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Hatalmaskodás.* 
Szuronyok védelme alatt. 

Szeged, augusztus 13 
Végtelenül jellemzi a tápéi választásnál 

elkövetett súlyos visszaélést, hogy annak szé 
gyene alól kibújni siet mindenki. Aki attól fél, 
hogy valamely vonatkozásban részeséül kép-
zelhetik a tápéi stiklinek, minden rendelkezé-
sére álló eszközt megragad annak bizonyítá-
sára, hogy semmi köze sincs ahoz, amit Tápén 
elkövetett a választási elnök. 

Sorban elmondják a megyei közélet fér-
fiai, hogy szégyenletesnek tartják azt a me-
rényletet, amivel arcul ütötték a választási 
szabadságot, és bizony nem ígpn hizelgő ci 
mek azok, melyeket ráraknak és ráhalmoznak 
azokra, kik Sima elleni vad és vak gyűlöle-
tükben a tápéi választást megakadályozó csú-
nya fogást előkészítették és gonoszul keresz-
tűlvitték. 

Maga az egyik kormánypárti jelölt, Gajáry 
Ödön is megtagad minden közösséget a tápéi 
eseménynyel és kijelenti lapjában, hogy neki 
arra nem volt semmi befolyása és hogy álta 
Iában nem tartott semmi igényt erre a man-
dátumra, sőt tán arra sem adott jogot sen-
kinek, hogy az ő nevét tűzzék ki olyan zász-
lóra, melyhez hiányzott a tábor. 

Még ennél is tovább megy a Gajáry lapja, 
a félhivatalos .Nemzet «. Visszautasítja azt a 
föltevést, mintha a szabadelvű párt vagy a 
koimány politikai csinyt akart volna elkövetni 
és azt mondja, az ellenzéknek morális köte-
lessége föltenni, hogy amennyiben törvényte-
lenség követtetett volna el Tápén, azt Szapáry 
Gyula gróf miniszterelnök is és az egész 
kormány, valamint a s-abadelvü párt a leg 
határozottabban elitéli. 

A Nemzet nem szűnik meg óvatos lenni 
és fogadkozását ahhoz köti, ha törvénytelenség 
követtetett el. De hiszen e fölött nincs semmi 
kétség. Abban mindenki egyetért, hogy Tápén 
megsértették a törvényt és minden ember 
egyetért abban is, hogy ez a törvénysértés 
szándékos volt, hogy nem tudatlanságból de 
roszakaratból eredt és hogy tervszerüleg elő 
volt készítve. 

Egyetlen egy enyhítő körülmény sem 
szerepel ennél a botrányos visszaélésnél, melyre 
már is kimondta Ítéletét a tisztességes közvé 
lemény, tekintet nélkül a pártállásra és te-
kintet nélkül arra, ki rokonszenvezik Simával 
ki nem. Az ítélet változhatatlan. Az ítélet az, 
hogy súlyos büntetésre szolgált rá az a vá-
lasztási elnök, aki egy kerületnek választásra 
összegyűlt népét vakmerő cinizmuszszal ütötte 
el politikai jogától oly semmis ürügy alatt, 
melyről még azt is tudta, hogy valótlan, mert 
hiszen az első mandátum megsemmisítésénél 
is igazoltatott, hogy Sima Ferenc választó. 

Már most csak az a kérdés, elégtétel 
lesz e, igazság lesz-e, ha az elkövetett vissza-
élésért meglakol maga a közvetlen tettes, a 
választási elnök és illetőleg helyettes elnök? 

* Ezt a cikket a .Szegedi Naplódból vettük át, hogy 
lássa a közönség, miként it*l a tápéi blin felett egy oly lap, 
mely a választások alatt éppen nem tartozott Sima Ferem z tá-
mogatói közé. Szerk. 

Az a kérdés, futni engedik-e a bűnrészeseket 
és azokat, akik közreműködtek ennek a csúf 
stiklinek előkészítésében és azt, akinek bele-
egyezése nélkül az meg nem történhetett volna. 

Erre a kérdésre vár feleletet a közvéle-
mény, mely a tápái esettel foglalkozik, első 
sorban pedig Csongrádvármegye közönsége, 
mely azt látja, hogy a megye főispánja és az 
ő segítői olyan eszközökkel léptek föl Sima 
Ferenc ellen, amelyekkel közhivatalban levő 
embernek nem szabad élni még akkor sem, 
ha igazán veszedelmes dolog volna is, hogy 
Sima bejut a parlamentbe, mert tudtunkkal 
még nincs szentesítve náluuk az a jezsuita 
elv, hogy a cél szentesíti az eszközöket. 

