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Zsilinszky keze. 
Szentes, 189á. április á-án. 

Gőthe Faust jában fordul elő, hogy Me-
phistó megvarázsolja Siebel kezét, elannyira, 
hogy minden növény, melyhez nyul, minden 
virág, melyet kezébe vesz, elfonnyad. 

Etiez hasonló átok tarthatja varázslata 
alatt Zsilinszky kezét is, mert nincs az a vál-
lalkozás, nincs az a közigazgatási ténykedés, 
nincs az a politikai kérdés, mely balul ne 
ütne ki, mihelyt az ügybe Zsilinszky keze 
elegyedik. 

Aliitásunk igazolására tényeket hozha-
tunk fel. Ott van, a szentes hmvásárhely-
makói vasút ügye ; az egyetlen közgazdasági vál-
lalkozás, melynek kérdésében Zsilinszky ex-
ponálta magát. A vasút ügye, mielőtt ő belé-
avatkozott, helyes mederben volt és ma már 
régen zónáznánk egyenes vonalban Hmvásár-
hely és innét Makó íelé, ha Zsilinszky sze-
rencsetlen keze nem nehezedik a kérdésre; 
minek következtében ma, három évi ha-
szontalan alkudozás, kunyorálás és erősza-
koskodás után is ott vagyunk, ahol a mádi 
zsidó : azaz nincs vasutunk. 

De amilyen szerencsétlen a főispán köz-
lekedési politikája, még százszorta szerencsét-
lenebb az a programm, melyet a közigazga-
tás javitása (sic!) tekintetében tűzött maga elé. A 
közigazgatás epurálása volt a jelszó, mely-
lyel főispáni székét elfoglalta és ezen hang-
zatos jelszó alatt, melyet párttekintet nélkül 
üdvözölt Csongrádvármegye minden tisztes-
séges közéleti lértia, meghonosította a le^er-
kölcsteienebt) közkoruiany^atot e megyében, 
minő ez országban valaha előfordult. Ki lett 
adva a jelszó, hogy mindenkinek pusztulnia 
kell, ki nem siet hódoló kézcsókra ő méltó-
sága e lé ; hivataluktól megfosztattak a leg-
tisztább jellemű tisztviselők, kiknek egész 
közszerepléséhez a gyanú árnyéka sem tér, 
csak azért, mert bauan emelték tel fejüket 
és szavukat a főispáni önkény erkölcstelen 
nyilatkozásai ellen. Azok pedig, kiknek hiva-
tali müködésök a legenyhébb kritikát sem 
állja ki, kiket részint tehetetlenségük, részint 
visszaéléseik, mulasztásaik, sőt közönséges 
bűnökben való részességük a közönség sze-
meiben gyűlöltekké és megvetettekké tettek : 
nemcsak hivatalukban megtartattak, hanem 
több izben előléptetésekben is részesittettek. 

Zsilinszky főispánságával köszöntött be 
a hamis informátiók rendszere; a főispáni te-
kintély latbadobása a közigazgatási bizottság, 
a fegyelmi választmány és a kormány előtt 
oly célból, hogy az igazsággal és méltányos-
sággal teljesen ellentétes fegyelmi Ítéletek ho-
zassanak és jóváhagyassanak. 

De bármily szerencsétlen lett, legyen Zsilinsz-
ky keze a közigazgatás kérdéseiben, legszeren-
csétlenebb volt beavatkozása az országos po-
litikai kérdésekben. A kormány leginkább az 
országos választások alkalmával számit fő-
ispánjainak hathatós működésére és a megye 
közönségére gyakorolt befolyásukra. Számított 
első sorban Zsiliuszkyre, ki megígérte, hogy 
egész Csongrád vármegyében a kormánypárt 
diadalát fogja kivívni. A következmények meg 
mutatták, hogy mire képes Zsilinszky. Cson-
grádvármegye minden váiasztó kerülete ellen-
zéki képviselőt küldött a parlamentbe nem 
csak: hanem mi több, el is buktatta a kor-
mánynak két oly hatalmas támaszát, mint 
Szivák Imié és Nóvák József voltak. 

Kellett is ezért Zsilinszky uramnak sokat 
szenvednie belügyminiszterétől! Rajta is volt, 
hogy megvedlett tekintélyét megreparálja. Is-
mét a hamis informátiókhoz folyamodott és 
kiadta hű főszolgabiráinak a parancsot, hogy 
Sima és Hock választását okvetlenül meg kell 
kérvényezni, bárha ezzel felre kellene is vezetni 
az ország törvényhozását! És elkészültek 
főispáni parancsszóra a kérvények, melyek 
közül a Hock János ellen beadott, merő 
hazugságtól és rágalomtól hemzsegő kér-
vényt lapuuk egyik előző számában kel-
lően méltattuk. Ámde a kérvéayezés elégte-
lennek bizonyult, mert a valószínűségnek 
még csak látszatával sem bír, hogy a 
képviselőház bíráló bizottságai hamis kér-
nyek alapján csak vizsgálatot is rendel-
jenek el az illető választások ellen. 

Kapóra jölt tehát Zsilinszkynek a szar 
vasi mandátum megüresedése. A kormány 
mást akart Szarvason megválasztatni; de Zsi-
linszky gyorsan felutazott a fővárosba, jeles 
hivét, Szivák Imrét ajánlani a mandá-
tumra. ígérte, hogy mindent meg fog 
tenni arra nézve, hogy Szivák Szarvason 
megválas/.tassék. — Es igéretét be is vál-
to iu . Migirta a famósus kortes-táviratot, 
minőt még Magyarország egyetlen fő-
ispánja sem mert megereszteni, melyben főis-
páni szavát és tekintélyét veti latba Szivák 
Imre mellett. Leveleket irt szarvasi atyaüai-
nak, kérve őket, hogy az Isten szerelméért, 
foltozzák ki Szivák megválasztatásával elron-
gyolódott főispáni tekintélyét. Elküldte cson-
grádi főszolgabiráját a maga hadával kortes-
kedni Szarvasra Szivák mellett. A tény maga 
is páratlan a maga nemében, hogy egy vár-
megye tiszti befolyása, főszolgabirája elmen-
jen korteskedni a szomszéd vármegyébe. Es 
a főszolgabíró nem is ment üres zsebbel; 
elárasztotta Szarvast az ő dirigálása alatt levő 
csongrádi nyomdábau készült aljas pasquillok-
kal, melyek a rágalmaknak egész özönét szór-

ták a Haviár Dániel függetlenségi és 48-as 
párti jelölt melletti szónoklás céljából átrán-
dult Hegyi Antal csongrádi plébánosra és 
lapunk szerkesztőjére. 

