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Ugrón Gábor. 
A magyarok jóságos és hatalmas Istene 

ha néha az egyik kezével lesújtja is, a má-
sik kezével mindig fölemeli ezt a szenvedé-
sekben és dicsőségben egyaránt gazdag 
nemzetet. Gyakran nehéz megpróbáltatások-
nak tesz ki bennünket, de a nagy veszély 
óráiban mindig küld szabaditót. 

íme, az imént hunyta be fáradt sze-
meit a nemzet Mózese, dicső atyánk Kossuth 
Lajos, aki elévülhetetlen törvényekkel aján-
dékozta me*/ hazáját, megmutatta az állami 
önállóság és függetlenség igéretföldét, s 
prófétai ujjmutatással megjelölte az ösvényt, 
mely oda vezet; d*- aztán kidőlt, árván ha-
gyott bennünket, mielőtt a kitűzött czélhoz 
eljutottunk volna. 

Árvaságunkban szorgosan keresték sze-
meink a méltó utódot, aki az elejtett zászlót 
fölemelje, s a nemzet vezére legyen. S Ím-
hol Isten kegyelméből Ugrón Gábor szemé-
lyében már is akadt Józsue, aki hivatva van 
a magyar népet elkalauzolni a hagyomá-
nyos czélponthoz. 

Ugrón Gábor már régen kiemelkedett 
egy fejjel a nemzet sorsának intézői közül. 
Hatalmas szava elhallatszik messze az or-
szág határain tul, s értékkel és sulylyal bir 
mindazok előtt, akik Magyarországgal, mint 
politikai tényezővel, számolni kénytelenek. 
Alakja a hagyományos nemzeti eszmékért 
vivott nehéz küzdelmekben egyre nagyob-
bodik, s szinte mértani arányban nő. Zseni-
álitása, lángoló hazafisága, az agyában és 
szivében rejlő mérhetetlen szellemi és er-
kölcsi kincs különösen az utóbbi időkben 
vivott parlamenti csatákban kápráztatta el 
a világot, ugy hogy ma már azok is, akik 
szemközt állanak vele, csodálattal tekintenek 
kolosszális alakjára, s a megdöbbenés sej-
telmével látják benne a jövendő emberét. 

Ez a csodálat és elismerés, s az a dics-
fény, a mely Ugrón Gábor titáni alakját 
körülsugározza, — miért tagadnánk? — jól 
esik lelkünknek, akik ő benne politikai ide-
álunkat látjuk és vezérünket tiszteljük. 

S hogy profán lelkek azt ne mondhas-
sák, hogy a világ csodálatát és a dicsfényt 
Ugrón neve körül csak a közkatonának a 
vezér iránt táplált rajongása láttatja velünk, 
— ide igtatjuk a központi sajtó egyik elő-
kelő organumának, a Budapesti Hirlapnak 
— mely tudvalevőleg nem tartozik a füg-
getlenségi és 48-as párthoz — Ugrón Gá-
borra vonatkozó következő sorait: 

»Ma véget ért hosszú hónapok vitája 
a költségvetésről s a miről alig mertek még 
az optimisták is álmodni : a költségvetési 
törvény kész, meg van szavazva Bánífynak. 
Nem kapta meg egy iszonyú jégzápor nél-

kül, melyet Ugrón ádáz tehetsége még rá-
zuditott, de megkapta. 

A 48-asok e vezére, a ki az egész 
vita alatt oly emberíölötti munkát végzett, 
egyedül vezetven az ellenzéket és ki nem 
mozdulván soha a csata első vonalából, 
erejében oly kimerithetetlennek mutat-
kozott, oly gazdaságában fénylett a te-
hetségének, a milyenre alig lehet példát 
találni. És még ma, honapok tetézett mun-
kája után is, oly szörnyű tüzet bocsátott 
politikai ellenfeleire, hogy valóságnak kell 
vennünk tehetsegének abszolút kimeruhetet-
lenséget. És oly vérengzést vitt véghez, 
mintanyájba szabadult farkas. Félelmetessé-
gét megsokszorozza elszántsága, kíméletlen-
sége, a melylyel áldozatait megmarczangolja. 

Ha nem egy cserben hagyott kisebbség, 
hanem egy erősebb párt élén állana, ki-
gondolhatatlan, hogy mily tökéletességgel 
gázolná le mindazokat a kik ellen szelle-
met mozgósítja. Kegyetlensegének a gyö-
kere tán éppen abból táplálkozik, hogy 
elvtársai, a függetlenségiek másÍK árnyék-
lata, kétes kifogásokkal takarózva, kiszol-
gáltatják őt, egyedül hagyják a csatában. 
Ezek az urak csakis ebben hasonlítanak a 
görög hősókhoz : ott hagyják Ajaxot, ki-
nek aczéios testét, elhárithatlan csapásait 
hadbontó erejét titkos irigységgel né-
zik. . . . A klaszikusvilág e hősének a képe 
ismét és ismét fölmerült lelkünk előtt, mi-
kor a vitában Ugront láttuk félelmes buzo-
gányát forgatva. 

Rettenetes tehetsége, szellemének 
ereje, akaratának megtörhetetlensége és 
beszédeinek villámló hatalma csodálatunkat 
birja. stb. 

Így beszél Ugronról a pártonkívüli 
Budapesti Hirlap. Mit tegyünk hozzá ? 
. . . . Csak egy kívánság tör ki ajakunkon, 
s ez az : »Éljen Ugrón Gábor.« 

G y ö n y ö r ű t i t u l u s o k . A kormány 
szubvenczióján hizlalt pákuliczlap, mely egykor annyi 
sarat dobált Balogh János fejéhez, nem győz eleget 
buzgólkodni abban, hogy ugyanazt a sarat lenyalja 
róla. Hát mi nem háborgatjuk ebben a munkában; 
legyen neki az ő gusztusa szerint. 

Hanem olvasóink épülésére ide igtatjuk azokat 
a szép titulusokat, amelyekkel Balogh János főkor-
tese megtisztelte a szentesi függetlenségi és 48 as 
párt tagjait. Az ékes dikczió a következőkép hang/ik: 

,Ez i t t l e n t (tudniillik Szentesen) nem 
f ü g g e t l e n s é g i 4 8 - a s párt de közön-
s é g e s z s e b p á r t , kenyér f o s z t o g a t ó part, 
mely a v á r o s z s í r j á n é lődik , ós el-
marn i i g y e k s z i k o n n a n m i n d e n k i t , 
aki a z s e b p o l i t i k á j á n a k ú t j á t meri 
állani.« stb. 

No hát minket nem érint, akár mit beszél is 
veszett dühében a pákuliczlap, mert erkölcsi beszá-
mithatlanságban szenvendő emberek durvaságait 

egyszerűen megvetjük. Ha mégis lenyomtatjuk as 
idézett gyönyürü titulusokat, az csak azért történik, 
mivel pákulicz részről fennen d csekszenek, hogy a 
függetlenségi és 48-as páót néhány tagja is fölcsa-
pott Bánfalvi Lajos katonájának. 

Ha csakugyan akadnának ilyen eltévelyedettek, 
reméljük hogy nyomban visszatérnek a régi táborba, 
mert t i s z t e s s é g e s e l l e n z é k i ê m b e r 
e g y p e r c z i g 8» m a r a d h a t o l y i n kom-
p á n i á b a n a m e 1 y n e k v e zér e a z e g é s s 
f ü g g e t l e n s é g i és 4 8-as p á r t o t i l y ot-
r o m b a módon b e c s m é r i i. 

Egyházmegyei közgyűlés. 
Fontos közgyűlése volt az ev. reformátusok 

békéi-bánáti egyházmegyéjének April hó 28-án 
39-ik napjain Nagy-Kikindán. Alig 30—40 refor-
mátus család lakik eme nemzet ségi városban, hol 
egyúttal az ev. ret. egyház a magyarságáak valósá-
gos vedbástyáját képezi. Nagy küzdelem és sok ál-
dozatok árán építették itt fel a reformátusok a ma-
gok templomát és iskoláját s bár a hivatalos meg-
nyitás mar megtörtént, de a valóságos felszentelés 
as egyházmegyei közgyűlési kiküldöttek jelenlétében 
történt. Az érdem : hogy a magyarság ezen végvá-
rában önnálló ref. egyház keletkezett, — Fekete 
Gyula lelkészé, ki úgyszólván, — fillérenként 
szedte össze a templom és iskola épité hez szüksé-
ges tőkét s mint igazi lelkiatya, ma is egész tehet-
ségével oda munkai, hogy a kicsiny egyhas szelle-
mileg és anyagilag megerősödjék s igazi magyar 
nemzeti missiójának megfeleljen. 

Az egyházmegyei közgyűlés Nagy-Kikinda vá-
ros közgyűlési tanácstermében folyt le melyet a pol-
gármester a legnagyobb készséggel bocsájtott az 
egyházmegye rendelkezésére. 

A közgyűlést Szabó János esperes remek imá-
val nyitotta meg, melyben megemtekeielt az etreé-
éves honfoglalásról s Isten áldását kérte az egész 
nemzetre s a gyűlés munkálkodására. • világi el-
nöki tisztet gróf Háday Gedeon segédgondnok tel-
jesítette, a ki előhaladt kora daczára is a protes-
tantizmusnak mindig ifjú lelkű bajnoka volt. . 

A közgyűlés több tontos tárgyat intézett el, 
melyek közül a legfontosabb a »papi özvegy és 
arva alapból való segélyezés ügye*. Beható eszme-
csere után, a segélyezési kulcs kiszámítás végett as 
erre kinevezett küldöttségnek adatolt ki. 

Nagy és hoszu vitát keltett a békés-bánáti 
egyházmegyének ketté valasztása iránt benyújtóit 
inditvmy. Mái a gyűlés kezdete előtt megindult as 
eszme csere e tárgy fölött és sokan azt hangoztatták, 
ho y az indítvány nem egyébb, mint Szabó János 
esperesi működésé ellen irányuló bizalmatlansági 
nyilatkozat. 

Mi ezt a tel fogás, - amint Dr. F i 1 ó Ti-
h a m é r a közgyűlésen is kifejtette adott: egyál-
talán nem osztjuk Szabó Jánss esperes kifogástalan 
adminisztrátor, a kinek az egyházmegye ügyei ren-
dezése körül elevűlhetlen érdemei vannak, de éppen 
azon okbol mert az egyházmegye olyan nagy, mint 
némelyik egyház kerület, a hatályos eBenörzés szem-
pont jabol csak idő kérdésének tartjuk as efjfcás 
megye ketté választását. Blősmerjük hogy a zseoge 
bánáti egyházak támogatásra szorulnak, de es a 
támogatás meg less akkor is, ha as újra alakítandó 
egyházmegyét Csongrád, Csanád megyék éa a bá-
náti ref. egyház községek képesík. £t így minden 
hitbusgósága mellett is visssatetsséat szült grtf 
Aádai Gedeonnak azon elnöki bosséde, melytyel 1 



* oldal 

ketté választási java «latot előre la ugy tűntette fel. 
mint as esperes személye ellen irányuló mozgalmat. 

