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Ugyanitt egyes szamok is kaphatói 

A miniszter és Csongrád-
megye. 

Ugy látszik, hogy gróf Szapáry belügy-
ministernek, miután már Békésmegyébe kivé-
teles hatalommal nevezett ki főispánt, az 
ország megyéi között legtöbb magán és hiva-
talos gondot okoz Csongrádvármegye. 

Lapunk más helyén hozzuk az ország-
gyűlési tudósításnak azon részét, mely Ugrón 
Gábor országgyűlési képviselőnek a csongrád-
megyei állapotokra való interpellátióját, Sza-
páry gróf válaszát és Ugrón Gábornak viszon-
válaszát tárgyazza. S ha a ministerelnök vála-
szát vesszük, mely vagy a célzatos rosz infor-
mátióból eredő járatlanság megyénk viszo-
nyait illetőleg, vagy meg nem érthető okból 
származó hamis kép nyújtás Csongrádvár-
megye közállapotairól: akkor előre is biztosra 
vesszük ; de ilyennek tekintheti a belügymi-
nister is, hogy a közel jövőben — egyéb gond-
jai között — állandó és nem kis gondját 
fogja a belügyministernek képezni Csongrád-
vármegye közállapota. 

Ugrón interpellátiójára ugyanis, melyben 
teljes elitélés foglaltatik Zsilinszky főispán 
kormányzata ellen, a belügyminister azt a 
választ adta, hogy — mint ő tudja — Zsilinszky 
ellen csak az a kifogás van Csongrád várme-
gyében, hogy erélyesen üldözi a visszaélése-
ket és mulasztásokat. 

Honnan vette a minister ur ezt a tudo-
mást, kivel informáltatta igy magát ? azt 
ezúttal nem keressük, s még csak nem is 
bizonyitgatjuk, hogy Zsilinszky főispán tájé-
koztatja igy Csongrádvármegyéből a minis-
terelnököt; de annyit bizonyosan és határo-
zottan mondhatunk, hogy a minister a leg-
galádabbul fel van ültetve ezen interpellá 
tióval; mert Zsilinszkyt nem azért gyűlöli és 
veti itt meg senki, hogy ő a hivatalos vissza-
éléseket és mulasztásokat erélyesen üldözi, 
hanem lesújtó reá nézve az elfogulatlan köz-
vélemény Ítélete azért; mert ő a megyei kor-
mányzat ellenes városi és községi tisztviselő-
ket üldözi; de a megyei kreatúrához tartozó 
tisztviselők mulasztásait, visszaéléseit fedezi, 
takarja állásának egész súlyával. 

Csongrádmegye közigazgatásának botrá-
nyai miatt legközelebb egy memorandum lett a 
belügyministerhez benyújtva, s csak erre kell 
hivatkoznunk és azután mindenki előtt két-
ségtelen, hogy mily rut játékot űznek az or-
szág előtt Csongrádmegye viszonyaival akkor, 
mikor egy minister — nem szabad mást 
hinnünk, — minthogy a célzatos informatió 
miatt azon téves kijelentést teszi az ország 
előtt, hogy Csongrádvármegyében Zsilinszky 
ellen a tisztviselők eljárása felett tartott szi-
gorú Ítélkezése miatt uralkodik az elégület-
lenség. Ez nyilt meghamisitása az itteni hely 
zetnek; mert a Csongrádmegyéből fenn járt 
százas küldöttség Zsilinszkyt a következőkkel 
vádolja meg : 

Hogy a számos eset közül csak a fel-
tűnőbb példákra hivatkozzunk, ott van ugyanis 
Csongrád város közönségének 1870., 1871. 
és 1872. évekről szóló közpénztári számadása, 
melyekkel szemben évek hosszú során át 

kisétórt) á" vármegye közönsége előtt azon méb' inkább megingott, mikor az 1889. évi 
gyanú> sőt később a megyei közgyűléseken november 6-án tartott közigazgatási bizott-
nyiltan hirdetett vád, hogy ezekre menő sik- sági ülésnek bejelentetett, miszerint a cson-
kasztást födöznek. Ezen számadások a tiszta, grádi járás főszolgabirája 23.000 forint megyei 
becsületes adminisztratió érdekében harcolók közmunkaváltsági pénzről 1876-tól kezdődő-
küzdelme folytán végre 1884-ben, tehát 14 leg nem számolt a vármegyének. — Ezen 
év múlva, megyei vizsgálal alá kerültek, tény miatt az illető főszolgabíró állásától fel-
Ezen vizsgálatot kezdetben Kádár Hen- függesztetett s vagyonára zárlat vezetése ren-

rik megyei főszámvevő vezette, 
azonban nevezett főszámvevő a 
lat során azon meggyőződésre jutott. 

Miután deltetett el. A közigazgatási bizottságnak ezen 
vizsgá- intézkedését az egész megye közönsége meg-

hogy elégedéssel fogadta ugyan; de általános fel-
ezen számadásoknak naplói és a mellékletét háborodást keltett az, hogy azon alispán el-
képező okmányok legnagyobb részében hami 
sak s ezen meggyőződését Csongrádvármegye 
alispánjának is tudomására hozta, ezen szám-
adások fölülvizsgálata tőle elvétetett és a vár-
megye egyik alszámvevőjére bízatott végleges 
szakvéleménynyel leendő ellátás céljából. — 
Ezen alszámvevőnek sikerült is végre a vár-
megye 1889. évi őszi közgyűlése elé, a fölül-
vizsgálat eredményeképen azon jelentést ter-
jeszteni, hogy a számadások rendben vannak 
s igy az a hir, hogy azzal sikkasztások takar 
tatnak, pártszempontból eredt gyanúnál nem 
egyéb. Midőn azonban ezen szakvélemény a 
Zsilinszky Mihály főispáu által vezetett ülés 
elé került, Kádár Henrik megyei főszámvevő 

len, kinek közvetlen ellenőrzése alatt áll a 
megyei közmunkaváltsági pénztárkezelés, ezen 
súlyos fegyelmi esetből kifolyólag még vizs-
gálat sem rendeltetett el, pedig a kérdéses 
közmunka-pénzeknek 13 éven át számadás 
nélkül való kezelése csak ugy eshetett meg, 
hogy vagy az alispán 13 éven át egyszer sem 
gyakorolta a felügyelete alatt álló közmunka-
pénztár fölött az ellenőrzést, vagy pedig 
gyakorolta ezt és tudta, tehát beleegyezésé-
vel történt a megyei közmunka-pénzeknek 
számadás nélkül való kezelése. Bármelyik 
eset forgott is fönn, ezen példátlan gondat-
lanság, hivatalos kötelességmulasztás miatt a 
legszigorúbb fegyelmi eljárást kellett volna 

az alszámvevő véleményével szemben kijelen- megindítani a jobb adminisztráció cimén ün-
tette, hogy beismeri, miszerint a kérdéses nepélyesen fogadott főispánnak, ha már a 
számadások valóban mintaszámadások, mert közigazgatási bizottságban hivatalos összeköt-

ezen számadásoknak minden naplója hamis 
és hamisak a számadás mellékleteit képező 
nyugták és okmányok legnagyobb részben. 