De hiába, az ő elátkozott keze itt is meg-
rontotta Szivák Imre dolgát és Szivák elbu-
kott másodszor is és valószínűleg véglegesen. 

Zsilinszky Mihály és Stammer Sándor 
legfőbb pártfogójukat vesztették Szivákban. 
ö volt eltévesztett közigazgatási politikájuk-
nak, a hatalmi visszaélések és hivatali erő-
szakoskodásoknak kimentője a kormánynál; 
ő vetette befolyását latba érettük, valahány-
szor állásuk ingadozott, valahányszor a poli-
tikai bukás szélén állottak. 

Ézt a pártfogót, ezt a támogatót vesz-
tették el a vármegye urai Csongrádon, hol 
Sziváknak buknia kellett Stammer és Zsi-
linszky bűnei miatt. 

A Szivák által tett jó szolgálatokat kí-
vánta Zsilinszky Mihály meghálálni azzal, 
hogy Szarvasra mozgósította vármegyéjét a 
a mellette való korteskedés céljából; de egy-
úttal meg akarta tartani a képviselői székben 
támogatóját, kinek befolyására eleitől fogva 
nagy szüksége volt és még nagyobb szüksége 
lett volna a jövőben. 

De Csongrádvármegye választóinak til-
takozó szelleme, mely az általános képviselő 
választások alkalmával háromszor is emelte 
fel szavát Zsilinszky kormányzata ellen, el-
hatott a szomszéd Szarvasra is ; és ez a szó 
azért volt főkép oly éles fegyver Szivák Imre 
megválasztása ellen, mert Szivák volt ott fenn 
a kormánynál a Zsilinszky Stammer-aera min-
den visszaélésének, személyes üldözésének, 
bosszujok kielégítésének egyik elsőrangú tá-
mogatója. 

A Zsilinszky keze tehát elbuktatta Szar-
vason Szivák Imrét, amint elejtette itthon a 
saját megmentése céljából közigazgatási bű-
neinek cinkosát, Stammer Sándor alispánt. 

A bűntárs, kire minden hibát rá lehetett 
kenni. — a pártfogó, ki a bűnök kimentésé-
ben közbenjárt, már elbuktak. A harmadik, 
kire a bukás sora mihamarább elkövetkezik, 
maga Zsilinszky lesz. © 

Horváth Gyula és Szapáry. 
Mint mult számunkban előre jeleztük, 

Szapáry Gyula ministerelnöknek Horánszky 
Nándor interpellátiójára adott válaszával nem 
lett a „Köln. Ztg." cikke által felidézett in-
cidens befejezve. A képviselőház tegnapi ülé-
sén gróf Apponyl Albert a költsévetés tár-
gyalása alkalmából tartott nagyobb szabású 
beszédének főrészében a ministerelnök vála-
szával foglalkozott és ujolag sürgette, hogy 
ez ügyben az öss^kormány nevében tétessék 
nyilatkozat. 



f. eldtL 

Apponyi gróf beszédére, melyet az összes 
ellenzék élénk helyeslésekkel kisért, grófSza-
páry Gyula szószerint a következőket vála-
szolta : 

Szapáry Gyula gr. miniszterelnök: T. ház! 
(Halljuk! Halljuk!) Apponvi Albert gr. képviselő 
urnák a költségvetésre vonatkozó nézeteire és a 
politikai helyzetet illető veieményére fentartom ma-
gamnak, ha szükségét látom, más alkalommal .íssza-
térni. 

Most a t. háztól amaz ügy miatt kérek szót, a 
me'yek tegnap és ma itt a hazban felhozattak; és 
minthogy ezen felszolalasok ugy tüntetik fel a dol-
got, mintha az adott válasz folvtan a kormanyra 
nézve valami homály maradt volna fenn és azon-
felül azt is mondtak, hogy a kormány bizonyos cselek-
menyeket követett el, a melyek nem helyesek, hogy 
bizonyos illetéktelen kedvezményekben részesített 
egyes egyéneket: ennélfogva bátor vagyok ezen ker-
desre vonatkozólag kötelessegszerüleg nyilatkozni. 
(Halljuk ! Halljuk !) 

Kijelentem a kormány nevében, hogy a jelen-
legi kormány sem a megnevezett képviselő urnák, 
sem bárki másnak illetéktelen kedvezményeket nem 
adott és nem ad. (Helyeslés jebbfelől. Mozgás a bal-
oldalon.) 

Polonyi Géza : Hát az előbbi ? (Halljuk !) 
Szapáry Gyula gr és azért minden erre 

vonatkozo inszinuaciót kénytelen vagyok a legha-
tározottabban visszautasítani. (Élénk helyeslés jobb-
felöl.) 

Minden miniszter és az összkórmány is elvál-
lalja cselekedeteiért a felelősseget 2 felel is, ha nem-
csak altalanos hírlapi közlesekről van szó, hanem 
valamely konkrét adat terjesztetik elő. Ez esetben, 
mondom, minden miniszter kötelessegének tartja az 
illető kérdést tisztázni es felderíteni. 

Ez az, a mit mondani akartam és kérem a t. 
hazat, méltóztassék ezt tudomásul venni. (Élénk he-
lyeslés jobbfelől.) • * » 

Horváth Gyula a »Magyar Hírlap* pén-
teki számában a következő nyilatkozatot teszi 
közzé: 

A „Kölnische Zeitung* közleményéből szárma-
zott tegnapi képviselőházi incidens politikai termé-
szetű resze elintézést nyert, a miről az országgvü-
lesi rovat mindenkinek kellő tájékozást nyújt. Most 
tehát a személyi rész elintézése jön sorra. 

