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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A Bach-korszak lovagjai. 
Stammer Sándor 40 évi érdemes szol-

gálata után elbúcsúzott a vármegyétől és a 
vármegye nagylelküleg beszámította nyugdi-
jába még a Bach-korszakban viselt hivatalos-
kodását is. 

A megyei pártnak még a halottjai is be 
voltak rendelve, s ott láttuk az ezen irány-
zathoz tartozó még oly embereket is, kiket 
talán soha nem látott senki a megyei köz-
gyűlésen. 

Az ellenzék nem volt egész erejével kép-
viselve ; mert arról nem volt tudomásuk az 
ellenzékhez tartozó képviselőknek, hogy a nyug-
dijválasztmány Stammernak még a Bach-kor-
szakban viselt hivataloskodása után is ki akarja 
a nyugdijat terjeszteni, — s bár a képviselő-
testület ezen része Stammert semmiféle nyug-
díjra nem tartja méltónak, mind a mellett az 
volt már előre a megállapodás, hogy ne 
tétessék az alispán nyugdíjaztatása ellen semmi 
kifogás, hadd menjen útjára nyugodtan, — 
elismerés ugy sem kiséri őt nyugalomba, ha-
nem a közönség nagy részének megvetese. Az 
ellenzék tehát jó részt már előre ugy volt, 
hogy engedi Stammert félrevonulni szó nélkül, 
hiszen ki állaná útját egy rosz szellem mene-
külésének ? 

Természetes, hogy ez a magatartás Stam-
mernek jogos és törvényes határidők között 
mozgó nyugdíjaztatására vonatkozott, szó se 
lévén arról, hogy ez az ember még arra az 
időre is nyugdiijal láttassék el, amely idősza-
kot nem a haza és a nemzet érdekéből, ha 
nem egy absolut hatalom iránti nemzetelle-
nes érzelem kielégítésére szolgálta le. 

Ma, mikor már tudják a megyei képvi-
selők, hogy mit határozott a megye, hogy 
Csongrádvármegye többsége miként glórifikálta 
a szomorú emlékű absolut hatalom egyik hű-
séges szolgájának hivatali működését: azok, 
kik ezt előre nem is sejtették, megbotránkozva 
sajnálkoznak a felett, hogy a gyűlésen részt 
nem vettek. 

Különben is ez hiába lett volna; a mai 
többség sárga-fekete lelkiismerete szépen el 
fér a Bach-korszak önkényuralmának zsámo-
lyánál, sőt csak itt érzi jól magát; mert csak 
innen lehet várni a jutalmat és elismerést; en-
nek úgyis megszavazna mindent; mert hiszen a 
nemzet az szegény, az nem adhat semmit 
maholnap senkinek, még hivatalt se; mert 
kerülnek Bach korszakban nevelkedett alispá-
nok, kik gyalázatos módon gázolnak végig a 
nép választási jogán, s osztogatják a népjog 
rovására a hivatalokat, tehát ezt a hatalmat 
kell szolgálni és egyet kell rúgni a nemzet 
legnemsebb érzelmein. Ez a fő ma, hogy ha-
ladjunk, s igy a mai többség ugy is elvitte 

volna lelkiismeretét a Bach-korszak oltárára, 
ha a megye egész ellenzéke tiltakozott volna 
is ellene. 

Stammer tehát nyugdíjaztatott. 
Mi nem a pénzt sajuáljuk ettől az em-

bertől, hanem azt, hogy került a vármegye 
közgyűlésén egy pár közéleti ember, ki, bár 
meggörnyedt háttal; ck önérzetet szenvelgő 
hangon vitte a nemzet eln/omatásának gyászos 
korszakára az eleven vii ígokat. 

Szeder Jánostól rös éljük legjobban ezt 
a szégyenteljes szerepet. Mert — jól megért-
sük a dolgot — nem airól van itt szó, hogy 
mit adjon a vármegye Stammernak azért; 
mert kormányzatával meggyalázta ezt a megyét, 
hanem arról van szó, h'>gy a magyar nemzet 
jogos elgázolóinak szolgája, egyik pribékje azért 
jutalmaztassák; mert az önkényuralomnak hü 
és vak eszköze volt mindennek megta-
posásában, ami a magya;• nemzet előtt szent. 

Erről van szó és S>eder János erre vál-
lalkozott. 

Hogy vinnék ezek ai emberek a muszka 
elé a város kulcsát, b\ jönne, s mily lelkes 
hazafisággal szónokolnának annak dicső ural-
máért ! 

Bizony-bizony, ezek láttára méltán jut 
eszünkbe a költő szava: 

Ne adja az isten, hogy e szegény haza, 
Bajában reátok szoruljon valaha ; 
Ti meg nem óvnátok! 

o 

Megyei közgyűlésből. 
Nevezetes, mondhatni korszakalkotó köz-

gyűlése volt f. hó 26-án Csongrádvármegyé-
nek. — Ekkor tárgyalta a megye Stammer 
lemondását és nyugdíjaztatása iránti kérvényét. 

Lapunk fenállása óta, tehát Stammer 
alispánsága első pillanata óta küzd az ellen 
az ember ellen, ki Csongrádvármegyében min-
den visszaélés és büu meghonosítója volt, 
tehát nekünk quási örömünnepünk lehetett 
volna akkor, mikor Stammer haj kénytelen 
nem örömest, megy; mert már roskadt bűnei-
nek terhe s azon ostor alatt, melyet mi tar-
tottunk ezen ember ellen kezünkben. 

Mi azonban nem örülünk Stammer tá-
vozásának ; mert ugy, amint menne, ebben 
a mai korszak erkölcstelenségének pregnáns 
kidomborodását látjuk. Stammer csak meg-
vetéssel mehet nyugalomba és akkor tisz-
telet, becsület azoknak az embereknek, kik 
őt útra eresztik, — de különben a mai bú-
csúztatást a szolgalelkűség hyperloyalitásánál 
egyébnek nem tekintjük. — S ebben a 
hyperloyalilásbau az a legszebb, hogy ez nem 
Stammernak szól, hanem az akarnokok áldo-
zatkészsége ez azon oltáron, hol ma az önzés 
rut képét látja az ember a tisztesség köpe-
nyébe burkolózva járni és kelni. 