Talán nem kell bizonyítani, hogy ami 
Tápén történt, az az előkészített törvényszegés, 
tudtával történt Zsilinszky Mihály főispánnak. 
Jogos a föltevés, hogy ez az egész dolog az 
ő helybenhagyásával vitetett keresztül. Az is 
hogy nem Gsató alispán, a tulajdonképeni 
elnök jött el a választást vezetni, mert való-
színűleg nem volt megnyerhető ilyen erősza-
kosságra. Az is, hogy mint egy ostromlott 
várat, ugy megrakták Tápét csendőrséggel és 
katonasággal, előkészülve a nép halomba lö 
vetésére, ha netán jogát merné követelni és 
nem volna hajlandó békességgel elviselni az 
ellene kigondolt brutalitást. 

Másodszor jelentkezik a megyei kormány -
zatban ez a katonai fedezet alalt való durva 
hatalmaskodás, és ez kétségtelenül azt mutatja 
hogy ott teljességgel kiveszett minden érzék 
az alkotmányos és önkormányzati jogok szent-
sége iránt és hogy ezt az érzéket helyre kell 
állítani minden áron, nehogy a nép legyen 
kénytelen a törvény és igazság tiszteletére 
megtanítani az elöljáróit. 

A tápéi visszaélés után.* 
Az a gaz visszaélés, mely Tapón Zsilinszky 

egyenes utasítására Csongrád vármegye elsőrangú pri-
békje Albertényi Anlal hamis zárraérleg készitő fő-
számvevő és sikkasztó gazdasági egyesületi titkár 
altal elkövettetett a legnagyobb felháborodást a vá-
lasztásra lejött országos képviselőknél, és Szeged 
elíogulatlan inteligentiája körében keltette. — A tá-
péi választó kerület népe el volt valami gazságra 
készülve; de hogy mily alakban nyilvánul ez, azt 
nem tudta; de hogy készül valami arról előre be-
széltek annyira, hogy Sima Ferenc már két nappal 
a valasztás előtt kapott Szegedre egy táviratot, mely-
ben értesítve lett, hogy a vármegye gazai a választás 
felfüggesztését tervelik. 

Sima Ferenc nem hitt e táviratnak; mert bár 
tudta azt, hogy Zsilinszky és az őt körülvevő hit* 
vány nép minden tisztességtelen dologra kész Sima 
és párthívei ellen ; de hogy ezek az emberek arra 
vetemedjenek, hogy az ország alkotmányos jogát a 
nép választási szabadsagát a magyar parlament ha-
táskörét is megmerik támadni, csakhogy Sima elle-
nes vad dühöknek pillanatnyi örömöt szerezzenek: 
ezt nem hitték. A választók azonban hittek minden 
gazságot, mert előre hire volt, hogy történik valami, 
s mert tudja azt a esongrádmegyoi közönség, hogy 

* Lapunk mult szá nából térszüke miatt kimaradt. 

Szerk, 

mióta Zsilinszky betette ebbe a vármegyébe a lábát, 
azóU körülötte felütötte a fejét a legszemérmetle-
nebb visszaélés mindenféle képben és irasban. Ugrón, 
Horváth és a többi képviselők ezt lehetetlennek tar-
tották s annai leirhatlanabb volt a felháborodásuk, 
mikor a vármegye politikai pribékje kihirdette elői-

I tűk, hogy; hiába jött be Sima Ferenc 800 választója, 
ma nem lesz választás, nem lesz pedig aiért, mert 

1 Zsilinszky, még ha a nyaka beleszakad is, próbára 
akarja tenni a tápéi kerület lelkesült népét, hogy: 

! harmadszor bejön-e szavazni Sima Ferencre ? 
Ugrón arcából kikelve sápadtan állt fel a gátra 

gyűlt 800 vá'asztó és az ezt körül sereglő 2 - 3000 
nem választó ember előtt a következőleg szólt: 

Tudjak-e önök, hogy pár pillanattal ezelőtt mi 
történt az önök választási jogával ? — Mi az önök 
azon törvényadta alkotmányos szándékukkal, hogy 
most döntsenek a felett, hogy : ki legyen az önök 
képviselője ? — az történt, hogy egy megyei hivatal-
nok, kit ide a választas vezetésére Zsilinszky főispán 
és az ő cinkos társai kirendeltek: minden törvényes 
ok nőikül kimondta, hogy ma nem lesz választás 
hogy önök hiába tettek félre a mezei munkát, hiába 
áldoztak és faradtak, hogy ma legszentebb polgári 

! jogukat gyakorolhassák, ezt nem tehetik ; mert a ha-
1 talom kezelői, a törvény gaz kijátszasaval ezt meg-
akadályozták. — S azt hiszik önök, hogy a választási 