A bosszú vita, — melyben mintegy 15 szónok 
•ett részt, — maga is azt igazolta, hogy a kérdés 
nem volt olyan a mely fölött egyszerűen napi rendre 
lehetett volna térni s valószínűleg rövid időn ismét 
az egyházmegyei közgyűlés elé kerül. 

A szentesi ügyek közfii: A Csató Szándor ta-
nitó nyugdíjazási ügye, Fekete Márton egyházme-
gyei tanácsbiró felszólalása után jóváhagyatott va-
lamint Papp Lajos körlelkész dijlevele is. 

Országgyűlés. 
A keddi ülésen folytatta és be is feiezte a 

Ház az appropriácríós vitát, a metvnek n ielen 
parlamenti ülésszak történelmében Ugrón Gábor 
felszólalása biztosított kiemelkedő helypt. 

Az ülés eleién Kossuth Ferencz szólalt fel rö-
viden. s kifejtve a kormány iránt táplált jogos bi-
zalmatlanságnak okait, a költségvetési törvényt nem 
fogadta el s erre vonatkozólag határozati javaslatot 
is nyuított he. Lukács László pénzügyminiszter po-
lemizált ezután Apponyinak és Szac*vaynak az or 
szág pénzügvi helvzetére vonatkozó megjegyzéseivel 
g igyekezett e viszonyokat rózsás színben feltűntetni 
a ház előtt. Egyébiránt röviden érintette a kiégye-
fési kérdést is és kecsegtette a Házat azzal hogy 
nemsokára lesz alkalma meggyőződni a felől hogy 
mily erős, mily erélyes álláspontot foglalt el a kor-
mány e kérdésben az osztrák kormánynyal szemben. 

E színtelen és hatástalan polpmikus felszóla-
lás után állott fel szólásra Ugrón Gábor s ki egyi-
két mondotta el leghatásosabb parlamenti beszé-
deinek Vagv két kötetre való politikai kérdés anya-
gát ölelte föl e hatalmas beszéd s az ötletszerű 
mondásokból a politikai igazságok és parlamenti 
axiómák egy kis lexikonát lehetne összeállítani. A 
hosszú költségvetési vita során felmerült és meg-
beszélt kormányzati visszaélések, tehetetlenségek, 
botrányok és iogfeladások teljes sorozatát kapcso-
latos sorrendben rekapitulálta Ugrón e felszólalásá-
ban és végül mesteri vonásokkal vázolta az ország 
politikai és társadalmi állapotát. Hogv legyen ne-
künk tekintélyünk kifelé mikor befelé sincs P 

Azokról a jogokról, a melyek fegyverünkül 
szolgálnának arra, hogy nemcsak idebenn, de ide-
gen hatalmakkal szembpn is érvényt szerezzünk 
igazunknak, nemzeti érdekeinknek, önként lemond 
a kormány azért, hogy a saját társadalmunk cse-
lekvőképességét akaraterejét — a melytől oka van 
félni megbénítsa és magára nézve ártalmatlanná 
tegye De ső» tovább megy a kormány. Határozot-
tan tőreksz k arra hogy a társadalmat, mely immár 
az államhatalomtól elfordult és külön uton halad, 
megrontsa, erkölcsileg dezolálja, nehogy az egész-
séges társadalom vétójával útját állja az. áldástalan 
politikai rendszer romboló munkájának é« elsöpörje 
a kárhozatos rendszer híveit Mi volna más az oka 
annak, hogy ma már az ész, a szorgalom a tudás 

A SZENTESI LAP TAftCZÁJA. 
Tisztújítási nóta 

Bánomfalvi ajánlgatja Baloghot, 
Hanem bizony ezzel ő v a r g h á t fogott, 
Mert megmondta, Vargha Béni, korporál: 
»Nem kell Balogh, mert nem tudja, 
Hogy mi az a pártmorál.« 

* 

Vén T e m e s, ki véres harczban elesett, 
Baloghnak is ártott s nem is keveset, 
Emlegette hetven éves vén fejét 
Melyet, (vagy a melyből) mindent 
E l h u r c z o l t a k szerteszét! 

Az a beszéd, a mit mondott Kátai, 
Óh. 

öreg fej! Végig kellett hallani ! 
Kimutatta, mi az igaz magyar vér: 
Temesváry, Balogh János 
Együttvéve mennyit ér! . . . ! • 
Erre aztán mind a többi azt mondták : 
T e m e s , B a l o g h járják most a bolondját, 
»Szózat«-ukban azt mesélik, hogy nálunk 
Gyönyörű vetésünk közé 
Mindig b u r j á n t plántálunk. 

• 
Legyen e g y s z e r hát nekik is igazuk, 
Párttal szemben ne legyen szavuk hazug 
Kiáltsunk el egy nagy eljent, egy zajost : 
Polgármesterünknek njra 
Válaszszuk Burián Lajost! 

SZENTESI LAP. 
mínd háttérbe szorul a protekezió, a nepotizmus 
elöl s a könyörület, az irgalom és protekczió a leg-
biztosabb útlevelek az anyagi jólétben keresett bol-
doguláshoz^ ^ m | | H h m B vonásokkal vázolta aj 
irodalom, a közerkölcs állapotát s remekül lelle-
merte az erkölcsi diss'olucziónak azt a mérvét 
mely immár egv valóságos Pompadourrendszer felé 
hai* bennünket rohamosan. 

Óriási hatást keltett a beszéd vége mikor 
arról beszél t Ugrop, hogv a millennium alkalmával 
bemutatják az omágot a világnak. Ám mutassák 
be ugy a mint van. mondják, hogy korona van a 
fején. igen. de mutassanak reá. hogy ez a korona 
a szenvedések és megaláztatás töviskoszoruia 
mutassanak rá és mondják: Ecce bomo . 

A határozati iavaslat. melyet Ugrón beszéde 
végen benvuitott. rövid elősorolása a kormány bűn-
sorozatának s felhívása r Háznak arra. hogy ta-
gadía meg ettő' a kormánytól a költségvetést. 

A zaios hatású beszéd után az egész ellenzék 
sietett Ugronnak gratulálni, mialatt az elnök be 
akarta a vitát rekeszteni. Felállott aronban Sima 
Ferencz és hosszabb, érdekes beszédében bővebben 
kitprieszkedett egves kormányzati visszaélésekre. 
Különösen a belügvi kormánv választási visszaélé-
«pívpI foglalkozott és az internellácziókra esedékes 
belügyminiszteri válasz elmaradásának oka iránt ér-
deklődött 

Hatásos beszédét lapunk más helyén egész 
terjedelmében közöljük. 

Percrel belügyminiszter válaszolt röviden Si-
mának s e?után emelkedett fel a kormánv feie, 
Bánffy miniszterelnök, hosr védekezzék Apoonyi és 
Ugrón ellen. Szánalmas venrődés volt rövid felszó-
lalása. melyből csak két momentum emelkedett ki. 
nevpretesen, hogy a monarchia eirvségé t hang-
sulvozta és másodsorban, hogv a többségre, mint 
a nemzeti akarat megtestpsülésére hivatkozott. 
Kérte a tőrvénv megszavazását — egyebet nem is 
mondott. 

Kossuth a miniszterelnök felszólalása után is 
fentartotta határozati javaslatát, Ugrón Gábor pe-
dig pár szóval a monarkhia egységének emlegeté-
sére reflektált azzal, hogy ezt a kifejezést hssznál-
b*M4V a Bach-rendszer hivei. használhatják a 
Schmertingek és tudatlan magyarok, de mikor a 
magyar miniszterelnök hasznáüa. akkor teliesen fö-
löslegessé tesz minden további bizony'»gatást arra. 
hogy mennyire nincsen a helyén a miniszterelnöki 
székben. 

A többség aztán általánosságban elfogadta a 
javaslatot, s nyomban megkezdték a részletpg tár-
gyalást. ezt azonban megszakította pár pillanatra 
Apponyi Albert, a ki azt kivánta hallani a minisz-
terelnöktől. hogy a monarkhia egvség kifejezést ön-
tudatosan használta-e, mire Bánflfy kijelentette, hogy 
az részéről csak nvelvbotlás volt. 

Ezután a Ház. töbhségp részleteiben is elfo-
gadta a törvényiavaslatot, melynek harmadszori ol-
vasása a szerdai ülésre maradt. 
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A párbai halottja. 
— Beszély. — (11) 

Irta : Sima Ferencz. 
— Pokol, kedves fiatal barátom, van ez is, 

átéltem minden kiníait. Lefpgtem Önnek, hogy lássa 
a* élet két végletét. A bölcsőt és a sirt, reményt 
és lemondást, 87. örömöt és but. a kéit és szenve-
dést, az imát és átkot, az angyalt és ördögöt, a 
menyországot és poklot? Azt hiszi, hogy messze 
vannak egymáshoz P Csak egy haiszál a válasrfal. 
S a mi végzetes, sokszor nem tudjuk okát adni, 
hogv a gyönyör habzó billikomát, miért követi 
nyomban a méreg pohár P A véges és balga emberi 
elme azt hirdeti, hogy s .az e m b e r m a g a a 
k o v á c s a a s z e r e n c s é j é n e k épp ugy, 
mint b o l d o g t a l a n s á g á n a k " Mily őrületes 
emberi hiúság van e szerencsétlen és ostoba hitben ! 

Hát nem a végzet kiszámithatlan játéka volt 
pz. hogy előttem váratlanul és kéretlenül megnyílik 
egy ajtó. én belépek s meglátok egv f*ép nőt. bele-
szeretek ég mindenek ellenzésére azt elveszem és egy 
ideig végig futok az élet egy utián. bol angyalok 
kísérik minden léptemet, egyik kezökkel tékozolva 
gzórják az illatos virágot lépteim elé, másik kezökkel 
mannát és nektárt nvujtanak felém, karjokkal menybe 
ölelnek, mosolygó ajkakkal csókot nyújtanak, hogy 
lelkemet a földöntúli kéj gyönyörében fürö«szek; 
álmaimat illatos színes virággal hímezik, hogy sze 
meim elöl elzárjanak minden felhőt, mely nyugal 
mamat örömemet zavarhatná. Igy burczolnak meg 
az üdvösség és boldogság ösvényén ; — s egyszerre 
anélkül, hogy vétkeztem volnn ellonök, megállnak, 
kinyitják a menyország ablakát és könyörtelenül ki-

Szerdán a képviselőház ülését Mesz énv. Laiog 
tette érdekessé, a ki a költségvetésről szóló örvény. 
javaslatnak harmadik olvasásban való elfogadása 
után nwinterpellálta a kormányt, hogy a Telségeg 
király mért nem vesz részt a junius nyolezadikára 
tervezett ünnepi országgyűlésen P 

Azon kezdte, hogy sz ünnepségek voltaképen 
ma kezdődtek, mert ma érkezett a magvar fővá-
rosba a király. Megdicsérte báró Prónay Dezsőt a 
főrendeknél elmondott beszédeért és aztán felpana-
szolta, hogy a király csak n látványosságokon fog 
megjelenni de a törvényhozás két Házának együttes 
ünnepi üléséről távol marad. S interpellációjában 
azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy tett e egy. 
álta'án előteriesztést a Felségnek az ülésben v*ló 
részvétel iránt s ha nem tett, nivel tudja igazolni P 

Báró Bánflfy Dezső miniszterelnök nvomhan 
válaszolt. És kijelentette, hogy a felség megérkezése 
nyomán kell lelkespdésn. k aligha felel meg az 
ilyrn tprmészetü és ilyen alkalommal lett ínterpel-
láczió. A m'kor a nemzet lelkesedve fogadja a vele 
ünnepelni kész uralkodót: csak elhomályosíthatja a 
kölcsönös bizalmat az ilyen felszólalás Egvrbként 
nem bocsátkozik ismétlésekbe és kijelenti, hogy a 
felség minden tekintetben a kormány előterjesztései 
alapján határozta p1 magát az ünneplésben való 
részvételre. 

