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H o l l ó s y é s V a j d a nyomdáj», 
hova a lap szellemi részéi illető 
közlemények, előfizetési pénzek 

is küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY 

H i r d e t é n e k á r á t 
valamint nyilt téri közleménye-
ket kiadóhivatalunk méret sze-

rint olcsón számit. 

Egyes példányok kaphatók: 
nyomdánkban, Stark N. és Un-
termüller K könyvk.-ben szá-

monként 5 krért . 
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út ján , kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Az uj kormány jelszava. 
„Kormányzatom jelszava: törvény, jog 

és igazság." 
Ezen politikai programm és ünnepé-

lyes kijelentés szolgált bázisául Széli Kál-
mán miniszterelnök beköszöntő beszéd-
jének. 

Az ellenzék éljenzéssel és tapssal, a 
Tisza-rendszer híveinek tábora pedig meg-
döbbenéssel hallotta az uj miniszterelnök 
ezen programmszerű nyilatkozatát. 

Hive vagyok — úgymond az uj kor-
mányelnök — testestől, lelkestől a libera-
lizmusnak, oly értelemben, amint én azt 
politikai öntudatom legelső megnyilatko-
zása pillanatától kezdve éreztem, és fel-
fogtam. Ez, — úgymond, — jelszava volt 
minden kormánynak; de ez eszménynek 
nem elég csak a hirdetése, úgy kell alkal-
mazni, hogy osztály, vallás és párttekintet 
nélkül érezze annak mindenki jótékony 
hatását. 

Nem hirdetni kell jelszóképpen a li-
beralizmust; hanem alkotásokban és intéz-
ményekben kell lerakni azon garancziákat; 
melyek a liberális kormányzatnak élet föl-
tételeit képezik. 

Az élet, — úgymond, — kompromisz-
sziumok szakadatlan lánczolatából áll és én 
politikám bázisáúl a becsületes kompro-
misszumot veszem. Nem az elvek alku 
nélkül való rideg alkalmazása, hanem a 
kölcsönös engedékenység az, ami az én po-
litikámnak és kormányzatomnak irányelvét 
képezi. 

Nem az a politika helyes, mely a 
nemzet erejét s napi igényeit messze túl 
haladó nagy alkotásokon emészti föl az ere-
jét; hanem a fő az, hogy ha apró hajlékban 
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A levél. 
(Folytatás.) 

A herczegnő első gondjának tartott», hogy 
férje engedelmével éljen. 

Vert aranynyal szegett ébenfa iró asztalá-
hoz ült és a következő levelet irta. 

»Kedvég Katinkám! 
Hat hónapi nászút után hazaérve, a tegnapi 

nap ünnepélyes fogadtatással és nagy népmulat-
sággal telt el. Ma vettem kézhez leveled. Mielőtt 
erre neked válaszolnék : röviden leirom, hogy mint 
fogadtak itthon. 

Először is a férjem tudtom nélkül meglepe-
tésül az én nászúi kapott bereg-nádasi birtokom 
egy fényes kilátású, kiemelkedő pontjára egy tün-
dérmesébe illő palotát építtetett. Egy király nem 
lehet pazarabb felesége iránti figyelem monumen-
tális kifejezésében, mint Sámoruy gróf. 

Nem azért mondom, hogy a/, én uram ; de 
ez az ember szép férfi. Megtestesülése a magyar 
előkelő világ gavallérjának. Finom, szelíd, okos. 
Engem végtelen szeret Sokszor, mikor megfeled-
kezik magáról, a ruhám szegélyét is megcsókolja. 
Tudod, hogy külsejét rövid leírással mutassam 
be, veled együtt láttuk Bécsben Milán királyt s 
egyező véleményünk volt, hogy csinos férfi. Az 
uram hasonmása. Olyan nemes vonása, olajbarna 
arcza van. Sugár, de azért erőtől duzzadó ter-

'aknak is az emberek; ott úgy legyen be-
rendezve minden, hogy a lakók meg legve-
nek elégedve; meg Iegven kénvHmök; nvu-
godalmuk és hékéjök. A törvényeknek pár-
tatlan alkalmazása az, mely kielégit és 
megnvugtat minden polgárt 

A halvanhetes alapnak hive vagyok, 
mert meggyőződésem az, hogy ez elég ha-
talmas és erős bázis arra, hogy az állam, 
a nemzet és a korona szilárdságát, boldog-
ságát biztosíthassa. De ebből aztán leal-
kudni nem engedek semmit (czélzás az 
ischli-féle klauzulára) és akik velem ezen 
alapnak megvédésében és fenntartásában s 
a belkormányzatban kitűzött programmom-
mal egyet értenek: azokat én örömmel lá-
tom támogatóim sorában. (Ez felhívás a 
nemzeti párt felé a fúzióra.) 

Törvényeket igérek a választások tisz-
taságának meg óvására; s a közigazgatás-
ban urakodott erőszak és hatalmi túlten-
gés megszüntetésére. S őszinte, becsületes 
nyíltsággal jelentem ki, hogy ez iránti tö-
rekvésemtől engem el nem tántorít senki 
és sem egyeset, sem pártérdekek által e 
tekintetben kitűzött czélomra nézve maga-
mat senki által befolyásoltatni nem en-
gedem. 

A politikai erköcMiek ezen tanait hir-
dette beköszöntő beszédjében Széli Kálmán. 
Az ellenzék meleg helyesléssel, éljenzéssel 
és tapssal kisérte, a kormánypált egyes tö-
redéke bűvös hangulattal: aggódó arcz ki-
fejezéssel hallga la ezt a beszédet. 

Hiába ; — egy huszonöt éves megátalko-
dott gyülölségtől, bosszútól lihegő párt, és 
egyéni önzésében kielégithetlen politikai 
rendszernek gyászbeszéde volt Széli Kál-
mán bemutatkozása. 

Jól esett hallgatni ezt a beszédet. Mert 

metQ. Kezei hosszúk és arczbőrétrtl elütőleg fe-
hérek. Szinte bámulatos. 

Nyájas, mosolygó; de azért minden mozdú-
latában és tettében komoly férfi az. 

Egy igazi férfi. Meg fogod bámulni. 
Ilyen az én uram. ö csináltatott nekem egy 

palotát. Képzeld el : 3 '/. millió frtba került; pedig 
a berendezés egy nagy része a régi kastélyok fe-
leslegéből és kiválóbb becsfl ereklyéiből lett át-
hozva, Bécsben apámmal megfordúltam főherczegi 
palotákban ; de ezek rgen szegényesek a nádasi 
palotához. 

Ahogy megérkeztünk, ide kisért egy fényes 
menet, melyet Stáray Pista gróf vezetett. Ennél 
kedvesebb, gavallérahb fiatal embert még nem 
láttam. Egy királyné nem részesülhet több kitün-
tetésben, mint amennyiben ez az ember részesí-
tett. Ezt már le se tudnám irni. S azután sok 
volna egy levélben. S talán dicsekvésnek is tűn-
nék fel előtted. 

Különben Stáray Pistával majd megismer-
kedsz.. Csak ma ment el tőlünk, de megigérte, 
hogy holnapután itt lesz. Azt hiszem, sflrü ven-
dége lesz házunknak. 

Nos, édesem, hát azt kérded százszor ara-
! nyos leveledben, hogy emlékszem-e még az időkre, 

melyeket az intézetben együtt töltöttünk? S hogy 
kivánlak-e látni ? 