Hejh! sok tanulság van ebben a Stam-
mer nevelésű hivatalos korszakban! S lelkünk 

örül, hogy Szentes népe, lelkének nemes tiszta-
ságát megőrizte ebben a bucsúünnepélyben 
attól, hogy akár a hitvány szolgaság rut alá-
zatosságát, akár a nyomorult önzés silánysá-
gát arcába lehetne vágni a nép azon ré-
szének, mely kivül áll a hivatalos kenyér-
morzsalék osztó asztalon. Büszkék vagyunk 
rá, hogy ugy a Stammer búcsúztató megyei 
közgyűlésen, mint a tiszteletére rendezett bu-
csubanketten, Szentes független népe tiltakozó 
tüntetésével foglalt állást, s mikor Szeder 
János vitte a Bach-korszak oltárára saját lel-
kének élő virágait: a szentesi gazdák behuny-
ták a szemöket, hogy e hurcolkodás felett 
visszafojthassák szégyenérzetöket. 

Szentesről, hol Stammer leélte közigaz-
gatási bűneinek életét, melyet Szeder János 
megkisérlett a szentesi gazdaközönség nevében 
glórifikálni, vele csak a két Kristó, a kél 
Mátéffi, a két Sulc, Fekete Márton, Kiss Zsig-
mond, Rác Ferenc, Bánfalvi (Ennek talán nincs 
szavazata? Szedő.) a két Csúcs, Cukor Juda 
és Vecseri János szavaztak. — Ennyien kilenc-
venötből. 

Sima Ferenc tartott két nagyobb beszé-
det az ellen, hogy Stammer még a Bach-kor-
szakra is nyugdijaztassék. A beszéd az ellen-
zékre lelkesítő, Stammer híveire pedig lesújtó 
hatással volt; mert Sima Ferenc könyörtele-
nül mutatott rá Stammer kormányzatának 
erkölcstelenségeire. — S nem volt senki, aki 
adatának még csak megcáfolására is vállal-
kozott volna, s pirult a sok pákulic, mikor 
Sima felhivást intézett hozzájok, hogy hadd 
lássa, kik lesznek azok, kik keblök élő virá-
gaiból koszorút fonnak a Bach korszak ol-
tárára? 

Kristó-Nagy István, Stammer e hü szol-
gája állt fel először s őt követte Szeder János, 
majd Héti Ferenc, kik felmutatták keblöket és 
letépték a keblök melegágyán nevelt hazafias 
virágokat. — Szép volt ezt hallani; de mikor 
Sima Ferenc lesújtó beszéde elhangzott Szeder 
János beszéde felett és Szeder János felállt, 
hogy válaszoljon, háti. válasz helyett, — leült, 
mondhatni szó nélkül. Szó nélkül beszélt az 
az ember, ki büszkén és hatalmasan beszél, 
mikor jó ügyet véd és igazsága van. Azt ajánljuk 
Szeder Jánosnak, hogy az ilyen szolgai sze-
repeket engedje kedves urabátyjának, a derék 
Kristó Istvánnak. És magát jövőre őiizze 
meg az e fajta hazafias szerepektől, amelyek 
szégyennek szégyenek és dicsőségnek dicste-
lenek ! 

Balogh János, 
Szentes képviselőjének az országgyűlésen 1892. 

april 26-án tartott beszéde. 
Balogh Jáno •: T. ház! Az államtitkár ur-

nák f. hó 22-én tartott beszéde, ha személyeket nem 
érint és hogy ha részben ellenem is nem irányul, 
akkor a mai napon nem szólaltam volna fel. 

Én a belügyministeri költségvetés általános tár-
gyalása alkalmával hivatkoztam egyes esetekre és 
ezekkel akartam megvilágítani, hogy igenis a mai 
megyei közigazgatásnak pártszinezete van és nélkü-
lözi azon pártatlanságot, a mely szükséges arra, 
hogy ezáltal ugy az állampolgárok nyugalma és ön-
érzete megőriztessék, valamint, hogy ugy mondjam, 
az állam érdeke kiemeltessék és megvédessók az ál-
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lami kormányzat irányában, de az államtitkár ur 
méltóztatott beszédében kinyilatkoztatni, hogy Balogh 
János és társai, akik szóltak a megyei közigazgatás 
mivoltáról, csak másodsorban szóltak közérdekből, 
hanem főképen személyi subjektiv érdekből szólaltak 
fel. Továbbá, a nélkül, hogy én személyeket nevez-
tem volna meg, a mélyen t. államtitkár ur oppor-
tunusna* látta kijelenteni, hogy dacára annak, hogy 
Gsongrádvármegyéblől egyetlen egy kormánypárti 
képviselő sincs a házban; de amennyiben Csongrád-
varmegye főispánja, mint administrator, helyesen és 
pontosan teljesiti kötelességét, biztosítja a házat és 
az ellenzéket, hogy annak ugyan egy hajaszala sem 
fog meggörbülni. 

Az államtitkár ur beszéde után, t. ház, szemé-
lyes kérdésben felszólaltam; de a ház többségének 
kegyessége megvonta tőlem a szót. 

Ez a körülmény indit, hogy ugy mondjam, 
parancsol velem, hogy most már személyekre való 
hivatkozassal is (Halljuk! Halljuk! a szélsőbaloldalon) 
azon adatokat előterjesztem, a melyeket az általanos 
tárgyalas alkalmaval elhallgattam. Teszem pedig ezt 
első sorban közérdekből, másod sorban sajat repu-
tációm érdekében. Mert az altalanos targyalás alkal-
maval is kinyilatkoztattam és hivatkoztam a bel-
ügyminister es allamtitkar urakra, hogy mindazon 
adatoknak ígazsagaert, a melyet felhozok, az utolsó 
szóig jótállok. — Az allamtitkár ur nem is cáfolta 
azon adatokat, hauem azt az általanos kijelentést 
tette, hogy a tőispannak hajaszála sem fog görbülni. 
Személyek említése nélkül hivatkoztam arra, hogy 
midőn a varmegyenek a lőispán elnöklete alatt tar-
tott ailaudo vaiasztuiauyi üleseueu Csongrád varo-
sanak 1870., 71. es 72-u evi közpeiutari számadá-
sai targyaltattak >a megyei főszámvevő kinyilatkoz-
tatta, hogy ö azon szamadasokat mar 5 évvel ezelőtt 
megvizsgálta és a szamadasnak főkönyveit, naplóit, 
nyugtait nagy részben hamisitasoknak találta es nem 
adja arra szavazatat, hogy ezen szamadasok oly 
számvevői jelentessel terjesztessenek a megyei köz-
gyűlés elé, hogy azok helyesek. De az alszamvevő, 
aki azon szamadasokat az állandó valasztmany elé 
hozta es azok hamis voltatói jónak latta eltekin-
tem, a mellett foglalt allast, hogy azok helyesek. 