Meszlényi Lajos nem akarta a választ tudo 
másul venni. Ha — úgymond — az ö felszólalása 
nem illett az ünnepségek keretébe de még kevésbé 
illik oda — a kormány. A mi pedig a kölcsönös 
bizalmat illeti, az uralkodó inkább sújthatná nehez-
telésével a kormányt, a mely ilyen ünnepi aktushoz 
c.«nk a szent koronát kéri és nem az uralkodót is 
tehát külön választja a koronát az uralkodótól 

A Ház túlnyomó többsége ezután tudomásul 
vette miniszterelnök válaszát s ezzel az ülés már 
be is fejeződött. 

Az önálló vámterület mellett 
— Népgyűlés a fővárosban. — 

A gazdasági kiegyezés tárgyában a budapesti 
füvgel' nségi- és 48 as polgári kör által összehívott 
országos népgyűlés a mult vasárnap impozáns mó-
don folyt le 

Mintegy háromszáz Tidéki testület jelentette be 
csatlakozását s ezenkivüi igen sok vidéki küldöttség 
jelent meg. A szónokok mindegyik-* az önálló vám-
terület felállítását kivánta és az elfogadott határo-
zati javaslatok is ilyen értelműek. 

A népgyűlést az ujv'sártéren tartották meg, 
a gyülekezés a Kálvin-téren történt délután 2 óra-
kor meglehetős lasguaággal. Gyü'ekezés után a tö-
meg a Muzeum-körúton és Kerepesi uton át vonult 
a népgyűlés színhelyére tünte'ő körmenetben. Út-
közben éljenezték az önálló vámterületet. Z«ász.lókat 
és különböző felirásu táblákat vittek a menetben, az 
utóbbi közöl a rendőrsée elkobozta azokat, melyek 
a .németek" ellen tartalmaztak kifakadásokat. Majd 

Folytatás a mellékleten. 

dobnak, és én basztnlan «óhajtok, ppederek és mád-
korom, az ajtó bezárul mögöttem, s bár más száz 
ajtó nyilnék előttem s fogadna bájos arc?ával, üdvöt 
ígérve ezer és ezer nj alak, én vak. süket maradok, 
— a bár szeretnék kínomtól szabadulni, erőt vesx 
rajtam egy gondolat átka, hogy elvesztettem min-
denem. rajtam többé nem segíthet senki g e grömyü 
tudatban elutasítok minden mentő kart s kiölök lel-
kemből minden enyhítő érzetet. 

Mondjátok meg nekem ti bölcsek, kik az élet 
minden csapágaival szemben biztok erőtökben és hi-
szitek hogv csak akarnotok kell, legyőztök minden aka-
dályt : mondiátok meg nekem, hogy: art a nőt, 
kit én egyszer imádattal szerettem : mert boldogított 
bár mogt mérget ég poklot lehel felém, miért nem 
birom kitépni lelkemből: mért nem bírom megvetni, 
mért gondolok rá még mindig epedéggel, vágygyal 
g a lelkem előtt megjelenő száz és ezer szép alak 
között — bár ő ördőgképpel vigyorog felém — mi-
ért legszebb, legbájosabb nekem P ! 

Mondjátok meg mi ezP Hát én cgináltam igy 
magamat P S nem volnék-e szerencségebb, ba őt 
bűnéért feledni tudnám. Ha megvethetném, ha ki 
bírnám törülni lelkemből g helyet engedhetnék méf 
ott másnak, kí enyhet ígér éa boldogságot rebeg. 

Mondjátok meg ti bölcsek, okosok : miért nem 
tehetem ezt P Megmondom én! Azért, mert a sors 
ugy alkotta lényemet, hogy bennem az érzelem ural-
kodjék égz és bölcsesség felett. Végzetem ez nekem, 
melytől az isten se menthet meg; mert az ö alko-
tása vagyok, s ő ugy hozza létre teremtményeit, 
hogy azok megielenése ég vége között megváltozhat 
lanul be van fejezve minden fővonal. A 'ényr?. az 
alapvonás, mint öröktörvény minden lényben ugyan 



8. oidt). 
Melléklet a S z e n tesl Lap 52-lkl számához. 
egy óra hosszáig tartott a menet utja mire kiértek 
az ujvásártérre, az ott felállított emelvényt már több 
" e r t?™9* v e t t e körül, a mely csakhamar 
20 —25.000 főnyire szaporodott. 

Országgyűlési képviselők, és pedig a fü^etlen-
ségi és 48 rs párt mindkét frakcziójából előkelőbb 
fővárosi polgárok és hírlapírók foglaltak helyei az 
emelvényen. 

Viharos éljenzés fogadta a nevezetesebb ország-
gyűlési képviselőket: így különösen Kossuth Feren-
czet és Ugrón Gábort. A népgyűlést, mint elnök 
Kossuth Ferencz nyitotta meg rövid üdvözlő beszéd-
del utánna GJatz György olvasta föl az ország min-
den részéből érkezett telegrammokat. 

Az első szónok Kossuth Ferencz volt, aki töb-
ször éljenzéssel és tapsokkal megszakított beszédé-
ben fejtegette a gazdasági kiegyezés hátránvait, szá-
mokkal illusztrálta a veszteséget, amely Magyaror-
szágot a közös vámterület miatt éri. Követelem úgy-
mond, a magyar nép nevében az önálló vámterületet 
és a magyar nemzeti bankot. Szavait igv fejezte be: 
Oldjuk me* vénre: valahára ezt a két égető kér-
dést, ne engedjük többé, hocry az osztrák zsebeink-
ben kotorásszon, dobjuk le keblünkről az idegent, a 
mely mint a piócza vérét szívja a masryarnak. Éb-
redjen fel a magyar nemzet jogainak és erejének 
öntudatára. 

Polónyi Géza emelt ezután szót s beszédével 
hatást is ért el. Folvtoncs éljenzéssel. kalaplengetés-
sel fejezte ki tetszését a sok ezer ember, kik a szó-
nok jóizü és talpraesett megjegyzéseit derültséggel 
fogadták. 

Ezután bizonyította hogy Magyarország ve-
szít Ausztriával való közössége miatt, hogv lehetet 
len állandó gazdasági szövetség a két állam közt, 
már azért is, mert Magyarország mezőgazdasági ál-
lam mig Ausztria ipartermelő ország. 

Ausztria — folytatta azHn — kihasználja Ma-
gyarországot a maga előnyére. A közös ügyek csak 
arra valók hosry Ausztriának származzék nagy jö-
vedelme. A királyi udvartartást nem ismerjük, ott 
költi Bécsben a magyar milliókat, a hadi tengeré-
szet a katonaság épületeit és intézményeit csak 
Ausztriában létesitik. Magyarországnak adtak eey 
kis fegyvergyárat és utólag azt is tönkretették. Még 
a honvédséget is osztrák gyárakban készült puskák; 
kt»l szerelik fel. Beszédét a választókhoz intézett 
felhívással fejezte be, hogy csak arra adják szava-
zatukat, a ki Magyarország gazdasági önálláságának 
és politikai függetlenségének a híve. 

Kohn Gábor kereskedő. Kardhordó Árpád ke 
reskedö, Tálos Pál asztalos és Hübsch József mun-
kás beszéltek ezután zajos tetszés mellett az önálló 
vámterület, önálló jegybank és a kvóta leszállítása 
érdekében. A vidékiek részéről ReLer Béla váczi 
ügyvéd szólalt föl Saára Gyula, a székesfe-
hérvári ipartestület jegyzője pedig fölolvasta a kép-
viselőházhoz intézendő határozati iavaslatokat. a 
melyeket nagy lelkesedéssel elfogsdtak. 

A népgyűlést Ugrón Gábor zárta be. Mikor a 
szónoki emelvényhez lépett a tömeg zajos ovácziók-
ban részesítette, az élienzés és taps szűnni sem 
akart. Perczekig tartott az ováczió mir̂  aztán 
Ugrón mély csendbon kezdte meg beszédét A szó-
nok egyebek között ezeket mondta: 

az marad; az emberi simító kéz a formát finomít-
hatja, az erkölcsöket nemesbitheti s egy bizonyos 
pontig mérsékelheti az. indulatokat és szenvedélyeket, 
de az öröklött vonásokat végleg ki nem törülheted. 
Akit egyszer sorsa azzal indított útnak, bogp küzd-
jön hazája javáért, bíába fenyegeti a földi hatalom, 
hasztalan állítja elé a mártírok keresztjét, az nem 
fél, nem okul e példákon. Miért ? Mert végzete neki 
sorsát megállapítá, mely ellen más, de 6 maga is 
hasztalan küzdene. Csak a balga és önhitt ember 
kétkedik ezen, ki azt hiszi magáról, hogy ő korlátlan 
ura tetteinek s csak akarnia kell elfojthat magában 
minden szenvedélyt, elnémíthatja magasabb rendű 
vágyait s érzelmének hul'ámaít lecs ndesítbeti tet-
szése szerint. 

Mily mesterkélt, törpe ügyeskedés volna ekkor 
az élet, s mily önző sivár az ut, mely bölcsőnk 
tői a sírig vezet. Korszakot alkotó nagy események 
kövét megzabolázhatlan nagy szenvedélyek vihara 
hordhatja össz* csak. 

De hova jutok én ez elmélkedéssel ? — kiál-
tott fel egyszerre Andrássy és mosolyogva fordult 
felém, hagyjuk abba, mit érdekli önt az én sorsom. 
S ha érdekli is, miért fosszam meg éltem leírásá-
val önt az élet iránt táplált minden reményétől és 
illúzióitól. 

Kértem, hogy beszéljen. 
— Fáradt vagyok, mondá, majd holnap. 

(Folytatása következik.) 