Szolgáljon ezen kérdéseidre válaszúi az, hogy 
amint megkaptam, illetve kézhez vettem közel 6 
hónappal irt leveled, azonnal asztalhoz ültem s 
ime levelem, melyben meghívlak vendégül Az 
uram is szivesen fogad. írj, mikor jössz. Szath-
márig eléd megy férjem. 

bár volt némi páthosz Széli Kálmán elő-
adásában: de hangján és programmszerfl 
kijelentéseinek hangsúlyozásában egy őszinte, 
becsületes magyar ember tiszta léikének 
melegsége ömölt el, a mely hatott és ma-
gával ragadott mindenkit, aki ezen férfiú-
nak az aktiv politikai élet szerepében tör-
tént megjelenését egy jobb korszak virra-
dásának tekinti. 

Széli Kálmán beszéde egyébként, min-
den irányban egy gazdag kormánvzati prog-
rammot jelent: de én most pusztán csak arról 
kivánok beszámolni, hogy mily hatással 
volt általános politikai kijelentése? 

Mily hatással? 
Elég válaszúi röviden megemlíteni, 

hogy utánna felállt Horánszky, a nemzeti 
pártnak nagynevű elnöke s a tőle megszo-
kott érczszerű tömörséggel jelentette ki, 
hogy a miniszterelnök úr programmja min-
den irányban kielégit és megnyugtat és 
kormányzati czéljaiban a nemzeti párt tá-
mogatására számithat. 

Ez az ország előtt lett nyilt bejelen-
tése annak, hogy a válaszfal a nemzeti-
párt és kormánypárt között Széli által le-
döntetett s az államkormányzatnak közös 
vezetése iránt továbbra nézve semmi aka-
dály fenn nem forog. 

Horánszkv után Kossuth, Polónyi és 
Molnár János jelentették ki hatalmas be-
szédekben. hogy a kormányelnök prog-
rammja az általuk képviselt pártokat a bel-
ügyi kormányzatra nézve feltétlen kielégiti 
és örömmel üdvözlik Széli Kálmánt a kor-
mánynak élén, mint oly férfiút; kivel szem-
ben az ellenzék egyedül csak az elvi küz-
delmek terére van szorítkozva. 

ilyen politikai jegyben mutatta be ma-
gát Széli Kálmán kormánya. 

Addig is, mig megérkezel, állandóan reád 
gondol és forró szeretettel vár 

igaz barátnőd : 
Stulhoff Fanni. 

U. i.: Úgy jöjj, hogy innen egy darabig nem 
engedlek távozni, óh, mennyit beszélünk intézeti 
életünkről.« 

A levelet bepakolta a herczegnő. Egy lovász 
lóra ült és vitte be a városba, hogy pot»iara adja. 

Gróf Vértesay Katinkától posta fordultával 
megérkezett a válasz, mely a következőleg szólt: 

»Kedves herczegnőm ! Aranyos Fánnikám I 
Leveled véghetetlen boldoggá tett, mert én 

már nem is számítottam válaszodra, nem tudván, 
hogy ily rengeteg ideig vagytok nászúton. Itthon 
létem, egy hozzám nem való mostoha mellett 
gyötrelmes. Már arra gondoltam, hogy zárdába 
megyek és ennek komor falai mögé temetem el 
életemet. Sorsom vége úgy is ez lesz. S talán 
jobb volna Bereg-Nádas helyett útamat egyenesen 
erre forditani. Az egész éjjel e felett téptem el-
mém és emésztettem lelkemet. Végre mégis győ-
zött érzelmeimben a vágy, hogy lássalak. — Hol-
nap indulok. De felkérlek, hogy a grófnak ne add 
tudomására, mikor érkezem. Nem szeretnék neki 
alkalmatlan lenni azzal, hogy elém jöjjön, ö, tu-
dom, hogy irántad való tekintetből örömest meg-
teszi ezt. De nekem nem szabad ezzel élnem. Ha 
szeretsz, tedd meg, hogy csak Bereg-Nádason vá-
rass rám. 

Csókol egy milliószor, azon tudatban, hogy 
rövid idő alatt látlak, véghetetlen boldog 

barátnőd: 
(jrűf Vértessy Katinka. 

(Folyt, köv) 
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„.4 törvény, a jog és az igazság az 
én kormányzatom jelszava ?' 

A költő a királyt magasztaló felséges 
költeményében azt mondja hogy : 

Addig éljen, — mig a honnak él! — 
S mi azt mondjuk, hogy egy kormány, 
melynek zászlaja, törvény, jog és igazság, 
nem dől meg soha, ha e zászló alatt ön 
zetlenűl, becsületesen megáll! 

Sima Ferencz. 

4 | » | > o i i ^ i í i j ü i ' t f j i r r ó f m e g h a l l 
Apouyi György gróf, Magyarországnak IHtH. előtti 
főkanczellárja, majd pedig a/, októberi diplomata 
után 18íK)-tól 1863-ig országbirája, a/, ismert 
konzervatív államférfiú, Apponyi Albert grófnak 
édesatyja ma hajnali két órakor pozsonymegyei 
eberhardti birtokán kilenczvenegy éves korában 
hosszabb betegeskedés után elhunyt. 

A magyar közélet sokat emlegetett alakja, 
aki hazánk történetében nevezetes szerepet ját 
szőtt s akinek nagy érdemei vannak az 1867-ik 
átalakulás békés előidézése körül, hunyta be sze-
mét. A régi magyar konzervatív politikusok utolsó 
maradékának halálának híre akkor terjedt el a 
képviselőházban, amikor a fia által vezetett nem-
zetipárt elnöke nyilatkozott Széli Kálmán program 
járói s nyilatkozatával megkezdte az útat párt já-
nak a szabadelvűpártba való beolvadásához. Ap-
ponyi Albert gróf családi gyásza iránt a képviselő-
házban általános részvét nyilvánult. Apponyi Al-
bert gróf ott van Eberhardtban édes atyja halottas 
ágyánál. Feleségének ma reggel ő táviratozta meg 
a gyászhírt. A grófné a déli gyorsvonattal szintén 
Eberhardtba utazott 

ftiiiiént> h e i l é* fej«»! leiiN^i?. Úgy 
látszik, hogy a pénzügvminisztérium által kiadott 
rendeletek leginkább arra jók, hogy azt a pénz-
ügvigazgatóság lábbal tiporja. Erre enged következ-
tetni legalább a szegedi pénzügyigazgatóság intéz-
kedései Ismeretes ugyanis, hogy a törvényen kiviili 
állapotra való tekintettel a m. kir. pénzügyminiszté-
rium rendeletileg meghagvta, hogy az Állami adókat, 
és egvéb kincstári illetékeket végrehajtás útján 
mindaddig nem szabad behajtani, amig az exlex 
állapot tart, avagy mig másként nem intézkedik 

Hogy ma még az exlex állapot fennáll, az 
ismeretes és hogy a pénzügyminisztérium sem 
intézkedett másként, az is bizonyos. Mindezek da-
czára a szegedi pénziigvigazgatóság a legnagyobb 
önkénykedéssel hajtat ja az adókat és az illetéke-
ket. — A városi adóhivatalhoz, nem csak most, 
de az egész exlex állapot alatt, egyre-másra jön-
nek a rendeletek, ukázok, amelyek ezeknek végre-
hajtás útján való behaj tásá t czélozzak. És az adó-
hivatali főnök igyekszik eleget tenni a rendeletnek, 
zaklatja a közönséget a vidéki adók- és illetéke-
kért, daczára annak, hogy úgy ő, mint a pénz-
ügy igazgatóság ismeri azt a pénzügyminiszteri 
rendeletet, amely még ma is fennáll és amely előtt 
mindketten tar toznak a derekukat meghajlítani. 