Ha a t. allamtitkar ur azt mondta volna, hogy 
ez az eset nem igaz, nem igy történt, nem igy van, 
akkor a t. ház abDan a meggyőződésben élne, hogy 
igenis; subjektiv adatokat hoztam fel, hogy engem 
nem tudom milyeu erzelem vezet, es ezen oldal is 
teljes nyugalommal venné az államtitkár ur azon 
kijelentését, hogy Csongradvarmegye administratió-
ját oly pontosan vezeti az ottani tőispan, hogy an-
nak ugyan nem érdemes még a hajaszalat sem görbíteni. 

Most már okmánnyal jöttem idd, t. baz ! (Hall-
juk! Halljuk! a bal- és szelsőbaloldalon), a melyet 
felolvasok és igazolom, hogy a Zsilinszky Mihály, 
Csongrádvármegye lőispanja elnöklete alatt tartott 
választmányi ülesen a következő nyilatkozatok tör-
téntek és arra történt szavazás, hogy az a hamis 
szamadás keresztül menjen-e a közgyűlésen, vagy 
ne? (Halljuk! Halljuk! a bal- és szelsőbaloldalon). 

C s a n á d y S á n d o r : Nem örömest hall jak! 
B a l o g h J á n o s : A ki nem örömest hallja, 

kimehet; de a kit a tiszta es becsületes közigazgatas 
érdeke vezérel, az meg togja hallgatni. (Olvassa). 

Kelt Csongrádon, 1890. januar 4-en. 
Kádár Henrik. 

„A SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 
A felvidéki inség és okai. 

A felvidék közgazdasagi viszonyainak ismertetted a Köztelek után. 

(Folytatás) 
A kassa-oderbergi vasút ugyan végig szeli e 

boldogtalan vidéket, de mi haszna van ott belőle a 
népnek ? Nincs ott termelés, melynek feleslegét tovább 
szallithatná. Szegény a nép, nem vásárol és igy te-
hát nem is hoz semmit oda a gőzös. Ugy megy, a 
hogy jöt t . 

Hát annak a közmondásnak, hogy „a jobb örö-
kös ellensége lesz a jónak", van igaza és pedig lé-
lektani igaza, melyet az élet s a tapasztalat is bizo-
nyít. A tengeren tuli remélt jobb, véget vetett a 
megelégedettségnek, utat nyitott a hanyatlásnak. A 
városok egyre hanyatlanak, a falvak házai ürülnek 

Ismét megnevezhetnék egy várost, mely már is, 
áldozatául esett ezeknek a különös viszonyoknak. 
Népenek java része már az Egyesült-Államokban 
van: a megmaradt rész szegény és nyomorog. Az 
egykori csinos ós tiszta városka most piszkos fészek í 
a házak utcára nyiló ablakait mind befalazzák, mert 
a sáros utcán bizony nem lát semmit, a mi örömet 
okozhatna! Nagyon tragikomikus az ilyen v önmagába 
való mélyedós/ 

SZENTESI LAP 

Csongrádvárm. tiszt, főszámvevője! 
N y i l a t k o z a t . 

„Alólirott nyilatkozat adásra szólittatván fel az-
iránt, hogy a Csongrád város 1870., 1871. és 1872-ik 
év első feléről szerkesztett Tekulícs János-féle köz-
pénztári számadásoknak a legközelebb mult őszszel 
tartott megyei állandó választmányi ülés alkalmával 
lett tárgyalásokon, azokra vonatkozólag, mint me-
gyei főszámvevő, minő nyilatkozatot tettem ? 

Az igazság érdekében becsületbeli kötelessé-
gemnek tartom kijelenteni, hogy véleménynyilvání-
tásra történt felszólalásom folytán azokra vonatko-
zólag — a valóságnak megfelelőleg — kőrül-belől 
akként nyilatkoztam, hogy azok a számadók részé-
rőli állítás szerint, oly mintaszámadások, minők még 
eddig a törvényhatóság asztalán nem voltak, amely 
állítást annyiban igaznak tartom, mennyiben oly 
szándékosan összebonyolítva szerkesztett s anynyi 
hamis okmánnyal terhelt számadást én, mint szám-
vevő, nem láttam, és a melynek naplóját is meg-
hamisitotínak tartom." 

Hát t. ház, e nyilatkozat kiállítója azt mondja, 
hogy ő az 1890. október hóban tartott megyei köz-
gyűlést megelőzőleg, a vármegye állandó valaszt-
mányaban, — mint azon időben még a vármegye 
főszámvevője — kinyilatkoztatta, hogy az a szám-
adás, melyről szó van, hamis, s hogy az a főkönyv, 
a napló és a nyugták legnagyobb része hamisak. 
És méltóztatnak tudni, mi történt? Elmondtam a 
a mult alkalommal, hogy a konsekventíákat vonja 
le magának a belügyminiszter ur, annak konsekven-
tiái előttünk feküsznek, ón is levonom azokat és el-
fogom mondani, hogy melyek ezen konsekventiák. 

Az történt ugyanis, hogy szavazattöbbséggel 
ment keresztül az állandó választmány gyűlésén, 
hogy ezen hamis számadasok helyeslő javaslattal 
menjenek-e a közgyűlés elé, vagy n e ? Más ember 
is ült abban az állandó választmányi ülésben, s íme, 
a következő nyilatkozat dr. Réti Ferenctől, Cson-
grád városban a kormánypárt vezetőjétől, akinek 
neve a belügyminisztériumban is ismeretes. Ugyanez 
alkalommal ő a következőleg nyilatkozik (olvassa): 

N y i l a t k o z a t . 
Csongrádmegye állandó választmányának 1889. 

évi október 22-én tartott ülése alkalmával Kádár 
Henrik megyei főszámvevő, a Tekulícs János által 
bemutatott Csongrád városi 1870—1872. évi köz-
pénztári számadasokra vonatkozással — emlékeze-
tem szerint — többi közt azt is mondot ta : bizony 
ezek mintaszámadások; mert a napló is hamis és 
a nyugták nagy része is. 

Miről ezen nyilatkozatot legjobb tudomásom 
szerint, kiadtam. 

Csongrád, 1890. jan. 4. Dr. Réti Ferenc. 
Tehát az állandó választmány véleménye sza-

vazattöbbséggel ment a megyei közgyűlés elé. A köz-
gyűlésen pedig felszólalások történtek, palam et pub-
lice kijelentették, hogy a számadások hamisak s a 
többség, mely ma is meg van, bár megfogyva, mégis 
keresztül vitte, hogy a számadásokat a közgyűlés 
helybenhagyja és elfogadja. 