Ha a minisztere nök urnák mai nyilatkozata a 
tegnapi második nyilatkozat neikül lett volna téve, 
alig forgott volna fenn szüksége annak, hogy a kér-
dés szemelyi részével a nyilvánosság elé alljak. Azon-
ban igy kifejezést kell adnom annak, hogv engemet 
e kerdésnek a haz ele hozatalara sem Siapary próf 
személye ellen való aniraózitás, sem az nem vezé-
relt, mimha bárki altai k á'litott erkölcsi bizonyít-
ványra szükségem lett volna. De vezerelt az, hogy 
a magyar parlament tagjainak erkölcsi niveauja el-
!en emelt tamadas el ne hallgattassék, hanem al-
kalom adassék mindenkinek a vad igazolására, vagy 
ha az alaptalan, akkor az illetekes Kormanynak a 
vad alaptalansagnak kimutatasara. A személyes ellen-
szenv befolyása alatt cselekedni és nyilatkozni, ha 
ez barmi okadatolt is, annak, ki az igazsagot akarja 
kideríteni, nem szabad. A miniszterelnök mai nyi-
latkozata utan ellene ma ezen vadat nem emelhetem. 
A miniszterelnök úrtól, mint politikai ellenfeltől, ki-
meletet nem követeltem, sem magam vele szemben 
nem ismertem. Hogy ő nemcsak egyéni, hanem az 
allamtól nyert egesz hatalmát ellenem a közélet, 
mondhatnam az élet minden terén felhasznalja és 
annak teljes erejevei az én megsemmisítésemen 
működik, ezt nem panaszképpen hozom fel, sőt el-
lenkezőleg, e kitüntető megtiszteltetésért teljes ehs-
meressel adózom. Hogy nemcsak ő, hanem kollegái 
es alárendeltjei közül is többen, nemcsak az én, 
hanem verrokonaim, uarataim ellen is, valamint azok 
ellen, akik akar velem, akar a Magyar Hirlap pal 
összeköttetesben allanak, az üldöztetes minden nemét 
megkísérlik és íoganatositjak, ezt is kénytelenségből 
bar, tűröm, a mig türelmem fonala egyszer elszakad. 
Hogy politikailag és társadalmilag boykottirozni igyek-
szik, ezt se veszem rossz néven ; de azt mar nem 
tartoui korrektnek, hogy ugy ő, mint a félhivatalos 
sajtó engem ugy akar föltüntetni, mint a ki Sza-
pary gróf ellen személyes harcot folytatok. Meg ak-
kor is, a midőn egy partban voltam a miniszterel-
nök úrral, nem egyszer, hanem csaknem allandóan 
állottunk nezetelteresek miatt egymassal szemben. 
Most, a midőn oly partnak lehetek tagja, mely a 
miniszterelnök ur politikajaval szemben áll, nincs 
okom és szándékom eddig konzekventer követett 
eljárásomon valtoztatní. A parlamentben éppen ugy, 
mint a Magyar Hirlap-ban tamadom a kormanyel-
nököt, a politikust; az egyent nem állott és nem 
all szandekomban tamadni, csak ha ón vagyok meg-
támadva, akkor védem magamat. 

SZENTESI LAP. 

Mielőtt e megjegyzéseimet befejezném, a »Nem-
zet- mai vezércikkenek ket állítását kell az igazság -
sagnak megfelelőlegre kt fikalnom. Ugyanis a „Nemzet-
vezércikkírója azt allitja, hogy a szabadelvű párt 
annak idejében személyem ellen felhozott két kon-
krét vaddal szemben megvédelmezett, tekintet nél-
kül arra, hogy fogok-e én ezért elismeréssel adózni, 
vagy nem ; mert ez kötelessege volt. Az egy.k eset 
vonatkozik a csongrad-tisza-maros-kőrösi kormány-
biztosságomra, a midőn ellenem az a vad emelte-
tett a sajtóban, hogy az érdekeltek vagyonát könv-
nyelmüen és nem elég tisztán kezeltem volna. E 
konkrét vaddal szemben ezen vadnak illető közzé 
tevőjet, Kass Ivor báró baratomat kértem fel arra, 
hogy ő alakítson egy juryt az országgyűlés tagjai-
ból, magara részéről csak azt az egyetlenegy Kikö-
tést tévén, hogy e juryben kormánypárti, a ki sze-
raelyera iránt esetleg részrehajlassal volna vadol-
ható, részt ne vehessen, ó kerésemnek inegfelelőleg 
ezen jurybe beválasztotta Irányi Dániel, Károlyi 
Sándor gróf és Ernuszt Kelemen képviselő urakat, 
kiknek Kass Ivor báró a neki beküldött vádpontokat 
felsorolta, én pedig a kormánybiztossagnak e vad-
pontokra vonatkozó hivatalos adatait terjesztettem 
elős ezen urak egyhangú határozattal kimondották, 
hogy a vadaknak legkisebb alapja sincsen és éppen 
eljárásom altal az érdekeltség elismeresére és köszö-
netére érdemesitettem magamat. 

A másik eset vonatkozik a bulgáriai sószálütásra. 
Orbán Balázs baro, néhai kepviselőtarsam, honnan, 
honnan nem nyert információk alapján, a ház nyílt 
ülésében azzal vádolt, hogy a kormánytól jutalom-
képpen egy sószailitási ügyletet nyertem volna. Miután 
mar ez ügyben a pénzügyminiszter YVekerle Sándor 
ur, egyszer nyilatkozott, másodszori felemlitésnél e 
kérdésnek Orbán Balázs báró kepviselő ur vadjait a 
haz ülesében oly módon utasítottam vissza, hogy ő 
ezért szemelyes elégtételt kert tőlem, a mint azonnal 
meg is adtam. De az ügyet ezaltal befelyezettnek 
nem tartottam, hanem magam kertem annak az 
összeférhetetlenségi bizottsághoz való utasitásat. Az 
ügyben az összeferhetetlensegi bizottság és nem a 
szabadelvű part döntött. 

Az én leifogasom szerint a vádak és rágalmak 
ellen nem a partok, hanem egyedül és kizarolag a 
félremagyarazhatlan és félreérthetetlen igazság kepe* 
megvedeni azegyént. Maganbecsületében, tisztességében 
megtamadni még legkérlelhetetleneb, ellenfeleimet 
sem szoktam. Minden tamadasért, mit mások ellen 
intézek, helyt állok, ha szándékom ellenére igazság-
talanságot követek el, bocsanatot kérek és azt hely-
rehozni igyekezem s e szokásomtól még az sem fog 
eltéríteni, hogy névtelen veszett kutyakat uszítanak 
ram azok, kik nyíltan megtamadni vagy nem tudnak, 
vagy nem mernek. 

Horváth Gyula. 

Kenyér. 
Mottó: A ki masnak vermei ás, 

maga esik bele. 