! elnök volt az, aki ezt a gaz merényletet elkövette, 
nem választási elnök ez, hanem a hatalom cinkosa, 
hitvány eszköz a bün elkövetésére, egy diplomás 
gazember, ki egy elvetemült gonosztevő módjára 
tapos a törvényre és a nép, sőt több, magának a 
parlamentnek a jogára. Az ily embernek uraim ki 
most itt a valasztás vezetésére kirendeltetett: nem 
az isten szabad ege alatt, hanem a tömlöcben van a 
helye a közönséges gazemberek között. S ez az ember 
a méltó büntetését nem fogja elkerülni; mert ha 
ennek csak meg kisérlese is megtörténnék meg fogom 
razm a hatalom kezelőinek fülét és nem eresz-
tem el, mig e gonosztevő el nem vette méltó 
büntetését. — Ezután Ugrón egy gyönyörű ha-
sonlattal zárta a beszédjet, elmondta, hogy mikor 
az egyszeri apat ellenségei mérges nyíllal lőtték meg, 
lia oda rohant apjahoz s a nyilat kiszakította ennek 
testéből, s mikor meggyőződött arról, hogy a nyil 
valóban megvolt mérgezve, leterdelt a megsebzett apa 
testéhez s a mérgezett sebből kiszitta a vért és igy 
mentette meg apja életét. Önök úgymond Ugrón, 
most szintén ugy jártak, hogy az Önök jogának éi 
ügyüknek becsületes védelmezőjét ily mérges nyillal 
akarjak ellenfelei leteríteni, hogy ne álljon nekik ut-
jokban, s ne legyen meg Csongrád vármegyében az a 
férfiú, ki a nép védelme érdekében rettenthetlen os-
torozoja lent és fent a közkormányzatban uralkodó 
gyalázatos visszaéléseknek, midőn azonban Sima 
Ferenc ellenségei az önök szeme láttára lövik az 
önök jogai védelmezőjére mérges nyilakat, önök is 
ugy cselekedjenek, mint apjaval cselekedett a hálás 
és becsületes fiu, tépjék ki a nyilat és szívják ki a 
megmérgezett vért, s pökjék ezt lesújtó ítéleteként 
azon gazok arcaba, kik ily becstelenül járnak el tör-
vényes megbízatásukban, mint ahogy eljárt ma az 
a választási elnök, kinek mint mondám nem a sza-
badon, hanem a tömlöcben a közönséges gonoszte-
vők közt a helye. 

Ugrón jupiteri szavait leírhatatlan lelkesültség-
gel s porcekig tartó éljenzéssel fogadta a közönség. 

Horváth Gyula szólt fel Ugrón után, arca sá-
padt volt a felháborodástól, hangja reszketett, mikor 



1 
beszélni kezdett, de egy pár pillanat alatt mint a 
menydörgós kiáltotta át az egybegyűlt nép óriási tá-
borát. A magyar alkotmány helyreállítása óta úgy-
mond, mióta a nemzet a fenálló kötvények alapján 
szabadon gyakorolhatja politikai jogait a tápéi eset-
hez hasonló bortányos visszaélés, alábbvaló törvény-
taposás, gazabb cinizmussal még nem hajtatott végre 
soha. Magyarországon az elnököt, ki ma útját állotta 
a népakarat törvényes nyilvánulásának, figyelmeztet-
tem törvénytelen és tisztességtelen eljárásának sú-
lyos következményeire, de ö annak dacára nemcsak 
a Tápekerületi nép, de az egész nemzet választási 
szabadságának Magyarország alkotmányos jógainak 
a magyar képviselőház törvényes hatáskörének nyilt 
arcul ütésével elkövette azt a gyalázatos visszaélést, 
azt a bünt, melyet feltétlen el kell ítélni Magyaror-
szágon minden tisztességes és becsületes embernek. 
Tagathatlan, hogy nagy sérelem történt ezzel a tápéi 
választókerület népén, de e sérelem nemcsak ezé a 
népé, hanem az egész nemzeté, s ennek megtorlá-
sára kezet fog nyújtani ezen választókerület népének 
az egész nemzet. — S ha másra nem volt jó, jó 
volt a ma elkövetett gyalazatos bűntény arra, hogy 
felnyissa Magyarországon párttekintet nélkül a becsü-
letes emberek szemét, hogy a mai kormány szabad-
elvű cim alatt miként tartja tiszeletben, miként védi 
meg a népet legszentebb politikai joga gyakorlásá-
ban. A tápéi eset tehát az ország ügyévé valt, s mi-
dőn a nemzet látja, hogy Csongrádmegyében az ál-
lam fentartó magyar faj között egy főispán néhány 
felhasználható cinkossal nyíltan mer ra törni a nép 
szabad akaratara, hogy ez az államkormányzatból 
eredő törvényes jogának gyakorlásában megakadá-
lyoztassák, akkor azon öntudatra kell ébredni a nem-
zetnek, hogy ha megtörténhetik ez itt ma, a rut 
visszaéléssel fentartott mai kormányzat mellett, meg-
történhetik holnap másutt, megtörténhetik mindenütt. 