Kádár Henrik megyei főszámvevő ezen 
kijelentése aunyival inkább általános meg-
döbbenést keltett, mert szemben az alszám-
vevő véleményével, a megye legelső szak-
közege által igazoltatott azon általánosan hir-
detett vád, hogy ezen számadások a legna-
gyobb fokú visszaélést; de sikkasztást tartal-
mazzák. 

Zsilinszky Mihály főispánnak ekkor volt 
legelőször alkalma belepillantani a közvélemény 
által rég elitélt csongrádmegyei közigazgatás 
szégyenletes titkaiba, s igry, a mennyiben itt 
még egy vizsgálat alatt álló kérdésről volt szó, 
a megye közönségének a tiszta és becsületes 

tetéseinél fogva többséggel biró alispánnal 
szemben e bizottság a joggal várható igaz-
ságos Ítélkezést megtenni elég erkölcsi bátor-
sággal nem birt. 

Mig a megyei irányzattal szemben akcióra 
kész szentesi főjegyzőt egy éjjeli zenéért kész 
hivatalvesztésre Ítéltetni, addig büntetlenül 
tür meg oldala mellett egy megyei jegyzőt, 
ki szolgabíró korában egy sereg iparost meg-
zsarolt. — De Zsilinszky Mihály vezetése 
alatt, ha a pártérdek ugy kívánja, Csongrád-
vármegye mai kormányzata még attól sem 
riad vissza, hogy hivatalos informatióval 
Nagyméltóságodat is félrevezesse. Meg kell 
említenünk egy esetet Csongrádvármegyében, 
mikor az 1889. december 10-én tartott megyei 
közgyűlésben a központi választmány meg-

közigazgatást követelő közférfiai részéről jogo- alakíttatott, ugy, hogy ennek tagjai párttekin 
san tápláltatott azon remény és várakozás, tet nélkül választattak, ezen választás meg-
hogy a megyei főszámvevő kijelentése után semmisítése iránt a tények hamis feltünteté-
hivatalos állásának egész súlyával fog közbe- sével, a vármegye ügyésze Nagyméltóságod-
lépni, hogy a vármegyei közigazgatás által a hoz fellebbezést nyújtott be. 
múltban rendszerrel űzött bűntakarás feltét- Az 1874. XXXI I I . t.-c. 12. § a ugyanis 
lenül megakadályoztassék. azt rendeli, hogy a központi választmány 

Sajnos azonban, hogy ez a várakozás ugy alakítandó meg, hogy minden választó-
hiu ábrándnál egyébnek nem bizonyult. Dacára kerületből legalább is két tag választandó 
a főszámvevő nyíltan hangoztatott vádjának, be. Az 1889. december 19-én történt válasz-
a kérdéses számadások a vármegye alispán- tás e tekintetben a törvény minden rendel-
jával tartó megyei többség hozzájárulásával, kezésének teljesen megfelelt; azonban a 
Zsilinszky Mihály főispán elnöklete alatt, a mennyiben ez a választás a megyei uralom 
vármegyei közgyűlésen keresztül bocsáttattak párttekinteteit nem elégítette ki, a megyei 
a nélkül, hogy a számadásokban kifejezésre ügyész által megfelebbeztetett azon cimen, 
jutó visszaélések megvizsgálása elrendeltetett hogy a tápéi kerületből csak egy választó 
volna. Az uj főispán ezen első hivatalos szerep- választatott be a központi választmányba, pe-
lése azonnal megrendítette azok bizalmát, kik dig, mint ez a képviselőválasztók hivatalos 
tőle a tiszta és jó közigazgatás érdekében a névjegyzékének összeállításából világosan ki-
bűntakaró megyei klikk-uralom megszünteté- tűnik, nem igaz, mert ezen kerületből Nóvák 
sét várták. József, a tápéi kerület országgyűlési képvise-

Áz eziránt vele szemben táplált bizalom lője és Eszes Mátyás, dorozsmai gőzmalom 
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tulajdonos és megyei törvényhatósági bizott-

sági lag választatott be. 

Nagyméltóságod azonban fel sem tehet-
vénazt, hogy egy megyei ügyész hivatalos 
felebbezésének adataihoz — valóság szem-
pontjából — kétség férhessen, megsemmisí-
tette ezen választást s így a tények hamis fel-
tüntetésével Csongrádmegye kormányzata által 
félrevezetve, Nagyméltóságod egy, alapjában 
törvénytelen rendeletet bocsátott ki. 

Ilyen és ehez hasonló vádak terhelik 
Zsilinszky főispánságát, és nagyon téved akárki, 
ha azt kiszí, hogy nagyon is könnyelmű és 
felületes ministeri válaszokkal Csongrádvár-
megye kormányzatával szemben fenforgó pana-
szok felett napirendre fog térni e megye 
közönsége. 

Azt mondja az a 100-as küldöttség, hogy 
„mi nem fogunk megszűnni a küzdelemben 
mindaddig, mig Csongrádmegye éléről el nem 
távolittatnak azok, kiket bajaink okozóiul 
tekintünk." 

Ezt jó lesz tekintetbe venni a belügymi-

nisternek addig, mig a csongrádvármegyei 

állapotokkal oda nem jut, hogy ennek szennyei 

magát a kormányt is kompromittálják. 

Szomorú dolog, de ugy látszik, hogy 

már ez az idő sincs messze! 

SZENTESI LAP. 

Csongrádmegye újból az 
ország előtt. 

Mikor Csongradmegye közgyűlésén a legköze-

lebbi ülésben azok a híres 20—24 éves csongrádi 

szamadasok előkerültek, Sima Ferenc és dr. Ecseri 
Lajos vizsgálatot kertek annak kideritése vegett, 

hogy ki, vagy kik az okai annak, hogy ezek a rossz 

hirü szamadasok csak most nyernek elintézést ? 