Az árvamegyei Ínséges tótok most a nap hősei, 
velük érez most az egesz ország párt-, vallás- és 
osztalykülönbseg nélkül melegen, értük folynak a 
gyüjtesek, értük tancol a fiatalsag, ugy, hogy az első 
éhség csillapulván, azt tartjuk, koránt sincsenek oly 
elkeseredett hangulatban, mint más tótok, kiknek 
kalacsuk van ugyan bőven; de sok egyéb hiányzik a 
kellő elégedettségre szükséges dolgok közül. Legalább 
ezt bizonyítja az árvamegyei ínségesek felsegélye-
zésere kiadott jótékony lapban, a „Kenyér'-ben 
Zsilinszky Mihály főispán altal közzétett „Töredékes 
gondolatokénak ismert eszmeszörny, mely szerző ke-
délyvilagának hú tükre lehet. 

* * 
* 

Töredékes gondolat . 
A népvezérekben rendesen az •mberek szine és 

szemetje öszpontosul. Miért van az, hogy a népbo-
londitók népszerűbbek, mint a népboldogitók? Azért, 
mert az együgyűek mindenütt szamosabbak, mint az 
okosak. Az önzők erősebbek, mirt az önzetlenek. A 
demagóg, ki az együgyűeket a maga részére kizsák-
mányolja, mindig több, mint az allambölcs, ki az 
okosakkal mindnyájuk javara dolgozik. A történelem 
azt bizonyítja, hogy az emberiségnek legnagyobb 
csalói és rombolói, a kényuralmak és hamis vallások 
alapitóí, olyan népvezérek voltak, akikben magas 
értelemmel aljas vagyak egyesültek és akik a csalást 
és amitást erénynek tudtak feltüntetni a tudatlan 
és hiszékeny tömeg előtt. 

Zsilinszky Mihály. 
* * * 

Ki nem látná e sorokban a félreismert nagyság 
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elkeseredését, a népboldogító világfájdalmát, ki min-
dent elkövet az emberiség javára; de akit az egyugyu 
nép felreisraer. Ö, a nagy állambölcs, ki az okosakkal 
mindnyájok javaért dolgozik s magáról meg nem 
feledkezik, — ellenfelei a demagógok, kik a népet 
rossz útra terelik. 

A nagy Zsilinszky az emberiség szine, ellenfe-
lei pedig annak szemetje. Csak szép az a szerénység! 
Kivált mikor bevallja, hogy az önzők erősebbek, mint 
az önzetlenek ! Már aligha nem ugy lesi, oh meg-
testesült önzetlenség; az önzők igenis erősebbek, s 
kiteszik a szűrőd közhasznú működésed teréről, oh 
nagy állambölcs! 

* * 
* 

A példabeszéd: „Adj a tótnak szállást, kiver 
a házadból" — fordítva ütött be a nagy állambölcs-
nél. Saját tót fészkében verik meg csúfosan. Amiből 
az látszik, hogy a tótok között sem sokkal népszerűbb, 
mint a szomszéd varmegyében, pedig mennyit tett 
értök életében: megalakitotta a csabai népbankot, 
most meg a szarvasiaknak olyan képviselő-jelöltet 
ajánlott, ki az egyik mellényzsebéből félmilliót, másik-
ból negyedmilliót szokott áldozni a kerületéért. Hogy 
még se kellett: mutatja a nagy állambölcs befolyása. * * 

• 
Pedig dolgoztak érte erősen. Mintha csak a 

„Szentes és Vidékétf-nek Zsilinszky által irt, vagy 
suga]mazott cikkeit olvasnók, oly irmodoru plaká-
tokkal fogadta a szarvasi kormánypárt a választás 
alkalmából a kerületbe érkezett ellenzéki képviselő-
ket ; de legkivált Sima Ferencet, s ha lehet, még 
¡nkabb Hegyi Antal csongrádi plébánost. Ezen csúf 
förmedvényekből, melyeket különben mar a szen-
tesi képviselőválasztásoól ismerünk, — hiszen itt is, 
ott is a mosolygó képű Ézsau szőrös keze műkö-
dött, — közlünk egyet a közönség általános épülé-
sére, jobban mondva felderítésére. 

A jeles nyomtatvány, melyet különben az a/t 
kioocsájtók nem irták alá, s amelyre még a nyomdász is 
röstellette nevét ala nyomatni, igy szól: 

„Szarvasiak! Polgártársak ! 
Vándor apostolok jöttek közétek, hogy felza-

varják, felköltsék a gyűlölséget, viszályt !• 
Hegyi Antalnak hivják az egyiket, pap volna ; 

de az igét ököllel hirdeti, s mert az Isten házában 
plebánus létére verekedett, Ő napi börtönre ítélték. 
Hogy mi fajta ember, le vun irva a Csongrádi Uj-
sagban szórói-szóra igy: „Piszkosabb rágalmazó 
még eddig papi talárt nem viselt, mint Hegyi Antal 
csongrádi plebánus. Nincs ember, a ki ezen, csu-
hába bujt arcatlan hazudozótól a legmélyebb meg-
vetéssel és undorral ne fordulna el.* 

Sima Ferenc méltó társa, kit — hogy egye-
bet ne mondjunk — Szentesen, lakóhelyén kicsap-
tak a kaszinóból. 

No hát ilyen urak ajánlatára szorult Haviár 
Dániel u r ! 

Ne hagyjátok magatokat elámítani, ne hagy-
játok magatokat megijeszteni. Bátran, emelt fővel 
gyakoroljátok szavazati jogotokat, — a törvény 
megvédi a békés, igaz polgárokat, kik lelkesedve, 
meg nem tántorodva ott állanak a zászló körül, 
melyet a szarvasi választók többsége tart magasra 
emelve, s a melyre az van írva: Éljen dr. Szivák 
Imre! 

A ki erős, az nem kiabál! Régi dolog, hogy 
a ki haragszik, szitkozódik, annak nincs igaza. 

Jöjjetek csütörtökön megválasztani Szivák Im-
rét, az ő aiadalához van kötve városunk nyugalma, 
békéje, haladása, felvirágzása. Éljen dr. Szivák Imre!* * * 

Nos hát, Hegyi, ki az evangéliumot ököllel hir-
deti, Szarvason is meguntatta ökleit s alaposan el-
döngette a szabadelvüpárt köpönyege alatt rejtőző 
pákulicokat, Zsilinszkyt és az ő drága barátját és 
pártfogoltját, Szivákot, aki — ugylátszik — e párt-
fogást már szívesen elengedné; mert azzal szolgált 
rá Hegyi plébános azon jó akaratú ígéretére, hogy 
bárhol lépjen fel az országban, nyomon követi és 
felveszi ellene a harcot, már pedig Hegyi szavának 
all s igy Szivákot a főispáni pártfogás aligha örökre 
ki nem buktatta az országházdól. 

