
XXV. évfolyam. 
142. szám. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 

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

küldendők. 

Péntek, november 2 9 » 

Megjelen hetenként »háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel 

Egyes szám ára 5 kr. 

HrdetéMket 

POLITIKAI KÖZLÖNY. 

a kiadóhivatal mánikJt ¿r-
jegyzék nerint sálait. 

Egyes példányok 

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

papirkereskedéeébeo. 
Kéziratok nem adatnak viliza. 

Niurktntj'i 
S I M A F E R E N C Z . 

Veletó* M«rk«asUS: 
P I N T É R 8 Y U L A . 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadóhivatalban ós lapklhordó lnk ut ján , 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Taktikai fogás. 
Aki tud a sorok között is olvasni és 

némileg ismerős a pákulicz rabulisztika mes-

terkedéseivel, azt az a nagy hűhó, melylyel 

a városi tisztviselők ellen inszczenirozott fé-

sűnk függetlenségénél fogva már most köny-

nyen megtehetnénk, hogy kellő értékükre 

szállitsuk le a mesterségesen felfújt vádakat, 

és megvédelmezzük a meghurczolt tisztvise-

lőket. De nem akarjuk a dolog elmérgesitése 

gyelmi esetet a világ elé tálalják, egy oil- á l t a l a ü s z t v i s e l ő k helyzetét nehezebbé tenni, 
. - * Ál: c a m l i n l i m a n n l r n a r>< / i i X l n ^ A n i i n n l . . . n ^ l „ 
lanatra sem téveszti meg, mert a birói tóga 

alól, melyet a jó pákuliczok magukra öltöt-

tek, szembetűnően kilátszik a taktikai fogás 

lólába. 

Szokatlan es feltűnő dolog, hogy a fe-

gyelmi hatóság hirlapi hadjáratot indit a 

vizsgálat alá vont tisztviselők ellen, a váda-

kat a nyilvánosság fórumára hurczolja, s 

ezzel erkölcsi büntetést akar mérni az ille-

tőkre, mielőtt elitélte avagy kihallgatta volna 

őket. 

A színpadi hatásvadászatnak ezen szo-

katlan módja elárulja, hogy itt tulajdonké-

pen valami hátsó gondolat lappang és a 

tisztelt pákuliczok ugy tesznek, mint a sanda 

mészáros, aki nem oda vág, ahová néz. 

Elmondtuk már előzőleg, hogy maga a 

fegyelmi vizsgálat részint bosszúból, részint 

azért rendeztetett, hogy a megyei tisztujitás-

nál előre eltorlaszolják a kompetens városi 

tisztviselők elől a pályázat útját. £hez csu-

pán még annyit kell hozzá tennünk, hogy a 

vizsgálat alkalmából indított hírlapi hajsza 

illetőleg a főispáni rendelet nyilvánosságra 

hozása pedig oda czéloz, hogy a tisztujitásnál az 

egész ellenzék akczióját megbénítsák. 

Nyilvánosságra hozták a fegyelmi vizs 

gálát elrendeléséről szóló főispáni rendeletet 

azért, hogy annak ügyesen csoportosított 

adataival megdöbbentsék a vármegyei ellen 

zéknek Szentesen lakó tagjait. Arra számi-

toltak, hogy ha a hözönség elé tárják 

szentesi aduiiniszlrácziónak azt a torzképét, 

mely a főispáni rendeletben le van rajzolva, 

sikerül nekik megzavarni az ellenzék sorai-

ban az egyetértést, az összetartást, az egymás 

iránti bizalmat, sikerül lelohasztani az ellen-

zék ama lelkesedését, mely közéleti küzdel 

me nkben már nem egyszer csodákat müveit, 

s az ekként elcsüggesztett és demoralizált 

ellenzéki tábor fölött sikerül könnyű diadalt 

aratni. 

Csakhogy ha a pákuliczoknak van ra-

vaszságuk, az ellenzék tagjaiuak is van józan 

eszük, bele látnak a kártyába és nem ülnek 

fel egy vádlevélnek, csupán azért, mert a 

főispán neve alá van írva; hanem megvár-

ják, hogy mit szólnak a vádlevélre és mikép 

védekeznek a megtámadott tisztviselők ? 

Persze, a tisztviselők nem tehetik azt, 

hogy hirlapi polémiába bocsátkozzanak a 

fegyelmi hatósággal, mert az ilyen kísérletet 

a függelem megsértésének minősítenék, s az-

ért újból felelősségre vonnák őket. Mi, állá-

és sem helyesnek, sem czélszerünek nem ta-

láljuk, hogy a fegyelmi vizsgálatnak elébe 

vágjunk. 

Csupán arra utalunk, hogy minden 

éremnek két oldala van, s a ki fekete szem-

üveget használ, az még a patyolatot is sötét-

nek látja. 

Majd megvárjuk tehát a vizsgálat ered-

ményét, s meghallgatjuk a vád alá vont 

tisztviselők védekezését, s azután Ítélünk. 

Addig pedig nem ülünk fel semmiféle takti-

kai fogásnak, hanem csüggedetienül haladunk 

a magunk utján, és zárt sorokban, vállat 

vállhoz vetve küzdjük végig a küszöbön alló 

választási harczot. Mert feltéve azt a nem 

remélt esetet, hogy valamelyik ellenzéki tiszt-

viselő egy vagy más dologban hibát köve-

tett el, az még nem ok arra, hogy a zász-

lót hűtlenül elhagyjuk. Egy két bajtárs eles-

het az ellenség golyói alatt, de a gárda meg 

nem adja magát. 

Országgyűlés. 
Az általános budgei-vita véget ért. Ez a neve-

zetes eseménye a keddi ülésnek, amely egy teljesen 
apathikus hallgatóság előtt folytle, ha ugyau hallga-
tóságnak lehet nevezni azokat, akik néha-néha bent 
voltak a teremben. 