Zsilinszky főispán, ki kreaturaival együtt oly nagy 

buzgalmat fejt ki a szentesi tisztviselők elleni fe-

gyelmi vizsgalatok elrendelésében, ezen gyalazalos 

dologban nem látta szükségét a vizsgálat elrende-
lésének; mert a mulasztás oly hosszú időre nyúlik 
vissza, hogy talán ki se lehetne deríteni, hogy ki a 
hibás ? 

Valóban, igy nyilatkozni egy főispannak, ki azt 

beszéli, hogy ő tiszta, becsületes közigazgatast akar, 

sajat bűneinek takarásánal nem egy eb. Ezt a főis-

páni kijelentest igy vette az országban mindenki, 

aki olvasta, s ezen általanos véleménynek lett egé-

szen váratlan kritikusa Ugrón Gábor országgyűlési 

kepviselő az országgyűlésén. — Az ország e jeles 

szónoka interpellátió tárgyává tette a főispán sze-

rencsétlen kijelentését. 

Az országgyűlés lefolyásának idevonatkozó része 

a következő: 

A szőnyegen levő törvényjavaslat megvilágítá-

sára semmi sem lehet alkalmasabb, mint hogy ha 

csak az utolsó hétnek köztudomásra jutott politikai 

faktumaiból egy vagy két esetet kiemelünk és azt a 

t. ház szine előtt bemutatjuk. (Halljuk! Halljuk! a 

szélső baloldalon.) 

Mert t. ház, hogy a közigazgatás romlott, a 

mint önök hirdetik, az áll és igaz, de hogy annak 

megrontói a miniszteri székben ültek és ülnek, azt 

is állitom. (Helyeslés a szélső baloldalon.) 

Csak az utolsó hét eseményei is bizonyítják 

ezen állításomat, valamint igazolják azt is, hogy ha 

oly férfiak ültek volna a miniszteri székekben, a kik föl-

adatuknak azt tekintik, hogy a közigazgatás jó, tiszta 

és a törvényeknek megfelelő legyen, akkor ezen 

országban a közviszonyok nem fajulhattak volna 

oda, a hova ma elfajultak. (Élénk helyeslés a szélső-

balon.) Azok, a kik a közigazgatást reformálni óhajt-

I ják akkép, hogy egy régi rendszert, a melyet ők 

korrumpálták, meg akarnak dönteni, ugyanakkor, 

midőn az ország elé jönnek és ezen rendszerről Íté-

letmondást követelnek, oly cselekményt követnek el, 

a melyért el kell, hogy Ítéljük őket. (Élénk helyes-

lés a szélső baloldalon.) 

Csongrádmegyében közgyűlés tartatott, a hol 

szóba jött, hogy Csongrád városának zárszámadásai 

| 20 év óta nincsenek fölülvizsgálva, nagymérvű hiá-

nyok konstatáitatnak, de a zárszámadások soha vég-

leg el nem intéztettek. Igen jól méltóztatik emlékezni 

a t. ház, hogy nem régen interpelláció tárgyát képez-

ték a csongradmegyei viszonyok, akkor a miniszter-

elnök ur erélyesen nyilatkozott és remélem, hogy 

azóta Csongradmegyét rendkívüli figyelemmel kiséri, 

miután a törvényhozás figyelmét is fölhívta rá s ígé-

retet tett e részben. 

De mi történik ott ? A közgyűlésen, mikor 

arról volt szó, hogy fegyelmi vizsgálat rendeltessék 

| el arra nézve, hogy az ellenőrzés hiánya miatt kit 

terhel a felelősség s hogy kiderítessék, kik a hibá-

sak e zárszámadások hibás szerkesztese és a hibás 

ellenőrzés tekintetében? ekkor allitólag — nem mon-

dom, hogy való — állítólag a főispán azon nyilat-

kozatot tette, hogy a mulasztások oly hosszú időre 

nyúlnak vissza, hogy lehetetlen megtudni, ki a hibás? 

Hogy egy főispán — kinek, mint az állam közegé-

nek, az állam érdekei őrének, a kormányhatalom 

képviselőjének nemcsak az a hivatása, hogy kortes-

kedjék, hanem az, hogy ellenőrizze a közigazgatást, 

védje a polgárok érdekeit, hogy, mondom, egy főis-
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pán ilyen nyilatkozatot tehessen a közgyűlésen, az 

majdnem hihetetlen előttem. E fölött azonban nem 

akarok nyilatkozni ezúttal, hanem be kell várnom 

azt, vájjon ez a körülmény nem kerülte-e el a 

miniszter ur figyelmét, vájjon igyekezett-e magának 

információt szerezni? S ezért nem folytatom tovább, 

hanem egyszerűen fölolvasom interpellációmat, és a 

miniszter ur által adandó válaszhoz képest fogok 

majd nyilatkozni a dolog érdemére nézve. Interpel-

lációm a következő: 

Szerzett-e a miniszter ur fölvilágosítást Cson-

grádmegyének e hó folyamán tartott közgyűlésén 

történtekről ? 

Való-e, hogy Gsongrádmegye főispánja, a Cson-

grád városi számadások felülvizsgálásának 20 évig 

való elhanyagolása ügyében a vizsgálat elrendelése 

ellen nyilatkozott, azzal az indokolással: „a mulasz-

tások oly hosszú időre nyúlnak vissza, hogy szinte 

lehetetlen megtudni: ki a hibás ?u 

Ha igaz a főispán e nyilatkozata, helyeslí-e 

azt és szándékozik-e a hibák kideritése céljából 

fegyelmi vizsgálatot elrendelni ?" 

Szapáry gróf miniszterelnök: T. ház! (Halljuk! 

Halljuk !) Először a képviselő ur utolsó kérdésére, 

a csongrádi esetre vonatkozólag leszek bátor a t. 

háznak a választ megadni. 

Hogy a csongrádi állapotok milyenek és hogy 

milyen bajok vannak ott a közigazgatásban, különö-

sen milyen volt ott a múltban a számadások meg-

vizsgálása, ez iránt volt már alkalmam egyszer e 

házban nyilatkozni. Nem mondom, hogy e nyilat-

kozatom óta teljesen elintéztetett minden folyamat-

ban levő ügy, de némely fegyelmi ügy azóta min-

denesetre befejeztetett. Én a főispán eljárását Cson-

grádmegyében ugy ismerem, hogy ellene nem azért 

történt panasz előttem, hogy bizonyos eseteket elpa-

lástolni, vagy bizonyos számadásokat — mint mon-

dani szokás — eltussolni akart volna, hanem az a 

panasz eljárása ellen, hogy túlságos szigorral járt 

el, — mint mondják — üldözte azokat, a kik, az 

én felfogásom és az ő felfogása szerint, helytelenül 

cselekedtek. És nekem kőteleségem a főispánt támo-

gatni, hogy e részint a múltban, részint pedig mos-

tanában előforduló visszaéléseket a legszigorúbban 

vizsgálja meg, és hogy e körül a legszigorúbban 

járjon el. (Helyeslés jobb felől.) 