Hát Sima ellen a kaszinó kigolyózását hasz-
náljuk fel, ugy-e, tisztelt pákulicok, pedig ugyancsa^ 
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védtétek ezt a felfogást, hogy a szentesi kaszinó Yá-
lasztmanya nem tartozik elégtetek adn : a kigolyó-
xottnak; mert az csak olyan polgári testület, mely 
tagjainak lovagiassagat nincs hivatva ellenőrizni. — 
Hat Simát megrójjatok ugy-e, hogy hivatalos órait 
elmulasztja, midón az ellenzeki jelöltek mellett jar 
korteskedni; de a csongrádi főszolgabíró, ha megy 
tizedmagaval, annak szabad, az jól teszi. Ilyen a ti 
ketfele igazsagotok. 

• • * 

Dühösek a tisztelt pakalicok, elkeseredett ó 
meltohaga is, mint a fenti szemelvenjekből latszik. 
E tehetetlen düh sokszor komikus nyilatkozatokban 
tör ki, mint paldaul mikor a szarvasi szabadelvű 
csőcselek Simát es Hegyit meghajigalni akarta volna, 
vagy mikor egy elkeseredett tót, — de nem az éhe-
sek, hanem a jóllakottak közül, — botjavai hado-
na^va, igy kiáltott Hegyire: 

— Maga hogy mer ide jönni, hiszen maga be 
van zarva? 

— Édes atyamfia! — telelt neki csendes mo 
solylyal a humoros páter, — ha en most be volnék 
zarva, hat nem volnék Szarvason. 

S az atyafi szentül meg leven győződve Hegyi 
allitasanak >alosagarol, lehorgasztott tővel odább alít. 

* * 
* 

No igen, ha be lennének zarva Sima és Hegyi, 
akkor valahogy csak megbirkóznátok velők, ugy-e 
hős pakuhcok? — Jo is lett volna a tapei válasz-
táskor ugy-e, nagy allambölcs, ha Sima be lett volna 
csukva)* Hirdettek is tápéi híveid, hogy Simát negy 
nappal a valasztas előtt becsukatjak parbajvetseg 
miatt, sőt mar Eresztettek is a kerületnen, hogy 
börtönt ü l ; de hogy fi iért? azt nem tartottatok 
szükségesnek megemliteni. 

Csak azt felejtettek el a jó urak a becsukasi 
jámbor szándékhoz hozzátenni: ,De csak ugy, ha 
lehet.* 

* * » 

A szarvasi szabadelvű part azt hirdette, mikor 
az első valasztaskor Csaky gróf győzött, hogy fel-
szabadultak a babyloni fogsagbol. Nos, Sima es Hegyi 
visszacsuktak Zsilinszky ur hiveit a babyloni fogsagba. 

Aliquis. 

Helyi és megyei hirek. 
— P á r b a j ü g y a szegedi törvényszék 

e l ő t t . Folyo ho :2-án, szombaton tartatott meg a 
vegtargyalas a szegedi törvényszék büntető tanacsa 
előtt a mult év nyaran Tóth Kalman es Székely 
Laszlo közt megtörtent pisztoly-parbaj ügyeben, 
melyre tudvalevőleg azon szóváltás adott okot, mely 
a nevezettek kőzt azon alkalomból folyt le, hogy 
Tóth Kálmán Uanfaivi Lajost, a .Szentes és Videke* 
tarsszerkesztőjet bottal elverte. A királyi törvényszék, 
mint taviratilag értesülünk, mindkét parbajozot egy-
egy havi allamtoghazra itelte. Az itelet ellen mindkét 
vádlott felebezéssel élt. 

— A s z e n t e s i 4 8 a s n é p k ö r f. évi ápril 
hó 18-an, azaz húsvét második napjan, egynegyed-
részben a felvidéki insegesek javara, jótékony celu 
tancvigalmat rendez. Belepti díj szemelyeakmt öü kr. 
Kezdete 7 órakor. 

— M é r t é k a l a t . A sorozás harmadik és 
negyedik napjan is kitűnő emberanyag került a mer-
tek ala, amennyiben a megvizsgált óól hadköteles 
közül katonai szolgalatra összesen ló — ezek közül 
í vidék. ílletősegü — tálaltatott alkalmasnak, 

April 1-en, vagyis a sorozás harmadik napján 
a II korosztályból 158—350 sorszámig es a III. kor-
osztály 1—147 sorszámig került mertek ala, ezek 
közül besoroztatott a közös hadsereg ujoncju ale 
kaba 43, a honvédséghez 3 hadköteles. A besorzot-
t&k a következők: 

II. korosztályból : Nagy Mihály, Fülöp János, 
Berényi Peter, Kiss István, Pager Ferenc, tíere Jó-
zsef, Dósai-Molnar Ferenc, Nagy József, Fehér Pal. 
Takacs Pal, Tarnóci János, Tarnóci Ferenc, Berezvai 
Ferenc, Nemeth Ignác, Szász Sándor, Kozma Imre, 
Tóth Sándor, II., Makai-Kiss Imre, Kajtar József, 
Farkas István, Bartus László, Gomoos Ferenc, Ke-
resztúri Sándor, S pos Lajos, Dósai Molnár Imre, 
—III. korosztályból: Böszörményi Sándor, Csordás 
János, Kovács József, Török Imre, I., Nemeth György, 
Papp Lajos I., Dőmsödi Fr gyes, Öröm János, Varga 
litván, Töröcaik János, Posta Miüaly, Demeter Fal, 

SZENTESI LAP. 
Vas M'hály, Regőci György, Surányi János, Tóth 
Vendel, Dosai-Moinar János, I., Vecseri Sándor a 
közös hadsereg es Pap Sándor, Dunahati-Meszaros 
József, Lévai József, a honvédség ujoncjutalekaba. 