Én abDan az időben Csongrádmegyének árva-
széki elnöke voltam s nem állhattam meg, hogy en-
nek ellenében fel ne szolaljak, sőt még hírlapi térre 
is vittem a dolgot. Abban az időben tett nyilatko-

50. szám. 
fogom 

És most, mikor sehol sincs boldogulás, érezhető 
lesz az isten „másik keze" is. Hogy mindezt megtudja 
az ország, megtudjak azok, kiknek feladatuk lett 
volna a lassan elhatalmasodó bajon segitení, ahhoz 
isten ujjára volt szűkség! Most már a jótékony 
természet is elhagyta a népe t : gabonatermését meg-
semmisítette a hosszú nyári esőzés, mig a vidék 
biztos életmentőjét, a krumplit, tönkre tette a krumpli 
peronoszpórája, a Phytophtora infestans. 

Most már feljajdul a bus és néma nép. Segélyt, 
kenyeret kér csak, hogy nyomorult életét megmentse. 
A részvét és a könyörületesség nem haboz, de siet 
fillérjével, siet forintjával, hogy nemes emberbaráti 
kötelességét teljesítse ! 

De ez mind csak pillanatnyi segély és addig, 
mig e nép a maga munkájával nem tudja keresni ke-
nyerét, s ezenfelül nem tudja magát biztosítani arra 
az eshetőségre, a mely pl. 1891-ben is bekövetkezett, 
addig minden nyújtott adomány csak arra szolgál, 
hogy e nép kinos életét továDb huzzuk, a nélkül, 
hogy volna kilátása jobb és szebb jövőhöz. 

Itt csakugyan erős kézzel kellene beavatkozni 
a viszonyok rendezésébe, hogy a segítség késő ne 
legyen! 

Minden emberi alkotásnak, legyen az szellemi, 
vagy anyagi és ha még olyan remek és kitűnő, vannak 
hátrányai is. Az iparszabadságot nem azért emeltem 
ki, mintha én e modern eszmével nem tudnék kibé-

zatomat, melyet a hírlapokban tettem, fel 
olvasni a ház előtt. (Olvassa): 

„Nyilatkozat, igazolom, hogy Kádár Henrik volt 
megyei főszámvevő által, a Tekulics-íéle csongrádi 
kőzpénztári számadások felülvizsgálása alkalmával a 
mult év őszén — a napra már nem emlékszem — 
tartott állandó választmányi ülésen az a kifejezés 
használtatott, hogy: ezek mintaszáraadások; mert 
hamis a napló és a nyugták nagv része. Szentes, 
1890. jan. 4. Balogh János." 

Bevallom, hogy nem volt tőlem opportunus 
megtennem ezen nyilatkozatot, mint vármegyei tiszt-
viselőnek. Ezen nem opportunus eljárásomnak kö-
vetkezményeit elviselem, ámde öntudatom ma is 
tiszta, hogy mint megyei tisztviselő, olyan nyilat-
kozatott tettem és oly magatartást tanúsítottam. 

És ezen eset után mi történt? Két hónappal 
utóbb tartott megyei tisztújítás alkalmával az a fő-
számvevő, a ki azt mondta, hogy a számadás ha-
mis, nyugdíjba küldetett, az az alszamvevő pedig, 
aki azt mondta, hogy a hamis számadások keresz-
tülmenjenek, kineveztetett a főispán által főszámve-
vőnek és főszámvevő ma is. (Nagy mozgás a 
szélsőbaloldalon.) 

Ha már most a t. allamtitkár ur azt mondta 
volna a mult alkalommal tartott beszédében, hogy 
teljesiti, a mit kértem és kértünk, hogy vizsgálatot 
tart, megvizsgálja azokat a dolgokat, hogy igazak-e, 
vagy nem, s ha nem igazak, itt a hazban, az ország 
színe előtt vagja arcunkba ; ha igazak, akkor levonja 
belőle a konsekventiát, purifikál, megtisztítja a cson-
gradmegyei közigazgatást; mert tudni akarja, hogy 
ezen dolgok miatt jogosan zajong-e Csongrádvár-
megyének közönségé ? Hiszen méltóztassanak elkép-
zelni, lehetséges-e az, hogy egy egész vármegye talpra 
álljon, hogy azok az emberek százával jöjjenek ide 
a belügyministeriumba a sajat költségükön deputa-
tióba, igazsagert könyörögni, hogy ha meg van ne-
kik az igazsaguk ? Ez nem lehetsége?. Hanem két 
év óta, mióta igy purifikáljak Csongrádvármegyében 
a közigazgatast, azóta igenis megtörtént az, hogy 
az egész varmegyében nagy többségben, általános 
többségben csak egy párt van, az a párt, melynek 
az az óhajtasa és kivansága, hogy minden áron 
tiszta és becsületes közigazgatás létesíttessék. (He-
lyeslés a szélsőbaloldalon.) 

De több adatot ís hoztam fel mult alkalommal 
tartott beszédemben, de akkor sem hivatkoztam sze-
mélyekre, akkor is azt mondtam, méltóztatnék a 
belügyministeriumnak ezekben az ügyekben vizsgála-
tot foganatosítani s intézkedni; mert azt akartam, 
hogy ugy mondjam, a belügyministerium kebelében 
mosatnék ki ez a szennyes, hogy ne jöjjön az ország 
színe elé; mert hiszen Csongrádvármegyében még 
az asszonyoknak is az a szokásuk, hogy ha hónapos 
mosás van, nem nyílt kapunál mosnak, hanem he 
szokták csukni legalább a kis ajtót. De erre azt 
mondta a t. államtitkár ur, hogy bennünket subjek-
tiv érzelmek vezérelnek, mi embereket akarunk pel-
lengérre állítani, akik nem védelmezhetik itt magu-
kat. Nem tett a t. államtitkár ur a dologban semmit, 
sőt hetek múlva sem szerezte be az adatokat, hogy 
azon egyének védelmére azokat ide a ház elé szol-
galtasa és bebizonyíthassa, hogy amiket én és mi 
felhoztunk, nem igazak. 

Ha a t. államtitkár ur azt mondta volna, hogy 

külni; ez a közre célszerűnek látszott és az eszé-
lyesség is mellette volt, de sajnos, hogy árnyoldalabol 
épen a felvidéknek jutott. Sajnos az ís, hogy a föld-
miveles terén szintén igen keveset lehet segíteni és 
hasonlókép a kereskedelem dolgában ! Tehát a segítség 
lehetetlen! Korántsem ! 