A vita berekesztését azomban megelőzte még 
egy beszéd: a Bartók Lajosé. Bartck az általános 
politikai állapot jellemzése mellett főképpen Báutfyt 
támadta, megrajzolván egyben pályafutásának főbb 
momentumait. Ezek ime: miniszteri székét köszönheti 
annak, hogy nem ment el egy temetésre; ( a Kos-
suthéra,) ; az osztrákok kegyet köszönheti annak, hogy 

Batthány Lajos arczkcpét kifelejtette a miniszter 
elnökök arc/képcsarnokából és a nyeletlen zágrábi 
zászlónak köszönheti, hogy a bécsiek a jövő emberé-
nek tartják. Bartók egyenként is támadta Bánffyt 
és végül kij lenU tte bogy a költségvetést nem togadja el. 

A Bartók beszéde után következtek a záró, 
beszédek, ezek közt elsőnek Hegedús Sándor beszéde-

mely a vita folyamán elhangzott beszédükkel fog-
lalkozott. Hegedús elsőben is a budget pénzügyi rószét 
tette szóvá és arra az argumentumra, hogy ez a 
budget fölöttébb bonyolult, azzal válaszolt, hogy ilyen 
is jmindaddig, ,mig (államháztartásunk a mostani 
arányokban fog növekedni. Védelmezte azután a bud-
get reálitását, majd az ellenzéki szónokok által föl-
hozottakra megjegyezte, hogy minden kiadás az 
ország javára szolgál. 

Hegedús után Horánszky beszélt. Horánszky 
Nándor elsőben is Lukács pénzügy miniszternek rea 
vonatkozó megjegyzésére reflektál és kijelentette, 
hoj?y éppenséggel nem könnyelműen és felületesen 
járt el a budgetet bonezoló kritikájában. Amint első 
beszédében, ugy most is elismeri, hogy a budget 
egészben véve reális, de egyes tételek irreálisak a 
vasút költségekre, az územkiadásokra vonatkozó tó- j 

kritikábabocsátkozik az ellenzék; a fölhozott kon-
krét eseteket pedig csekélységeknek minősiti. Hege-
dűsnek már régi sablonjai: először konstatálja a 
helyzetet, azután rögtön rátér a szituáczió dicsőíté-
sére. de nyomban utána következik a figyelmeztetés, 
azután vegre jó leiekkel ajánlja az ügyet. Vagy jó 
a helyzet és akkor felesleges az a nagy óvatosság 
vagy rosz, akkor meg ne igyekezzenek azt jó szín-
ben feltüntetni. Kapkodás van ebben az országban 
mindenütt; nem számítanak minden tényezővel, ha-
nem ott nyitják ki a kaput, a hol be kellene csukni. 

Horánszky ezután tovább is czáfoJta az előadót 
és a külfölddel való összehasonlítás utján mutatta 
ki ami nehéz helyzetünket. Beszéde vegén elétárta 
bizalmatlanságának politikai indokait is. ö jobban 
szeretné, ha nem kellett volna oly tulsötét kepét 
^¿olni az ország helyzetéről; de nem ő tehet róla. 
Mindenütt nagy a baj a közvélemény lenyügözóse, 
de kétszeres baj ez nálunk, ahol az erős nemzeti 
érzést, most mindenképp el akarják nyomni. A vita 
folyamán csak még jobban meggyőződött alhtasai 
igazsagairól, mert a vita anyaga is tanusaga közál, 
lapotaink rendkívül szomorú voltának. Az ellenzék 
lelkes éljenzése mellett fejezte be Horánszky be-
szédét. 

A szerdai ülétnek programmszerü lefolyása 
volt: Várady Károly, Sima Ferencz, Ugrón Gábor 
és Pongrácz Károly gróf elmondották hatásos zaró-
beszédeiket és Ugrón Gábor indítványa folytán a 
szavazást megejtették, melynek eredmenyékepen a 
Ház többsége általánosságban elfogadta az ezred-
éves költségvetést, a határozati javaslatokat pedig, 
még azokat is, melyek nem bírtak a bizalmatlanság 
jellegevei, mellőzte a szabadelvű pártpolitika mely 
ma mindössze ugy 30—40 szavazattöbbséget pro-
dukálhatott volna, ha névszerint kérit a szavazast; 
érdekes, hogy az Andrássy grófok hiányozták a jobb-
oldali padokból — belyettök Szapáry Gyula gróf 
és Batthiányi Tivadar gróf szavazták meg a költ-
ségvetést, 

A hét miniszteri válasz, mely a napirend má-
sodik pontját képezte, több zajos inczidensnél fogva 
fél baromig kitolta az ülést, ugy hogy Ivánka Osz-
kár egy órára bejelentett interpelláczioját csütör-
tökre volt kénytelen halasztani. 

¡Sima Ferencz^beszéde. 
(Elmondta a képviselőház nov. hó 27-iki ülésén.) 

S ima Fe rencz : Ha tegnap az elő-
adó ur az ellenzéket moraiis leczkékben nem 
részesíti, nem éltem volna, miat határozati ja-
vaslat beadója, a zárszó jogával. Azonban 
a t. előadó ur itt az összes ellenzéki árnya-
latokat a jeleu költségvetési vitából kifolyó-
lag azzal vádolja, hogy az ellenzék sülyeszti 
a parlament tekintélyét. S ami az egészben a 
legmulatságosabb ez az, hogy épen gróf Ap-
ponyi Albert képviselő ur személyére hivat-
kozva jelenti ki, hogy a parlament ni-
veanja sülyed, tehát gróf Apponyi Al-
bert egyik főrészes az ellenzék parlament 
pusztító nünében. (Halljuk! Halljuk!; Ezzel 
kapcsolatban azzal vádolja az ellenzőket, 
hogy gyanúsít, rágalmaz és egyáltalában 
lehetetlenné teszi a kormánypárt részéről a 
higgadt parlameui tanácskozást. Ha az igen 
t. előadó uron kívül bárki állítaná is fel az 
ellenzékkel szemben ezt a vádat, egész 
uyugodtan venném és nem is reflektálnék 
reá, hanem az a ki 1867-től 1875-ig 2000 
vezérczikket irt meg és ezen vezérczikkek 