Amint úgymond szónok megvagyok szentül 
győződve arról, hogy a nemzet jobb fele megvetőleg 
itéli el azon kormanyzati rendszert, mely alatt ily 
bűnös cselekmény megtörténhetett, ugy biztosithatom 
önöket, hogy aki ma az önök jogával szemben az 
ország alkotmanyos történetében páratlanul alló gaz 
vissza élést elkövette, ezért meg is fog lakolni, s ezt 
magam is követelni fogom 1 

Horváth Gyüla után Sima Ferenc beszélt, el-
mondta hogy mikor meg hallotta mely szerint dr. 
Csató Zsigmond összebeszélés vagy rábeszélés foly-
tán el állt a választás vezetésétől, s ezt Albertényi 
Antalra egy nyilvánosan megbélyegzett, Csongrádvár-
megye tiszti karának szégyenét és gyalazatát képező 
tagjára bízatott, azonnal tisztában volt azzal, hogy 
a tápéi kerület mára egybehitt választásával nemben 
valami gazmerényletre készülnek, s neki valamint 
nem esett zokon mandátumának megsemmisítése, 
most örül annak, hogy a tápéi választással szemben 
a választókat méltán vérig ftlhaboritó visszaélés 
elkövettetett, örül azért, mert ez a gaztett az ország 
színe előtt játszódott le, le játszódott abban a Cton-
grádvármegyében, melyről szónok több izben jelen-
tette ki, hogy itt egy bűnszövetkezet tartja kezében 
a kormányzatot, Sokszor hirdetlek szónokkal szem-
ben, hogy csak a személyes bosszú vezérli a Cson-
gradmegye közigazgatásában uralkodó bűnök ostoro-
zasánál, a mai visszaélés most már meg győzhet 
mindenkit arról, hogy Zsilinszky főispán vezérlete 
alatt a köréje sorakOzc cinkosok hozzájárulásával 
mire nem képesek ezek az emberek a hivatal sötét-
jében, kik az ország sziae előtt megmerték tapodni 
a nép jogát, a törvény nyiíl a culütéséve). Örülök 
ennek az esetnek úgymond sxóno mert ezután nem 
lehet tisztességes becsük>3 ember a vármegyében 
a ki megvetéssel ne nézze azt a gya'ázatos ruachi-
natiót, mely Zsilinszki vezérlete a'att vette át ural-
mat Csongrádvármegyében, amely uralomnak éppen 
a Tápén elkövetett gaz tett fog véget vetni. 

Szónok ezután a törvénytiszteletre a hatóságok 
intézkedése iránti engedelmességre inti a választó-
közönséget, felhívja hogy halgattassák el lelkükben 
a méltó felháborodás haragját, mert úgyis rövid idő 
múlva eljön az idő, a midőn jog, törvény és becsü-
let veszi át uralmát Csongrád vár megyében és pusz-
tulni fognak kérlelhetetlenül azok, kik gaz eszközök 
árán tartották fenn eddig is uralmukat. 

SZKNTKS1 LAP. 
Kovács Kálmán algyő fiatal plébánusa állt föl 

ezután és leírhatatlan lelkesültséget keltve beszélt a 
néphez, elmon iá, hogy Csongrádvárm ^ye intézői 
ugy akartak ma cselekedni a 48-as párt zászlajával, 
s annak hordozója Sima Ferenccel, mint Jézussal 
cselekedtek a hatalmát rettegő zsidó papi fejedelmek, 
hogy keresztre feszittették, sirba tették, s még sírját 
külön katonákkal is őriztették, hogy az ige isteni 
hirdetője valamiképen fel ne támadjon, de hiába 
volt a nehéz kő, hiába volt a katonai őrizet, Jézus 
feltámadt, kikelt sírjából, s az általa hirdetett szent 
igaz tanok átvették uralmukat az emberek fölött, 
ugy jamak azok, akik ma Sima Ferenc megsemmi-
sítésére törekedve, a leggyalázatosabb visszaéléssel 
akartak útjába állani annak, hogy az a zászló, me-
lyet Sima Ferenc emelt fel ebben a kerületben, di-
adalt arathasson, még fényesebb diadalt fog érni, 
ha egy uj választásra kell egybe gyűlni a tápéi ke-
rület lelkesült népének, mert úgymond, nincs olyan 
hatalom a földön, mely ezt a népet megakadályoz-
hassa abban, hogy a győzelmét ne biztosítsa azon 
zaszlónak, s azon férfiúnak, ki itt közöttünk a jog és 
törvény nevében az igazság hirdetőjeként jelent 
meg. S éppen azért úgymond és most meghatottan 
csendült át a néptáboron a fiatal lelkész hangja, 
mint pap hívlak fel benneteket, itt az isten szabad 
ege alatt, tegyétek le papi kezembe azt a szent fo-
gadalmat, az egy igaz élö Isten nevében, hogy azt a 
zászlót, mely idáig vezetett benneteket, el nem 
hagyjátok, es ha kell egymásután szászor is eljöt-
tök ezen zás¿ló diadaláért és egyhangú lelkesültség-
gel dőrgitek a jog, törvény és hatalommal visszaélő 
megyei koimányzat fülébe, hogy Éljen Sima Ferenc 
a tápéi kerület képviselője. 