Hát Helvétia vidéke nem szomorubb-e a felvi-
dékénei és mégis boldogul, sőt egyes helyein még 
a jólét is mutatkozik. A mire a helvétországi ember 
vállalkozik, arra nem szabad a magyarnak ? Persze 
ahhoz intelligencia kell es az — tisztelet a meglevő 
kivételnek — a felvidéken nincs. Itt példa kell. A 
Kárpátok gyönyörű vidéke legnagyobb részt még 
holt kincs és mert hegyeiben nem terem a krumpli 
tehát értekesithetlen is Szomorú, hogy igy van ! 

Helvétország példáján okulva, nekünk is meg 
kellene e vidéket kedveltetni a tourista-világgal; a 
szórakozó embernek hozzáférhetővé kell tenni a ter-
mészet szépségeit, hadd pihenje ki fáradalmait itt, 

A mit tavaly Diós-Győr mellett kezdtek, foly-
tassák azt tovább ott a felvidéken. De ne öljék meg 
a gyermeket még születése előtt. Kezdődjék az mél-
tányos kedvezménynyel és akkor bizonyára sok jó-
módú alföldi ember — beleértve a fő- és vidéki 
városit — szivesebben fog oda sietni, mint hogy 
szomszédba, idegenbe vigye pénzét. Oda kell vonzani 
a nyaraló-közönséget (Vége kövj 
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megvizsgálta a dolgot, és meggyőződött róla, hogy 
azok a dolgok nem igazak, és hogy tisztán állanak 
azok az egyének, akiknek közigazgatási bűneik miatt 
és a bajok orvoslása érdekében akkor felszólaltam 
és engem is meggyőzött volna adatai igaz voltáról, 
én volnék az első, aki azt mondanám, hogy meggyőződ-
tem áirtásaim igaztalanságáról, hogy mea culpa. 
De nem igy van. 

C s a n á d y S á n d o r : Ez culpá-ja a ministe-
riumnak / 

B a l o g h J á n o s : Hivatkozom egy másik 
esetre, ugyanis arra, hogy a kisteleki jegyző ellen 
panaszok tétettek, hogy évek hosszú során át lopott, 
csalt, okmányokat hamisított. A vizsgálat elrendelte-
tett, és mi történt? Az történt, hogy a csongrádi 
járás főszolgabirája azt a jelentést adta be a köz-
igazgatási bizottsághoz, hogy ott rendben van min-
den, az előterjesztett jegyzőkönyvek igazolják, hogy 
ott nincsen semmi néven nevezendő baj. 

Az államtitkár ur beszéde után félbeszakított 
felszólalásomban, a mikor a ház többsége megvonta 
tőlem a szót, annyit mégis elmondhattam, hogy nem 
olyan emberre hivatkozom, aki nem szólalhat föl 
itt a házban, hanem hivatkozom gr. Bethlen András 
földmivelésügyi minister úrra, aki len járt az ottani 
tarsulati védgátak megszemlélése céljából és akinek 
azon alkalommal elmondta a csongrádi főispán, hogy 
mennyire üldözik a kisteleki jegyzőt, pedig az milyen 
tiszta, becsületes ember és a vármegyei ellenzék még-
is ki akarja törni annak az embernek a nyakát. 
De ez nem fog sikerülni; mert ki fog törni az 
ellenzék mérgeseinek a nyaka. És mi történt t. ház? 
Mikor a vizsgálat befejeztetett, vehemens módon lé-
pett fel a kisteleki közönség kebelebői egy csoport 
ember s követelte az uj vizsgalat elrendelesét. A 
belügyministerium — beismerem, helyesen tette, — 
el is rendelte az uj vizsgalatot, s dacára annak, 
hogy ugyanazon szolgabíró vezette a vizsgálatot most 
is és ugyanazon eseteket vizsgálta meg: az eredmény 
most mar az lett, hogy beterjesztetett a közigazgatasi 
bizottság fegyelmi valasztmanya elé, a jelentés, mi-
szerint kitűnt, hogy az a jegyző lopott, csalt, ok-
mányt hamisított. (Derültség a szélsőbalon.) Menten 
el is csaptak hivatalatól. 

Tehát az első vizsgálat alapján hozott hatá-
rozatot is és a második vizsgalat alapjan hozott hatá-
rozatot is a főispán elnöklete alatt hozták meg. (Moz-
gás a szélsőbalon.) 

Ha mar most megtörténhetik, hogy egy főispán 
elnöklete alatt megtartott allandó valasztmanyiülesen 
és megyei közgyűlésen szavaztak arra, hogy a hamis 
számadás keresztül menjen-e, jóváhagyassék-e, vagy 
sem? lehet-e akkor csodálkozni azon, ha a főszolga-
bíró ugyanazon eset vizsgalatánál azt jelenti első 
ízben, hogy nincs semmi baj s második alkalommal 
történt vizsgalatnál arról az esetről azt jelenti, hogy 
bizony baj van, sikkasztás, visszaélés történt ! 

Az ilyen példák, az ilyen cselekmények szol-
gáltatjak az alkalmat a korrupcióra, (igaz! Ugy! 
van ! a baloldalon. 

De hát t. ház, azért az államtitkár ur beszéde 
azt mondja, hogy Csongrádvármegye főispánja, mint 
administrator, pontosan és helyesen teljesítette kö-
telességét. (Derültseg a szélsőbalon.) 

Én nem hivatkoztam ugyan a dorozsmai jegyző 
ügyére, hanem az államtitkár ur szükségesnek latta, 
arra hivatkozni; és miután ő azt szükségesnek latta 
nem zárkózom el tőle, hogy én is ne érintsem. 
(Halljuk, a szélsőbalon.) 