8ZSNTBU LAP 
Ez a nemzet egészséges vérkeringéssel birion, 

de az a vérkeringés saíát testében maradjon és ide-
gen testtel ne legyen közösségben Magyarország bér-
ezektől van körülvéve a melyek természetes hatá-
rát képezik. Ez is jelzi, hot?y Migyaors-ágot az. Is»en 
is önálló államnak teremtett* Szükségűnk van az 
önálló vámterületre, hogy Magvarország önálló és 
független legyen mert csak ez bíztositbatia feilődé-
sét. Csuk az. a nemzet pusziul el, a mely elhagyja 
önmagát, a magyar nemzet ne csüggedien. hanem 
küzdjön meg azokkal az osztrákokkal is, akik itt 
Mngyarorszápon szerepelnek és a kiket zsolddal, 
rangokkal és czímekkel jutalmaznak. A nép erős, 
a nép mindenható csak akarnia kell. Akarjon tehát 
a magyar nép és meglesz, a mit kiván az önálló 
vámterület. 

Viharos éljenzés kisérte Ügron szavait, s az-
tán bezárták a népgyűlést, s az óriási tömeg rend-
ben szétoszlott. 

Sima Ferencz beszéde. 
— Elmondta a képviselőház apr. 28-íkí ülésén. -

Tisztelt képviselőház! Nehéz szerepre 
vállalkozom, mikor Ugrón Gábor t. barátom 
igazságokban megdönthetlen, hazafias meleg-
ségben szinte elementáris erővel ható be-
szédit» után szót emelek. De ezt teljes kész-
séggel t sz^m, daczára annak, hogy a túl-
oldal részéről hónapok óta ugy itt a Házban 
mint a sajtóban azon váddal vagvunk illetve 
hogy az ezredéves ünnepség méltóságát koc-
káztatjuk az egész nemzet s különösen a 
külföld előtt, mert a költségvetés fölötti bi 
rálatban a kormánnyal szemben a végletekig 
megyünk a kritika gyakorlásában. 

Az ellenzék mindig a leghazafiasabb kö-
telességet teljesiti akkor, mikor a költségvetés 
tárgyalásánál az államkormányzat minden 
terén tapasztalható hibák és visszaélések 
ellen felemeli 3zavát. S azon váddal szem-
ben, hogy mi a kormány iránti kritikában 
kíméletlenek vagyunk s ezzel a millenium 
mé'tóságát koczkáztatjuk jogosan dobhatom 
a többség szemébe, hogy ha valamivel kom-
promittáljuk a müveit világ előtt a millená-
ris ünnepély méltóságát, az nem más, mint 
az, hogy a Bánffy Dezső vezérlete alatt álló 
kormánynyal kezd el a magyar nemzet egy 
uj ezredévet. 

Ezer évvel ezelőtt t. Ház, Árpád hét 
hatalmas vezér támogatása mellett indult 
útra hont szerezni a magyar nemzet számára 
s ma mi egy uj ezredév küszöbén kilencz 
ilyen törpe katonával kelünk útra, hogy a 
második ezrrdévhez vezető hídon átkeljünk 
Ha kompromittálja valami a m sryar nemze-
tet, mondj jk ki őszintén t. Ház, hogy ez az 
ami mindnyájunk nemesebb érzelmét bántja 
és sérti, különösen akkor, amikor annyi 
nagy, jeles fia van ennek a hazának, annyi 
kiváló alakja van a m gyar parlamentnek 
akiknek vezérlete mellett párttekintet nélkül 
egy uj ezredév j gos reményében indulhat-
nánk ulra a küszöbön áll » millenáris ünne-
pélyekre. (Ellentmondás a jobb oldalon). 

A nélkül t ház, hogy k .moly kritika 
alá akarnám veuni a minis er urak tehetsé-
gét vagy birálnám azt, hogy birnak-e elég 
képességgel és hazafisággal, hogy rájuk egyen-
ként és öss esen büszkeséggel tekinthessüi k 
a millenium küszöbén merem á litani hogy 
nincs még a túloldalon sem egyetlen egy kép-
viselő, ki ezen kormán)ra az ezredéves ün-
nepségek alk ilmából büszkén tekinthetne. 
Hiszen t. ház, ha a véletlen nem adja ugy, 
hogy most Szilágyi Dezső ül a képviselőház 
elnöki székében, hanem Bánffy Dezső báró, 
vájjon akkor megtörténnék-e az, hogy ő ve-
zetné hódoló felvonulásra a magyar parla-
mentet az uralkodó eié ? Mikor a nemzet ve-
zére a miniszterelnök, azt hogy nem ő, ha-
nem a ház elnöke szerepel ilyenül, ezt a nem-
zetre nézve mindenesetre megtisztelő, meg-
becsülendő személy cserét azért kellett a ma-
gyar parlamentnek és a magyar kormánynak 
választani, mert olyan államférfi áll az or-
szág élén a kinek vezetése mellett és hódoló 
szónoklatával bizonyára a legfényesebb tanú 
bizonyságot tennénk arról, hogy ez a politi-
kai erényekben, hazafiságban nagy, erős és 

talentumos nemzet, mily mértékéig zsugorodott 
össze a képtelenségnek és tehetetlenségnek. 

Hát t. képviselőház, nem elszomorító je-
lenség-e az, hogy a bizalom kérdésben itt a 
parlament ellenzéke részéről akór gr. Apponyi 
Albert t. képviselőtársamnak nagy szabású, 
akár Ugrón Gábor t. képviselőtársunknak igaz-
ságtól, hazafiságtól lángoló beszédével szem-
ben a kormány részéről nem a miniszterel-
nök, az, a ki hi* atva volna a kormány poli-
tikáját megvédelmezni, hanem a pénzügymi-
niszter úr áll fel, és azt mondja, hogy nem 
lát ok°t az ellenzék részéről a bizalmatlan-
ságra, mert pénzügyi szempontból az ország 
helyzete jó és tűrhető. 

M a d a r á s z József: Az sem igaz l 
S i m a Ferencz: Hát t. képviselőház, 

akár igaz, akár rem igaz . . . . 
M a d a r á s z József: De jobb volna, ha 

igaz volna! 
S i m a Ferencz: . . . lehetséges volna, 

hagv Magyarország pénzügyi helyzete sokkal 
rosszabb legyen, mint a milyen ; de volna e 
valaki itt a parlamentben, a ki ezért a fel-
háborodás hansr án ítélné el a kormányt, — 
mert vannak viszonvok, és körülmények, köz-
gazdasági állapotok, a melyek szinte lehetet-
lenné teszik még a legjobb, legszerencsésebb 
kormány részéről is, hogy olyan helyzetet 
teremtsen, hogy az ország pénzügyi viszo-
nyai kellő, szilárd alapon rendeztessenek De 
t ház az, hogy államkormányzatunkból a tisz-
tességnek s egy áltálában a politik i erköl-
csöknek tisztasága teljesen kiszorittatik, az, 
hogy ál'amkormánvzatunk ahsolute nélkülözi 
a morált és az igazságot s tür minden hünt 
és visszaélést, ha érdeke ugy kívánja. Ez az 
t. ház, mely az ellenzéknek kötelességévé teszi 
a legkegyetlenebb, a legszívósabb a legmesz-
szebb menő kritikát a kormánnyal szemben. 

T. ház, beszédem folyamán nem fogok 
takarékoskodni az elmondandókkal, végigfu-
tom mindazt, a mi az általános vita során 
itt a parlamentben részben elmondatott; rész-
ben el lett hallgatva. 

Ha t ház, általános politikai viszonyain-
kat vesszük, azt gondolom, hogy se itt benn, 
se künn nincs egvetlen egy ember, a ki, ha 
a politikai élet legkisebb szálával van össze-

| kötve, megelégedéssel szólhasson a he'yzet-
ről. (Ugy van ! a szélsőhaloldalon.) Ha gaz-
dasági szempontból vesszük Magyarország 
helyzetét, hát ugy a pénzügyi, valamint a föld-
mivelésügyi tárczánál rámutattak arra, hogy 

| a kormány okos és jóakaratú politikával mi-
1 ként segíthetne az ország anyagi helyzetén. 

Azt mondja a t pénzügyminiszter ur, 
hogy Magyarország pénzügyi helyzete jó. 
Hát én megengedem ezt, t. ház, sőt conce-
dálom, hogy ez állami költségvetés arról ta-
núskodik, hogy az állam bevételei arányban 

| állanak kiadásaival. De méltóztassék arról 
! számolni, hogy vahon az adófizető polgárok-
nak megterheltetése (Ugy van ! Ugy van ! a 
szélsőbaloldalon) arányban áll-e teherviselési 
képességükkel Ha ezt állitjuk, t. ház szembe 
az államnak látszólagos és egészséges alapon 
álló pénzügyi viszonyával, akkor azt látjuk, 
l ogy a állam, igaz, a polgárok adófizetési 
tulterheltetésével pénzügyileg rendezte magát, 
de a legszerencsétlenebb, anyagilag a leghát-
rányosabb helyzetbe veti vissza az állampol-
gárt a mai adópolitika. S ez nem az a fun-
damentom, a melyben Magyarország bizton-
ságának és boldogságának feltételei statutu-
áltassanak. (Ugy van a szélsőbaloldalon.) 

T. ház, honnan van az, a miről a pénz-
ügyminiszter ur sem a pénzügyi költségvetés 
tárgyalásának során, sem máshol soha nem 
számolt, hogy Magyarországon a magyar 
bankoknak, magyar takarékpénztáraknak, a 
magyar iparosoknak és kereskedőknek a hely-
zete az utóbbi években a lehető legváltsá-
gosabbá lett ? Onnan t. ház. hogy a mi kor-
mányzatunk 25 év óta, daczára annak, hogy 
az ellenzék részéről állandóan sürgettük, Ma-
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gvarors7ág ktagazdaságilagr a vámkérdésnek 
rendezése utián, pénzügyileg egy önálló nem-
zeti ha» k létesítése által nem igyekezett 
magát Anállólair restaurálni, egy önálló gaz 
dasági állammá alakulni. (Ugv van ! a s/él-
sőbaloldalon ) Innen fejlődött ki az a helyzet 
Magyarország és Ausztria közt. hogy a ma-
gyar állam pénzügyi hitele teljesen Ausztriá-
ban leli meg — mond' atnám — minden 
létforrását, és bourv ma a mai gazdasági ki-
egyezések kérdésével szemben a magyar kor-
mánvt. egyáltalában a mapryr közgazdasági 
közélettel kapcsolatban álló minden factort 
lehetőleg Vénvszerhelvzetbe lehessen szorítani, 
Ausztria minden hitelforrását igvekszik Ma-
gyarországa 1 szemben felmondani és ezáltal 
Magvarország közga7daságri élete évek óta 
állandó pénzügyi válsásrnak van kitéve, fügv 
van ! a szélsőbaloldalon.) 

A magvar nemzet hitele ez által a kül-
föld előtt is teljesen meg van renditve. Pe-
dig t* ház. hopvha a magyar nemzetnek 
önálló nemzeti bank alapján önálló pénzügyi 
politikája volna, akkor a magvar nemzet 
soha nem iuthat oda pénzügyi tekintetben, 
hoev feltétlenül Ausztriára szoruljon hitelé-
nek kielégítésében, hanem a többi idegen ál-
lamokban nyerné meg kellő hitel-forrását 
mert szívesen örömmel fogadna pén?ügyi 
összeköttetést Magyarországgal bármely kül-
földi állam, ha egvszer tudja és látja, hogy 
Magyarország pénzügyileg önnálíó állam. 