Ha már a pénzügy igazgatóság nem respek-
tálja a miniszteri rendeletet, akkor az adóhivatal 
főnökének kellene annak értelme szerint eljárni, 
s mindazon törvénytelen rendeleteket, melyek az 
adóknak és illetékeknek végrehajtás útján való 
behajtását sürgetik, foganatosítás nélkül kellene 
visszaküldeni az azokat kibocsájtó pénzügyigaz-
gatósághoz. 

Ha igy j á r el, megszünteti a pénzügy-
igazgatóság önkénykedését és bebizonyítja, hogy 
a városi adóhivatalnál nincs f e j e t l e n s é g . El-
lenkező esetben az adóhivatal főnökét is megilleti 
az ö n k é n y k e d ő czim. 

Az uj korszak. 
Budapeüt. 1899. márcz 1. 

Az a sötét homály, mely eddig elűzte a 
magyar politika mezejéről a világosságot, a meleg 
fényt, a hajnalt oszladozni kezd. 

Tavaszi verőfény veti sugarát a magyar 
politika rögös talajára. És a napsugaras hajnal 
ébredésénél szabadulni tudunk immár az elmúlt, 
hosszú éj sötét álomképeiről is 

Eszmélkedünk. Aggódó szívvel tekintünk s/ét , 
amerre szemünk ellát, a ha tá ron : vájjon csak-
ugyan épen kerültünk-e mindnyájan ki, ebből a 
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szörnyű katasztrófából, ebből az utolsó Ítélethez 
hasonló rettenete« éjszakából? 

De amerre csak tekintünk a jók arczárói 
mindenütt az öröm képe, a lelkesedés tüze ra -
gyog felénk — s valóra vált *ehát az igazak 
evangéliuma: könnyebbült szivvel köszönthetjük 
az ébredő tavaszt, a felkelő napot. Mert nemzeti 
kincseinkből semmit sem vesztettünk el. 

Sőt az tevé, hogy a* nemzeti géniusz bilin-
cseit széttörte s az most a munkára kész haza-
fiak kezeit dologra serkentette. 

A nemzeti géniusz? Vájjon ki az a hatal-
mas erő, micsoda égi varázs lehet csodás titka 
— hogy annyit emlegetik ma barátaink és ál-
bará ta ink? Micsoda égi tünemény lehet, hogy 
mint középkorban a titkos isteni pa rancsára hi-
vatkoztak a fanatikus hivők: ép oly csa lha ta t lan-
saggal követelik ma politikusaink az engedelmes-
séget tőlünk a magyar géniusz követeléseire hi-
vatkozva. Mindenki azzal beszél, de nem ismeri, 
nem látta senki, mert az láthatat lan, annak csak 
megnyilatkozásait láthatja testi szemünk, tapint-
hatja kezünk, s gyönyörködhetik zengzetes dala-
maiban fogékony kedélyünk. 

Hiába esküsznek nekem a nemzeti géniusz 
nevében erőszakoskodó hatalmasok, hogy ők tud-
ják, látják, ösmerik a nemzeti géniuszt, hogy en-
nek nevében sértik meg a nemzet lelkét, kor rum-
pálják : mert azt kell felelnünk hangzatos dicsek-
véseikre — hogv nem ösmerik nem látták soha 
sem a láthatat lan nemzeti géniuszt, mert ha azt 
ösmernék, ha azt ápolnák, úgy nem támadnák, 
nem korrumpálnák folyton-folyvást épen a nem-
zet lelkét, romlatlan kedélyét. 

Hiszen a magvar fa j lelke képezi a magyar 
géniuszt. A ki tehát megtámadja a magyar nem-
zet lelkét, aki gondolkodását mételyezi meg, aki 
erkölcseit ront ja meg : az lehet akár milyen csoda 
ember, fel támaszthat ja a halottakat is a kopor-
sókból : de hogv a magvar nemzet lelkét gyilkolja 
meg épen, hogv a nemzeti géniuszt temeti el po-
litikájával — azt nem fogja elvitatni senki sem, 
bárha telerakja a szemfedőt csupa nemzeti su j -
tással. 

Hiszen az emberiség történelmének alapigaz-
sága a z : hogv politikai erkölcsök nélkül nem lé-
tezhetik politikai nemzet. 

Mária Teréz királyunk politikája a nemzeti 
sujtástól kezdve egész párduezos kaezaganvig min-
den külsőségben nemzeti politikát folytatott , mer ' 
tudta, hogy nem ez a lényeg. 

A7. angolok, spanvolok a czivilizálatlan né-
peket azzal hódították meg, hogv nemzeti szoká-
saiknak hízelegtek, óhajtásaikat teljesítették s tük-
rökért, nemzeti csörgőkért, a ranyokat kaptak érte. 
Nemzeti lépvesszókkel fogdosták be őket az ide-
gen hatalom igájába. 

Nemzeti politikát tehát tényleg azok követ-
nek, akik belső irányban keresik, a nemzet szel-
lemében kutat ják a valódi alapot, a lényeget. 

Most, hogy a magyar politikában u j korszak 
napja hajnalodik ránk, talán nem lesz érdektelen 
foglalkozni e kérdéssel. Nem lesz felesléges jől 
megnézni azokat az eszközöket, melyekkel ben-
nünket boldogítani, és magyarosítani akarnak a 
hatalmon levők. 

Ezer éves tanulságok szólanak a mellett, 
hogy azok voltak őszinte barátaink, akik a nem-
zet lelkét nem ámitották ravasz hízelgéssel, nem 
akarták küiső czifraságokkal tőrbe éjteni, lépre 
vinni őt, hogy az ördögnek eladják : hanem azok 
voltak igaz hivei, akik lelkének tisztaságát meg-
védték, akik a magyar erkölcsöket ápolták. 

Itt van a magyar nemzeti politika forrása, 
a jog, igaz.MAg, törvénytiszteletében, az ősi magyar 
e rényekben! És nem a külső ezifraságokhan a 
gépiesen gvártott, élettelen tárgyakban, minők a 
nemzeti kulacsban vagy nemzeti snj tásban. 

Azt talán említeni sem kell, hogy a magyar 
nemzeti erkölcsökkel, az ősi magvar erényekkel 
mennyire ellentétben áll a kozákokra, a szláv 
tipusra emlékeztető ravasz, alattomos, szószegő 
eljárás, amely a magyar politikában az utolsó 
évek alatt kezdett divatba jönni. 

Azért tehát csak hadd viradjon ! Hadd jöjjön 
el az uj ko r szak ; hasadjon reánk uj hajnal. A 
törvény, a jog és igazság hajnala. 

Ezekben látom én a magyar memzeti poli-
tika megnyilatkozását. 

26. szám. 

Azért tehát légy üdvöz rég óhaj tva várt 
magyar géniusz, magyar nemzeti politika 
születésed napján. 

I)r. Ifollósy István. 

A városi tisztikar egymás között. 
Egyik helybeli lapból több izben olvastunk 

arról a dicsérendő kartárs i érzületről, amely a 
városi tisztviselők között uralkodik. Egymás jó-
akaróinak, barátainak, testvéreinek mutat ta be a 
tisztik,->rt. Mindig megmosolyogtuk ezt a mesét és 
arról győződtünk meg, hogy azoknak a czikkek-
nek az írója épp oly tájékozottsággal bír a tiszt-
viselők egymás iránti vonzalmáról, mint az ember-
evők között fennálló barát i érzületről. 

A ini tisztviselőink nem barátai , támogatói 
és testverei, hanem elkeseredett ellenségei egy-
másnak. Egy kanál vizben megölné egyik a má-
sikat, kivált ha reményli, hogy ebből egy garas 
ára haszna lesz. 

És ki a hibás, hogy ez igy van ? Egyik a 
magasabb állású tisztviselőket okolja, más meg 
szeretné a hibát az a lantas tisztviselőkben fel-
fedezni. 