Évekkel ezelőtt, jelentés tétetett a közigazgatasi 
bizottsághoz, hogy a dorozsmai jegyző egy egész 
hagyatékot — nem mondom, hogy sikkasztott; mert 
még akkor nem tartatván meg a vizsgálat, nem 
tudtuk, — hanem, hogy a jegyző egy egész hagya-
tékkal még nem számolt, tehát vizsgálat foganato-
sítása rendeltessék el. És kitűnt, hogy a 626 frt 
53 kr. becsértékből álló egész hagyaték — nem tu-
dom, milyen kifejezést használjak ? — elsuhant. (Fel-
kiáltások a szélsőbaloldalon: Elkallódott!) A vár-
megye alispánja, mint elsőfokú fegyelmi hatósag, 
ebben az ügyben fegyelmi határozatot hozott. A fe-
gyelmi hatarozat azt mondja, hogy az illető, a meny-
nyiben ilyen visszaélést követett el, hogy ő allitólag 
a hagyatéknál fenn levő adóssagok törlesztésére for-
dította a hagyatéki ingok és ingatlanokból bejött 
pénzösszeget, tehát száz frt pénzbirsagban marasz-
taltatik. (Mozgás a szélsőbaloldalon.) Az örökösök, 
köztük kiskorú örökös is, — mert különben nekem, 
mint arvaszéki elnöknek, mi közöm lett volna hozza? 
— tagadták, hogy azok az adóságok léteztek. Mind-
azonaltal konstatalom, hogy esen súlyos fegyelmi 
esetben a határozat az volt, hogy 100 frt pénzbir-
sagban marasztaltatik az illető jegyző és hivatalatói 
nem is függesztetett fel, az örökösök pedig odauta-
sittattak, hogy követeljék örökségüket polgári per-
uton. (Derültség a bal- és szélsőbalon). Ezt az Íté-
letet a vármegye fegyelmi választmánya, mint má-
sodfokú fegyelmi hatósag, jóvahagyta. — A harmad-
fokú fegyelmi hatóság pedig — a belügyminisztérium 
— ezt mondta (Olvassa), hogy .miután elébb a tó-
ispánt ez ügyben meghallgattad!, az általa beterjesztett 

SZENfTOMLAP. 

jelentésben foglalt okoknál a kérelmezett felülvizs-
gálatot indokoltnak nem találtam". 

Hát t. ház, nem tudom, mik voltak ezen jelen-
tésben ; de mindenesetre nyomós okok voltak. Annyit 
tudok, hogy a jegyző igen ügyes ember, igen ügyes 
kormányparti kortes volt. Hanem az utóbbi időben 
egy veszedelem történt vele, annyi visszaélést követett 
el, hogy úgyszólván fellazadt ellene Dorozsma köz-
sége. És most azon a cimen, hogy oly haláleseteket, 
ahol semmi néven nevezendő vagyon nem maradt, 
a megyei árvaszekhez nem terjesztett be, hivatal-
vesztésre ítélték. Most ugyancsak a megyei állandó 
fegyelmi választmány és a belügyministerium által 
ez az ember el van mozditva hivatalatól. Nos hát, 
mikor ugyanegy ember ügyében, még pedig ugyancsak 
gyámhatósági ügyben, egyszer szaz frt pénzbirságra 
szól az Ítélet, akkor, amikor kezén egy egész hagya-
ték veszett el és akkor, amidőn egyszerűen mulasztást 
követ el, de amelyből senkinek semmi kara nincsen, 
s akkor meg hivatalatól fosztják meg, kérdem, hogy 
ez-e az igazság azon fegyvere, mely gyógyít ? nem 
olyan fegyver-e, mely azt is megsebzi, aki hasznalja, 
azt is megöli, aki ellen hasznaljak ? 

De azért az államtitkár ur azt mondja, hogy 
hajaszala sem fog meggörbülni a kormány Csong-
rádmegyét vezető bizalmasanak, mert oly pontosan 
teljesitti kötelességét, mint azt a közigazgatas tiszta-
saganak érdeke csak követelheti. 

Jeleztem mar, hogy én, személyemben történt 
megtámadtatasomnál fogva tartottam szükségesnek 
felszólalni, és most már nevekre való hivatkozással 
igazolni, hogy nem subjektiv okok és indulatok, ha-
nem az egész vármegyet érintő visszaélések gyógyí-
tásra váró abnormitása késztetett a felszólalasra. 

Én most ez ügyben többet mondani nem kivá-
nok, hanem egy kérelemmel zárom szavaimat. Lassa 
be mar egyszer ugy a belügymimster ur és az állam-
titkár ur is, hogy a csongradmegyei dolgokról hely-
telen informatiókat kapnak; legyenek azon, hogy az 
ottani administratioban levő sebek terjedelméről ne 
az ottani főispán, hanem a minisztérium kebeléből 
kiküldött egyen altal szerezhessenek meggyőződést. 
Hiszen gróf Teleky Géza belügyminister ur idejeben 
történt, hogy ki volt jelölve az a ministen tanácsos, 
a ki ezekben az ügyekben vizsgalatot fog tartani; 
de ezen vizsgalat a bekövetkezett kormányválság 
következtében elmaradt. 

Méltóztassanak elhinni, hogy Csongrád városa 
nem azért választott ellenzeki kepviselőt; mert Hegyi 
Antal plébános a templom keresztre eskette meg a 
választókat, hogy majd az ellenzéki jelöltre fognak 
szavazni, hanem azért szavaztak az ellenzékre ; mert 
van Csongrád vár megy ének oly keresztje, a melynek 

| súlyát mi is érezzük, de érezni fogja a t. túloldal 
is. A tételt nem fogadom el. (Helyeslés a szélső-
baloldalon.) 

— P o l g á r i h á z a s s á g . Szilagyi Dezső igaz-
ságúgyminiszter elnöklete alatt most folynak a ta-
nácskozások a családjog szabályozása ügyében. A 
törvényjavaslat tervezete szerint a hazasság polgári 
jogviszony, mely ugy iétesülése feltételei, mint min-
den személy- és vagyonjogi következményei tekinteté-
ben az állami törvényhozás szabályozo jogkörébe 
tartozik. Tehát a tervezet szerinti hazasság teljes és 
tökéletes polgári hazassag, meiy minden tekintetben 
az összes magyar állampolgarokra egységesen kiter-
jedő polgári jog hatarozatai értelmében ítélendő meg. 
Ennek a következése, üogy a hazassági viszonyból 
netán keletkező perekben való bíráskodás, nem az 
egyházi, hanem a polgári biróságokra tartozik. A 
hazassag felbonthatósaga tekintetében a tervezet kö-
rülbelül ugyanezt az álláspontot foglalja el, mint a 
ma érvényben levő protestáns házassagi jog, mig a 
tiltó akadalyokat illetőleg, leszámítva a felekezeti 
külömbség mellőzését, közeledik a kánonjogi felfo-
gáshoz. A mi a hazassagkötés formáját illeti, a ter-
vezet annak rendes formájául meghagyja a pap 
altal való összeesketést, e reszben ugy tekintve a 
papot, mint állami mandatáriust, a ki a házasság-
kötéseket, mint közhitelességü tanú tudomásul veszi 
es nyilvántartja, de természetesen nem egyházi lelki-
hatósága, hanem a polgári törvény megbízása alap-
ján. A tervezet számol azzal az eshetőséggel is, (a 
mivel a hitbeli külömbség kiküszöböltetvén, a házas-
sagnak ugy bontó, mint tiltó akadalyai körül, szá-
molnia is kell, hogy a pap egyes esetekben meg 
togja tagadni a házasságkötés tudomásul vételét. Ily 
esetekben a házasságkötés polgári hatóság előtt 
történik. 