Ugrón Gábor: Ezek a helyeslések meggyőznek 

engem arról, hogy Magyarország csak a parlamenti 

ellenőrzésben fogja bírni az egyéni szabadság és a 

törvényesség garanciáit, ha olyan képviselőház lesz, 

mint a minő a jelenlegi. (Zajos helyeslés és taps a 

szélsőbaloldalon.) Az embernek a vért kergeti az 

arcába, ha akkor, midőn azt kérdem a minisztertől 
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Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 57 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Hasztalan volt tehát minden kérdésem, — 

folytatá a pénztárnok, — s mivel mar csak egy órai 

időm volt Ottó becsületének megmentésére, mint 

őrült rohantam az utcára. A szabadban egyszerre 

egy szerencsétlen gondolatom támadt. A kezelésem 

alatt levő városi pénztárban jelentékeny összeg he-

vert, s mert hónap eleje lévén, rovancsolástól 

nem kellett tartanom, azon elhatározással, hogy hol-

nap visszateszem, hozzányúltam a hivatalos pénzhez. 

Életemnek az volt a legrosszabb perce. Ottó tehát 

meg volt mentve, az én lelkemen azonban oly suly 

feküdt, melytől hasztalan iparkodtam, nem szaba-

dulhattam. — Másnap első dolgom volt felkeresni 

öreg barátomat. Kétségbeesésemre a komorna azzal 

fogadott, hogy az éjjel hirtelen meghalt. 

A pénztárnok itt elhallgatott. A visszaemléke-

zés keserűséggel tölté el szivét. Kezeivel többször 

végig simitá homlokát s nagy léptekkel járt ismét 

fel s alá a szobában, mig Hilda aggódó tekintettel 

követé minden mozdulatát. 

— öreg barátomat szélhűdés érte, — folytatá 

a pénztárnok, — örököseitől pedig, akiket jóformán 

alig ismertem, nem remélhettem pártfogást. Az idő 

e közben haladt, kétségbeesésem pedig nőttön-nőtt. 

Ha hivatalban voltam, minden percben az urakat 

láttam belépni, kiknek bármely pillanatban jogukban 

áll pénztárvizsgálatot tartani, ami ha megtörténik, 

el vagyok veszve. 

— Borzasztó! —kiáltá Hilda remegő hangon. 

— Hála Istennek, a bizalom következtében 

ezen aggodalmam nem teljesült, — folytatá a pénz-

tárnok nagyot sóhajtva. — Azonban a havi rovan-

csolás, mely elkerülhetetlen, napról-napra közeledett 

s mert nem volt más menekvés, egy lelketlen uzso-

rás karjaiba dobtam magam. Wolf Benjáminnak 

hívják az illetőt, aki az összeget csak azon feltétel 

és kikötés mellett bocsájtotta rendelkezésemre, ha 

betábláztathatja házamra, 50 százalékot fizetek s oly 

kötelezvényt állítok ki számára, melyben kinyilvání-

tom, hogy a kérdéses összeget a kezelésem alatt 

levő pénztárban észlelt hiány fedezésére vettem fel. 

— Szerencsétlen! S te elfogadtad ezeket a fel-

tételeket? — kérdé Hilda aggódva. 

— Miután nem volt számomra más menekvés, 

igen, — válaszolt Klausenburg mély sóhajjal, — 

Wolf nem engedett követeléséből, azt hozván fel 

indokul, hogy csak ugy bizhatik bennem, ha bizo-

nyos félelmet kell éreznem irányában, Ígérvén egy-

szersmind, hogy a kötelezvényt nem fogja ellenem 

felhasználni mindaddig, mig a kamatokat rendesen 

fizetem. Azon hit és reményben, hogy megtartja 

ígéretét es hogy a kölcsönt egy, vagy más uton rö-

vid idő alatt visszafizethetem, lépre mentem. Igen, 

elfogadtam a feltételeket és megkaptam a pénzt. E 

perctől kezdve nem volt többé okom a félelemre 

egy esetleges pénztárvizsgálatnal, azonban aggodal-

mam mind e mai napig tart; mert szerény fizeté-

semből nem kevesebb, mint 450 tallért kell éven-

ként kamatba fizetnem s ez nem csekélység. Az első 

években csak ment valahogy a dolog; de később 

egyre terhesebbé lett számomra ezen összeg meg-

takarítása. Jó anyád hosszas betegsége, valamint a 

te neveltetésed oly összegbe került, hogy kénytelen 

voltam ujabb adósságba keveredni, Wolf pedig ki-

jelentette, hogy tovább nem vár, s az esetre, ha 

nem lennék képes fizetni, kénytelen lesz Gumbinner 

jogtanácsosa által bepereltetni. 

— S megtette ? — kérdé Hilda egyre fokozódó 

aggodalom és félelemmel. 

— Igen, azonban öreg, jó barátunk kijelentette 

előttem, hogy mielőtt a beperelés iránti lépéseket 

megtenné, nyomást fog gyakorolni az uzsorásra, akit 

bármely percben börtönbe vettethet, s ugy és a szerint 

fogja az ügyet elintézni, hogy mi következménytől se 

kell tartanom. Gumbinner ügyvéd, házunk régi jó 

barátja azonban az éjjel egész váratlanul meghalt s 

így a papírok most Reinhard kezei közé jutottak. 

Hilda azonnal megérté az utolsó szavak je-

lentőségét. 
(Folytatása következik.) 



66. szám. 

hogy melyik törvény alapján intézkedett, az a minisz-

ter mindenről beszél, csak a tőrvényt nem nevezi 

meg, (Nagy zaj.) Nem tőlem kell, vagy várja a 

miniszter ur kőtelességei teljeseitésében az oktatást, 

hanem mielőtt a miniszterelnöki székbe ül, kell 

megtanulnia, hogy egy miniszternek meddig terjed 

a hatalmi köre? (Zajos helyeslés a szélsőbaloldalon. 

Zaj jobbfelől.) Leckéztető hangot csak oly miniszter 

használhat, a kinek erős alapja van ; a ki tehetsé-

geinek fényével és szolgálatainak nagyságával magá-

nak tiszteletet vivott ki. (Mozgás jobbfelől.) de az 

nem ön, miniszterelnök ur! (Zajos helyeslés a szélső-

baloldalon. Nagy zaj és mozgás jobbfelől.) 