Mi, akiknek volt alkalmunk az egész tiszti-
kar! közelebbről megismerni, azt állítjuk, hogy 
valamennyien hibásak. — És pedig a magasabb 
állásúak azért, mert az alantasabbaki. t nem igye-
keznek magukhoz édesgetni és felemelni; az utób-
hiak pedig azért, mert nem adják meg az előb-
bieknek a kollő tiszteletet. — Innen van az el-
hidegülés és gyűlölség. 

Például szabad lett volna-e annak idején a 
magasabb rangú tisztviselőknek azt megtenni, hogy 
az árvatár i tartalék tőke kamatai t jó formán m a -
guk emésztették fel, mig abból az írnokok egy jó 
része egvetlen fillért sem kapott. — Ne védekez-
zenek azzal, hogy ezt a közgyűlés akar ta igv. 
Igaz, hogy a közgyűlés határozata ez volt. De ki 
suggerálta a képviselőtestületet, ki szineskedett 
mázoskodott , ha nem a főtisztviselők, hogv ez 
igy legyen ? Ki mondta az alantas tisztviselőkről, 
hogv azok valamennyien qualifikálatlanok és igy 
nem érdemelnek fizetés javítást ? 

Pedig csak bele kellett volna nézniök a tü-
körbe és meggyőződtek volna arról , hogy ők sem 
különbek a Deákné vásznánál, tehát ők sem szol-
gáltak jobban rá a pótf izetésre! 

Az alantas tisztviselők is hibásak, mert a 
kellő és joggal e lvárható tiszteletet nem adják 
meg főnökeiknek. Erre nézve egyetlen példát em-
iitünk meg és pedig azt, hogy akárhányszor megtör-
ténik, hoav a polgármester valami ügyben magá-
hoz kéri a tisztikart és ilyenkor az alantasok 
tisztán juxból nem mennek a polgármester elé. 
Hát ezen ugyan könnyen lehetne segiteni, kivált 
ha meggyőződik róla a polgármester, hogy ez igy 
van és nem másképp. 

A tiszteletlenségnek különben sok példáját 
tudnók felsorolni. Ismerik, tudják ezt a magasabb 
állású tisztviselők is, de ellene nem tesznek sem-
mit s bosszúságukat önmagukba foj t ják. 

Ezen a visszás állapoton segiteni kell. A 
kartárs i érzületet barát ivá, testvérivé kell tenniök. 
Ez önmaguk iránti kötelessége a tisztviselőknek. 
Nagy átalakításokat foglal magában az ú j s ta tu-
tuin. A fizetésrendezés, a nyugdíj-ügy feltétlenül 
megkívánják, hogy az ellenségeskedés megszűn-
jék és mint barátok kezet fogva egymással segít-
sék egymást. Ha egymást segítik és gyámolit ják, 
ebből nemcsak nekik, hanem a közügynek is 
haszna lesz. 

Igen a közügynek is és pedig ennek első 
sorban Akárhányszor megtörténik, hogy egyik 
tisztviselő hasztalan fordul valamely közdologban 
a másikhoz tanácsért , mert azt úgy sem kap. 
Sőt örüljön, ha félre nem vezetik. Ennek azután 
rendszerint a közönség valja kárá t , mert a j á r a t -
lan és tapasztalatlan tisztviselő teljesen magára 
hagyatva, «aját belátása szerint intézkedik egy 
vagy más dologban. Hogy milyen helytelenül és 
legtöbb esetben károsan, azt az tudja legjobban, 
a kinek valami ügyes-bajos dolga van a városnál . 

Tehát a t isztikarnak egymás iránti ba rá t -
ságos vagv ellen-éges érzülete a közügyekre nézve 
messzire kiható. A békességes, barát i érzületnek 
üdvös hatása lenne a közönségre is. 

Tegye meg a kezdeményező lépéseket maga a 
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polgármester Tekintsen s/ét, mint szigorú apa a 
tisztviselők között, vizsgálja meg mz ő p 11 szói-
kat, és a ki engedetlen, vagy ok nélkül nöffesz-
kedő, vagy retinens azon üs ön » égig lê y«»n a/ 
magasabb állású, avagy alantos tisztvisel.». 

Csakis szigorú rendszabályok alkalmazási-
val lehet segíteni a bajon. 

A polgármester tud szigorú is lenni, v>-n 
hozza erős keze is, hogy az ellenségeket egymás-
sal kibékítse. 

Ha eredménynyel jár el és ezt a kutya-
macska barátságot megszünteti neme ak a tiszti-
kar, de a város közönsége is hálás lesz érte 
örökké. 

Országgyűlés. 
i x iif k o r m á n y l»<'iiuit»tk»%>i*i«. 

A képviselőház karzala roskadozott a 
kíváncsi közönségtől. Az írók karzalán azl 
lehet mondani, ember emberhátán állt és 
ült. És a tanácskozás fórumai teljesen el-
faglalva tartották a képviselők. Valami 
rendkívülien sajátságos hangulat uralko-
dott a Ház egész lelkén. Kivévén a Tiszák 
megfogyatkozott gárdáját mely sivár zárko-
zottsággal foglalt helyet a jobbszög terré-
numán. A képviselők párt tekinlet nélkül 
meleg áradozással boldogan ölelkeztek. 

A megváltásnak az angyala ült az 
arezokon. Minden ember kormánypártinak 
érezte magát; vagyis legalább egy perezre 
jussot formált ahhoz, hogy a politikai hely-
zet e rendkívüli átalakilásábán része van. 

A függetlenségi pártiak különösen akik 
nagyobb szerepet vitlek az obstrukezióban 
döngették a kormánypárti képviselők hátát. 

— Na úgy-e — mondogatták őszinte 
lelkesültséggel — mi jobban értünk a kor-
mánycsináláshoz, mint ti ? 

Mindenkinek voll valami megjegyzése 
s a Tisza-gárdát kivéve, — elégedett voll 
mindenki. Mely elégedettség viharos éljen-
zés és tapsban tört ki, in kor az uj kor-
mány a képviselőházban megjelent. 

Ünnepélyes néma csend váltotta fel a 
lelkesüli hangulatot, mikor Széli Kálmán 
felállt, hogy az uj kormány programmbe-
szédét megtartsa. 

Ez a képviselőházi ülés, egy uj kor-
szak megnyitója s igy tartozunk vele ol-
vasóinknak. hogy mindként ház ülésének 
lefolyását egész terjedelemben adjuk. 

íme olvassátok a beszédeket és lelke-
süljetek ti is. 

A k é p v h e l Ö h á i ttlénet 
Széli Kálmán beszéde a következő: 
A t. Házban hónapokon át ádáz csaták . ul-

tak, az ország törvényen kívüli állapotba jutott. 
E harezok elmultak. Adja isten, h-.gy emléke is 
örökre elmúljék s a m gyar alkotmányosság foly-
tonosságában előállt sz ikadás eltűnjék. (Éljenzés 
az ellenzéken.) 

A köztudatban az a meggyőződés jutott 
diadalra, hogy a törvény és alkotmánv állapotait 
vissza kell állítani (Viharos helyeslés balfelől) s 
a Ház békéjét meg kell teremteni «kár áldozatok 
árán is. Megindultak hazafias ke/deményezesből 
a tárgyalások s elvi áldozatok nélkül kölcsönös 
engedékenységgel létrejött a béke Ennek alapján 
állok s ezt a békét hozom én. (Zajos éljenzés és 
taps balfelől.) En teljes békét akarok, mely az el-
lentétek élét elveszi. Elvek felett tranzakczíót az 
én iskolám nem ismer, de vannak helyzetek, »hol 
eljárásban, részletekben a kompromisszum terére 
lépni lehet s az ország érdekeben kell is A komp-
romisszumok lánczolata az élet. Egy tranzakció 
alapján állok : senki elveiből, programmjából nem 
adott fel semmit, de mindkét fél kölcönösen en-
gedett Ezért ez a béke becsületes és szilárd ala-
pokon nyugszik. 