telek 4s egyebek, amelyeket felsorolt, Majd áttért a ben a legkeményebb e bírálásban részesítette 
Hegedűs beszédére. Konstatalja itt miudenekelőtt, mindaddig a kormányokat mig ők nem ke-
hogy az előadó éppen arra nem terjeszkedett ki, P1u(űi. i ,Q l a i f t m p o * „ u „„ 

tosabb lett volna: az ország általános r*[ t ek h a t a l o m i * , az nem jogosult az; elten-
lyzetére, amelynek megjavításáról eddig ( ^ lí14U magatartása felett ilyen kritikát 

nem szól a kormánynak semmiféle programmja. tartani. (Igaz !) 
adó nem helyesli azt, hogy általános Bizonyara nem veszi magának azt 9 



bátorságot az előadó ur, bogy ő tartson 
parlamentben erkölcsi leczkét az ellenzéknek 
ba elébb az általa 20 évvel ezelöit 
megirt 2000 vezérczikket átlapozgatja. De 
akkor se teszi ezt, ha a mai kormány 
pártnak ellenzéki korában tanúsított ma-
gatartása felett tart elébb szemlét. An 
nak jellemzésére, hogy milyen volt a par 
lament képe abban az időben, (Halijuk!) 
a mig a t. előadó ur és az őt körülvevő párt 
kormányra nem jutott, felolvasok egy, ma a 
kormánypárt kebelében s a házban ülő és 
mindnyájunk által nagy tiszteletben részesített 
képviselő urnák beszédjéből néhány passust 
(Halljuk I Halljuk !) a melyet itt e parlament 
ben mondott (Halljuk! Halljuk l) Gsemátony 
Lajos t. képviselő ur (Zaj Halljuk! Halljuk !) 
187:2-ben az akkori miniszterelnökről grf 
Lónyai Menyhértről a házban november 18 án 
a következőket mondotta: 

„Én kérdem grf Lónyai Menyhért kor-
mányelnök urat, nem épitett-e házat, nem 
vett-e uradalmat akkor, mikor az ország de-
üczitben van ?" Hát én azt hiszem, hogy az 
egyéni becsület defíczites vagy nem deüczites 
korszakban teljesen egyenlő elbirálás alá esik. 
És ha épen annak a pártnak, a mely ma 
kezében tartja a hatalmat az országban, 
egyik legkiválóbb tagja itt a parlamentben 
megengedhette magának a magyar miniszter-
elnökkel szemben, hogy megvádolja; inert az 
házat épít és uradalmakat vesz, mi czimen 
jajdulnak fel önök, ha mi itt objektív bírá-
latot tartunk ? (Élénk helyeslés a szélsőbalol-
dalon.) Nemcsak, de ugyanakkor azt mondja 
tovább Csernátonyi: (Halljuk ! Halljuk!) «Hogy 
ha én ezan házak és uradalmak szerzése 
módjára nézve gyanúsítani akarnám tovább, 
mint tudomásom van a miniszterelnök 
urat, vagy bárki mást, meg lehet győződve, 
hogy megmondanám itt ha documentumaim 
volnanak." (Nagy derültség a szélsőbalolda-
liul ) lYhát az igen t. képviselő urnák docu-
mentumai nem is voltak, mert ő magabeismerte 
ezt a házban és mégis felvetette a kérdést, 
hogy vájjon szabad-e a magyar miniszterel-
nöknek házat venni és uradalmakat vásá-
rolni. De tovább ment Csernátonyi t. képvi-
selő ur és azt mondta, hogy ezen országban 
mindenk nek van joga gyarapodni, — (Hall-
juk ! Halljuk !) ezt t. előadó ur, jó lesz, ha 
megligyeh — (Derültség balfelől.) „vagyono-
sodul, gazdagodni; de a minisztereknek nincs 

JéL«*®^ 

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

ehhez semmi joguk.« (Derültség a szélsőbal-[párt feladatainak megoldásával elbukik, meg-

v á l ó n . ) Ezt nem én mondom, kérem, ha-i nyílnak a ^ P a ^ 

nem az önök pártjának egyik oszlopos ve- s a termékenyítő 

zéríla, egyik kimagasló alakja. Nincs ehhez 
joguk, úgymond még a legbecsületesebb mó-
don sem akkor, midőn az ország deficzit-
ben van. (Mozgás a szélsőbaloldalon.) 

P o l ó u y i G é z a : Jó ezeket időnként 
felolvasni. 

E i l i ö k : Kérem, ne zavarják a szó-

nokot. 
8 i i u a F e r e n c z : Habár önök azon 

időben, midőn az ellenzék padjain ültek, meg-
engedtek maguknak ilyen, az egyéni becsű 
letbe a legmélyebben gazoló vadakat itt a 
parlament szine előtt hangoztatni: mindazon-
altal szeretném tudni és kérdezem is az elő-
adó urat, hogy az ellenzék részéről ki vette 
magának azt a bátorságot, hogy az ő kriti-
kájába egyéni becsületbe vágó barmi vonat-
kozást is szőtt volna? Pedig ha az egyéni 
becsület kérdésében azt az elvet iorsziroznák, 
amelyet Cseruátony Lajos képviselő ur 1874-
ben felállított, amelyet azonban az igen t. 
túloldal, ma már uralmon lévén, egyaltalá-
nan nem respektál és nem tart irányadónak, 
akkor a kormánypárt padjain vajmi kevés 
embert lehelne találni, aki többé-kevésbbé 
— ehsmerem és hangoztatom is — becsü-
letes uton bár, de ezer és ezer összeköttetést 
nem tart fönn oly jövedelmi lorrasokkai, 
amelyek állandó és szervi összeköttetésben 
állnak magával az államkormányzattal. 

Akkor azonban, mikor a t. előadó ur 
megtisztel bennünket azzal, hogy mi a par-
lament színvonalát süly észtjük, egyúttal a 
Nemzet* — nem a magyar nemzet, hanem 

a magyar nemzet altal lentartott és magát a 
magyar nemzet közvéleményének geraió 
»UjSág* a papiroson megsemmisít bennünket 
igen jellemző és érdekes dolog ez, ajaniom az 
előadó ur ügyelmébe. (Egy hang a szélső 
baloldalon : Hiszen ő irta!) 