De hát t, ház, a pénzügyminiszter ur 
pusztán csakis a költségvetési tételek, tehát 
pusztán formák közé szorítkozik és ezekből 
merít magának erfft és bátorságot arra, hogy 
az ellenzékkel szemben az ország pénzügvi 
helyzetét jónak és egyáltalában biztosnak 
jelenthesse ki, s ezzel eltakarja az ország 
előtt a helvzet valódi lényegét tulajdonké-
peni állapotát, mely állandó gazdasági vál-
ságban tartja Magyarországnak pénzügyi 
életét. 

Ha már most t ház, veszem azt, a 
mit szintén Ugrón Gábor t. képviselőtársam 
emiitett meg. hogy Magvarországnak és a 
magyar államnak esryik tulajdonképeni attri-
bútuma, a hadsereg nélkülözi a hazafias, 
nemzeties szellemet, és ha el is tekintünk 
ettől a szellemtől, mely a közös hadseregnél 
uralkodik, s vesszük pusztán azt, hogy hon-
védségünknél miiven a szervezett rendszer 
és szellem, akkor azzala kormánynyal és az-
zal a párttal szemben, mely ezt a nemzetre 
nézve szégyenletes helyzetet fentartja, kell, 
hogy az ellenfék teljes bizalmatlanságát nyil-
vánítsa és tartsa fenn. Mert mi történt csak 
legközelebb is Y Legalább én nem emlékszem, 
hogy ez a parlamentben szólás tárgya lett 
volna, de kell, hogy az legyen. Egy képvi-
selőtársunk affaire utján lovagis ügygyei in-
tézett el egy olyan kérdést a honvédelmi 
miniszterrel, a mely dolog a parlament elé 
kül tartozik és a melyet elhallgatni kritika nél-
tovább útnak engedni egy pillanat g sem 
szabad. A honvédelmi miniszter urat egy 
képviselőtársunk megkeresi, hogy egy bizo 
nyos hivatalos ügyben járjon el és intézked-
jék. Erre a t. miniszter ur azt mondja, hogy 
a nemzeti párti képviselőnek nem tesz szí-
vességet. Hát t. ház, a miniszterek a kor 
mánypárt miniszterei ? Hát azok az urak 
nem a nemzetnek és a királynak miniszterei ? 
(Helyeslés a szélsőbalold Ion.) Hát hová ju-
tunk, hogyha a honvédelmi minszter ur ide-
ges betegségében holnap majd egy függet-
lenségi párti képviselőnek mondja, hogy neki 
nem tesz szívességet, máskor Szapáry pár-
tinak, hogy nem tesz szívességet; majd azu-
tán fejenként fogja taksálni a kormánypártot 
hogy tegyen-e szívességet neki, vagy ne te-
gyen. A miniszteri szék egyáltalában nem 
Arra "aló, hogy személyes érzelmeknek vagy 
•pártszempontnak vagy pártindulatnak ilyen 
expositurájává tétessék. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.) Hiszen a miniszternek pártatla-
nul, tárgyilagosan, a kelló illemtudással és 
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jóindulattal kell minden ügyet elintézine, me-
lyet bármely párthoz tartozó képviselő v?sz 
hozzá. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) És a 
miniszternek mindent szabad az ügyek elin-
tézésénél ismernie, csak az a fő, liogy intéz-
kedését, eljárását pártszempont és pártszen-
vedély soha se vezérelje. (Helyeslés a szélső 
baloldalon.) És ezt itt eltűri a parlament, 
eltűri panasz nélkül, sőt mosolygással fo-
gadja az egész kormánypárt. Hát ez az ön-
tartása a parlamentnek, egyáltalában nincs hi-
vatva oly közös erkölcsi állapotot teremteni 
a parlament számára, hogy békével, türe 
lemmel és kellő lojalitással lehessen visel-
kednünk egymással szemben és kellő türe 
lemmel és loyalitással lehessen a képviselők-
nek bírálni a minisztereket. (Helyes'és a 
szélsőbaloldalou.) 

T. képviselőház! Megemlítem, mert hi-
szen önnek a kormánynak ténykedését képezi 
az is, és megemlítem különösen azért, mert 
még a pénzügyi válságnál is sokkal súlyo-
sabb válság előtt áll az oiszág politikai er-
kölcsök,, politikai formák képződése szem-
pontjából az egyházpolitikai törvényeknek 
megalkotása folvtán. Már volt módom ezen 
kérdésben felszólalni, de volt egyúttal bátor-
ságom is lámutatni arra, hogy az egyház-
politikai kérdésekben a kormány, s egyáltalán 
a parlament, azokn k következményeivel szá 
molandó, nem foglal el e y egészséges poli-
tikai álláspontot, s ez a következménye aunak 
t. képviselőház, hogy a néppárttal szemben 
— amelynek, ha törekvése az egyházpoliti-
kai reformoknak revidealása, az az ő dolga, 
az a- ő czélja — ebben elé mi gátat és 
akadá'vt ugv s^m vethetünk, ha em ha 
volna bennünk egymás iránt türelem, a pár-
iámé ? arra közös jóakarattal már birna 
hatni, hogy ezen revisionalis törekvés és a 
néppárti szervezkedés ne teljesen kizárólag 
felekezeti jelleggel, hanem a fekezeti jellegen 
tul a kölcsö' ős megértés, a kölcsönös loya-
litásnak fentartásával szervezkedjék, alakul-
jon, és — ha tud — hódítson. Hanem t 
képviselőház, az a helyzet, hogy maholnap, 
legalább a közelebbi választások után. hacsak 
Stomfat nem csinálunk egész Magyarország-
ból látni fogjuk, hogy e házban jövőre uem 
a közjogi szemp ntok fogják uralni a vitá-
kat, hanem a képviselők egyházpolitik i 
színnel és jelvénynyel fognak itt megjelenni. 
S majd akkor kérdem a/ok voltak e bölcsek 
és előrelátók, kik mereven és daczczal hoz-
ták létre az egyházpolitikai törvényeket, 
vagy azok, a kik keresték a kölcsönös érint-
kezést és ugy akarták létesíteni a reformo-
kat. 1 ogy azok ne teremtsenek a parlament 
jövő életére messzekiható s a mai politikai 
viszonyokat felbontó állapotokat. 

Ugrón t. képviselő ur megem'itette a 
nemzetiségi kérdést is. Jól tette, mert ez is 
oly kérdés, melyről néha itt beszélünk, de 
mclylyel alaposan nemfoglalkozik ez ország-
ban senki, a kormány bizonyára nem. A 
kormány e kérdést csak a pártpolitikai czé-
lok szempontjából kezeli. Pedig ha valaki ez 
országnak az uj ezredév küszöbén nagy szol-
gálatokat akar tenni; ha rá akar szolgálni, 
hogy az egész nemzet hálája kisérje műkö-
dését, az csak az lehet, a ki egyrészt igaz-
ságos, másrészt erélyes és szigorú kormány-
zással elenyész eti a nemzetiségi kalamitáso-
kat, és Magyarország minden nemzetiségét 
beveszi a közös magyar nemzet erkölcseibe 
és hazafiasságába. De az a politika, melvet a 
kormány űz, mely csak abban az arányban 
törődik e kérdéssel, a mennyiben a kor 
mánypárt érdeke kívánja, s a mint egyik 
vidékről képviselőket lehetne liferálm a kor-
mány tábora gyarapítására. Ez a politika 
nem az, mely az ezredév küszöbén a ma-
gyar nemzet további fennállásának erős biz 
tositékait képezhetné, hanem mindinkább to-
vább vezet bennünket a végbomlás utján. 
Az volna az okos és józan dolog, ha a kor-
mány e kérdéssel alaposan foglalkoznék és 
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a hol kell, igazságosabb, a jogok egyenlőbb 
megosztását statuáló törvényeket alkotván 
jótékony kézzel járna el, s a hol a nemzeti-
ségeknak ez nem kell, ott ne az államfogház 
legyen a gyógyszer, hanem a száműzetés. 
Mert nem szabad a magvar államkormány 
nak megtűrni az állam kebelében egyetlen 
oly polgárt sem, a ki nem a haza közös esz-
ményéért lelkesül, hanem nemzetiségi érzel-
mei révén állambomlasztó csirát kép isel. 
Ezzel szemben a mai kormánynak programmja 
tulajdonképeni politikája ninrs. 

Mi az tehát t. ház, méltóztassanak lel-
\ ¡ismeretesen felállítani a kérdést, mi az . . , 
(Zaj.) 

E l n ö k : (Csendet.) Csendet kérek itt a 
jobboldalon ! 

S i m a Ferencz: . . . a mi vigasztaló, 
a mi enyhető és bizalmat keltő a kormány 
iránt? Hiszen még rosz kormányzat, hib<k 
és eredmény nélküli vezetés mellett is, hogy 
ha ez emberek, a kik a miniszteri széket el-
foglalják, nagyok, erőiek és imponálók, az 
ember némi megelégedéssel nézi a sorsát ; 
hanem apró embereknek kormányzata abtt 
élni apró emberek kormányzata mellett még 
a jóindulatnak egyáltalában a türelmnek, a 
kormányzati simulékonyságnak legkisebb 
látszatát is nélkülözni, ez nem az a helvzet, 
a mely nemzetben megelégedést, türelmet és 
bizalmat tarthasson fenn egy kormány iránt. 
Vagy talán hazánk köz:gazgatási kormány-
zata, helyhatósági mearyei kormányzata az, a 
mely egyáltalában kielégítő, megnyugtató? 
Talán itt találunk bizonyos nyugvó ponto-
kat, a melyeknek révén megelégedéssel te-
kinthetnénk kormányzatunk ténykedéseire ? 
Nem akarok rekriminacziókba bocsátkozni, 
csak tesrnap volt mód a a t. háznak foglal-
kozni — én nem is voltam jelen — egy 
me«rye kormányzati ténynyel, hopry itt a ma-
gyar parlament egyik legkiválóbb tagját him-
pellérnek és hitvány embernek meri nevezni 
egy főszolgabíró, csak azért, mert az ő té-
nyét az illető képvisel* bírálni merte. Talán 
a közigazgatás ténykedéseinek ezen erkölcsi 
symptomái azok, a melyek mint egyes, az 
ország kormányzatában létező oázok, pihe-
nők, a nyugalmat és a kormány iránti bi 
zalmat szinte természetszerűleg fakasztják 
f 1 az ember lelkében. Nem. Azok a kik az 
élettel közelebbről foglalkoznak, és nem csak 
a főváros kávéházaiból, nem a pártok klub-
jaiból, hanem az életből ismerik a helyzetet 
és annak valóságát, azok adhatnak bizony-
ságot arról, ha lelkiismeretükkel számolnak, 
legyenek bárme'y párthoz tartozó képviselők 
is, hogy van é egy darab föld Magyarorszá-
gon, a hol a magyar állampolgár nyugodtan 
és békés megelégedéssel élhet? Hát kormány-
zat e az, a melynek kezelése alatt nincsen 
egvetlenegy talpalatnyi föld, amely a magyar 
állámpolgárra nézve a megelégedés terrénu-
mául szolgálhatna? Vagy talán az ignzság-
szolsráltatás tere az, mely egyik pihenő terré-
numát nyújtja az állampolgár lelkének ? Eze-
lőtt 25 esztendővel a törvényhozás, a vá-
lasztások köréből kivette ai igazságszolgálta-
tást. Miért ? Azért, hogy az igazságszolgálta-
tás közegei a néppel szemben immár telje-
sen függetlenek, hanem annál inkább függő 
helyzetben vannak a kormánynyal szemben. 
Majd legközelebb lesz módom a bíráknak 
egész légióját sorolni fel, erész sereg nevet 
említeni — ha ugy in azoknak a sorsa ez 
által még rosszabbá nem lesz téve - a kik 
épen azért, mert politikai szempontból nem 
képezik a kormánynak feltétlenül rendelke-
zésre álló eszközeit, évek során át maradnak 
el és nem részesülnek semmi előléptetésben 
daczára anuak, hogy mi ismerjük őket, mint 
kiváló derék polgárok it s kitűnő bírákat. 
Előttünk haladnak fiatal emberek protekezió 
utján, kik az ujabb kor erkölcsének megfe-
lelően hajlongni és alkalmazkodni tudnak s 
vén emberek tiszta pur tán erkölcscsel őse 
inktől örökölt tiszta hazafisággal maradnak 
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el és kénytelenek tűrni, hogy az életpálya 
küszöbén álló fiatal emberek futnak előttük 
előre és előre járnak akkor, mikor a kor-
mány politikai törekvése czáljából szűkség 
van rájuk, mint alkalmas és kényelmes esz-
közre. Nem recriminatióból mondom, de 
mindenki által ismert dolog, hogy Zsitvay 
Leó igen t. törvényszéki elnök ur, a ki lehet 
kitűnő biró, mihelyt egy politikai vétséggel 
vádolt egyén áll előtte, nem törődik sem 
Istennel sem emberrel, s abban nem lát 
egyebet, mint bűnös gonosztévőt. 