Az emberek e rendkívüli hatást keltő beszéd 
alatt levették kalapjukat, ég felé emelték kezüket és 
lelkesülten kiáltották, hogy esküszünk, esküszünk. Az 
öregebb emberek és az asszonyok könnybelabadt 
szemekkel borultak egymás keblére. Valóban amily 
lelkesitő, éppen oly megható volt e pillanatban végig 
tekinteni azon az ember seregen, mely ma győzelmé-
nek biztos reményében gyűlt össze Tápén. 

Hatalmas beszédeket mondtak még Balogh Já-
nos, Hévízi János és Issekucz Győző országos kép-
viselők. Végül Ugrón Gábor felhi vasára együtt indult 
meg az óriási menet, a legnagyobb rendben Szegedre, 
közel 2000 ember vonult be 5 klmr. hosszú vonalat 
ellepő kocsisorral s nem volt szükség egy rendőrre 
hogy az óriási menetben zavar ne támadjon, s most 
szégyen és gyalázat azoknak, a kik intézték, katona-
sággal őriztetik a békés választó polgárokat. 

— Beszámoló és pártgyülés 
Csongrádon. F. hó 15 én délutáu 4 órára 
pártgyülésre és a lefolyt országgyűlési cik 
lusról beszámoló beszéd meghalgatására hívta 
össze a csongrádi ellenzéki párt elnöksége 
Csongrád város lakosságát. A gyűlés helyén; 
a főtemplom és plébánia között fekvő térsé-
gen több ezer főnyi választó közönség gyűlt 
össze, mely lelkesülve hallgatta és éljenezte 
a gyűlés szónokainak lelkesitő beszédeit. — 
A gyűlést délután 4 órakor Hegyi Antal plé-
bános, a csongrádi ellenzéki párt elnöke nyi-
totta meg, bejelentvén, hogy mivel Hock Já-
nos Csongrád város orsz. képviselője betegsége 
miatt gyógyítás végett külföldön tartózkodik, 
helyette a párt felkérése folytán a lefolyt 
országgyűlési ciklus, illetve az országgyűlés 
ez idő alatt kifejtett munkásságáról szóló rö-
vid ismertetést Sima Ferenc, a tápéi kerület 
volt orsz. képviselője és jelenlegi képviselő-
jelöltje fogja előadni. Sima Ferenc ezután 
több mint egy óra hosszáig tartó beszédben 
vázolta az országgyűlés lefolyt eseményeit, 
kiemelve különösen a valuta behozatalának 
áldásos voltát és közgazdasági előnyeit, elis-
meréssel adózva ezért a kormánynak, de más-
részről élesen itélte el a kormányzat vezeté-
sének nemzetietlen és hazafiatlan szellemét. 
S e tekintetben éles bírálatot tartott gróf 
Szapáry Gyula politikája felett. Beszéde végén 
összetartásra hivta fel a csongrádi ellenzéket 
8 utalt arra a feladatra, mely erre a pártra 
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a megyei képviselő választásnál vár. — Azon 
hitének adott kifejezést, hogy ezen párt fog 
feltétlenül győzni a megyei képviselő válasz-
tásnál, ugy hogy az ő akarata nélkül egy lé-
lek be nem jutt a képviselő testületbe. — 
Zajos éljenzés követte beszédét mikor kijelenté, 
hogy az ellenzék győzelme csak akkor lesz 
teljes. — Utána Hévisy János orsz. képviselő 
lépett a szószékre s általános politikai elvek 
fejtegetése után rátért • csongrádi mandátum 
igazolási eljárására, maid a tápéi kerületben 
ugy a télen, mint most a kormánypárt által 
végrehajtott gyalázatos üzelmekre, n w y e k 
miatt egész Magyarország közvéleménye fel-
háborodva van. Egyben buzdította a népet 
az ellenzék zászlaja mellett minden irányban 
leendő kitartásra. Ezután dr. Filó Tihamér, 
a szentesi II. 4 8 as kör elnöke emelkedett fel 
8 röviden érintve Ő is a tápéi kerületben tör-
ténteket, elmondva az ott végrehajtott rut, 
igaztalan és törvénytelen eljárást, melyet a 
megye hatalmaskodó urai vittek gyalázatos 
módon keresztül, kifejté, hogy a népnek min-
den törvényes eszközzel odahatni, oda törekednie 
kell, hogy az ilyen hatalmaskodó existentiák, 
kiknek feje maga a főispán, kik a hatalmat 
nem gyakorolják, hanem bitorolják, — távoza-
nak arról a helyről, melyet ily rut törvény-
telenkedések után nem érdemelnek meg, a 
melynek a polgárok előtti tiszteletét és tekin-
télyét ily viselkedéseik után teljesen eljátszot-
ták. Ezért a most ősszel megejtendő általá-
nos megyei képviselő választásra hivta föl a 
polgárok figyelmét, buzdítva k tartó küzdelemre 
a polgárokat, hogy ne a h atalmasok kezeit 
csókoló szavazógépeket, han em független és 
önállóan gondolkozó polgárokat küldjenek a 
megyei képviselő testüle tbe, kik nem a ha-
talomnak, hanem az őket megbizó népnek 
érdekeit szolgálják. — Majd Hegyi Antal tar-
tott nagyszabású és ötletekben gazdag beszé-
det az ő páratlan és utolérhetetlen humorá-
val, összefoglalva az előbbi három beszéd 
magvát, ö is a zászló melletti kitartásra, s a 
további küzdelemben erőre és csüggedést nem 
ismerő munkasságra buzdította a lelkes pol-
gárokat. 7 óra volt, mikor a pártgyülés véget 
ért, mikor a polgárság a beszédek hatása alatt 
lelkesedett hangulatban oszlott szét megfő• 
gadva, hogy pákulicot még imádkozni sem 
ereszt be a megyeházába. 