Helyi és megyei hirek. 
— B a n k e t t l e s s id. Temesváry Antal aljá-

rásbiró tiszteletére, hivatalos pályájától leendő végleges 
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megválása alkalmából. Temesváry Antal f. évi má-
jus 1-én lép nyugalomba s tisztelői az EMKE körben 
rendezik a bankettet tiszteletére. Az estély előrelátha-
tólag népes lesz. 

— T ü n t e t é s a m e g y e i k ö z g y ű l é s e n . 
A Stammert nyugdíjaztató közgyűlésre lapunk szer-
kesztője is lejött Bpestről, s mikor H e g y i Antal, 
Csongrád jeles plébánosával a gyűlésterembe lépett, 
a megyei ellenzek zajosan megéljenezte. Ez minden 
esetre jutalom akart lenni azért; mert Sima Ferenc 
küzdelme nélkül még most aligha lehetne Stammer 
nyugdíjaztatásáról beszélni. 

— Sziszegtek , m i n t a k ígyók , a jó 
pákulicok, mikor a Stammer nyugdíjaztatása felett 
folyt szavazasnal id. Temesváry Antal mély, dörgő 
hangja felhangzott, hogy: nem 1 — Mint halljuk 
Stammer ezen nem szavazat utan is kepes volt Te-, 
mesvaryt felkeresni és kérni az ő régi barátságát; 
de Temesváry azt felelte erre is, hogy nem! 

— H a l á l o z á s . Vettük a következő gyasz-
jelentest: .Gulyás János es Mariska, mint gyermekek, 
fajdalomtól lesújtott szívvel jelentik edes atyjuk: 
Gulyás Mihály ügy vednek f. 1892. évi april 27-én 
d. e. 11 orakor, élete 79-ik éveben, végelgyengülesben 
lörtent gyászos elüunytat. A boldogultnak hűlt tete-
mei f. ho 29-en d. e. 9 orakor fognak az 1. tized 
680. szamu gyaszhaztól a róm. kath. egyház szertar-
tasa szerint, a kalvaria temetőben örök nyugalomra 
tetetni. Az engesztelő szent mise-aldozat pedig lelki-
üdveert ugyanaznap reggel fog az egek Uranak 
bemutattatni. Aidas és deke emlekezetén !• 

— B a n k e t t vo l t -e , v a g y t e m e t é s ? 
— monda egy városi hivatalnok a Stammert bú-
csúztató estelyre; de én ott voltam; mert muszáj 
volt elmennem. Hat meg volt ez a nagy estély is; 
de a hangulatot tekintve, olyan volt, mint egy ha-
lotti tor; pedig beszédek is voltak. Pohárköszöntőt 
mondott Szeder János, kiemelve Stammer hazatias 
erdemeit s a nep valasztasi szabadsaga iránti al-
kotmányos érzelmeit, majd ¡Szakái Miiiaiy és Ban-
talvi szonokoitak nagy hatassal. — Különoen ezen 
banketten Szentesről a — megyei tisztviselőket ki-
veve — a következő urak vettek reszt: Zsilinszky Mi-
hály, Stammer Sándor, Fekete Marton, Kiss Zsigmond, 
Csato Kalman, Schlezinger Karoly, Mojzsik Lajos, 
Biro Elek, Gaal Sándor, Zehen Lajos, Hofler 
Antal, Mihalovits János, Pollak Sándor, Reis 
Soma, Gótzl Bertalan, Matéífi Ferenc, Banfalvi La-
jos, Szekely Laszlo, id. Mateíli Ferenc, Sulc Lajos, 
Kac Ferenc, Hodi János, Szeder János, Tasnadi 
Antal, Mikec Ödön, Csató Sándor, Sulc László, Szakái 
Milialy, Győri Antal, Pokorny Todor, Dosa Bela, 
Hegedűs Sándor, Nagy Ferenc, Banyai József, Lábos 
Endre, Joo Karoly. Ezek között tehát összesen 18 
megyei képviselő van s e tizennyolc közül csak: 
Szeder János es Banyai Jozset, aki vagy sógorsag, 
vagy hivatalos viszonyban nem all az alispannal. 
— S igy el lehet mondani, hogy a szentesi nép 
meg soha senkivel szemben nem nyilvánítottá any-
nyira megveteset, mint e bucsu pillanataDan Stam-
merrai; de nincs is senki, aki erre annyira rászol-
gált volna! 

— A k a s z i n ó t e l k e . A szentesi kaszinó 
tudvalevőleg uj epületet emel es regi telket s a rajta 
levő epületet aruna bocsátotta. Lapunk egy baratja 
beküldött soraiban azt az eszmet veti fel, hogy leg-
jobb volna, ha ezen épületet Szentes varosa venné 
meg a kisdedovói törvény értelmeben még a folyó 
évben telallitando kisdedóvoda céljaira. Az eszmét a 
magunk részerői is életrevalónak tartjuk; mert a 
mondott célra a varos a központban alkalmasabb 
epületet nem talal; sőt a kaszinó épülete minden 
aiaiakitas nélkül is hasznalhato volna a kisdedóvoda 
helyisegeül. A dologoan csak egy lényeges hiba van, 
s ez az, hogy a kaszinó tudtunkkal azonnal értéke-
síteni kivanja telket, Szentes varos képviselőtestülete 
pedig addig, mig Tasnadi bitorolja a polgármesteri 
szeket, semminemű hazvételt megszavazni nem fog. 
Hiszen sokkal fontosabb kérdesek is vannak meg-
oldatlanul, minők a varoshazépités, regaleügy stb. és 
mind csak azért; mert Tasnadi Antal „csak azért is 
polgármester." Így tehát aligha nem kénytelen lesz 
a kedvező alkalmat központi kidedóvójának létesí-
tésére elszalasztani. 



— K t t u ö n i S t tmmer az ő jeles hiveinek 
hogy az 6 reá — már mint Stammer bokros érde-
meire yaló tekintetből — készek voltak koszorút 
fonni a Bach-korszak oltárára. Első volt Szeder Já-
nos, kit a nagy férfiú ezen leereszkedő nyájas mo-
solyának fugára elöntött, mondván könyes szemek-
kel, hogy: köszönöm! 