E l n ö k : Kérem a képviselő urt, a bi-
rák működésének bírálata kétségtelenül a híz 
elé tartozik ; de épen a közérdekben szüksé 
ges ezen bírálatnál tartózkodással és kimé 
lettel járni el. Ez teszi egyedül lehetővé, 
hogy a birák függetlenül teljesítsék hivatásu-
kat. (Helyeslés a jobboldalon.) 

S i m a Ferencz; A magam részéről tel-
jes tisztelettel fogadom az el ök ur kijelen-
tését és figyelmeztetését; ha a bírálatomban 
talán erős kifejezést használtam, azt teles 
készséggel ejtem el. Én csak azokra a je-
lenségekre kivánok ámutatni, hogy igazság-
ügyi kormányzatunk terén is nem a tehetség, 
nem az igazi képesség ké-ezi a lépcsőt a ha 
ladásra és az előmenetelre, hanem az alkal-
maskodási készség, hogy mint eszköz felhasz-
náltatnak a kormány hatalmának gyarapítá-
sára. Mondom, hogy az igazság szolgáltatás 
terén is 25 év múlva nem azt az eredményt 
tapasztaljuk, hogy a birók függetlenség er 
zete dominálna az Ítéletek meghozatalánál 
de sokszor még ezekre is szinte megdöbbcn-
tőleg, megvesztegetéssel hat az állam kor-
mányzatában uralkodó és domináló azon er-
kölcs, hogy csak annak van biztos előmene-
tele. ki a kormánynak mindig hű és biztos 
eszköze. (Igen! Ugy van ! a szélsőbáloldalon.) 

T. ház ! Miután nemsokára az országos 
képviselő választások küszöbéi érünk helyén 
való dolognak tartom, hogy mikor a kormány 
iránti bizalom kérdése ezen törvényjavaslat 
tárgya Iá sánal fel van vetve, a választások 
kérdését is kissé megszellőztessem ! Halljuk ! 
Halljuk !) 

A ki fáradságot vesz magának arra, hogy 
a parlamenti viták során 1867-től indulva ki 
a mai napig a parlamentben felmerült ese-
tekből bírálja meg, hogy milyen volt az egyes 
kormányok erkölcse a választások tisztasíga 
iránti érzék tekintetében, kétségtelen tanú-
bizonyságot tehet arról, hogy demoralisaltabb 
helyzet Magyarországon soha nem volt, mint 
a mai kormány alatt. (Igaz ! Ugy van ! a bal-
és szélsőbaloldalon.) 

Én, t. ház, nem akarok most előhoza 
kodni a szavazólajstromok összeállításánál el-
követett visszaélésekkel. Azok annak idején itt 
általánosságban részletesen tárgyaltattak. Arra 
sem akarok utalni, hogy a mi t kormányunk 
és a t. többség a maga közönyös és a kor-
mány kezelése alatt teljesen megfinomult er-
kölcsében (Derültség a szélsőbaioldalon.) min-
dent elhallgat és nincsen elitélő szava a vi-
lágon semmi ellen, a mi a kormánytól jön. 
De egyes tényeket, melyek a parlamenti bí-
rálatot föltétlenül igénylik és megkövetelik, 
elhallgatni egyáltalában nincs szándékomban, 
de nem is ogom. Hogv milyenek az erköl-
csök, melyek a belügyi kormányzatban a vá-
lasztások tisztasága iránti érzék tekintetében 
honolnak . . . (Felkiáltások a szélsőbalolda-
lon : Azt tegnap hallottuk !) . . . a tegnapi 
körülményt nem is akartam felemlíteni, hogy 
Ugrón Gábor t. képviselő ur rámu atott arra, 
hogy a stomfai mandátum igazolásával egy-
idejűleg a parlament a t. belügyminiszter ur-
nák fegyelmi megtorlás végett át tette az ira-
tokat. A t. belügyminiszter ur mindez ideig 
erről nem számolt, • edig én őtet ebben az 
ügyben két zben meginterpelláltani és ő a 
millenáris év dicsőségére a választási . . . 
(Zaj a jobboldalon.) 

E l n ö k : Kérem a képviselő urakat, szí-
veskedjenek csendben lenni! (Halljuk! Halljuk! 
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S i m a Ferencz: A t. képviselő urakat 

nem érdekli a választások tisztasága, mert 
elvégre a kormány kezelése alatt ők épen a 
választások tisztátalanságában találják meg 
mandátumuknak teljes biztositékát. (Mozgás 
a jobboldalon) 

E l n ö k : Figyelmeztetem a t. képviselő 
urat, hogy senkinek itt a t. képviselők közfil 
ily czélzást tennie nem szabad és ezért rendre 
utasítom (Helyeslés a jobboldalon.) 

S i m a Ferencz : Tisztelettel hajlom meg, 
t. képviselőház, az elnök ur rendre utasítása 
előtt, azonban azt hiszem, hogy egy parla-
mentnek a parlamentarismus iránti tiszta er-
kölcsé , a parlament iránti tisztelet tudását 
semmi a világon nem igazolja inkább, mint 
az, hogy ha akkor, a midőn kormányzati 
'ények, a parlament életét leginkább veszélyez-
tető tények itt tárgyaltatnak és biráltatnak, 
ha a képviselő urak legalább türelemmel van-
nak egymás iránt és meghalhatják a vádat 
és megvédik a kormányt a vád ellen, ha meg-
tudják védeni. Mondom, t. képviselőház, én 
a belügyminiszter urat meginterpelláltam a 
stomfai vá'asztásná1 elkövetett visszaélések 
miatt, ő azonban a millenáris év dicsőségére 
ki akarja húzni, hogy ez alatt a cyklus alatt 
a választ halogassa. 

Én a magam részéről meg birtam vo'na 
várni a választ, de akkor, a mikor a t. bel-
ügyminiszter ur az én felszólalásom alapján 
interpellatiómra előleges választ adott, azt 
mondotta a t. ház előtt, hogy ő azért nem 
intézkedett a stomfai választásnál állítólag 
elkövetett visszaélések megtorlása tekinteté-
ben, mert hozzá ez irányban az illető kerü-
letből semmiféle jelentés nem érkezett. 

Hát a mult alkalommal voltam bátor 
megismételni interpellatiómat és ezen ismét 
lés kapcsán bemutattam azt a felebbezést, 
melyet a belügyminiszter urnák akkor már 
bizonyára át kellett vennie. Akkor még ugy 
állt a helyzet előttem t képviselőház, hogy 
a belügyminiszter ur bizonyára későn kapta 
meg a lelebbezést. Tehát valót mondot 
akkor, midAn azt állította, hogy ő hozzá a 
stomfai választásnál elkövetett visszaélések 
tárgyában absolute semmi jelentés nem ér-
kezett. 

De t. képviselőház, vagy én vagyok fél-
revezetve, a mi meglehet és akkor én utóla-
gosan expiálni logom hibámat a ház és a 
t. belűgyminisiter ur előtt; vagy ő nem 
mondott va'ót, mikor interpellácziómra elő-
zetesen válalaszolt, mert azóta én hozzám 
beérkezett az interpellácziómnak feleleveníté-
sével onnan az illető kerületből egy levél, 
amelynek különben csak bevezető sorait ol-
vasom fel és hozzá felolvasom a csatolt ok-
mányokat. Azt mondja ez a levél: „T. kép 
viselő ur! A hatóságok visszaélései, illetve a 
stomfai követ választásnál elkövetett törvény 
telenségek miatt a belügyminiszter úrhoz in-
tézett interpelláczióra még mindig késik a 
válasz. Engem ez a válasz leginkább érde-
kel, mert a miniszter Perczel Dezső ur, elő-
zetes válaszában azzal védekezett, hogy az 
illető közhatóság beavatkozása és visszaélése 
miatt onnan senki ez ideig panaszt nem 
emelt, neki azokról tudomása nem volt; és 
tudomást csakis a választás ellen beadott 
petitió ól meritet Ezzel szemben, t. ház, 
a tulajdoképeni való a következő. A belügy-
miniszter ur 5 - 6 nappal a választás előtt, 
(Halljuk ! Halljuk!) felielentésben értesítve 
lett azon visszaélésekről, a melyeket ott a 
stomfai választásnál elkövettek. Én nem aka-
rok a ház türelmével visszaélni, ámbár, ha 
méltóztatnak kívánni, felolvasom az egész 
feljelentést. 

U r á n y i Imre : Nem kell! 
S i m a Ferencz: Azt tudom, hogy a 

t. képviselőtársamnak nem kell! De ha nem 
kell, akkor mégis felolvasom. Tehát 6 na -
pal a választás előtt a t. belügyminiszter úr-
hoz a következő feljeleutés tétetett: »Nagy-
méltóságú m. kir. belügyminiszter ur! Besz* 
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terczén első, Dévényujfalván másodízben 
megtörtént, hogy a községi elöljáróság az 
1874 iki XXXm. t.-cz 104. §-ának világos 
rendelkezése ellenére, a pártgyülést megtil-
totta, a helyett, hogy a bejelentést tudomá-
sul vette és a pártgyülésen magát képvisel-
tette volna. Ezen tilalom, mely irásbelPeg is 
(2) alatt kiadott, a községi jegyző, illetve 
szolgabíró ur által egy alispáni rendelettel 
indokoltatott. 