Lesz szerencsém t. Háznak bejelenteni, hogy 
a Ház közelebbi munkásságát épen e béke integ-
ráns részei fogjak képezni 

Holnap méltóztassék a Ház az elnökséget 
megválasztani, (Helyeslés.) azután az indemnitit, 
az ex-|ex alatti intéekedétek törvén «áttétével, m 
ujoncz-javaslatok;it és a kiegyezési provizóriu-
mot tárgyalja a t. Haz. 

A provizorinm javaslatba is felveendő ,»/. ex-
lex alatti intézkedések törvényesítése s törvény 
szövege aképp módosittatik, hogy az ország ón-
álló vámterületi jogi allapota a törvényben kife-
jeztetik (Éljenzés balfelől) t kimondatik, hogy a 
külállamokkal a szer/.ódések kötésének eddigi 
módja önálló rendelkezés útján tartatik fenn. 

Ezek nt ri a horvát provizórium, majd az 
1899 ik évi költségvetés tárgyalandó le lehetőleg 
az indemniti alatt. 

E/.ek elintézése után be fogom terjeszteni a 
kúriai bíráskodásról szóló törvényjavaslatot a 
Ház ált;>l 1896-hau elfogadott szövegben, de ebbe 
egyes rendelk^' sek les/ .mfelveendők egyes vá-
lasztási vissz;-'-lések megszüntetésére. (Helyeslés.) 

A t irg i «,ok somi szükségesnek bizonyult 
a Ház /.ibalyok revíziója. Ez a Haz szuverén 
joga, de a Ház munkásságának vezetésére a kor-
mány hivatott s igy ez tárgyal »sok által egyér-
te lm (Heg állapíttatott meg. 

Volt itt egy kénye pont: a Házszabályok 
201 §a. E szakasz módosítás;« nem tartatott szűk -
ség«isnek, de megállapodás történt arra nézve, 
h gy a Házban kijelentettek, hogy abban a nem 
várt esetben, ha azon szakasz alkalmazása szük-
ségessé válnék, e szakasz rendelkezése végrehaj-
tandó s a Ház összes pártjai minden képviselő-
től elvárja, hogy ilyen esetben becsületbeli köte-
lességnek tartja magát a Haz kizáró intézkedésé-
nek alávetni. (Helyeslés balfelől.) 

S,"éll ezután a magállapodás szövegét álta-
lános helyeslés közt felolvassa s kijelenti, hogy 
a Házszabályok revíziója s a kúriai bíráskodás 
közt junktim állapíttatott ineg. 

A kormány — így folytatja — nagy súlyt 
helyez a végleges kiegyezés megoldására, mely-
hez nagy érdekek fűződnek. A kormány 1903-ig 
a gazdasági kérdéseket szabályozó törvényjavas-
latokat fogja a Ház elé terjeszteni, az önálló 
vámterület jogi állapotainak kimondásává! s kül-
földi szerződésekre vonatkozó kiegészítéssel, inely 
szerint ezek lejártának a kiegyezés egy évi meg-
hosszabbítása esetén szinte 1004-re kell áttétet-
nie. Ha 1903-ig a vámszövetség az 1867. XII. 
törvényczikknek megfelelően létrejöhet, az erre 
vonatkozó törvényjavaslatot a Ház elé fogja a 
kormány terjeszteni s a pártok megállapodtak 
abban, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának út-
jába nem gördítenek akadályokat. 

A kormány az 1867. XII. törvénvezikk alap-
ján áll. Én hive vagyok e törvénynek s ahoz lel-
kem és meggyőződésem egész erejével ragaszko-
dom, mert az messze időkre helyes alapokra fek-
tette a gazdasági kapcsolatot. (Ellentmondás a 
s/.éls baloldalon.) Tudom, hogy ezzel önök (a 
függetlenségiekre mutat) nem értenek egyet, de 
ki kellett meggyőződésemet jelentenem. 

Az 1867. XII. törvénvezikk iga/, értelmét 
követein. (Viharos éljenzés az ellenzéken.) Ne tes-
sék szavaimnak más ertelmet tulajdonítani, mint 
amit neki tulajdonitok . . 

K r o I y i István gróf: Örülünk ennek a 
beszédnek ! l\li megértjük ! 

S z é l i Kálmán: Én mindent úgy érzek, a 
mint mondom. (Viharos éljenzés balfelől.) 

Elvem a szilárd szabadelvűig (Viharos 
éljenzés jobb felől.) — folytatá Széli — ezt ab-
ból h légkörből hoztam, amelyben nevelkedtem. 
Én ettől az irányzattól egy lépéssel sem fogok 
eltérni. (Wintén, becsületesen mondom. Ennek 
czélja egy : a magyar nemzet számára folytatni 
a magyar nemzeti államnak intézményekkel való 
kiépítését. (Viharos éljenzés.) 

E politika megvalósításában első sorban a 
szabadelvű partra tamaszkodom. E párt politikája 
az enyém is volt. Én őszintén es nyíltan meg-
vallom, hogy becsesnek és értékesnek tartom 
magamra né/.ve, ha engem feladatom megvalósí-
tásánál támogatni fognak a Ház más oldalairól 
is (a n mzeti pártra mutat) azok, akik az én 
programtnom alapján állnak. (Helyeslés a nem-
zeti párton.) 

Széli figyelmet kér s igy folytatja : 
A külügyi kerdésekről szólok. A mi politi-

kánk a béke politikája s ennek fővédője a hár-
mas szövetség s e mellett lehetőleg jó viszony 
minden hatalommal. Ezek a szempontok vezetik 
külügyi politikánkat. 

Horvát-Szlavonországgal viszonyunk törvény 
által van szabályozva. Ennek a szabályozásnak 
bázisán állunk s" örülünk a társországok fejlődé-
sének, mert átérezzük ennek az államkapcsolat-
nak a jelentőségét Örülni fogunk, ha sikerülni 
fog az együttes törvényhozás kereteben a társ-
ország érdekében mindent megtenni s látni, hogy 
azok autonómiájuk keretében szépan fejlődnek. 
(Helyeslés. A horvát képviselők éljeneznek.) 

A kormány főtörekvé.^e az államháztartás 
pénzügyi egyensúlyának megőrzése Ezt kell a 
reform-munkásságnál is figyelembe venni 

A véderő fenta.tasa fontos feladat. Bar a 
hadi terhek tarthatatlansaga el van ismerve min-
den tényező által, tartok tőle, hogy e téren a 
terhek megkönnyítéséről még hosszú ideig szó 
nem lehet. Az osztrák-magyar hadsereg harcz-
képessége az áldozatok II a U H teáét által ma-
mii tataronalra emelkedett. Bat fen tartani, sőt 
fejlés len mindnyájunk érdeke, mert ez az or-
s/...g biztosításának és a monarchia tekintélyének 
az alapi«. Ezzel tartozunk a magyar honvédség-
nek is, mely magas színvonalra emelkedett. (Ugy 
van!) 

Most egyes tárczakról beszél Szeli. 
A vallás- és közoktatásügyi tárcza terén a 

fennálló intézmények fentartásával a kormány a 
felekezeti béke ápolására törekszik. Reméli, hogy 
a katolikus autonómia kérdése szerencsés meg-
oldást nver. A felség legfőbb kegyúri jogai az 
állam szuverénitása és a katolikus egyház hier-
árkai szervezete a szempontok, melyeket a kato-
likus autonómia megalkotásánál figyelembe kell 
venni. 