Azt kérdettem, hogy szerzett-e a miniszter ur 

magának tudomást arról, a mi Gsongrádmegye utóbbi 

gyűlésében történt ? Erre a miniszter ur el kezd 

beszélni minden másról, mint a mit kérdeztem 

Elmondja, hogy Gsongrádmegye állapotai milyenekí 

hogy a főispánt a bűnösök üldözésében támogatni 

hajlandó. De minthogy én azt kérdeztem, hogy haj-

landó-e ennek végére járni? erre kötelessége a minisz-

ter urnák válaszolni, ha egy képviselő itt felszólal, 

mert nem Ugrón Gábor gyakorolja ezt a jogot» 

hanem a nemzet törvényhozása. (Zajos helyeslés a 

szélsőbaloldalon.) A jog, melylyel élek, nem az én 

jogom egyénileg; ez a nemzet joga, mely arra való, 

hogy a kormányt, melynek akkora hatalmat adott^ 

a kellő korlátok között tartsa. (Zajos helyeslés a 

szélsőbaloldalon.) Az a baj t. ház, hogy a t. kor-

mányférfiak, midőn nem tudnak kormányozni és 

lusták a végére járni a visszaéléseknek. (Mozgás 

jobbfelől.) kimélik saját embereiket. Nem üldözik a 

visszaéléseket, mert a főispánok az ő kreatúráik, a 

főispánok kreturái ismét a tisztviselők, és ha a főis-

pánok elnéznek ezek kedveért valamit, viszont a 

kormányférfiak a főispánokat nem vonják felelős-

ségre. 

Ha igaz az, hogy a csongrádmegyei főispán 

azt mondta, hogy a hosszú időre visszanyúló sik-

kasztások kiderítésére nem alkalmas bizottságot kikül-

deni : erre én azt mondom, hogy nem a hosszú 

idő az ok, a mely miatt a sikkasztásokat kideríteni 

nem lehet, hanem az, hogy az erkölcsi érzék meg-

lazult a kormányférfiak elnéző magaviselete miatt, 

s midőn kérdés tétetik ez iránt a miniszterhez, s ő 

ez elől kitér, ez oly elfajulását jelenti a közállapo-

toknak, a melyet megrovás és megbélyegezés nél-

kül eltűrni nem lehet. (Zajos helyeslés a szélsőbalon. 

Mozgás jobb felől.) 

Helyi és megyei hirek. 
— A v a s n t ü g y b e n hozott csongrádmegyei 

határozat miatt, — mely felett lapunk mult számá-

ban kimerítő véleményt adtunk, — a városi képvi-

selők körében azok részéről, akik a 60,000 frt meg-

szavazását feltételekhez kötötték, általános az inge-

rüttség. A képviselők a megye határozata elleni 

tiltakozás érdekéből, aláírást köröznek egy rendkí-

vüli közgyűlés iránt. Az aláírási iv csak 24 órával 

ezelőtt lett kibocsájtva, s mar 72-en irták alá, s ez 

azt mutatja, hogy Szentes városát ezen kérdésben 

nem lehet orránál fogva rángatni. 

— R e m é n y i S z e n t e s e n . Reményi Ede 

hegedűművész, hangverseny kőrútjában f. hó 1-én 

délután városunkba érkezett. A hegedű királyt a 

vasútnál Sarkadi polgármester üdvözölte s ugyan az 

ő jobbján hajtatott városi hintaján és vagy három 

magán fogat által követve a vármegye házához, hol 

Zsilinszky főispánnak a vendége. 

Este a színkörben játszott Bodó Alajos zon-

goraművész társaságában. A hangversenyen nagy 

közönség vett részt, s ugy Reményi hegedű-, mint 

Bodó Alajos zongorajátékát, mely fölött mi kritikát 

tartani képesek nem vagyunk, mind végig csodálat-

tal vegyes elragadtatással hallgatta. Reményi külö-

nösen a „Repülj fecském"-mel, Bodó pedig Liszt 

XV. magyar rapszodiájával (Rákócy induló) ragadta 

el a közönséget. Reményit a szentesi izr. nőegylet 

virágcsorral tisztelte meg. 

Hangverseny után bankett következett volna, 

azonban, mert ma Szentesen Zsilinszky főispán vezér-

lete alatt egy bankett közönséget összehozni nem 

iehet, annálfogva a nagy művész iránt érzett 
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tiszteletünknél fogva, csak sajnálattal konstatáljuk, 

hogy a bankettből nem lett semmi. A koncerten 

részt vett közönség egy része azonban a nagy ven-

déglő kertjében maradt vacsorán, s igy ott maradt 

a nagy művész is társavai, tíodóval együtt. Azon 

asztalnál, melynél helyet foglaltak, rajtuk kívül még 

a következőket láttuk: Zsilinszky főispán, Joó Károly, 

Sonnenfeld Sámuel, Banfalvi Lajos, Székely László, 

dr. Mátéffy Ferenc és Kiss Zsigmond. 

— Megyebizottságí tagválasztás . A 
szentesi I. alvalasztó kerületben dr. Filé Tihamér 

megválasztatásanak megsemisitése folytan üresedésbe 

jött egy törvényhatósági bizottsági tagsági hely 

betöltésének határidejéül f. évi junius hó 17-ik napja 

tüzelett ki. Választási hely a kaszinó, választási elnök 

Kiss Zsigmond, helyettes elnök Bányai József. 

— B e i k t a t á s . Kutas Balint ref. lelkész föl-

dink beiktatása május 28-an nagy ünnepelyességek 

között ment végbe Török-Szt-Miklóson, s a közsze-

retetnek örvendő fiatal pap tiszteletére a kaszinóban 

bankett rendeztetett, melyen felekezeti különbség 

nélkül az összes értelmiség részt vett. 

— G y e r m e k k i á l l i t á s . A csongrádmegyei 

orvos-gyógyszerész egyesület altal t. évi május 31-en 

a Széchényi ligetben rendezett második gyermek-

kiállitás ezúttal is sikerült. A kiállítást Zsilinszky főis-

pán, az egyesület védnöke délután 3 órakor nyitotta 

meg. Ezután a kiallitasra jelentkezett gyermekek 

vizsgáltattak meg. Három csoportban diszokmauy-

nyal 59, különböző jutalom-dijjal 57 szülő büntet-

tetett ki. Az első csoportban 1 éves korig egy-egy 

arany jutalmat nyertek Vízi László és Vízi István, ikrek, 

I — a második csoportban két éves korig Szabó 

Erzsébet és Szabó Julianna, — harmadik csoport-

ban 3 éves korig Szalay Maria és Engelmann Helén. 