„A szabadelvű párt fényesen oldotta 
meg hivatásat s mehetne p i h e n n i . . . " (Hat 
bizony halat adna az egész ország az 
atya úristennek, ezt meg én mondom, ha pi-
henni menne örökre . . . ! ) „ha volna utóda a 
magas czéiu nemzeti misszió utján. De nincs 
s a közel jövőben nem is lesz. Ez az árnyék 
lebbent at a budgetvita aikaimavai a tükrön. 

Angliában az ellenzék mindig a nemzeti 
eszmék rezervoirjat kepviseh. Ha a kormány-

áradat előtör. Az ellenzék 
liberális. Mindig kibugy-
azon Ősi forrásoknak, 

a nemzeti élet talajában 

A „SZENTES ILAP" TÁRCÁJA. 

Nem adja a lányát 

— igaz történet — 

Folytatás. 

Irta: Sima Ferencz. 

(36) 

Báró Breuerék Párisbau vettek lakást az esküvő 
után. Az őrnagy lemondott tiszti rangjáról; mert 
tudtak azt, hogy Szappanos Bertalant kihékiteniök 
nem sikerül, e nélkül pedig nem kívántak Magyar-
országon lakni. Velem is csak pár hó multán kö-
zölték, hogy polgári uton egyházi áldás nélkül egybe 
keltek s hogy apjok életében nem jönnek Magyar-
orszagra, miért is a báró lemondott a hadseregben 
viselt rangjáról. 

A levelet maga irta és elmondta benne, hogy 
boldogsága határtalan volna, ha az apja meg nem 
tagadja ezen lépéstől az amily természtes, épp oly 
köteles apai áldást Kért, hogy egyengessen közte és 
apja között az utat, hogy még egyszer az igaz sze-
retett szemében megölelhessék egymást. Tudom, 
úgymond Berta, hogy lehetetlent kérek öntől; de 
oly annyira ég lelkemben a vágy apámmal kibékülni, 
hogy ezért most már, mikor Breuert magaménak 
mondhatom, mindenre, még a Hendrik császár által 
átélt vezeklésre is kész vagyok. 

Miért tagadjam úgymond a levél, sokat szen-
vedek e viszzony miatt; de azért ne higyje, hogy 

megbántam volna tettemet Nem soha. Nincs annyi 
szenvedés, mennyit nyugodtan ne viselnek a tudat-
ban, hogy ő az enyem, ó a fertiak legnemesebbje, 
a tertiak igazi ideaija. 

Nem tudja most, hogy írok; mert nem en-
gedte volna meg. Nem haragszik apámra, de sok-
kal többre becsüli magát mintsem hogy meg lehetne 
vele értetni apám eljárását. 

£n tehát meglopom őt ezen levéllel; de azért 
nem fogok imádkozni ezen bűnöm megbocsátásáért; 
mert mindenek felett istennek vélek szolgálni, mikor 
vágyva táplálom lelkemben azt a forró óhajt, hogy 
egyszer még hallhassam apám banglát: »rossz 
l ány jer a keb lemre , m e g b o c s á t o k !• 
Oh ki lenne akkor nálam boldogabb ? 1 S mert apám 
nem ölelhetem, sőt még lopva csókot: se küldhetek 
neki: önnek küldöm ezt tegye oda, hol az 6 sokat 
téplődő feje -legtöbbet pihen, ha egyáltalán pihen 1 Itt 
a betűk öszsze folytak. 

B!zonyára egy könnycsepp csordult a sorok 
közé és az olvasztá fel a betűk ép vonalait. Az én 
szememből is kicsordult a könny és szegeny fele-
ségem emlékezete száll ta meg lelkem. Elgondolkoz-
tam. Mily szerencsétlen volt ez a család. Mily fátum 
szerű az, mikor a sors generációkon keresztül, dul, 
pusztít egy családon. 

Eltettem a levelet az volt szándékom, hogy 
adott, kedvező pillanatban felolvasom Szappanosnak, 
s talán, ki tudja vannak csodák, hogy még a szikla 
is megnyílik és szomjat enyhítő, üde iorrást fakaszt. 

konzervatív vagy 
gyanását képezi 
amelyek mélyen 
rejlenek. 

Nálunk megfordítva vau a dolog. A kor 
mánypártot kötik össze a szálak a nemzeti 
élettel, az ellenzéket nem. 

A komoly parlamentárizmussal biró ál-
lamokban a kormánypártok járják le magukat. 
Magyarországon lejárta magát az ellenzék. 
Példátlan ez a parlamenti kormányforma tör-
ténetében. De mégis igaz. Siváran világit a 
magyar parlamentárizmus kopár mezője zül-
lött avarjával (Derültség a szélsőbaloldalon. 
Nem érdemes olvasni!) s terméketlen homok-
mezőjével. A budgetvita tükre gyászos képet 
mutat. Mutat egy ellenzéket, melynek nincs 
jövője s melyben nem bizik a nemzet s 
mely nem bizik önmagában*. 

Ezt fel kell (Nem érdemes olvasni) ol-
vasnom, mert ez nem csak a „Nemzet" -
nek, hanem magának a kormány álláspont-
jának is hamis fotograüája és meg fogom rá 
tenni észrevételeimet: „A magyar társadalom, 

magyar nemzet meg van fosztva a parla-
menti váltógazdasághoz fűzött reménytől. Ha 
a szabadelvű párt busz év multán is nem 
volna ílju és életerős, nemzetünknek el kel-
lene vesztenie hitét a parlamentárizmusban. 

Nincs egyetlen egy eszme vagy fejlődési 
gondolat, melyet az ellenzék képviselne". 