— Hát a dogmák! hangzik a néppártról. 
Széli folytatja: 
— A kulturális intézményeket a kormány 

fejleszteni fogja. 
Az igazságügyek terén a kormány abban a 

irányban fog haladni a kodifikációban, melyet 
az előző igazságügyminiszter s elődje, Szilágyi 
Dezső kezdeményezett. (Éljen Szilágyi! — a bal-
oldalon. 

A földmivelésügy terén figyelni kell a szer-
ves kapcsolatra az ország gazdasági viszonyai 
között. A kormánynak gondja lesz a gazdaosztály 
minden tagozatát éber figyelemmel kisérni. (He-
lyeslés balfelől.) Első sorban áll ez a legsúlyosabb 
viszonyok közt levő kisebb gazdasági eksziszten-
cziákról. Itt társadalmi támogatásra van szükség. 
Nagy fontosságot tulajdonit a kormány a hitel-
viszonyok ügyének. A kormány foglalkozni fog a 
parczellázas és telepitések ügyével. (Zajos he-
lyeslés.) 

A földbirtokos osztály a középosztály dere-
kát képezi. Ennek érdekeire nagy figyelmet fordít 
a kormány. 

Az ipar és kereskedelem fejlesztését is szé-
les alakokra kell fektetni. Itt is társadalmi tevé-
kenységre van szükség A vasúti közlekedés és 
tarifaügy már sok hasznára volt az országnak. 
Általános köztudatnak adok kifejezést Azt kije-
lentem, hogv a viczinális vasútépítésről 9zóló tör-
vény revi/iója elsőrendű feladat. (Viharos helyes-
lés balfelől.) A lakosságra túlságos terheket ró-
nak. Az új törvényjavaslat a képviselőket és ál-
lami funkezionáriusokat ki fogja zárni a viczi-
nális konczessziókból s kiterjeszti gondját arra, 
hogy az érdekelt községek túlterhelteiéseinek eleje 
vétessék. (Zajos helyeslés a baloldalon.) 

Egy oly kérdésre térek most át, amelyet 
első helyen kellett volna említeni: a közigazgatás 
reformjának kérdése ez Ezzel számos reform 
függ össze. Én az 1891., gondolom 33. törvény-
c ikk alapján, a közigazgatás államosításának hiv„ 
vagyok. De úg\ fogjuk megvalósítani az államo-
sítást, hogy az önkormányzat, ősi értékében és 
érvényében, feumaradjon. 

Helyes! Helyes! kiáltják mindenoldalon. 
Ezzel fii^g össze egy másik nagy reform : 

a tisztviselők fegyelmi ügye és a pragmatika kér-
dése. Ezek sürgős és fontos kérdések, de oly sú-
lyos nehézségekkel állanak előttünk, hogy még 
körvonalaiban sem merném azokat most érinteni. 

Minden reformokat a gyakorlati élethez vi-
szonyítva, óhajtom megvalósítani, mert azt hiszem, 
hogv egy s serényebb ház lakályosan berendezve 
többet ér, mint egy üres palota. 

— Helyes ! Helyes ! 
A nemzeti államot fogom szem előtt tartani 

mind e nagy reformokkal. 
Az inkompatibilitás kérdésének revidiálása 

is a reformok sorába tartozik. 
E revízió a Ház minden tagjának erdeké-

ben áll. 
Hangva-szorgalommal és intenzív tetterővel 

óhajtom mind e feladatok megvalósítását meg-
kísérelni 

— Éljen! Éljen! 
És ha inost kérdem, — folytatja Széli — mi 

az a kormányzati szellem ? 
— Ez az ! szól Polónyi. 
— Én nem fogom megtagadni azokat az el-

veket, melyek engem vezetnek azóta, mióta poli-
tikailag gondolkozom. Minden vallás- és pártkü-
lönbség nélkül óhajtok kormányozni. 

— Éljen! Éljen! kiáltják balról. 
Minden kormányzás vezércsillaga: törvény, 

jog, igazság! 
— Éljen ! Éljen ! — viharzik a baloldalról. 

Ez nem tetszik odaát f — jegyzi meg va-
laki, mire a jobboldalon bosszús morgás támadt. 

— Jöjjön el az egymás megértésenek kor-
szaka ! — mondja befejezésül Széli, — hogy együtt 
munkálkodhassunk az ország javán és Üdvén. 

A hutás. 
Perezekig szakadatlanul zúg a taps és éljen-

zés. minden oldalou, a karok lelkesedve nyúlnak 
a miniszterelnök felé, aki visszaül helyére. 

Hohtnsxky Nándor! szól Rakovszky jegyző, 
de a szélsőbal tiltakozik : 

Öt perez! Öt perez szünet 1 
Madarász ezt a kívánságot nyájasan teljesiti. 

Hnnínszky Nándor. 
Horánszky Nándor a kormány programmjára 

; nemzeti part nevében válaszol. A korinányelnök 
| közreműködésével létrejött a megállapodás, a mint 
! az az akadály elenvészett, melyet a tárgyalásokat 
| azelőtt vezetett kitűnő férfiak nem tudtak elhári-
i tani. Széli tapintata és államférfiúi bölcsesége tette 
i a megegyezést lehetővé. 



4. oldal. 

A közélet teréről vonuljon ki a gyűlölség s 
foglaljon ott helyet az eszmék harcza. 

A kibékülés szelleme lebegett a kormány-
elnök szemei előtt, midőn terveit feltarta. A sze-
mélyi gyűlölködés vonuljon ki innen, inert a tör-
vényhozásra nagy feladatok várnak. A szóló igye-
kezni fog, hogy ez a munka eredményes lehessen. 

A kormányelnök közjogi kijelentéseit, me-
lyek az 1867. XII. tön vény ezikkre vonatkoznak, 
úgy a mint a kormányelnök mondotta, aláírja 
szóló, mert tudja, hogy nála elv és a gyakorlati 
megvalósítás egy úton haladnak. 

A részletekre nem terjeszkedik most ki, csak 
kijelenti, hogy maga részéről semmi akadályt setn 
lát arra nézve, hogy a kormányt programmja 
megvalósításában elvei alapján, melyek teljesen 
kongruensek a miniszterelnök által körvonalazott 
elvekkel, teljes tudásával és legjobb törekvésével 
támogassa. 

Széli egyénisége garanezia arra, hogy Ő fel-
állított programmját meg is fogja valósítani. Hiszi, 
hogy elvek elvekkel, eszmék eszmékkel fognak 
egymással szeinbenallani Igy fog meggyógyulni a 
közélet. Erre az országnak szüksége van s ez 
fogja az országnak megszerezni azt a hasznot, 
amelynek megszerzésére minden pártnak minden 
tagja remélhetőleg teljes erejével fog törekedni. 
Ezek kijelentése után csak örömet fejezi ti a 
felett, hogy a kormány élén Szeli K.tlinán all. 

Az ellenzéken éljen/.és hang/.ik fel. 
Kossuth Ferencz. 

Kossuth Ferencz a függetlenségipárt állás-
pontját körvonalozza. A függetlenségi párt küzdeni 
fog az ország állami függetlenségéért 

Kossuth utal arra, hogy Széli a hatalom 
polczát hagyta el, hogy elveit fentarthassa Ebből 
pártja azt a meggyő/.ödést rneriti, hogy Széli Kál-
mán és kormánya meg fogja valósítani a béke 
alapját képe/ó megállapodásokat és proggrammját. 
(Éljenzés az ellenzéken.) Ebben a meggyőződésben 
a függetlenségi párt lemond a rendkívüli fegyve-
rek igénybevételéről s az elvi harczok terére 
lép át. 