Törvény és házszabály. 
— A bíráló bigottságok ítéleteinek jogi természete. — 
(A ,Sz. Jogász-Lapok" 1692. évi augusztus lá-iki számából.) 

A képviselőház egyik biraló bizottsága legutóbb 
egy nagy feltűnést keltő esetben megsemmisítette egy 
ismert nevű országgyűlési képviselő mandátumát s 
Ítéletében kötelezte több mint 2000 frt költség meg-
fizetésére. 

Az ítélet, különösen a költségek busás volta 
miatt országszerte nagy megütközést keltett s a lai-
kus és jogasz közönségből sokan fölvetették magán-
körben az érdekes kérdést, hogy a bíráló bizottsá-
gok kőtelezhetnek-e törvényes alapon bárkit egy kraj-
cárnyi költség megfizetésére és ha igen, ez az ítélet 
végrehajtható-e és mi módon Ezzel kapcsolatban a 
házszabályoknak különösen a kérvénnyel megtáma-
dott képviselői mandalumok ügyében követendő el-
jarásra vonatkozó szakaszai kerültek metsző kritika 
alá, s a vélemények homlokegyenest ellenkező volta 
mutatta, hogy a kérdés nincsen szabályozva. 

Az 1848. évi IV. t.-c. 10—14. §-aiban intézke-
dik a két tábla üléseinek nyilvánosságáról s a csend 
és rend fentartásáról. A 15. §. ezenkívül feljogosítja 
a főrendi- és a képviselőházat, hogy magának rend-
szabályokat készíthessen, melyekben a tanácskozás 
és szavazás módját általában véve a tábla belügyét 
fogják meghatározni. 

A törvény 15. § nak alapját az az alkotmá-
nyos elv képezi, hogy tőrvény erejével csak az bír, 
amit a törvényt alkotó három tényező, a képviselő-
ház, a főrendiház és a király egyező akarata tőrvény 
felruház. Amit tehát csupán az egyes faktorok mon • 



3. oldal. 

danak ki batározatképen, az csak rendszabálynak, 
tekinthető, mely egyedül azon testület tagjain nézve 
kőtelező, mely a határozatot meghozta. A testületen 
kívül álló ha'rmadik személyek jogairól és kötelessé 
geiről, tehát nem intézkedhetik. 

A képviselőház azonban figyelmen kívül hagyta 
ezt az alkotmányos elvet, mert 1887. május 27-én 
tartott ülésében elfogadott házszabályaiban túllépett 
hatáskörén és olyan törvényellenes rendelkezéseket 
léptetett életbe, melyek az állampolgárok vagyonát, 
politikai és egyéni jogait a legmélyebben sértik. S a 
szabályok törvényességét senkinek sem jutott eszébe 
kutatni, mert a tőrvényhozás egyik tényezőjéről volt 
szó. Az idö és a megszokás lassankint szentesitette 
azokat, a gyakorlat további korcshajtásokat hozott 
letre s íme most szótlanul tűrünk olyan szabályza-
tot, melynek horribilis örvényében legbecsesebb ál-
lampolgári jogaink lehetnek kockára téve. 

Vagy nem lépte-e tul a törvéuy korlátait a 
képviselőház azzal, hogy vagyonilag marasztaló Íté-
letek hozatalára jogosította föl a bíráló bizottságo-
kat r Vagy azzal, hogy a kiküldött vizsgáló biztosnak 
jogot adott tanuknak maga elé idézésére, kihallgata-
sara, megesketésére, továbbá arra, hogy a hatósá-
gokhoz megkereséseket intézhessen, az idézesre ok 
nélkül meg nem jelenő, vagy vallomást tenni ok 
nélkül vonakodó tanuknak a biróság utján leendő 
megbírságolásáról, sőt szabadságvesztés büntetéssel(l) 
való megfenyitéséről is intézkedhessék ? 

Lehet-e a házszabályok ezen határozatait a 
törvénynek bármily kiterjesztő magyarazataval meg-
okolni ? Hiszen a képviselőház «tanácskozásától és 
szavazási módjától" vagy «belügyétől" mindezek 
siriusi távolságban vannak! 