Es végre igy kiált fel: „Nem ugy hal 
meg, hogy utána az eszme diadalra jut, ha-
nem meghal ép az általa megsértett ideáinak 
súlyos csapása alatt. Szakított a nemzettel, 

nemzet szakított vele. A budget vita az 
ellenzék részéről való küzdelme nem folyt 
eszmék és nemzeti érdekek körül. Meg kel-
lett érni az ellenzéknek még azt is, hogy a 
nudget-vitabau a szabadelvű párt erkölcsi 
löiéuye mellett össze törpült". (Derültség a 
bal- és szélsőbaloldalon.) 

Tehát a Nemzet, illetve a félhivatalos 
lap állítása szerint — az ellenzék a sza-
badelvű párttal szemben tönkre van téve, 
meg van semmisitve. Apponyi és Ugrón 
képviselő urak most már elevenen eltemet-
hetik magukat. (Derültség a bal- és szélső-
baioldalon.) 

Azonban Szappanos Bertalan életében már 
akkor ritkák voltak a kedvező pillanatok. Komor, 
szótlan volt örökké. Heggeltői napestig a kápolna-
építésnél palléroskodott. — Sürgette, hajszolta a 
munkát. Egyszer néhány nappal azután, hogy a 
levelet kaptam, haraggal jött be a munkától. 

— Mi baj P — kérdém. 
— Lassan dolgoznak ezek az emberek. Nem 

bírom bevárni, mig befejezik. Fáradt vagyok, szeret-
ném már lehajtani fejem. 

— Ez az isten dolga, — mondám — ki elkoz 
a maga idején az ember szamára mindent. — Még 
neked meghalni nem szabad. 

— Mi vár még a föld gyötrelmeiből reám t — 
kérdé komor tekintettel a sajátságos lelkületű 
ember. 

— Egy kötelesség, melyet isten parancsa, hogy 
lelkedbe szállván, teljesíts. 

Szappanos nézett rám, beesett fénytelen sze-
meiből az a kérdés kiáltott felém, hogy mi az én 
kötelességem még ezen a földön ? 

— Tudod-e, hogy Jézus Krisztus mit mondott, 
mielőtt nemes lelke az égbe szállt volna: .Uram, 
bocsáss meg nékiek, nem tudták mit cselekesznek*. 

Szappanos, hogy Berta elhagyta a házat, soha 
egy szót se szólt róla és az őrnagyról és én tisz-
teltem fájdalmát, kíméltem azt. 

De azért megértette, hogy mire tcélzok. 
(Folytatása következik.) 



3. oldai. 

Na hát t. ház én az előadó urnák aki a 
„Nemzet"-tel együtt ezt a kemény kritikát 
használja az ellenzékkel szemben s a kor-
mánynak azt ajánlom, hogy szabaditsák föl 
a hivatalnokok politikai lelkiismeretét a szol-
gaságnak jármából, s aztán kortesekül ren-
delje ki a főispánokat, Apponyi és Ugrón 
mellé s aztán rendezzenek egy választást, s 
maid meglátják, miként züllik szét az a hata-
lom, melyet ma az erőszak uralmán kezűk-
ben tartanak. S majd meglátják, hogy önö-
ket egy egészséges szál se köti össze a nem-
zettel. 

Hegedűs Sándor előadó: Én nem 
használtam azt a kritikát. 

Sima Ferencz: Ha vesz magának egy 
kis parányi időt arra, hogy visszatekint po-
litikai pályafutására, melyen elismerem, hogy 
őt egy nagy munka és kitartó szorgalom 
emelte oda a hol van — mondom hogy bár 
elismerem vele szemben, a mi a kormány-
párton szinte kivétel, hogy ót a munka 
és szorgalom emelte arra a polczra, ahol 
van — mindennek daczára ha egy kis 
fáradsógot vesz magának és visszatekint 
1875-től 1867-ig megfutott politikai pályára, 
megnézi azt a birálatot, a mit ő tartott a 
vele szemben állott kormányok felett, akkor 

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

lenzék a vita forsirozásával sülyeszti a parla-
ment színvonalát. Tűrni kell önöknek, ha itt az 
ellenzék kötelességénői kifolyólag a legszigo-
rúbb kritikát gyakorolja, sőt többet mondok 
nem gyakorolja, mert nem teljesiti az ellen-
zék itt a parlamentben azt a kötelességet, 
mely az adott helyzetben feltétlenül rá vár 
és a melyet tőle a nemzet joggal elvárhat. (Ugy 
van! a baloldalon.) Ha kötelességét teljesí-
tené az ellenzék, csak minimális mértékben 
is, egyetlenegy perczig sem maradhatna a 
kormány ott, egy perczig sem tarthatná fenn 
magát a mai kormányzati rendszer. (Igaz 1 
Ugy van ! a bal és szélsőbaloldalon. 

A költségvetést még általánosságban sem 
fogadom el. (Helyeslés a baloldalon.) 

ileiyi es vegyes JtureJt. 
— Nyomdánk vezetésébendecz. 

1-től kezdve változás log beállani, amennyi-
ben ugy a nyomda, mint lapunk üzleti ré-
szének vezetését J á m b o r Tivadar ur, ki 
már e nyomdanak volt üzletvezetője, s utóbb 
az aszódi államnyomdát vezette, veszi át. 
Ezzel egy kitűnően képzett nyomdász kezébe 
kerül az üzletvezetés nemcsak ; de*a" rész vény-
társaság gondoskodik arról, hogy nyomdánk a 