A negyedik napon (april 2.) a III. korosztály 
1 ¿0—319. számig került mértek alá. A helybeliek 
közül bevált 25, a vidéki illetősegüek közül 2, vala-
mennyi a közös hadsereg újonc jutalekaba. A be-
sorozottak a következők : 

Jano Pal, Molnár Sándor, Oroszlán József, 
Száraz János, Bihari István, Répa Sándor, Kovács 
Bahnt, Udvardi Sándor, Kaliska Pál, Szabados Pal, 
Patak. Sándor, Faragó László, Bonnaz János, Szabó 
Sándor, Kormos Sándor, Cakó János, Vranka Lajos, 
S^abits László, Tóth József, Kiss Sándor I., Mészá-
ros Gyula, Vas Imre, Zeke Sándor, Darabos Szil-
veszter, Kalman Imre. Vidéki Ílletősegü Micsó János, 
Emánuel Manó. 

E szerint besoroztatott összege 170, fölül vizs-
galatra küldetett 6 hadköteles. 

— H a n g v e r s e n y . Ilubay Jenő hegedűmű-
vész, az orsz. zeneakadeuiia tanara, V.-Maryó Celia, 
a népszínház tagja es Bodó Alajos közreműködésé-
vel f. évi april ho 7-en, a Kass-szálló nagytermé-
ben, az orsz. vereskereszt egyesület szentesi fiókja 
javára hangversenyt rendez. Jegyek előre valthatok 
Banyai Jozset utódai kereskedeseben. Helyarak: 
számozott ülőhely 2 frt, szamuzaLan ülőhely 1 frt 
50 kr, a lóhely 1 írt. Hangverseny utan tanc kö-
vetkezik. 

— V a k t ü z . Ma éjjel 11 órakor a torony-
őrök a IV. tizedben tüzet jeleztek. Az éjjeli nyugal-
mából (elzavart lakossag a harang vészkongásara 
tüve tette az egesz Kísért; de szerencsére tüzet se-
hol sem tálalt. A toronyőr a megmondhatója, mitele 
latoniányra kongatta telre a harangot. 

— A s z e g v á r i i z r a e l i t á k , — mint onnan 
lapunknak írjak — martius 26-an a felvideki Ínsé-
gesek nyoinoranak enyhitesere punmbalat rendeztek. 
A minden izeben sikerült, kedélyes mulatsagon, mely 
az insegesek javara 3 irtot jövedelmezett, a többek 
között a következők vettek reszt: Barany Rozika, 
Kolin Lujza, Weinstein nővérek, Surányi Katica, 
O.osz Erzsike, Teruai Franciska, Rác Anna, Vince 
Mariska stb. 

— H a l á l o z á s . Ritka becsületességű, talpig 
derék embert, jó hazatit es csaladapat helyeztek f. évi 
martius hó 27-en öiök nyugalomra a szegvari sír-
kertben. i lajdu Istvánnak nivtak az illetőt, akinek 
egyedüli es legtöbb vagya v J t hazank nagy tiut, a 
magyar szabad*agharc tel stenet, Magyarorszag egy-
kori kormányzóját, Kossuth Lajost turiui maganya-
ban színről-színre lathatni. A i. nyár íolyaman szán-
dékozott a nagy remetehez kizarandokolni gyalog-
szerrel ; mert az utazas költsegeire nem rendelkezett 
felesleges pénzzel. Sajnos, e szandekaban hirtelen 
bekövetkezett halala megakadalyozta. Munkaközben 
erte utói a hala! s ugy talaltak meg a kontrái töi-
dek között, i lajdu latvau 51 eves, egyszerű, szegeny 
töldmuukas volt s a messze töldön jo izu humorá-
ról es ritka becsületessegeről volt ismeretes. Özve-
gyet es kilenc arvat hagyott hatra. Temetesen a 
szegvari függetlenségi parton kivül az 184b as—49-iki 
honvedek is testületileg es zászlóik alatt jelentek meg. 
Nyugodjék békében s legyen könnyű neki a draga 
hazai töld, melyet kikéből szeretett! 

T r a g i k u s e s e t történt Dorosman. Boldog 
szerelem köiotte össze Balog János dorosmai birtokost 
Zadori Viktória szép, 19 eves hitvesevei, a kivel csak 
nehany hónappal elóbb esküdött örök hűseget. A 
tiatal asszony hirtelen beteg lett, fejtifuszt kapott s 
rettenetes lazban éjfélkor, mikor körülötte aludtak, 
kiszokott a hazbol es az udvaron levő kútba vetette 
magat. Az előbbi éjszakakon virasztassal elcsigázott 
térj tőlebredve, észrevette, hogy hitvese nincs a szo-
babau, de mire kitutott az udvarra, a boldogtalan 
asszony mar megtulladt a kútban. Reggel 6 orakor 
húztak ki a hideg vízből. 

— T á r c a közleményünk befejezése térszüke 
miatt lapunk jelen számából is kiszorult, miért is 
szíves einezest kérünk. 

Irodalom. 
K e n y e r . 

— Alkalmi lap az árvamegyei ínségesek javara. — 
A vasarnap megjelent össszes fővárosi újságok viszhang-

zanak attól a sok dicserettól es elösmerestől, melylyel a .Ma-
gyar Gemusz'-nak .kenyér" cirnü emleklapját fogadtak. 

Valóban oly fenyes e lap, a milyen még magyar nyel-
ven nem jelent meg, akar a külső kiállítás díszét tekintjük. 

Ha nem a legnemesebb intentioktól vezéreltetve, jóté-
konycelra jelent volna meg ez az emléklap, meg akkor is azt 
kellene írnunk, hogy a szellemnek e gazdag kincstára nem 
hianyozhatik egyetlen elókelö csalad asztaláról sem. 

A v Magy ar Géniusz,- mely ezt a nagy értékű diszlapot 
ingyen küldi előfizetőinek (nem előfizetőknek ára 1 frt), ugyan-
csak bebizonyítja, hogy hétről hetre mindinkább beváltja a 
hozza tűzött nagy igenyeket, s ma már páratlanul áll az illusz-
trált lapok között. 