A képviselőház tehát akkor, amidőn a biralló 
bizottságok és a vizsgáló biztos hataskörét törvényes 
jogosultság nélkül oly térre is kiterjesztette, melyen 
csupán törvény utján lehet intézkedni, túllépte a 
törvényes korlátokat, intézkedései nem létezőknek s 
azon egyének működése, kiknek a korláton tul ható-
sági jogosítványokat adott e téren, nem hatósagi 
működésnek, hanem törvényes alap hiányában ma-
gánegyének működésének tekintendő. 

A képviselőház mindamellett oly hatósági kö-
zegeket teremtett a biralló bizottságokból és vizsgáló 
biztosokból, melyek nem csupán a ház belső ren-
dezkedésének körén belül vannak jogositva intézkedni, 
hanem belemarkolhatnak az állampolgárok vagyo-
nába és megfoszthatják őket szemelyes szabadsaguktól. 

És bármit tesznek, cselekményeikért sem va-
gyonilag sem büntetőjogilag nem felelősek; mert nincs 
törvény, melynek alapjan kártérítésre kötelezhetők 
vagy büntetőjogi felelősségre vonhatók lennének Fe-
lelősek ugyan és pedig a vizsgáló biztos a birí'ló 
bizottságnak, ez pedig a képviselőháznak. E felelős-
ségnek azonban semmiféle santiója nincs s a hely-
telenítésen esetleg a megbízás visszavonásán tul 
nézetem szerint nem terjedhet. 

Még kirívóbbá válik a kérdés kuszáltsága, ha a 
vizsgáló biztos által kihallgatott tanuk hamis esküjé-
nek vagy a hamis tanuszerzésnek következményeire 
gondolunk, vagy ha a bíráló bizottság ítéletének vég-
rehajtására kerül a sor. 

A büntető törvénykönyv csupán bűnvádi vagy 
polgári ügyekről szól és csak az ilyen ügyekben tett 
hamis tanúvallomásokat bünteti. S hamis tanuszer-
zésről is csak akkor lehet szó, ha maga a hamis 
tanúvallomás lehetséges. 

A kérvénnyel megtámadott mandátum ügyének 
vizsgálata azonban nem bűnvádi ügy, mert a bün-
tető törvény róla nem szól, és nem polgári ügy, 
mert nem magánjogokat érint. Inkább közjogu jel-
legű kérdés, épen e tulajdonsága miatt hivatalból 
való vizsgálatot kíván. Már ezért is kétséges előttem, 
bár a büntető gyakorlat ezen soha fenn nem akadt, 
hogy a vizsgalat folyamán elkövetett hamis eskü bün-
tethető-e. S még kétségesebbé válik akkor, ha meg-
gondoljuk, hogy a hamis eskü csak akkor büntethető« 
ha a hatóság, mely előtt elkövették, hivatása gya-
korlatában járt el. Ez azonban a kiküldött vizsgáló 
biztosról nem állitható, mert tanuk kihallgatásáról 
nem a törvény, hanem a házszabályok jogosítják 
fel. Ezeknek pedig a tanuk kihallgatására vonatkozó 
része a törvény által megszabott kereten túlterjed. 

SZENTESI LAP. _ 
Törvényes alapja tehát nincs. S minthogy a vizsgáló 
biztos személye a tanuk kihallgatásánál hatósági jel-
leggel felruházva nincs, az előtte, mint magánszemély 
előtt letett hamis esküt, s azzal kapcsolatos hamis-
tanuszerzést büntetni nem lehet. 

Ezen érvelés helyességét nem döntheti meg az, 
hogy a mandátumok vizsgálatánál évtizedek óta kö-
vetett eljárást a hosszas gyakorlat már szentesitette. 
Ellentmond ennek először az 1848. évi IV. t.-cz. 15. 
§-a, mely a legszorosabb magyarázatot követeli, mi-
vel egy testület belügyeire vonatkozik és másodszor 
ellentmond az, hogy büntetéssel sújtani csak oly cse-
lekményt lehet, amit a törvény büntetendőnek jelent ki. 

Áttérve a bíráló bizottságok íteleteinek fejtege-
tésére a legbantóbban sérti jogérzetüket, hogy azok 
helyességét, érdektelen voltat és tüggetlenséget mi se 
garantirozza, s a netalani tulkapasok ellen mit sem 
ehetünk. Meg seli hajolnunk oly ítéletek előtt, me-
lyeknek paratlansagaban a Diraló bizottságok felelős-
ségének hianya és gyakran a partérdek miatt is két-
ség férhet, mert a bizottságok összeallitasa a vélet-
lentől íügg, s tagjainak képzettségét s jellemük inte-
ger voltát semmivel sem latjuk biztosítva. 