morál szempontjából, a politikai morált ért- [legszebb betűkkel és legújabb nyomda tek-
vén, nagyon elszomoritó képet nyerünk, a régi nikai berendezéssel legyen ellátva, s igy a 
és mai Hegedűs Sándor lelki világa között 
mert hogy állunk e kérdéssel szemben t. 
ház ? A t. képviselő ur mikor ő ellen-
zéki volt oly párttal állott szemben, a 
melynek ve'.érszóno a Deák Ferencz volt, 
mi pedig egy oly párttal vagyunk szemben, 
a melynek vezérszónoka, tisztelem, becsülöm, 
derék, ked es és eszes ember is, de már 
Deák Ferenczhez képest — Papp Géza t. kép-
viselőtársam, talán Ő s m veszi rossz néven 
— ha azt mondom, hogy nagyon kicsiny 
legény. A t. előadó ur abban az időben bí-
rált egy kormányt, amelynek élén Andrássy 
Gyula állott s a melyben ott volt egy br. 
Eötvös József, egy Horváth Boldizsár és Ló-
nyay Menyhért, kik annak a korszaknak nagy 
oszlopos emberei és Magyarország legújabb 
történetének mindig kiemelkedő alakjai ma-
radnak. Ezekkel az állam-térfiakkai szem-
ben tartotta a legkérlelhetetlenebb kritikát 
a képviselő ur, és most Ő mondja nekünk, 
hogy ha mi a kormánynyal és a kormány-
rendszerrel megelégedve nem vagyunk, 
és kritizálunk, hogy sülyesztjük a parla-
mentnek színvonalát. (Derültség a bal- és 
szélsőbaioldalou.) Hát én nem akarom ösz-
szemérni a mi államférfiainkat a régiekkel 
mert a régiek iránt tartozó kegyeletet ezzel 
nem akarom megsérteni; de midőn t. előadó 
ur ezen összehasonlítások után felkiált, s azt 
mondja, hogy a nemzet boldog, a nemzet 
megelégedett és igy mi igazságtalanok vagyunk 
mikor itt az ellenzéki oldalról a legkérlelhetet-
lenebb kritikát gyakoroljuk a kormánynyal 
és az általa képviselt kormányzati rendszerrel 
szemben: ugyanakkorszabadijonkérdeznem a 
t. előadó úrtól, hogy 1875. óta miben javult 
a polgári jólét Magyarországon ? És ezen 
kérdésre ne azzal méltóztassék felelni, nogy 
a deficit helyre van állítva, mert ebben igazat 
adok a t. előadó urnák és a t. pénzügyminiszter 
urnák is, hogy az állam, maga mint állam 
erősödött, izmosodott és hatalmasodott, de 
ezzel az izmosodással elnyelte az állam a 
polgárok egyéni jólétét. Ezt mutatja a választók 
lajstroma, melyszerint ¡20 év alatt százezer-
rel csökkent a választók száma, mutatja a 
tönkrement gazdák serege, a koldusbotra ju-
tott kis iparosok óriási száma, mutatja a szo-
cziális tévtanokban menedéket kereső inunká. 
sok egész milliója. Ha ezeket a nagy és ál-
talános vonásokat figyelembe veszi a t. elő-
adó ur, akkor tel kell hagynia azokkal a 
nagyhangú szemrehányásokkal, hogy az el-

közönségnek a nyomdászat körébe vágó min-
den igénye a legszebb munkával legyen ki-
elégítve. Ehez képest lapunk is szebben lesz 
kiállítva és nagyobb terjedelemben fog újév-
től kezdve megjelenni. Ez alkalomból figyel 
meztetjük a t. közönséget, hogy miután 
nyomdánknak nemcsak technikai vezetése, de 
az üzletnek anyagi kezelése is teljesen J á m -
b o r Tivadar úrra van bízva, annaiiogva 
az üzem körébe vágó pénzek átvétele is 
őt illeti. 

jí szentesi első könyvnyomda 
részvénytársaság. 

— Megyei közgyűlés lesz — mint lapunk 
mult számaban jeleztük — deczember hó 5-én. Az 
összesen 54 pontból állo tárgysorozat fontosabb te-
telei a következők: Alispáni evnegyedes jelentes. Dr. 
Vadnay Andor főispán, értesítése az altalanos 
tisztújítás határnapjának kitűzéséről. A belügyi m. 
kir. miniszter leirata a törvénybat. biz. tagok válasz-
tasara alakított kerületek megváltoztatása iránt. A 
keresk. m. kir. miniszter rendelete, a kompokon való 
közlekedés biztonsága érdekében alkotott várm. 
szabályrendelet jóvahagyása targyában. A keresk. m. 
kir. miniszter rendelete a nagy-szentmiklós-hódmező-
vasárhelyi h. é. vasút előmunkálati költségeire meg-
szavazott hozzájárulás jovahagyasa iránt. A főld-
mivelésügyi m. kir. miniszter rendelete a járási 
mezőgazdasagi bizottságok szervezési szabályainak 
jovahagyasa targyaban. Szentes varos képviselőtes-
tületének 192/8y5. sz. hatarozata es az ellen dr. 
Purjesz János szentesi lakos városi képvisőlőnek 
törvenyes határidőben közbevetett fellebbezése. Ko-
lozsvár szab. kir. város közönségének körirata a 
Vágó Pal festőművész által tervezett történelmi fel-
vonulás megvalósitása iránt. Torontálvármegye kö-
zönségének körirata a jogtalanul távozó cseléd vagy 
munkás visszakiserése alkalmával felmerülendő költ-
ségek viselése tárgyában. A kecskeméti ev. ref. jog-
akadémia milleniumi bizottságának megkeresése Pusz-
taszeren fölállítandó emlekszobor költségeihez való 
hozzájárulás iránt, A hazai aszfalt-ipar részvénytár-
saság utburkolat készítés iránt tett ajánlata. Szentes 
város kepv.-testületének 99/1895. sz. határozata és 
az ellen Máhr Kázmér czukrásznak törvényes határ-
időben közbevetett fellebbezése. Szentes város kép-
viselőtestületének határozata a szentes h.-m.-vá-
sárhelyi törvényhatósági ut átkelési szakaszainak 
kiépítése tárgyában. Csongrád község képviselőtes-
tületének tégla-égető körkemencze létesítése tárgyá-
ban hozott határozata és az ellen Nyéki Pál cson-
grádi lakosnak törvényes határidőben közbevetett 
felebbezése. Csongrád község képv.-testületének a 
megüresedett segéd-jegyzői állás betöltése iránt ho-

llUj 
zott határozata s az ellen Kuklics György csongrádi 
lakosnak törvényes határidőben közbevetett felebbe-
zcse. Illés Antal és társai dorozsmai lakosok föleb-
bezése Dorczsmu község képviselőtestületének a bor-
fogyasztási adóhátralékok leszámolása tárgyában 
hozott határozata ellen. Sövényháza község 46/895. 
kgy. sz. határozata uj halottkémi állások rendsze-
resítése iránt. 