— S z e r e n c s é t l e n s é g . Vérfagyasztó lát-

ványnak voltak tanúi tegnap délután fél 4 órakor 

a tul a kurcai járó-kelők. Tóth István és Szűcs Sán-

dor fuvarosok ugyanis a rétről szénát akarván hozni, 

a kocsi elé közösen fogtak be egy-egy lovat. A lo-

vakat Tóth hajtotta s mivel egy kissé pityókás ked-

vében volt, eszeveszetten közéjük vert. Hasztalan 

figyelmeztette Szűcs, hogy baj lesz a dologból. Az 

is lett; mert a gyeplő egyik szára egyszerre elsza-

kadt s Tóth az őrült sebességgel rohanó állatokat nem 

birván jól kormányozni, a Kurca-hid és „Delelő" 

közötti hidon egyik vas kerékvetőnek vittek a kocsit, 

mely a kerékvetőben lenakadva, felborult, Tóthot 

és Szűcsöt kidobta, a Szűcs lovanak a hasat pedig 

felhasította, ugy, hogy az egész bele a porba hul-

lott, a szegény pára ennek dacára még vagy har-

minc lépésre el bírt vánszorogni, ott azonban az 

árokba dőlt és elhullott. Az esés következtében Szűcs 

jobb homlokán kapott nehéz, mély sebet, s míg 

eszméletlen allapotban a földön hevert, a lovak al-

tal ismét mozgásba hozott kocsi kereke fején keresz-

tül ment, jobb arcáról a hust teljesen lemetszette 

s orrát egész a pofacsontig kétfelé hasította. Tóth 

Istvánnak jobb vállperece tört el. A szerencsétlen-

ség közvetlen a rendőrlaktanya közelében történ-

vén, Szűcs azonnal orvosi gyógykezelés alá véte-

tett s bár az arcáról lemetszett hust összevarrtak, 

sebe mindennek dacára életveszélyes. 

— E l R o m á n i á b a ! Hogy mily keresettek 

a szentesi kubikosok, példa rá, hogy Deutsch Kál-

mán szegedi vállalkozó az általa Bukarestben (Romá-

nia) teljesítendő fortifikatiónalis főimunkalatok vég-

zésére tegnap egy egész csapat — mintegy 70 főnyi 

— szentesi kubikost szerződtetett s velők a szer-

ződést meg is kötötte. A munkabéri köbméterenként 

két méter mélységig ledolgozva 30 kr. Vállalkozó a 

vele szerződött munkásokat legalább 2 frt napi 

keresményről biztosította, ezen kivül minden felfo-

gadott munkás az aratás tartamára fejenként 12 frt 

kárpótlás kap. Az útiköltséget Bukarestig vállalkozó 

előlegezi. A munkások — többen feleségeikkel együtt 

— szerdán vagy csütörtökön reggel indulnak hosszú 

utjokra. 

— T é r z e n e . A szentesi II. cigány zenekar 

Farkas Zsiga és Seres Jancsi vezetése alatt, hetenként 

kétszer, szerdán és szombaton délután fél 6-tól 8 

óráig térzenét ad a Széchényi ligetben. Az első tér-

zene holnap, szerdán délután lesz, melyre e helyen 

is felhívjuk a közönség figyelmét. 

3. oidal. 

— A z a z a d ó p r é s ! A Sz. N. irja a követ-

kezőket: Vadász József h. pénzügyigazgató a napok-

ban valamennyi községhez rendeletett küldött, mely-

ben meghagyja, hogy az összes adóhátralékok — 

felelősség terhe mellett — legszigorúbban ekzekváltas-

sanak. — Ezen rendelet kibocsájtására kevésbé alkal-

mas időt választott a tulbuzgó pénzügyigazgatói 

helyettes; mert maga a pénzügyigazgató sem kívánja 

ebben az időszakban a közönséget az adó miatt 

zaklatni. A pénzügy igazgatóságnál mar várják is a 

rendeletet, amelyekkel a szigorúbb adóvégrehajtasok 

beszüntetése iránt utasítást fog adni. — Ugyancsak 

a Sz. N. híre szerint, Vadász József helyettes pénzügy-

igazgató Szegedről legközelebb áthelyeztetik s egyúttal 

előléptetésre is van kilátása. 

— N a p f o g y a t k o z á s . Junius 6-ikan délután 
napfogyatkozas lesz, mely Ázsia északkeleti részén 
s a szibériai szigeteken gyürüalakunak, Európában — 
Portugalia és Spanyolország legnagyob részenek kivé-
telével — mint a napnak reszleges elsötétedése lesz 
látható. 

Hirek a szomszédból. 
— Merény le t egy fő ispán ellen. 

Orosházáról írjak a M. H.-nak; Reiszig Ede, az 
uj békésmegyei főispán és kivételes hatalommal föl-
ruházott kormánybiztos május 30 án reggel az 
orosházai szolgabiróság vezetésével megbízott 
Olah György megyei tőügyészszel kocsin Gsorvasra 
utazott, s onnan vasúton tovább ment Gyulara. Olah 
György a szekéren visszatért Oroshazara, s mikor 
a sötét éjszakaban Gsorvas alatt elhajtatott, rálőttek, 
de nem találtak. A golyó minden valószínűség sze-
rint nem neki volt szánva, hanem a tőispannak és 
kormánybiztosnak, akit a merénylők a kocsin gyaní-
tottak. Kevéssel a lövések eldördüiese utan, csendör-
őrjarat jart arra az országúton, s noha a csendőrök 
azonnal űzőbe vettek a merénylőket, nem tudtak 
őket elfogni. 