Tekintve azonban, hogv a pártgvülés 
megtartása a hivatko7ott törvény rendeleté-
nek érteiméhen meg nem tiltható, hanem a 
jelentés egvszerűen tudomásul veendő: te-
kintve, hogy a pártgyülés községi meghízott, 
által ellenőrizhető rendőrileg feloszlatható, 
ha annak folyamában valami törvényellenes-
séf? tapasztaltatnék: az^rt az alispán és a 
községi közeg, illetve a szolgabíró eljárása 
aikotmánvilág biztosított személves szabadság 
törvényellenes megsértését képezi. 

A megvei főispán ur, a megyei törvény-
hatóság alispánja, fő- és aliegvzői, az árva-
széki ülnökök, az árv*széki főpénztárnok és 
a járási fő- és szolga bírák, valamint a tör-
vényhatóság területén lévő egyébh megvei 
vagy községi közegek és kir. hivatalok tiszt-
jei Prileszkv Tádé képviselőnek halálozási 
napjától a liberális pártnak választási moz-
galmaiban szakadatlanul szolgálatában álla-
nak, a választási kerületben szakadatlanul 
tartózkodnak és korteskedneknek. az ellen-
párti választókat csendőrökkel őriztetik, be-
zárással fenyegetik, és igv a népet öntuda-
tában sérelmezve, fo1yton izgatják, sőt még 
a választés eredményét azzal is befolyásolni 
iparkodnak, hogy a választók névjegyzéké-
nek betekintését és lemásolását megtagad ák. 
Minthogy pedig a közigazgatási hatóságok 
és kir, hivatalok rendeltetése a pártok fölött 
állani, nem pedig egy párt czéljainak elő-
mozdítása érdekében a pártmozgalomba bo-
csátkozni, azért ezen tapasztalatok után ké-
rem Nagyméltóságodat: 

Miszerint egvrészt a pártgyfllésnek az 
1874. XXXIII. t.-cz. 104. § án belül leendő 
szabad megtartását és a programmbeszédek 
szabadságát megvédelmezni és a pozsonv-
megyei alispán urnák távirati uton meghagyni 
méltóztassék, hogy a törvénynyel ellenVező 
rendeletét vonja vissza. 

Minthogy továbbá a törvényhatósági fia 
kerület«' közeg'k kortes fellépése nemcsak 
sérti a közigazgatás pártatlanságát, hanem 
a liberális áramlattal ellenkező, politikai meg-
győződésű szabad népet sérti és izgatja, 
azért kegyeskedjék eme hivatalos korteske-
dést megtiltani.* Mikor nekem ezt beküldték, 
azt írtam az illetőnek, hogy hozzá nem szó-
lok a dologhoz, mig hivatalos okmányból 
meg nem győződöm, hogy e beadvány csa-
kugyan azon időben elérkezett a belügymi-
niszter úrhoz. Nos, itt a pozsonyi póstahiva-
tal bizonyítványa : (Olvassa.) 

,Folyó hó 10-én kelt folyamodványára 
értesítem ügyvéd urat, hoh'y a Pozsony vá-
rosi posta hivatalnál 1895. évi november hó 
29-én 141 szám alatt feladott. Perczel Dezső 
Budapest czimü express ajánlott levél a po-
zsonyi városi kir. posta-, távírda- és távbe-
szelő hivatal felvételi könyvében bevezetve 
előfordul s az rendeltetése helyére beérkez-
vén, czimzett meghatalmazottjának. Könye 
ajtónállónak 1895. évi november hó 30-án 
kézbesittetett." 

Én, gondolom, 1896. január í l -én in-
terpelláltam, hat héttel a stomfai választás 
után: s a belügyminiszter ur azt mondta, 
hogy ueki semmi tudomása sincs az ottani 
visszaélésekről. Nos, kérdem t. képviselőház, 
minden szemr ehányás nélkül a t. belügymi-
niszter ur iránt, hogy szabad-e egy minisz-
ternek, ha saját államtitkárának választásról 
van szó, az országgyűlésen ily nyilatkozatot 
tenni, midőn az itt felmutatott hivatalos ok-
mányok épen az ellenkezőt bizonyítják. S ha 
ez megtörtént, lehetséges-e, hogy a parlament 
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elfogulatlan tagjai, kiket nem merev p'rt-
szempont, hanem teljes tárgyilagosság vezé-
rel, bizalommal legyenek egy ilyen minisz-
ter iránt, kinek akkori nyilatkoza ában el 
lenzék és kormánypárt egyaránt teljes meg-
elégedéssel nyugodott meg ? 

Az ilyenek után csak egy bizonyos az, 
hogy a legközelebbi országos képviselővá-
lasztásnál a legmesszebb menő visszaélésekre 
számíthatunk. Igaz, hogy Gajári Ödön t. 
képviselőtársam azzal akar minket vigasztalni, 
hogy mi meg a reactiónárius irányzattal 
való szövetkezésben nyerünk bizonyos erőt 
és tamaszt a kormánynyal szemuen. Ez ne-
künk vigasztalást nem nyújt, ha pedig ez 
szemrehányás, egyáltalán híján van minden 
positiv és elfogadható alapnak. Nem szabad 
oly könnyelműen élni a szemrehányással, 
mert mi könnyen azzal felelhetnénk t. kép-
viselőtársamnak Gajári Ödönnek, ezen anti-
libeiális irányzattal minket vádoló kaczérko-
dási politikára, hogy mi köztünk nem volt 
senki, a ki Kómával és a római pápával ke-
ressen szöve.séget, hogy uralkodó pártot és 
hataimat teremtsünk magunknak. (Helyeslés 
a szélsőbaloldalon.) 

S ha egyáltalában volt valaki, az nem 
ezen párthoz tartozik, hanem egyik vezére 
épen a túlsó oldalnak. (Igaz ! Ugy van ! a 
szélsőbaloldalon.) £pen ezért én azt gondo-
lom, a legkiválóbb és legokosabb dolog, ha 
ezen a téren, nagy fentartással érintkezzünk 
egymással, mert én azt tapasztalom, hogy 
ugy a községi, mint a megyei képviselő-vá-
lasztásoknál a kormánypart egészen a kezé-
ben tartja a néppártot és azzal szövetkezve 
küzd és harczol ellenünk. (Igaz! Ugy van 1 
a szélsőbaloldalon.) 

Az általam felhozottak után t. ház, egé -
szen természetes dolog, hogy a kormány 
iránt bizalommal nem viseltethetem, nem vi-
seltetem és a magam részérói pártolom Ug-
rón Gábor t. képviselőtársam határozati ja-
vaslatát és kérem a t. házat, hogy azt elfo-
gadni méltóztassék. (Helyeslés a szélsőbal-
oldalon.) 

Helyi és vegyes hire*. 
— Fellüggesztett főszolgabíró. Az az 

otromba merénylet, melyet Mátéffy Kálmán csong-
rádi főszolgabiro Ügron Gábor országgyűlési képvi-
selő ellen intézett, s melyet a Magyar Hírlap köz-
lése nyomán lapunk mult számában részletesen is-
mertettünk — immár megtermette keserű gyümöl-
csét, amennyiben Vadnay Andor főispán — a bel-
ügyminiszter utasítására — aduhajkodó főszolgabírót 
állásától felfüggesztette, s ugy ő ellene, mint az Ug-
roohoz intézett otromba levélen tanuként szereplő 
Tasnádi Imre csongrádi szolgabíró és Dömsödi — 
ugyanottani joggyakoruok ellen a fegyelmi eljárást 
elrendelte. Természetesen a dolog keményebb vége 
meg ezután következik, mert egészen bizonyos, hogy 
az elkövetett durvaságot, mint a mentelmi jog meg-
sértését a kepviselőhaz bünfenyitő uton példásán 
megfenyítteti, s így Matéffynak végre beletörik a 
bicskája a duhajkodasba A képviselőház mentelmi 
bizottsága sz eset tárgyalasa végett szerdán dél-
u:anra volt összebiva; minthogy azonban a tagok 
nemjelentek meg a kellő számmal a tárgyalás pén-
teken délutánra balasztatott. 

— Ügyetlen prókátorkoilás. Pákulicz 
részről panaszkodnak, hogv mi olyan pletykát ter-
jesztünk, miudha Balogh János a polgári házassag 
megszavazása idején levélben fölkérte volna Filó Já-
nos lelkészt, hogy csináljon mellette a reformátu 
sokkal egy kis tüntetést. Ezt — persze — tagadja 
a Baloghpárt es követeli, hogy mutassuk elő az 
ominózus levelet. — Hát mi erre először is azt fe-
leljük, hogy könnyű a levél közzétételét követelni ; 
hiszen tudjak, hogy ily eshetőség minden körülmé-
nyek között ki van zárva, mert tisztességes ember 
nem szokott b i z a l m a s levelet föltiataiinazás nél-
kül nyilvánosságra hozni. Különben p̂ dig nekünk 
eszüuk ágában se volt a kérdéses esetet kortes fegy-
verül fölhasználni és t u d t u n k k a l közülünk 
senki se használta azt föl. De ba már a túlsó oldal-
ról megbolygatták, hát elmoiidjuk a dolgot, ugy a 
amint történt, a következőkben: Tény, hogy mikor 
UUár István apátplébános vezetése alatt egy kül-
döttség arra kérte föl Balogh Jánost, hogy ne sza-
vazza meg a kötelező polgári házasságot, s Balogh 
elutasító választ adott a küldöttségnek, akkor csak-
ugyan a katholikusokkal szemben a reformátusokat 
akarta tromful fölhasználni és nem ugyan levél-
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ben, hanem szóbelileg — fölkérte egyik barátját, 
beszélné rá Filó János lelkész urat. hô y egy re-
formátus küldöttség élén szólítsa fel őt — Baloghot 

a kötelező polgári házasság megszavazására. Az 
illető közbenjáró közölte ;s a nevezett lelkész úrral 
Balogh kívánságát, de hatá ozottan e l u t a s í t ó 
v á l a s z t kapott. Ez a tényállás; s ha netán Ba-
logh ur letagadni, megnevezhetjük a tanút is. — 
Ugy hisszük azonban, hogy nem lesz kedve tovább 
forszírozni a dolgot, mert nem tanácsos piszkálni 
azt, ami — bűzlik. 