A lap élen József főherceg köveUezö sorai olvashatók : 
„Busul hazánk vadregenyes, havas bércektől övezett szép vi-
dekenek szegeny, de szorgalmatos népe, mert eltagadták tőle 
a zord idö es a föld sanyarú termése, egy évi keserves mun-

i kának gyümölcseit es a nyomor legerzókenyebbike; ax ébség 

38. oicái. 
gyötri felsővidékei atyafiainkat. De ne féljelek, adott az isteni 
gondviselés kies alföldi rónáinkon annyit, hogy osztozkodhatunk 
veletek adig is, inig a meleg nap újra megerelteti völgyeitek-
nek most árva, hóboritott hantjainak csiráit. Ne sirjatok ! élnek 
meg és szeretnek magyar rokonaitok.-

Írók, vers- és prózaírók 137-én adtak közleményt az 
emlekszáinba (Marki Sándor egy Liszt-reliquiát is.) Rajzot 19 
művészünktől találunk a füzetben. 

A füzethez külön mellékletként van csatolva Mária fő-
hercegnő, József főherceg leányanak igen szép rajza. A rajz a 
fiumei főhercegi kert egy részét ábrázolja kilatással az öbölbe. 

A .Magyar Géniusz', mely már a mult szamában meg-
kezdte közleni a himeves Írónőnek, tíenickyné Bajza Lenkének 
, ö t órakor* cimü nagyhatasu regenyet, a regeny elejét minden 
újonnan belépőnek megküldi. — A fenti sorokhoz a magunk 
részéről még csak azt jegyezzük meg, hogy a .Magyar Géniusz* 
a húsvéti ünnepekre közleinenyeit színes illusztratiókkal fogja 
díszíteni, — előfizetési ára félevre 5 frt, negyedevre 2 frt 50 
kr. Az előfizetési pénzek a .Magyar Géniusz- kiadóhivatalába, 
Budapest, kerepesi-ut 14. sz. küldendő. 

A „Vasárnapi Újság" március ¿7-iki száma 14 képpel, 
a következő tartalommal jelent meg: „Feher Ipoly, az uj 
pannonhalmi főapát." Arckeppel. — ,.Az erkezö gólyák.44 Köl-
temeny Apostol Bertalantól. — „Az ál-rajkó.44 Szinészhistória. 
Irta Zöldi Márton. — „Tavaszkezdet a pusztán.44 Szívós Bélától, 
— „Párbaj a tengeren,44 Angol elbeszélés. Irta Goodman G. 
1. Keppel. — „Az 189-2-iki nagy haboru.44 keppel. — A ma-
chaulti ütközet. A mémet lovassag tamadasa a francia gyalog-
ság négyszögei ellen. — „Az árvamegyei Ínségesekről.44 Jantyik 
Matyas, a Vasárnapi Ujsagnak az inseges vidékekre kiküldött 
rajzolójának eredeti rajzaival. 1. Inseges csalad szobaja Revis-
nyen. 2. Jobbmódu parasztház belseje Dubovan. 3. Kanyaróban 
fekvó gyermek. 4. Inseges totok Zaznvan. 5. Élelmi szerek ki-
osztasa. Ö. Öreg tót asszony Erdödkerol. — „Rajzok a képvi-
selőházból : Az elnöki szek." 4 keppel: A képviselőház el-
nöki szeke es környezete lüö7-ben, l&üy ben, lSÖó-bau és ma, 
48 országgyűlési kepviseio arckepevei. — Tavaszi divat. Kép-
pel. — irodalom es művészet; Közintezetek es egyletek; Sakk-
jatek ; keptalany, stb. rendes heti rovatok. A, Vasarnapi Ujsag* 
elotizetesi ara negyedevre 2 frt, a .Politikai .Újdonságokkal* 
együtt 3 frt, — Ugyancsak a Frankliu-Tarsulat Kiadihivatalaban 

(Budapest, egyetem-utca 4. sz,) megrendelhető a „K.-pes Néplap* 
legolcsóbb ujsag a magyar nep szamara felévre 1 írt ¿0 kr. 

¿ L ü A L T A K N É V S O R A . 
Szentesen, 1892. martius ¿7-töl április S-ig. 

— Juhász János, 9 éves, tüdőlob. — Ribarik Katalin, 
55 éves, tudovész, — Arnóth Lídia, 3 hónapos, bélhuruL — 
bagi Rozalia, 7 éves, roncsoló toroklob. — Garai Ferenc. 41/! 
eves, veselob. — Csúcs József, 2 éves, hártyás gégelob. — 
Hajdú Maria, 38 eves, tüdő vesz- — Felegyhazi-Török Borbála, 
03 eves szívbaj. — Abonyi-Tóth Ferenc 18 éves, tüdővész. — 
Kovács Lajos, ti eves, tudohurut. — Horváth Sándor, 80 eves, 
ongyilkos, akasztás altal. — Czinka Mária, 5 éves, tüdölob. — 
DoOrai Zsuzsanna, ¿4 eves, tüdovesz. — Szalontai linre, 3tys 
eves, veselob. — .>oos Zsuzsanna. 83 eves, végelgyengülés. — 
Mucsi Imre, 33 eves, tüdővesz. — Dudas-Szabo Eszter, 9 éves, 
roncsoló toroklob. — Sinka-Szabó Lajos, i1/» éves. roncsoló 
toroklob. — Szabó Erzsebet, l8 / i eves, tüdóhurut. — Dobos 
Erzsébet, 7 honapos, bellob. — Pohanka Julianna, 1 eves, — 
tudohurut. — Tivrik Pal, 3 hónapos, belhurut. — Mácsai Anna, 
lt> eves, tüdővész. — L)udas-Sza.)ó Erzsebet, 3 éves, roncsoló 
toroklob. Kreter Jozefa, 7 eves, roncsoló toroklob. — Dudás-
Szabo Mana, 7 eves, roncsoló toroklob. — Paszti Juliánná, 3 
eves, roncsoló torokiob. — Kiss Maria, 2 éves, roncsoló torok-
lob. — Nemes Maria, Ü éves, tüdülob. — Kornó József, 41 
éves, tüdővesz-

Szerkesztői üzenet. 
Csanyi levelezőnknek. Lapunk jelen szamából terszüke 

miatt kimaradt. Jövő szamunk hozza, 

Filó Jánosné úrnő 
I. t. 189. számú házánál több szoba, konyha, 
cselédszoba esetleg bútorozott hónapos szoba 
vau f. évi Szent-György uaptól haszonbérbe ki-
adaudó. — Ugyanott vetui való tavaszi árpa, 

zab és kukorica vau eladó. 3V4 

Hirdetmény. 
A város tulajdonához tartozó tul a kur-

cai f ü r d ő h á z , felszerelméuyeivel együtt, f. 
évi a p r i l 1 2 - i k é n délelőtt 10 órakor, a 
tanácsterembeu tartandó nyilvános szóbeli 
árverésen haszonbérbe fog adatni. 