Különfélék. 
— R é g i r e n d e l e t , a melyet azonban nem 

artana megújítani. Berlini lapokban olvassuk ezt az 
érdekes rendeletet, melyet III. Frigyes Vilmos porosz 
király adott ki a katonak erőszakoskodasai ellen. A 
rendelet igy hangzik: Nagyon kellemetlen volt halla-
nom, hogy különösen fiatal katonatisztek tölényt 
akarnak magoknak biztosítani a poigarok fölött. Én 
majd tudni fogom a módját, hogy a katonak tekin-
télyét érvényre juttassam, mikor erre szükség lesz: a 
hol ők polgártársaikat életükkel és vérükkel kötelesek 
megvédelmezni. De ezenkívül ne merészeljék meg-
bántani az én polgaraimat a katonak, bármily rangjuk 
vagy állásuk legyen is, mert a polgárok tartjak tön 
a hadsereget. Nem az én kenyerem, a poigarok 
kenyerén élnek az én parancsnokságomra bizott 
csapatok. A ki ezen megváltozhatatlan parancsom 
ellen cselekszik, az togsaggal, elcsapatassal vagy 
halallal fog lakolni. Berlin, 1798. januar 1-én III. 
Frigyes Vilmos. * 

Irodalom. 
— U j k ö n y v e k . A Franklin-tarsulat kiada-

saban Bpesten ujabban megjelentek: „Olcsó könyv-
tár." Szerkeszti Gyulai Pal. 285—294. füzet. Tartalmuk: 
285. füzet, „A nagymama." Vígjáték három felvonás-
bán. Irta Csiky György. Ára fűzve 30 kr. 286. 
„Európa politikai történetének atnézete." Irta Lavisse 
Ernő. Franciából fordította Angyal Dávid. Ára fűzve 
30 kr. 287. füzet. Aristoteles poetikaja. Görögből 
fordította, bevezetéssel és magyarazó jegyzetekkel 
ellátta dr. Geréb József. Ara íüzve 30 kr. 288. füzet. 
Sophokles. „Elektra." Fordította Gsiky Gergely. 
Második kiadas. Ára fűzve 20 kr. 289. füzet. „Listi 
László munkái." Életrajzzal bevezette Komaromy 
András. Harmadik kiadás. Ára fűzve 1 frt 40 kr. 
„Régi utazasok Magyarorszagon és a Baikan félszi-
geten." 1054-1717. Összegyűjtötte és jegyzetekkel 
kísérte Szamotta I. Ára fűzve 1 frt 40 kr. 291. füzet 
Augier E. „Az arcatlanok." Vígjáték öt felvonasban. 
Franciából forditota Gurnesevics Lajos. Ára fűzve 
30 kr. 292. füzet. Sophokles ..Oedipus király." Fordí-
totta Gsiky Gergely. Második kiadás. Ára fűzve 20 
kr. 293. füzet, Sophokles. „Oedípus Kolonosban." 
Fordította Gsiky Gergely. Második kiadas. Ára tűzve 
20 kr. 294. füzet. Sophokles. „Antigoné." Fordította 
Gsiky Gergely. Második kiadas. Ára tűzve 20 kr. 
„Kereskedelmi szótár." A m. tud. akadémia altal 
kiküldött szakbizottság közreműködésével szerkesztet-
ték Ballagi Mór és György Aladár. I. Német-magyar 
rész. I. füzet. Ára tűzve 40 kr. Az egész mű (I. német-
magyar és II. magyar-német rész) 50 iv terjedelemben 
f. 1891. év végéig iog megjelenni 10 füzetben, 40 
krjával. Kaphatók Stark Nándor könyvkeres-
kedésében. 
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Közgazdaság, 
A vetések állása Magyarországon. 

A vetések és a mezőgazdasági állapot 
május hó 23-tól 29-ig a földmivelésügyi 
minisztériumhoz beérkezett jelentések alap-
ján a következő: 

A buza vetések a Duna jobb partján, a 
Tisza jobb és balpartján, végül a Tisza-Maros 
szögén szépen javultak; üde, zöld szinük mel-
lett kellően bokrosodnak és kalászukat is kez-
dik hányni, a már eddig is középen aluliak-
nak jelzett vetések túlnyomó része apró kalászt 
hajt , keveset igér. A buza országos átlagban 
középszerűnek mondható. 

A rozs vetések valamivel kedvezőbben 
állanak, mint a mult héten; javulásuk legin-
kább a kalászon látszik meg, melyek — 
habár a vetések nagyobbára ritkák és ala-
csonyak — szépen kifejlődtek és jól virítanak. 
Az országos átlag szerint a vetések állása 
gyenge középnek sem igen felel meg, csak 
középen ^ulinak mondható; aránylag véve 
tűrhetően áll a Duna jobbpartján, a Tisza 
jobb- és balpartján, végül itt-ott az erdélyi 
vármegyékben. 

Az őszi árpa is javult, kalászszát hányja, 
hasonlóan a tavaszi is; ez utóbbi kellően 
bokrosodik, itt-ott férgek károsítják s az er 
délyi vármegyékben a szárazság következté-
ben nem gyarapodik. 

A zab javult, nagyobbára kedvezően áll, 
szépen gyarapodott s átalában bokrosodik. 

A repce kevés hozamot igér; tűrhetően 
áll a Duna jobb partján. A késői és néhol 
a korai tengeri is helylyel-közzel hiányosan 
kelt, szórványosan férgek is kárositják; átlag-
ban még kielégítő, az esőre javul, kapálják. 

A hüvelyesek és kerti vetemények nagyob-
bára kifogástalanul állanak; kapálják. A bur-

SZENTESI LAP. _ _ _ _ 

\gonya néhol rosszul kelt, átlag jól gyarapodik. 

A cukor és takarmány répában férgek 
okoztak tetemes kárt, helyenkint már har-
madszorra is fel kellett szántani a vetést s 

I uj maggal pótolni; a hol a káros élősdíek 
nem mutatkoztak, tulnyomólag jól áll. 

A kender és len, valamint a dohány is 
szépen fejlődnek; ez utóbbiak kiültetésére az 
időjárás nagyon kedvező volt. A mesterséges 
kaszálókon javában dolgoznak a kaszások, az 
eredmények különbözők, nagyobbára köze-
pesek, jó minőséggel. A réteken szépen nő 
a fü, az erdélyi vármegyékben gyengébb, a 
szárazságban néhol lesült. 

A szolok tulnyomólag gyenge közepesen 
állanak, a homoki talajban levő tőkék még 
a legtürhetőbbek, szépen hajtanak a fiatalabb 
tőkék. — A gyümölcsfák sok virágot és 
gyümölcsöt vesztettek az utóbbi időben; alma, 
szilva, körte s néhol meggy és cseresnye kivé-
télével nem sok lesz, az emiitett fajok is 
különböző terméshozamot Ígérnek. 

A vetések állása külföldön. 

A földmivelésügyi minisztériumhoz be-

érkezettt konzuli jelentések alapján a külföldi 

vetések állása május hóban a következő volt: 

Az amerikai egyesült államokban a gabona-

nemüek kedvezően állanak; a buza állása a 

szárazság és hőség dacára is, mely e hóban 

néhol a vetésekre kedvezőtlenül hatott, csak 

nem változatlan. 