— Fegyelmi ügyek. A vármegyei fegyelmi 
választmány f. hó 27 én tartott ülésében három fe-
gyelmi ügygyei foglalkozott. Kettő horgosí ügy, és 
pedig Vegh Elek h jegyzőé, s az Erdélyi Miklós 
bíróé , kik közül — mint annak idejében közöltük 
— Végh Eleket dorgálásra, Erdélyi Miklóst pedig 
100 frt bírságra Ítélte az alispán. A fegyelmi vá-
lasztmány mind a két Ítéletet helyben hagyta. A 
harmadik ügyben Lavicska Pál mindszenti volt jegyző 
ellen .00 frt erejéig mint amely ősszeggel La-
vicska állítólag hanyagságból megkárosította a köz-
séget — kimondták a vagyoni felelősséget 

— Megsemmisített választások. A köz-
igazgatási bizottság f. hó 27-én tartott ülésében 
megsemmisítette Nagy Etelka óvónőnek a szentesi 
felsőpárti ovodába történt megválasztatását A bi-
zottság formahibát hozott fel ürügyűl; tulajdonké-
pen azonban az egész nem egyéb kicsinyes kötőz-
ködésnel. Épen azért ha uj valasztás lesz is, Nagy 
Etelka megválasztatása biztosra vehető. — Hasonló 
modon bánt el a közigazgatási bizottság a Kistele-
ken megtartott óvónő-választással is. 

— Lemondott városi kepviselők. Barkai 
András és Tarnoczi Bálint városi képviselők mandá-
tumukról lemondottak. Helyükre a polgármester a 
sorrend szerint következő póttagokat, névszerint: 
Katai Pal Jánost (András tia) és id. Bimbó Józsefet 
hívta be. 

— A hon védelmiminiszter párbaja. Fe-
járváry Géza hon. miniszternek kedden parbaja volt 
Korbuly Józseffel, a Nemzeti Ujsag felelős szerkesz-
tőjével Az afférra egy éles hangú czikk adott okot, 
melyet Korbuly irt Fejérvary ellen. Fejerváry segé-
dei a sertett fel jogával élve, kardpárbajt követel-
tek, szúrással. Korbuly segédei előadták, hogy a 
felük kissé sánta a jobb karjat pedig, a melyet 
egy régibb párbajban súlyosan megsebesítettek, nem 
kepes teljesen használni. Fejerváry segédei ezt nem 
vettek tigyelembe, hanem ragaszkodtak a kardpar-
bajboz, e» így u párbaj kedden delben 12 órakor 
történt meg a Maria-Terezia kaszárnya vívótermé-
ben. A töltetetek ezek voltak : a fel- k selyemingben, 
könny : nyak és csukló kötözéssel, begyes karddal 
viaskodhattak, a szuras meg volt engedve; elfara-
das esetére 2—5 pereznyi szünet volt kikötve. Első-
nek Korbuly érkezett a kaszárnyaba segedeivel: 
Hol.o Lajos és Szluha István képviselőkkel és Far-
kas László dr. főorvossal. Kevés idő múlva jött 
Fejervári br. Keglevich István es Hadik-Barkoczy 
Endre grófokkal. Orvosa Neiber dr. ezredorvos volt. 
Holló képviselő megkiserlette a kibékítest, de a 
felek egyike sem mutatott erre hajlandóságot. Erre 
megkezdődött a parbaj, melyet Keglevich gróf ve-
zetett. A felek igen hevesen csaptak össze. Az első 
összecsapásnál Korbuly a karján kapott egy kis 
karcolast. A második összecsapásnál Fejerváry báró 
az ajkán kapott egy kisebb vagast. A harmadik 
összecsapásnál Fejerváry baro a karján kapott 
jelentekleien vágást. KorOuly pedig a jobb arczán, 
a szakállú közzé kapott egy erősebb vágást, melyet 
az orvosuk hat öltéssel bevárták. Ezzel a párbajnak 
vege volt. 

— Képviselőválasztás Szegeden. Sze-
geden a második kerületben megüresedett mandá-
tumra keddre volt kitűzve a kepviselőválasztas. A 
valasztás megnyitásánál jelölték a függetlenségi 
Polczner Jenőt es a szoczialista Szabó Józsefet. 
(Lepsenyi Miklóst nem jelöltek.) Mindjárt a szava-
zas megkezdése utan biztosra lehetett venni Polcz-
ner Jenő győzelmét. Délelőtt tizenegy óráig Szabó 
József mindössze ket szavazatot kapott. A valasz-
tas további folyamán sem szaporodott a szocziálista 
jelöltre szavazok szama, kínok jelöleset bárha lö-an 
írtak ala, ezek közül csak ketlőuek a szavazatát 
lehetett elfogadni, mintüogy a több nek nem volt 
szavazati joga. A 4000 valasztó közül különben 
804-en szavaztak, ezek közül Polczner Jenő 802 
szavazatot kapott. A valasztás eredményet Lázár 
György elnök fél 4 orakor hirdette ki, megválasz-
tottnak jeientven ki Polczner Jenőt. A szoczialisták, 
a kik a választps ideje alatt ott tartózkodtak, a 
valaszlas Kihirdetése utan csendben szétoszlottak. 

— Sorozás. Tegnap délelőtt végezte b * a 
sorozó bizottság itteni munkáját. Összesen besoroz-
tak 225 helybeli egyent. Idegen születésű hadköte-
lest pedig négyet. Három éves önkéntes lett három. 
Itt közöljük a két utolsó napon benmaradottak név-
sorát. 11-ik korosztály: második nap: Goldstein 
Erneszt (Arnold), Knstó Nagy Bálint, Aradi Szil-
veszter, Kása István, Varga Antal, Haiz István, 
Tarnóczi Imre, Komjathi János, Pieván Bálint, Bo-
tos Bálint Pusztai Mátyás, Németh Antal, Laki 
Imre, Kükkel András, Tóth Kálmán, Négyesi Kál-

61. «/ám. 

mán, Antal Gáspár, S-bők János, Birtucz András 
Vanra Sándor Földvári N»gv István (C'ermő), 
Szálkái József. Lövi Adolf «Budapest.) III. kor-
osztály: Bartus József, Erdei Mihály Sándor, La-
bádi Pál. Szijiártó Szabó Sándor, Sípos Imre, 
Fekete Mátyás Vincz» György. Erdei Lajos (Szeged), 
Tauczik Antnl Sinóros Szabó István (honvéd) Pa-
c*ali Imre Balaník János (C?aba). Fazekas László, 
Goldschmidt Kálmán (Bud pest), Pauli Gvula (Bu-
dapest), Sebők Ferencz (Kunszentmárton). Balázz 
József. Vinkov'ts László Pap Mihály, Kánvás János 
Pál Ferencz, Székely István (Cs-rinő). Szabó István 
Józsa Lajos, Vida Bálint, Miklós Imre (honvéd), 
Hiidsi Sz. Mihály (Zsombolya) B.ranyi Károly, 
Rácz Károly. Debreczeni K. Lajos. Biró Péter Pál, 
Berczvni János, Gzirbus Sándor (Uj Szentes :) Gom-
bos Mihály, Fekete Lajos, Lakatos Ferencz, Gyar-
mati Lajos. Katona Imre, Varga Ferencz, (II), 
Ugrai Antal Lovas Bálint, (Földvár), Földváry N. 
Sándor, Báránv Lajos. Irházi János, Balogh István, 
il). Deák Ferencz. Idegenek: Mílialczek Ferencz, 
Weisz Izidor Steiner Wilmos, Hermann Mihály. 
Önkéntesek Lakos Sándor, Szijjártó Szabó Antal, 
Pászti János. 

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
özv. Kőnig Simonné urnő ápril 29-én élete 78-ik 
évében elhalálozott. Temetése — melyet Krausz 
Márkné disz temetkezési intézete rendez — ma dél-
előtt megy végbe. 

— Vakáczó a főgimnáziumban. Május 
elseje alkalmából a főgimnázium igazgatóséga a mai 
napra vakácziót adott az ifjúságnak. 

Vasúti szerencsétlenség. Mint lapunk 
zártakor értesülünk a H. M. Vásárhelyről csütör-
tökön délután indult vonat állítólag a mozdony 
tengelytörése következtében — Mártélyon vesztegelt, 
mindaddig, mig egy másik mozdony segélyére ér-
kezett. 

— Esküvő F. hó 2 án d. u. tartja esküvő-
jét Dénes István Szelevényi jegyző Csúcs Máriával, 
idősb. Csúcs János Szelevényi földbirtokos párt-
hivünk szeretetre méltó leányával. Boldogságot és 
szerencsét kívánunk frigyükhöz. 

— Jószágok a csordajáráson. A mai 
napig az alsó csordajárásra 395 db. tehén és i6 
db. bornyu után, a felső csordajárásra pedig 144 
db tehén és 7 db. bornyu után fizették be a legel-
tetési dijat. 

— Köszönet nyilvánítás Mindazoknak, a 
kik feleitetlen jó férj. szerető édes apa Kiss Sándor 
f. hó 28-án történt végtisztességtételén megjelentek 
s a nehéz fájdalmat enyhíteni igyekeztek, ezúton ia 
köszönetet mond a g y á s z o l ó c s a l á d . Szentes, 
1 o96 april 29. 

— Társas összejövetel. Mult vasárnap 
vagyis február hó 26 án a .Szentesi Kereskedő 
Ifjak Egyesülete* sikerült társas uzsonnát rendezett. 
Mintegy GO-an vettek részt. Toasztokban nem volt 
hiány és a késő éjjeli órákig együtt maradt a a ke-
délyes társaság. Május 10 én pedig a millenniumot 
is me^ünneplendő, egy szavalattal egybekötött fel-
olvasáó estély fog rendeztetni. 

— Bezárt Iskolák. A kanyaró betegség 
nagymérvű fellépése folytán a hatóság az alsó-
párton levő iskolákat is 14 napra bezáratta: 

— Garázda ujoncz. Egy kicsit többet ön-
tött a garadra Kupeczik István hadköteles ifjú, s a 
.tauglich* oly annyira elkeserítette, hogy az őr-
nagygyal egész gorombán beszélt. Az őrnagy ur 
látván, hogy az itju be van csipve, egy ott levő 
rendőrrel a hűvösre kisértette. Azonban erre még 
dühösebb lett, s a kezében levő csizmával a ren-
dőrt hasba vágta és a legcsufosabb kifejezésekkel 
illette. A duhajkodásnak — persze — szomorú 
vége lesz. 

Eladó vagy elcserélendő ház. 
A néhai H e g e d ű s-í é l e ház a zsidó 

templom átellenében eladó, vagy egy másik 
házért elcserélendő. — Alkut lehet kötni 
L ő v v y Lajos tyukpiacztéri korcsmárossal. 

U J F É N Y I R D A S Z E N T E S E N . 
H e g e d ű s I g n á c z a néhai öreg He-

gedűsnek tia, a Kaszinó szomszédságában 
lévő Wellisch-féle házban 

és a felvételt f. év május hó elsején megkezdi. 
Készít a modern kor kívánalmai szerint 

sikerült fényképeket, a felvételek egész na-
pokon át eszközöltetnek, ugy derült, mint 
borult időben. 

Számos látogatást kér: 
Hegedfi» l g u á c z , 

fényképész. 
Szentes, 1896. Nyomatott a kiadótulajdonos: »Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján« 