Kitűnt, hogy a 67-es törvénvt még annak 
hivei sem tudják teljesen fentartani. A független-
ségi párt küzdeni fog a gazdasági önállóságért. 
Pártja semmi jutalomra nem számit, csak egyet 
kiván: a haza boldogulását. 

A baloldalon éljenzés zúg végig. 

Molnár János. 
Molnár János prelátus, a néppárt nevében 

beszél. Pártja konstatálja a Széli programmjában 
levő közeledést, főképp a választások ügyében. 
De a néppárt tovább küzd programmja megvaló-
sításáért s követeli az egyházpolitikai törvények 
részben való eltörlését, részben pedig megváltoz-
tatását. Pártja keresztény restauráczióért küzd, — 
folytatja Molnár prelátus általános diskurálgatás 
közepett — s végül kijelenti, hogy a néppárt a 
katholikus automónia rendezése körül is őrködik 
az egyház érdekei felett. 

A néppárt sürgeti a földadó leszállítását, a 
tőzsdeadó behozatalát, a hitelviszonyok fejleszté-
sét, az adóreformot s általában a kisgazdák ér-
dekeinek megvédését. A szocziálizmussal szemben 
az a programmjuk, hogy a szegény osztályt az 
anyagi gondoktól megmentsék. A választói jog 
kiterjesztését s a választókerületek arányosabb 
beosztását kivánja Molnár 

A Házban öt ember se hallgatja, csak Kálmán 
Károly süvölti minden mondásnál dörgő hangon: 

— Ugy van I 
Molnár is ¡«méli, hogy az elvek harczának 

ideje következik. 
Pólón yi Géza. 

Polónyi Géza áll most fel szólásra. 
— Halljuk! Halljuk 1 — zug végig az ellen-

zéken. 
Polónyi is beszámol az uj kormány iránt 

táplált érzelmeiről. Nem különbözteti meg magát 
a függetlensegi testvérektől, sőt czélja az, hogy a 
Kossuth szavai nyomában az ő és barátai szivé-
ben támadt érzelmeket tolmácsolja, ö is mélysé-
ges hálával szól a királyról, aki a válságot igy 
oldotta meg. (Éljen a király!) nem is egy párt, 
csak egy csoport igyekezett a királyt az alkot-
mány felfüggesztésére rábírni, de a király az 
alkotmányt védte meg. Maga és elvtársai nevében 
azt a fohászt küldi istenhez, hogy a király soká 
éljen. 

— Éljen a király! — zúg végig az ellenzéken. 
Polónyi reméli, hogy többé nem jön olyan 

kor, mint az, amelyre most teszik ra a zárókövet. 
De ha újra jönne olyan idő, amikor akadni va-
laki aki kezét az alkotmányra akarná rátenni, 
újra lennének erős férfiak, akik a hatalom erő-
szakát megakadályoznák. 

Polónyi Széli egyéniségében teljes garauc/.iút 
lát arra, hogy uz ő kormányzata alatt az erőszak 
órája nem fog bekövetkezni. Fentartja magának 
azt a jogot, hogy pártja bizalmatlanságát Lukács 
pénzügyminiszter irányában a költségvetés tár-
gyalásánál megindokolja. 

Polónyi kijelenti, hogy a Széli-kormányt 
alkotmányos törekvéseiben a függetlenségi párt 
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is fogja támogatni. Ugyanez all az igazságügy, 
kultura és gazdasági téren szükséges üdvös intéz-
kedések tekintetében De pártja rendithetleniil ra 
gaszkodik közjogi elveihez. 

Polónyi azt fejtegeti, hogy a paiitas elve 
nem érvényesül se a diplomáczia se a hadsereg 
körében. Pártja annak idején s/.áuion fogja kérni, 
hogy mi az 1K67 iki törvények hamMtatlan ma-
gyarázata. Pártja ineg lógj:» védeni a haini ;itat-
lan elveket A függetlenségi part jövőre is eleven 
tiltakozás marad s küzdeni fog elvei érvényesí-
téséért. Magyarországnak olyan municzipiuomokra 
van szüksége, amelyek a jog védelmét bi .tositsák. 
És ahol az egyenlő közteherviselés és a / általá-
nos rendkötele/.ettség van meg, ott a jogoknak 
is egyenlőknek kell lenniök. Ezért hangsúlyozza 
az általános és titkos választási jog szükségessé-
gét. Sohasem volt a vágy oly fokozott, mint most, 
hogy a parlament nyugodtan, békésen inüködh s-
sék. A miniszterelnök szavaiból következtetve, 
Magyarország ina búcsúzik attól a rendszertől, 
amely olyan károsan sújtotta az országot. A mull 
csa'i példa legven — igy végzi beszédét - es 
égve honért, nézzen előre szemünk. (Éljen/.és a 
baloldalon.) 

4 f ő r e ml III A/ ül éne. 
A képviselőház ülése után közvetlenül, dél-

után egy óra után a főrendiház tartott iilést, 
hogy az új kormánv itt is hemutatkozhassék 

A főrendek a bemutatkozás alkalmából meg-
lehetősen s:rép számmal jelentek me<?. A/ eln'iki 
széVet gróf K-'trolvi Tibor foglalta el, pontban 
egvnegxed két órakor. 

A főrendiház elnöke legelsőhhen is az uj 
miniszterelnök és társai kinevezésére vonatkozó 
királyi kéziratot olvastatta föl, ugvamzt, amelvet 
három órával előbb a képviselőházban publikáltnk 

A királyi kéziratnak tudomásul vétele után 
Szapérv István gróf. a főrendiház háznagva be-
vezette a7. új kormánvt 

Széli KAlmán kormányelnököt és miniszter-
társait lelkes éljenzéssel fogadták a főrendek. A 
miniszterek erre elfoglalták helyeiket és nyom-
ban Széli Kálmán állott fel szólásra, hogy a kor-
mány álláspontját a főrendiházzal is megismer-
tesse. 

Széli Kálmán ugyanazokat ismételte, amit 
az imént a képviselőházban mondott. Beszédét itt 
rövidebbre fogta. 

A főrendek Széli Kálmán beszédét zajos 
helyesléssel kisérték és a végén lelkesen megél-
jenezték. 

Szapárv Gyula gróf heszélt ezután. A leg-
nagynhb bizalommal viseltetik Széli Kálmán 
egyénisége iránt, mert ismeri múltját. Széli Kál 
mán volt az, aki a parlamenti békét helvreálli-
totta és bizalommal viseltetik irányában azért is, 
mert látja, hogy Széli Kálmán politikai ellenfei is 
elismeréssel adóznak neki. Széli közbejöttére jött 
létre a béke, ő neki köszönhető, hogy a parla-
ment ismét visszanyerte munkaképességét. Mind-
ezekért bizalmat szavaz az uj kormánvelnöknek. 
(Általános helyeslés.) 

Zichy Nándor szólal most fel és azt mondja, 
hogy a legnagyobb tisztelettel viseltetik Széli 
Kálmán egyénisége iránt, bár programmjával nem 
mindenben ért egyet. A liberalizmus nagyon el-
térő nézetekre ad alkalmat. 

Vannak liberálisok, akik konzervativek és 
konzervativek, akik liberálisok. Neki nem az a 
nézete, hogy csakis a liberális zászló alatt bol-
dogulhat ez az ország. Katolikusok és kereszté-
nyek egyaránt bizalommal vannak Széli Kálmán 
igazságszeretetével szemben. És ő is előzékeny-
ségéről biztosítja az uj miniszterelnököt. Hang-
súlyozza, sokat lehet változtatni az egyházpoliti-
kai törvényekben, anélkül, hogy ez a liberális 
pártot sértené. Arra kéri Széli Kálmánt, hogy 
ápoló kézzel törekedjék a vallásbéke előmozdí-
tására. 