— Városi közgyűlés lesz deczember hó 
á-án, melynek tárgysorozata a következő: 

1. Csongrádvármegye alispánjának 13236/1895. 
számú rendelete alapján, Magyar Elek főjegyző és 
ifj. Szánthó János birtoknyilvántartó ellen elrendelt 
fegyelmi ügyben és ezzel kapcsolatban szükséges he-
lyettesítések. 

2. A nagymélt. m. kir. belügyminisztérium 
85477/1. a. 1895. számú rendelete a központi választ-
mány újból alakítása iránt. 

3. A város határán átvonuló állami müut fe-
lülvizsgálata tárgyában kelt miniszteri határozat 

4. A csöng rád megyei gazdasági egyesület kö-
szönő átirata a lóversenytér átengedése és 100 frt 
versenydij adományozásáért. 

5. A lelei ev. reform, egyház kérelme segély 
adomány iránt. 

6. Jegyzőkönyv hitelesítő küldöttség kirendelése. 

— A vármegyei tisztújítás. — mint fél-
hivatalos részről jelentik — deczember PJ-én lesz. 
A megyei közgyűlés tárgysorozatából látjuk, hogy 
ezt a Határnapot a főispán lüzte ki. Igaz ugyan, 
hogy az elnöki jogkör elég tág arra, hogy az ilyesmi 
is belevonható legyen ; de viszont tény az is, hogy 
mas vármegyékben a tisztújítás határnapját maga 
a törvényhatóság tűzi ki, mert vannak még főispá-
nok, a kik némi tiszteletet tanus'tanak a várme-
gyek ősi joga iránt. 

Vaduay Andor tőispáu f. hó 26-án 
Budapestre utazott. Vájjon ezúttal . m i b e n uta-
z ik?-

— A közigazgatási bizottság deczember 
havi ülését ugyanazon hónap 7-én tartja meg. 

— Egyliáztauacsi ülés. A szentesi ev. ref. 
egyház presbitériuma deczember hó 1-en ülést tart, 
melyre e helyen is felhívjuk az egyháztanács tagjai-
nak figyelmet. 

— Talált zsebóra. Győző Molnár Imre (la-
kik 1. tized 127. szám alatt; f. hó 27-én éjjel egy 
zsebórát talált. Tulajdonosa kellő igazolás mellett a 
nevezett helyen átveheti. 

— Tolvaj kerestetik. Szegedi István kocsis 
f. ho 27-eu virradóra a Gömöri-kávéház melletti 
zugban egy fjltőrt bőröndöt talált, mely tele volt 
összetépett női ruha foszlányaival. A rendőrség 
annyit kisütött, hogy a bőrönd Kass Gusztávnó 
urnö tulajdona volt, de a tolvajt lámpával sem 
talalja meg. 

— Kassza-lopás. A mult é/ben történt, 
hogy Sövényháza közcég pénzszekrényét ismereUen 
betörők elemeltek. A gyanúba fogott Tábit György, 
Dénes Lajos ts Víg István sövényházi lakosok fölött 
t. hó 23 án ült törvényt a szegedi kir. törvényszék; 
s minthogy tagadásukkal szemben semmi nyomó-
sabb bizonyíték nem merült fel ellenük, a vád alól 
lel mentette őket. 

— Tolonczolás. Kormos Zsuzsánna nevü 
szentesi illetőségű leányt a szegedi rendőrkapitány-
ság csavargás miatt letartóztatta s hazatolon-
ezo Itatja. 

— Öiigyilkoa uiuukás. Borzasztó öngyil-
kosságot követett el Berlinben egy Kajtpis nevü ko-
homunkáa. A legutolsó lizetönapon hat forintot 
vontak le a uzeteséből büntetésképpen, amelyet há-
romszor hiaba n klamalt. Végre maga lelent meg az 
irodában, de akkor is visszautasítottak a kér sevel. 
Az irodaban mindent összezúzott, azután rátört a 
bányatulajdonosra és a bauyaiuesterre, akiknek me-
nekülniük kellett előle. Akkor fölmászott az ötven 
méter magas gyárépitmenyre es a munkásnép sze-
meláttára levetette magat. Bezúzott koponyával és 
összetört tagokkal maradt holtan a földön. 

— Nagy ékszer lopás. Az orsovai főszolga-
bíró egy sürgönye nagy tks/.er.opáist tudatott rendőr-
séggel. Az Auerbach budapesti aranyműves czég 
utazójatól, Kobn Mortol az orsovai állomáson ellop-
tak igy bőröndöt, amelyben tömérdek aranynemü 
volt. A lopás lolytan elveszett 109 női aranyóra, 107 
kettős fedelű férti aranyóra, 3 fekete ezüst óra, 12 
ezüst női úra, 25 arany szív, 16 arany mellcsatt, 
12 aczél női óra s egyéb apróságok. 

— Öngyilkos csendőr. Tóth Sándor, szu-
loki csendőr borotvával elmetszette a nyakát. Ön-
gyilkosságának az az oka, hogy fölebbvalója szolgá-
lati ideje alatt szerelmi légyotton kapta rajta, s a 
esendőr félt a súlyos büntetestől. 



— Gyflkoi iág a pusztán. A Bánlak köze 
lében levő városi puszán gyilkosság történt. A puszta 
egyik szép leányához eljárt egy Szász Pali nevü bé-
reslegény. Egyszer megtudta Szász, hogy szeretője 
Horváth Meriskával is visszonyt folytat és elhatá-
rozta, hogy a legéhyt leszúrja. Megleste éjszakának 
idején Horráthot, mikor az éppen kijött a sze ető-
jétél és belevágott egy vasvillát. A gyilkos szerszám 
halántékon érte Horváthot aki eszméletlenül terült 
el a földön. Szász ezzel még nem érte be, hanem 
addig ütötte a villával Horváthot, mig annak a fe-
jét egészen össze nem zuszta. A gyilkos még az év 
szaka megszökött, de a rendőrség ma reggel a pusz-
tához kőzni eeő nádasban elfogta. 