Franciaországban a búzatermő vidékeken 

az őszi vetésekből legalább 2|3 rész fölszán-

tatott s tavaszit vetettek helyébe; a megma-

radt buza is sok kivánni valót hagy fönn. 

A többnyire későu vetett tavaszi buza meg-

lehetősen jól áll, mindazonáltal panaszkod-

nak, hogy fejlődésében a vegetáció két-három 

héttel visszamaradt. Az idei búzaterméshez 

66. szám. 

fűzött remények nem kedvezők, a termés-
deficitet 40 millió hektoliterre becsülik. 

Nagy Brittániában a hűvös és száraz 
tavaszi időjárás következtében a növényzet 
nem fejlődhetett kellőleg; a buza még meg 
lehetősen áll, hasonlóan a zab és árpa is. 

Németországban az ősziekből néhol tete-
mes részt fölszántottak, a megmaradt sem 
fejlődik kifogástalanul; tavasziak jól állanak. 

Oroszországban a gabonavetések a hideg 
téli időjárásban szintén szenvedtek, különbö-
zően állanak, meleg időt óhajtanak. 

Romániában az őszi vetések kevés helyen 
nyújtanak reményt jó eredményre; a repce 
nagyobbára tönkre ment. A buzavetések tul-
nyomólag ritkák s ebből is sok helyen a rosz-
szakat fölszántották. A tavasziak még meg 
lehetősek. 

Kelet-Indiában — Berár és Bengálban — 
az idei búzaaratás eredménye a tavaszinál 1—5 
millióval nagyobbra becsültetik; a termés 
10 millió angol mázsát tenne ki. 

Kis Ázsiában a gabonavetések — főleg a 
buza és árpa — nagyon szépen állanak; a zab 
és rozs is gyarapodik. Az árpa és buza ara-
tása folyamatban van. 

Éppen most jelent meg!! 
ő császáni és kir. fensége 

J ó z s e f f ő h e r c e g 
arcképe fényképutánozatban. 

A kép 58- 70 cm. nagyságú. Ára dbkint 

1 frt, szép arany keretben 4 frt 25 kr, igen 

finom arany keretben és üveggel ellátva 

5 frt 75 kr. — Egy üvegezett kép csoma-

golási dija 1 frt 10 kr. — Kapható 

Zoeller Vi lmosnál Bécsben, 
Siebensterngasse 32 — 34 

Csász. és kir. szabadalom 17513-43258. sz. 

H ü t t l v í z h a t l a n v é d a n y a g a 
nedves falak és falazatok szárazzá tételére védmalterban. A magas cs. és kir. hadügy minist erium által megpróbált és a katonai épitö ható-

ságoknak legjobban ajánltatott. Kizárólagos gyártmánya: 5—5 

Posnansky és Strelitz vegyészeti kátrányanyag- facement és asphalt-gyárának, Wien, Maximilianstrasse 11. 
HÜTTL vizmentes védanyaga, mely a magas cs. és kir. közös had-

ügyminisztérium rendeletére több helyt alkalmaztatott, kitűnő anyagnak bizo-
nyult nedves épületek szarazzá tételénél. 

HÜTTL vízhatlan védanyaga sem víz, sem más sav által meg nem 

támadható, a földben nem rothadt, semmi által tönkre nem tétetik, állandóan 

ruganyos marad, sem hideg, sem meleg által meg nem reped. 

HÜTTL anyagaval készült épületek azonnal lakhatók. 

Használati utasitassal szivesen szolgaiunk, melynek alapján a kőmi 

vesek bármely munkát végezhetnek az anyaggal. 

A magas csász. és kir. közös hadügyminisztérium a Hütti-féle védanyagra vonatkozólag a 
következő átiratot intézte hozzánk: 

Cs. és k i r . közös h a d ü g y m i n i s z t é r i u m 
3. oszt., 671. sz. 

Posnansky és S t re l i t z Bécs, Max im i l i á n s t r a s se 11. 
Kérelme folytán megengedte a közös hadügyminisztérium, hogy a „Hüttl-féle víz-

hatlan anyag1' elárusitására vonatkozó prospektusában hivatkozhatik azon tényre, hogy a 

közös hadügyminisztérium ezen anyagot építő hatóságainak melegen ajánlta. 

Bécs, 1891. február 18. A közös hadügyminiszter helyett: 

J . H e r m a n n , vezérőrnagy. 
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A magyar kir. államvasutak gépgyára 
legújabb szerkezetű, a gyakorlatban legjobbaknak bizonyult, fölülmulhatlan kitünőségü, fa , szén- és szalmafütesre berendezett 

G, 8 é s Í O l ó e r e j ü l o e o m o b i l j a i t 
nagy tüzszekrénynyel, szabadalmazott szikrafogóval, valamint a hazai viszonyokhoz alkalmazott és számtalan versenyen eddigelé legyőzhetlen maradt 

48, 54 és 60 lb széles vasszerkezetű gőzcséplőgépeit 
zabad. meghosszabbitott rázóasztallal és sajátos szerkezetű szabad, nagy törekfarostával, mely rendkivüli előnyöket nyújtó újításokkal immár közel 1000 darab működik az 

országban a legfényesebb sikerrel, úgyszintén a locomobil hátsó futókerekén könnyen és kényelmesen alkalmazható uj találmányú 

S t i b o r - f é l e s z a b a d a l m a z o t t k ö r f ű r é s z e i t 
melyek egyszerüseg és celszerüség tekintetében az eddigi szerkezeteket felülmúlják. Továbbá a legcsekélyebb vonóerőt 

igénylő, leggyorsabban dolgozó és még is legbiztosabb kötést végező 

Massey Toronto kévekö tő aratógépet, 
mely a mult évi párisi világkiállítás alkalmával Noisielben rendezett nemzetközi versenyen a világ leghíresebb készítmé-

nyeivel sikra szállva, a 

„Cr r a n d O b j e t HT-A. r t" 
nyerte, az egyetlen kitüntetés, mely egy önálló üzemképes és áruba bocsátható kévekötő aratógépet érhet. Végül a legkitűnőbb gyártmányú 2, 2 l

2 , 3 és 4 lóerejü gőzcséplő-

garnituráit és legszolidabb szerkezetű járgányos cséplőkészületeit, valamint mindennémü mezőgazdasági gépeit ajánlja kedvező fizetési feltételek mellett 

FEHÉR MIKLÓS, a m. kir. államvasutak gépgyára vezérügynöke Budapesten, Üllői-ut 25. „Köztelek." 
6KH6 Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

ooooqooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
öientei. 1891. NysmattU Sima Ferenci fjonsajtéján. 
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