— A t e h é n c f o r d a hétfőn, május 1-én veretik 
ki a legelőkre. Felhívjuk a gazdaközönség figyelmét, 
hogy akik a száj bért, mely egy tehén után 10 frt, 
még be nem fizették volna s teheneiket a legelőre 
kihajtani akarják, a közpénztárnál minél előbb fizes-
sék be. 

— L ó v á i á r l á i . A 3-ik honvéd huszárezred 
pótlovazó bizottsága tegnap városunkba érezett, hogy 
a f. hó 29-ére, azaz a mai napra előre hirdetett ló-
vásarlást foganatosítsa. A bizottság különös súlyt 
fektet rá, mikép a katonai szolgalatra alkalmas lo-
vak a lókupecek közvetítése nélkül, magoktól a gaz-
dáktól vásároltassanak be. Ez okból a bizottság 
ezúton is felhívja a tenyésztőket, hogy lovaikat a 
mai napon d. e. 8 órakor kezdődő vásárláshoz, a 
•árosház elé minél nagyobb számban vezessék elő, 
és hogy a lókupecek lebeszéléseitől tartózkodjanak, 
hogy ez által a kupeceknek eső hasznot is magok a 
tenyésztő gazdák kapják meg. 

— V á s á r . A pécskai hatóság értesítése sze-
rint, az ottani legközelebbi tavaszi országos vásár 
f. évi május hó 7.. 8. és 9-én fog megtartatni. 

Hazánk és a főváros, 
— Újdonságok az állatkertben. Az állatkertbe a napok-

ban érkezett meg a második állatszállítmány érdekes és érté-
kes allatokkal. £bben a szállítmányban vannak olyan állatok, 
melyek élve még Budapesten nem voltak láthatók, s általában 
csak igen ritka esetben jönnek elő fogságban. Ilyen például a 
brazíliai hangyászó állat és a nem kevésbé érdekes oroszlán-
fóka egy óriási példánya. Az állatkert jelenleg nemcsak nagy 
emlősök, de a legritkább fajú és érdekes madarakkal is gaz-
dagon el van látva. A két utolsó állatszállítmány vételára 8400 
forint volt. Lapunk azon t. olvasóinak, a kik a fővárosba rán-
dulnak, ajánljuk ezen igen érdekes állatgyüjtemény megtekinté-
sét az állatkertben. 

Az uj vasúti menetrend. 
Mint már jeleztük, f% évi május hó 1-töl a m. kir. állam-

vasutak összes vonalain uj menetrend lép életbe. Az igazgató-
ság által kiadott s bennünket is közelebbről érdeklő uj menet-
rendet, az utazó közönségre való tekintettel, a következőkben 
közöljük: 

Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 
Budapest—Szentes. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel. 
Szolnokra érkezik 11 óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

PCrC Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjjel. 
Ssentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc reggel. 

Szentes —Budapest. 
Szentesről indul 5 óra "5 perc éjjel, 12 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza -csongrádi vonal 
Budapest - Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 
délután, 2 óra 35 perc délután. 

Félegyházára érkezik 12 óra 08 perc délután, 4 óra 40 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

Félegyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra i>0 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 20 
perc este. Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházár* érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 
Félegyháza—Szeged. 

Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, ^Kistelek, Szatymaz. 
Dorozsma felé) 12 óra 18 perc délután, 5 óra 02 perc délután. 

Szegedre érkezik 1 óra 445 perc d. u. 6 óra57 perc este. 
Szeged—Félegyháza. 

Szegedről indul (Dorozsma. Szatymaz, Kistelek, Puszta-
Péteri fele)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 

Félegyluizára érkezik 10 óra 59 perc délelőtt, 4 óra 
41 perc délután. 

H.-M.'Vásárhely—szegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 40 perc reggel, 4 óra 
06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 7 óra 55 perc reggel, 4 óra 41 perc 
délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra éjjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

óra 34 perc este. 
H.-M,-Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel, 10 óra 

45 perc délelőtt, 7 ora 43 perc este 

B O R - K I V O W A T . 
Pillanatnyi előállítása kitűnő, egészséges bornak, melyet 

a valódi bortól lehetetlenség megkülönböztetni, ajánlom mint 
értékes különlegességet. K . . ^ , 

2 kiló ara (100 liter borhoz elegséges) 5 Irt t>0 ki., 
utasítási iv mellékelve. A legjobb eredményért és a kituno 
gyártmányért kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
az én eddig fölülmulhatatlan erősítő szeszemmel, melyet pá-
linka-gyártásnál szintén alkalmazhatnak, érhető el; ezen izesz 
az italoknak kellemes és csípős ízt kölcsönöz és csak nálam 
kapható. Ára kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literi bezáró-
lag) használati utasítással. 

Ezen különlegességeken kívül ajánlom különfele sze-
szeimet, — rumot, cognakot, finom liqöröket stb., mint utol-
érhetetlen kitünö italokat. Utasítás mellékelve. — Árjegyzék 
díjmentesen. ^ a „ 

Kari Philipp Pollak, 
szeszkülönlegességek gyára Prágában, 1—50 

Szakértő ü g y n ö k ö k kerestetnek. 

D r é h e r A . - f é l e 

kőbányai palacksor 
és 

„ B a r o s s . f o r r á s " 
a székelyföld legszénsavdusabb 

savanyuvize 
t i s z t á n v a g y b o r r a l k e v e r v e , a legegészsé-

gesebb s legkel lemesebb ital. 
Az erdővidéki Baross-forrás vize a légző, emésztési és 

húgyszervek idült, hurutos bántalmainál kitűnő gyógyhatással 
bir. Vérszegénység eseteiben eredménynyel rendelhető. Méltó a 
nagv közönség pártolására. 

Szentesen kapható 

iíj. Horváth István 
vas-és füszerkereskedőnél. 

A ZACHEKL1A bevásárlásánál óvakodjunk a csalások ellen! 

A valódi 

ZÁCHERLIN 
lepecsételt üvegekben kapható. 

— Vevő: „Nem fogadok 
el nyitott csomagban rovar-
port; mert én Z a c h e r l i n t 
kértem! . . . Ez a különle-
gesség minden fajta rovar 
ellen kitűnő eredményűnek 
bizonyult, azért csakis „Za-
cherl" névvel ellátott z á r t 
ü v e g e t kérek. 

Valódi 

ZÁCHERLIN 
kapható: 

Szentesen: Szépe Károly, 
ifj. Vecseri Sándor, 
Mannó József. 
Burián József, 
ifj. Kovács József. 

Mágocs: Rosner Zsigmond. 
Csongrád: Bagossy Gábriel. 

Vermes Gyula. 
Kunszentmárton: Vágó Gábor 

Sientes, 1891 Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtóján. 