Irodalom. 
A téli szezonra nem ajánlhatunk kedvesebb 

jobb olvasmányt közönségünknek, mint az O r s z á g 
v i l á go t , Váradi Antalnak kitűnően szerkesztett 
heti lapját Ennek az újságnak most megjelent (47J 
számában ott találjuk hű reprodukczióban Vilmos 
császárnak nagy feltűnést keltett legutóbbi rajzát 
azután igen szép képben Vajdahunyadot, a csorbái 
tavat, nemkülönben a fővárosban most felava 
tott uj tűzoltó kaszárnyát, arczképeit Mészáros Im-
rének, Duse Eleonorának, Mária Lujza bolgár feje-
delem asszonynak stb. A szövegrészben Adorján 
Sándor, Sas fide, Falk Zsigmond, Versényi György. 
Györvanyi Károly, Tóvölgyi Tirusz, Verpeléti Kál 
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mán stb. neveivel találkozunk. A változatosan és 
élénken szerkesztett O r s z á g V i I á g ugyuttal a 
legolcsóbb képes hetilap is. Előfizetése negyedévre 
csak t frt; mutatványszámot kivanatra ingyen küld 
a kiadóhival (Budapest V. hold u 74.) 

A Magyar Hírlap mi l lenniumi albu-
mát, melynek bolti ára 2 frt lesz i ngyen kapja 
meg a lap minden előfizetője, saját nevére nyom-
tatva. Újonnan belépő előfizetők is teljesen díj-
mentesen kapják meg e nagy, gyönyörűen il 
lusztrált albumot. Az előfizetési pénzek (negyedévre 
3.50, két hónapra 1.40, egy hónapra 1.20) a Magyar 
Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, Honvéd-utcza) 
küldendők. 

294/kp. biz. 895. 

Hirdetmény« 
A vármegyei központi kereskedelmi és 

iparkamarai bizottság által közhírré tétetik, 
mikép a szegedi kereskedelmi és iparkamara 
egy kereskedő és egy iparos kültagjának, a 
szentesi választó kerületből, leendő megválasz-
tásának határidejéül, folyd évi deczember hó 
ÍO napja tűzetik ki oly képen, hogy azon napon 
délelőtt 8 - 1 2 óráig a kereskedőkültag, dél 

142 ¿un». 

után 3—6 óráig az iparos kültag választása 
fog eszközöltetni. Szentesen a tulakurczán-
lévő városi közgyűlési teremben. 

Kelt Szentesen, 1895. november 16. 

3 3 A kö/ponti bizottság. 

651/1895. 

Hirdetmény. 

A szentesi kerületi kereskedelmi és ipar-
kamarai albizottság részéről közhírré tétetik, 
mikép a kamarai kültagok választására jogos-
sitott kereskedők és iparosok névjegyzéke 
kiigazitatván, az a városi központi irodában 
8 napi közszemlére tétetik ki, oly figyelmez-
tetéssel, hogy azt az érdekeltek ezen idő alatt 
megtekinthetik, s felszólamlásaikat ellene a 
határ idő lejárta után még 8 nap alatt a 
városi tanácshoz irásbelileg benyújthatják. 

Szentes, 1895. november 44. 

1-3 Nylry Gyula, 
tanácsnok, bizottsági elnök. 

Olcsó bevásárlási forrás I 

>UJ 
Vúii szerencsénk „a n. é. közönségetjértesiteni, 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 „NAüYjgCSIZMÁHOZ" czimzett üzletünkben a mai kor igé-
nyeinek minden tekintetben megfelelő, tl'lss Uj. 

G 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 bocsátjuk a u. é. közönségnek szíves 
rendelkezésére. 

! Felhívjuk egyúttal a n. é. közönség szíves figyelmét egyedüli raktá-
runk különlegességeire u. m.: Valódi Carlsbádi czlpők kizárólagos 
raktára. Pless Vilmos cs. és kir. udv. szállító kalapjaik egyedüli 
raktára. Piclller Antal cs. és kir. udv. szállító graczi 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 í s z e k valódi üaussclilíd-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 u. é. közönség 
becses pártfogásáért esedezve, vagyunk kiváló tisztelettel: 

I * o 
S 
o 
GD 

Ch 
CD 

OQ 
N 
O 

pi 

p r CP 
E 
o £ £ _ GD Poll&k és Jakobovit», uri, női divat és rövid-áru kereskedők. J 

Ritka alkalom! 
Aki olcsón, első minőségű vas czikkeket, pl.: d r ó t s z e g e t , k o n y h a 

e d é n y t , á s ó t , l a p á t o t , frauezia szerszámokat, épület és bútor v a sa-

l á s t , f e g y v e r e k e t , valódi „ M e i d i n g e r ' k e m e n c z é k e t , kitűnő 

tükör padló f é n y m á z t , H e g e d i g á z k o k s z o t , petrozsényi s z e n e t 

stb. v á s á r o l n i a k a r , az fordulón e g é s z bizalommal 

SZÉWÁSSY FEBEKCZ UTÓDA ezéghez 
(OSZTERHUBER RÓKUS) 

itt még a legfinomabb t e a és r u m kapható. 

Háziasszonyok ügyeimébe ajánlom még a kárpáti gyopár m o s ó és tükör v a s a l ó 

fény pert. 

2 S E S - - t e r m é s e k csakis mesterségesen szárított 

m ú t r & j g y u v a l é r h e t ő k e l . „ H l i n g a r i a " műtrágya-, kénsav 

és vegyi ipar részvénytársaság B u d a p e s t . — S z e n t e s i k é p v i s e l ő s é g : 

SZÉNÁSSY Fi^REMCZi Utóda. 

Herényi Gotthard Sándor és Rovara Frigyes művét érdeklődőknek ingyen és bérmentve küldjük meg. 

,1895. Nyomatott a kiadótulajdonos: »Szentesi el*ő könyvnyonak rét«véiiytár*as.i£* gyorssajtójáu. 