Károlyi Tibor gróf elnök üdvözli Széli Kál-
mánt, aki a békét helyreállította és az ellenzéket 
lecsilapitotta. 

A főrendek zajosan helyeselték ezt az üd-
vözlést. Széli Kálmán felkel és meghajtja magát, 
amire az éljenzés megujul. 

Az elnök még Faure Félix, a franrzia köz-
társaság elnökének haláláról emlékszik meg és 
néhány jelentés felolvastatása után az ülés ne-
gyed három órakor véget ért. 

Helyi és vegyes hírek. 
M á r e / . i u s 1 5 . A szabadságharc/, 

kezdetének első napját a márczius 15-ikét 
az idén még nagyobb ünnepségekkel fog-
ják megülni mindenütt mint eddig. És erre 
most van is nagy ok, mert végre valahára 
egy jobb kor hajnala dereng a magyar 
nemzet fölött a mikor az alkotmány és 
függetlenség igazi diadalát ünnepelheti. 
Szentes város képviselőtestülele a mult évi 
hazafias határozatához képest e napon dél-
előtt 10 órakor a Kurczán-túli közgyűlési 

•Jti szám. 

teremben emlék közgyűlést tart. Az emlék-
beszedet Dr. Lakos Imre polgármester fogja 
tartani. A polgármester hazafias érzéstől 
egészen áthatott felhívást küldött a városi 
képviselőkhöz, melyben a gvillésre őket 
meghívja. A felhívást legközelebb közölni 
fogjuk. Ezen kívül a társas egyletek is 
méltó módon fogják megünnepelni e nagy 
napol. l{?y a/, első i 8 -as népkör a Tabak 
Dávid tyúkpiaeztéri díszes vendéglő helyi-
ségében társas vacsorát rendez, amelyre 
nemcsak városunk országgyűlési képvise-
lője, Sima Ferencz lesz meghiva, de más 
hírneves egyének is. A banquette részle-
eiről egyebet ma még nem tudunk, legkö-

zelebb azonban ezt is megemlítjük. 
T i s z l á l a l a n J é g — a r e n d ^ r a é g 

figyelmébe. Néhánv nap óta, hogy az idő hi-
degre fordirt, igvekszik mindenki megtölteni a 
égvermet. A nagv igyekezetben sokan vannak, a 
<ik a közegészségügy ellen a legrutabb támadást 
intézik mert olvan jeget tesznek el, a melvek a 
legundokabb pocsolyavizből W é s ¡gv 
feltétlenül telítve vannak baezilusokkal. Még meg-
<»rnfl ha ereket a jegeket kizárólag hflté«re hasz-

nálnak f«1'. Hp nem igv lesz. mert a legtisztátlanabh 
ipen a ludasol teszik el. A luda«ok pedig 

— ismeretes dol^g — ebbe a jégbe fogják 
nváron a levágott é* megkoppasztot ludakat be-
pakolni és úgv kü'dik fl vasúton Mondanunk is 
felesleges, hogv milyen lesz az a hus. a melv 
ilven iégbe lesz pakolva Az ilven v'sszaélést még 
sem volna szahüd elnézni és a rendőrs ' 'nek kö-
telességében állana, hogv ennek a gyalázatos vissza-
élésnek azonnal gátat vessen. Ki kellene nyom-
ban puhatolni, hogv ki honnan hozatta a jeget és 
attól, a ki tisztátalan jeget tett el, el kellene azt 
kobozni és a mellett szigorúan meg is büntetni. 
Csak ilven eljárással lehet megakadályozni hogy 
a fertőző kórok ne üssenek állandó t»nvát nálunk. 

4 t e g y e l e m ! I i n l l g a t ó k k ö r e hús-
vét másodnapján szenzációs meglepetéssel össze-
kötött tánczestélyt rendez. Bővebbet legközelebb. 

— I l y m e i i . Tarnóczv Erzsike kisasszony, 
Tamóczy Mihály ácsiparos, pártunk elvhü tagjá-
nak szeretreméltó kedves leánya a napokban 
váltott jegyet Rózsa dánossal, a fegyverneki vasúti 
állomás derék pénztárosával. Szerencsét és igaz 
boldogságot kívánunk a fiatal jegyes párnak 

yiáre/ . i i iw 1 5 - i k e a t a n y á n . A ma-
gyar szahadságharcz 51 -ik évfordulóját nemcsak 
városban, hanem künn a tanyák között is meg-
ülik némelyek. Ez az első eset — tudtunkkal — 
nálunk, hogy a künnlakók is méltó módon akarnak 
megemlékezni a dicső márczius napokról. Mészá-
ros Ferencz és Kiss János mucsiháton lakó gazda 
embereké az. érdem, a kik ezzel az utánzásra 
méltó hazafias példával előljárnak. Az ő kezde-
ményezésükre a mucsihátiak és a környékbeli la-
kosok társas vacsorát rendeznek Mészáros János 
mucsihát 38. számú tanyáján. Az összejövetelüket 
már be is jelentették a rendőrkapitányságnál. Kí-
vánjuk, hogy példájuk számos követőre találjon. 

— H á m i « k u t y á k . Hasztalan van eb-
tartasi szabályrendeletünk, azt ugyan foganatba 
nem veszi senki. És igy éppen olyan szabadon 
járnak, kelnek úgy bent a városban, mint künt a 
tanyák között a mérges komondorok és veszé-
lyeztetik a gyalog járókat, akiket vagy véresre 
harapnak, vagy ruhájukat tépik le. Ha akad pa-
naszos, arra ugyan nem sokat hajt a rendőrség. 
Sem a kutya gazdájának, sem a kutyának abból 
baja nem származik. Sőt őröljön a panaszos, ha 
panaszával együtt ki nem dobják. — Most megint 
érkezett egy panaszos feljelentést. Tóth János ta-
nyás ember tette. Azt adja elő, hogy Dónáton 
lakik és a szomszédjának, Földvári Nagy Imrének 
három dühös kutyája van, amelyek örökösen 
künn az úton csavarognak s megtámadják és le-
tépik a gyalogosokat Az őszszel az ő kisleányát 
is csaknem széttépték. A mellett még egyéb ká-
rokat is tesznek, mert az apró jószágait felfal-
ják. — Hasztalan mondta el panaszát a kutyák 
gazdájának, az ugyan rá sem hallgatott. Arra is 
kérte, hogy tétessen azokra kolonczot, mert azt 
a törvény is igy rendeli. Csak kinevette a gazda a 
panaszával és a kutyák ma is szabadon, koloncz 
nélkül járnak mindenhová. — Most tehát a rend-
őrség segítséget akarja igénybe venni, hogy megvé-
delmezze őt a kutyák további garázdálkodásától. 
Szegény ember! De kár volt ezért befáradni a 
városba, hiszen panaszának ugy sem lesz meg a 
kivár* eredménye, mert a rendőrség örül annak, 
ha mentől több kutyaharapás! esetnél kell ítél-
kezni és a vétkest felmenteni a büntetés alól. 

NertéNvéMi c g j u r a « l a l » m b n i i . Szele-
ven v község elöljárósága értesítette az itteni rend-
ő r e i litánysagot, miszerint grof Almássy Kálmán 
gyalúi uradalmában a sertésvész járvány fellé-
pett és igy az zár ala vétetett - Ennélfogva az 
említett uradalomból sem kivinni, sem oda be-
vinni, vagy keresztül hajtani sertéseket nem szabad 

Szentes, 189». Nyomatot t Hollósy és Vajda könyvnyomdájában . 