Felhivatnak bérleni kívánók,, hogy a ki-
tűzött időben a tanácsteremben, — hol a 
feltételek a hivatalos órák alatt naponkint 
megtekinthetők — kellő bánatpénzzel ellátva 
jelenjenek meg. 

Szentes, 1892. april 2. 
1—2 N a g y Imre, 

tanácsnok 

Zuckerman Károlynak 
jó minőségű saját termésű b o r a van eladó. 
Ugyauaunak a mesterszállási pusztán öt darab 
jószígoak való lcgelüje van nyárihasználatra 

kiadó. 
Dóci János 

kispiaci I. t. 359. szimu hár.a eladó ; érte-
kezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

l e g * j o " b T D m i n ő s é g n i 

m á r c i u s i s ö r 
friss töltés t n k i rha tó : 

Bur ián József , 
fűszerkereskedésébeu Szentesen, 
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A 
Meghívás. 

-vusía takard 
1892. évi április hó 9 én délelőtt 9 órakor 

saját házában tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
a t. részvényeseket megbivni van szerencsém. 

Szentes, 189:2. mártius 30-án. 
Fekete Márton, 

elnök. 

Tárgysorozat : 
1. A felügyelő bizottság jelentése Garai 

Imre társulati pénztárnok által okozott károk 
ügyében. 

2. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
két részvényes tag megválasztása. 

Jegyzet: 
A/ alapszabalyok 26. g-a érteimében a szavazni 

kivanó részvényes az erre szükseges igazolvanyt a 
közgyűlést megelőző 8 nap alatt az intézet hivatali 
helyisegében átveheti, ha uiagat a közgyűlést meg-
előzőleg legalabb 30 nappal sajat nevere irt resz-
venynyel igazolta. 

Neumann Jónás 
IV. t. 243. számú Négyesi János féle háza 
kedvező feltételek mellett eladó, esetleg haszon 
bérbe kiadó; értekezhetni a tulajdonossal felső-

párti Dósai-féle saját házában. 1V3 

Nagy-Balog Imre 
111. t. 222. számú háza szabad kéjből, ked-
vező teltételek mellett eladó; értekezhetni a 

tulajdonossal a fenti szám alatt. 1V2 

Értesítés. 
Van szerencsém a n. é. közönség szives 

tudomására hozui, miszerint a felsőpárton, 
Kovács János mészáros házában 

l i o r - es p á l i n k a - m é r é s t 
nyitottam, hol is mindenkor kitűnő italok 
kaphatók. 

Bor literje 35 kr. 
A n. é. közöuség kegyes pártfogását kérve, 

vagyok tisztelettel 

Antalfl István, 

A Vöröskereszt-Egylet Erzsébet kórházának cognakszállitója. 
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Círóf Esterházy Géza-féle 
C O G N A C 

orvosi tekintélyek által ajánlva, felette kellemesen és jól 
izük, minőség tekintetében bármelyik francia gyártmány-
nyal versenyezhet, ára pedig sokkal olcsóbb. 

Különlegesség 

* * * * COGNAC, 
mindenütt kapható. 

GYÁR: ANGYALFÖLD. 
Megrendelések intézendők: 2—20 

Gróf Esterházy Géza, 
központi irod* B u d a p e s t , külső vaci-ut 23. 
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L i p c s e , 1892. nagy a r a n y é r em. 
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veg vászon 5 frt! Egy vég kanavász 6 Irt! 
Üzleti értesítés! 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomasára hozni, miszerint a kis-
pácon sajat I azamban levő 

r ő f ö s é s d i v a t á r u ü z l e t e m e t 
a mai kor igenyeinek teljesen megíelelőleg, uionnan berendeztem, különös gondot 
forditvan tavasz i i d é n y r e szükségeltető d i v a t s z ö v e t e k és m o s ó k e l m é k r e , 
valamint mindennemű v a s z o n n e m ü e k , k a n a v á s z o k es f e s t ő k r e . 

Egy probavasarlassal mindenki meggyőződést szerezhet maganak, hogy főtőrek-
vésem a n. é. közönség megelégedését kiérdemelni. 

Egyúttal felhívom a közönség figyelmét a legkitűnőbb minőségű s z e g e d i l i s z t -
j e i m r e , melyek nalam a következő arakon kaphatók: 

0 1 2 3 4 5 0 stb. 
lü 15b/4 15i/a 15 14b/4 14i/a 13 kr. kilóként. 

K Z i t T j m ő r é t e s l i s z t : 
Mi ión a n. e. kozónsegnek irantam vaio edd gi mzalmaért hálás köszönetet 

mondok, kérem, hogy azt a jövőben is fenntartani es üzletemet nagyrabecsült partfo-
gasaba reszeltetni kegyeskedjék. Kiváló tisztelettel 
4 - 5 ifj. VAÍ\GA IMRE. 
Paplanok minden szin és nagyságban. 2 frttól! 
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Van szerencsém a t. közönsép becses tudomására hozni, hogy a magas borárak dacára 

s a j á t s z ü r e t e l é s ü b o r a i m 
árát, összes korcsmahelyiségeimben tetemesen lejebb szállítottam. — Nevezetesen: 

a Dósai- fé le saját házamnál , 
a „Szarvas"-hoz c ímzet t vendéglőmben (vásárhelyi utca), 
a P á l Sámuel - fé le Ecseri-hazban, 
a P á s z t i János-féle vásárszél i házban és 
a Kovács János mészáros házában (felsőpárt) 

e boraimat l i t erenk int 35 kr., két decis poharakban 7 krér t m é r e t e m ki, h e k t o l i t e r e n k i n t 
pedig sokkal olcsóbban is. 

Ugyanitt : Kitűnő érmelléki bor, fehér, literje 50 kr. Villányi és ménesi, vörös, literje 60 krért kapható. 
4 1 . . . ! £ z t e l t k ö z ö u * é 8 meggyőződést szerezhetett már magának arról, hogy boraimat és a nálam kimérésre kerülő 

italokat általában mindenkor tisztán kezelem. 
Üzleteimet eddig tapasztalt szives pártfogásukba ajánlva, vagyok 2—3 

Szentes, 1892. március hó. tisztelettel 

Neumann Jónás. 

SwnUs, 1891 Nyomatott Sima Fsrsnc gyoruajtóján 




