielőbb kérve Szentesre 

Farkas Sándor 
IV. t. 80. szám. 

Hirdetmeny. 
Szentes varos tulajdonát kepező, s italmérés» 

helyül használandó három csarda épület u. m.: 
1.) a Kongo-ut mellett lévő .Széchenyi" 2.) a Kuczori 
orhaz mellet levő .Kuczori* es 3.) a Bökényi kompjáró 
melletti »Bókényi" csárdák t. év november hó 13-án 
a varos mérnöki hivatalában (Jurenak-féle ház) d. e. 9 
orakor egymásután megtartandó nyilvános árverésen 
1896, evi januar ho 1-ső napjától kezdődőleg 1893 
ev. deczember hó 31 ik napjáig terjedő három 
egymást követő évre haszouberbe ki fognak adatni. 

Az árverésen resztvenni kívánók mindhárom 
csardara külön külön 40 frt azaz negyven frt bánat 
pénzt .artoznak az árveres inegkezdese előtt letenni. 

Az árveresre vonatkozó feltételük alulírott hiva-
talos helyiségehen, a hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

Kelt Szentesen, 18Jő. november hó 5-ón. 

4-4 

Novobáczky Győző, 
gazd. tanácsnok. 

Hirdetmeny. 
Szentes varos közönségé tulajdonát képező és 

Szentes varos főterén lévő ,Zől soszorunoz* czimzett 
nagyvendeglöi epületek f. é. november hó 17-én 
d. e. 9 orakor a városi tanácsteremben megtartandó 
nyílt árverésen 1890 ev j nuar hó 1-től deczember 
ho 31-ig terjedő egy evre haszonberbe fognak ki-
adatn. 

Ezen körűimenyre azzal hivom fel az érdeklődők 
ügyeimet, hogy az arveresen resztvevők, az árverés 
uiegkezdese előtt, 500 irt azaz ötszáz forint bánat-
pénzt letenni tartoznak, 

A részletes árverezi feltételek alólirott hivatalos 
helyisegében betekinthetök. 

Kelt Szentesen, 1895. november hó 8-án. 

2 -d 
Novobáczky Győző, 

gazd, tanácznok. 

Kalmár Istvánnak 
a Teési határban 23 hold földje örökárou 

eladó, értekezni lehet II. t. 194. sz. a. 2V3 



185. S Z E N T E S I ' L A P . 
6 nMil. 

Olcsó bevásárlási forrás l I 

U J Ü Z L E T I 
szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni, hogy a Szentesi 

t a k a r é k p é n z t á r épületében a S z é n á s s y Utóda-féle vas kereskedés 

mellett a „NAGY CSIZMÁHOZ" czimzett üzletünkben a mai kor igé-

nyeinek minden tekintetben megfelelő, friss Ijj. 
C z i p ő, k a l a p , u r i- és n ő i d i v a t, valamint rövidáru czikke-

inket, b á m u l a t o s o l c s ó áron bocsájtjuk a n. é. közönségnek szives 

rendelkezésére« 
Felhívjuk egyúttal a n. é. közönség szives figyelmét egyedüli raktá-

runk különlegességeire u. m.: Valódi Carlsbádi czipők kizárólagos 
raktára. Pless Vilmos cs. és kir. udv. szállító kalapjaik egyedüli 
raktára. Piehler Antal cs. és kir. udv. szállitó gl'áczi kalap gyárt-
mány egyedüli raktára. Női pipere czikkek, c s i p k é k , s z a l l a g o k r u h a-
d i s z e k valódi Hausschild-féle pamutok férfi és női s z a b ó kel-
l é k e k , b é l é s á r u k nagy raktára. 

Dus és szép választék mindenben! A n. é. közönség 
becses pártfogásáért esedezve, vagyunk kiváló tisztelettel: 
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Pollák és Jakobovits, 
urí, női divat és rövid-áru kereskedők. 

C0 
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A magyar osztálysorsjáték második osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és deczember 14-éig tart, 

Az első osztályban ki nem húzott osztály sorsjegyeknek ezen húzáshoz szükséges megújítása, minden további jogok 

elvesztésének terhe mellett, november 26-ig eszközlendő, és pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál. 

Teljes sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a második húzásban résztvesznek a nélkül, hogy ezek meg-

újításának szüksége fennforogna. 

Vételsorsjegyek — a mig a készlet tart — és pedig: egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy 

huszad sorsjegy 4 koronáért az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megren-

delésekkel kéljük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. 

Budapest, 1895. november 1-én. 

Magyar 0§ztály»oriijáték Igazgatósága. 

államilag jóváhagyott 

Nyeremények Egy millió 
1,000.000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben az 

$ 

Magyar Osztály sorsjátékon, 
melynek 

nagy nyeremény húzása 

1895. deczember 6—14-ig ejtetik meg. 

umr Megújítási sorsjegyek árai: w . 
1 egész 1 tized 1_ huszad 

2 0 f r t 2 f r t Í T r T 

Vétel-sorsjegye x: 
1 egész 40 frt. 1 tized 4 frt 
1 fél 20 frt 1 huszad 2 frt 

(Portó fejében 5 kr., ajánlott levélért 15 kr. és r yereményjegyzékért 10 kr. 
fizetendő.) 

Ajánlja ém szétküldi postautalvány ellenében v. utánvéttel is 

H E I N T Z E K A R O L Y 
főelárusitó 

Budapest, Szervita-tér 3. sz. Sürgöny-czira: Lottoheintze, Rpest. 

Hogy a tisztelt közönség különböző számú több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátásokhoz jusson, -
S i é E V S i . ^ T J e 8 y l ^ i f

 a sorsJ®8yeket egymástól teljesen eltérő számokat állítok; össze tetszés szerinti 
egén, fél, tized és huszad sorsjegyekből — a fenti árakon, " ^ ¡ f 

koroaa ,koroaa 

1 ju ta lom 600000 — 600000 
1 nyer. 400000 — 400000 
1 „ á 200000 - 200000 
1 , á 100000 — IUOOOO 
1 n á 50000 — 50000 
2 „ á 20000 — 40000 
2 n á 15000 — oOOOO 
4 » á 10000 — 40000 
10 n á 8000- bOOOO 
27 rt á 6000 — {«2000 

100 » á 2000 - 200000 
200 „ á 1000 — 200900 
1150 ,, á 200 — 230000 

20000 „ á 100 — 2000000 

21499 „ á nyerem. — 43320000 

Szentes ,1896. Nyomatott a kiadótulajdonos; .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtójánT 