Mindamellett az állampolgarokat vagyonilag 
marasztaló íteleteket hoznak, bar ítéleteik végrehajt-
hatatlan volta előttem kétségtelen, nem csupán azért 
mert a törvény altal megvont hatáskörükön túllép-
nek, hanem azért is, mert ítéleteiket az 1881. évi 
LX. t.-c. a végrehajtható közokiratok közt nem 
sorolja föl s az ott fölsorolt hatoságok végrehajtható 
határozatai közé a bíráló bizottságok ítéletei nézetem 
szerint nem sorozhatok. 

De nem tekintve ezt, kérdem, mi történik ak-
kor, ha az országgyűlés müködésenek megszűntével 
a haz elnökének működése is megszűnvén, nincs aki 
az ítélet hiteles masolatát kiadhatja? Kötelesek-e a 
bíróságok az ítélet alapjan végrehajtást rendelni el, 
mikor annak végrehajtható volta nem törvényes, ha-
nem csupán hazszabalyokon alapul? 

A megoldatlan kérdések egész sora tárul föl 
előttünk s mind sürgősen követeli, hogy a törvény-
hozás, a képviselői mandátumok megsemmisítése 
ügyében az eljárást mielőbb kormanyozza, s azok el-
bírálását a kérdés magánjogi ügyekkel is kapcsolatos 
közjogi termeszeténél fogva független kivételes bíró-
ságra bízza. Papp Dezső. 

Levél a Szerkesztőhöz, 
Szegvár, 189:2. augusztus 16. 

Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Becses lapjának f. évi 95-ik számában felmél-

tóztatott említeni, hogy a f. ho 11-iki tapei valasz-
taskor olyan ember lett jegyzőül kinevezve, ki szol-
gabíró koraban a szegvári iparosokat végigzsarolta. 
Csakhogy erről a gyönyörű emberről nem tetszett 
egészen hű fotográfiát adni. Hiányzik meg abból va-
lami, melyet szíves engedelmeből mi egeszitünk ki. 

Mikor Mateffy Kalman szolgahíro koraban jog-
talanul végig zsarolt bennünket és mi valamenynyi 
közigazgatási fórumnál hiába panaszkodtunk, — a 
tisztelt szolgabíró ur nem bizvan az ellene folyamatba 
tett fegyelmi ügynek ra nézve kedvező elintezésében, 
hogy zsarolásait elpalástolja, olyan eszközhöz nyúlt, 
mellyel eddigi bűneit csak nagyobitotta. Ugyanis Piti 
volt jegyzővel együtt megbízásunk, tudtunk és hí-
rünk nélkül hamis kérvényeket gyartotc s e kérvény 
alá neveinket is aláirta. 

Ezek a kérvények, — valószinüleg hogy a Má-
teffy Kalman zsarolása altal Szegvaron előidezett jo-
gos felháborodás az idővel csillapuljon, végzesekkel 
ellitva csak a napokban expedialtattak a mindszenti 
szolgabiróság altal kezeinkhez. 

Meglepetéssel olvastuk ezen hamis kérvényeket, 
melyeket megbízásunk nélkül Mateffy Kálmán készí-
tett s csodálkozunk azon erkölcstelensegen, hogy 
Csongráduiegye tisztikaraban olyan ember foglalhat 
helyet, a ki elég vakmerő becsületes emberek aláírá-
sait is hamisitani. 

Ezekből a hamis kérvényekből néhányat ide 
zárva, a tisztelt szerkesztő ur kezéhez juttatunk. 

Tisztelettel Több városi polgár. 
Adjuk a levelet, ugy a mint beküldetett, azzal 

a felhívással, hogy a Mateffy Kálmán volt szegvári 
szolgabíró, jelenben varmegyei első aljegyző által 
hamisított s szerkesztőségünkben letéve levő kórvé-
nyeket bárki megtekintheti. Tehát Matéffy nemcsak 
zsarolt, hanem hamisított is ! Hát nem hallatlan alá-
valóság kell ahhoz, hogy egy ember, a ki zsarolt és 
hamisított, ebben a varmegyében nemcsak előkelő 
tisztviselői, hanem a polgárok legfontosabb politikai 
jogának gyakorlásánál még bizalmi állást is foglal-
hat el P (Szerkesztő.) 
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Helyi és megyei hirek. 
Lapunk legközelebbi száma a közbejött kettő» 

ünnep miatt szombaton fog megjelenni. 
— M o s a k o d á s . Én nem voltam ott, én nem 

láttam, nem tudom, nem vettem benne részt, magam 
is gyalázatosnak tartom az egész eljárást, «zen cho-
rusban zeng fel az ének a vármegye sorsának inté-
zői körében, a tiltakozás a tápéi stiklivel szemben 
senki se tudta, hogy minő gonoszságon töri az el-
méjét Albertényi Antal, ö a felelős mindenért, Zsi-
linszky ártatlan, Csató ur pedig pláne bárány az 
egész bűnben. — Lam, lam. Tehát nem tudott senki 
semmit. Ártatlan mindenki azon gazságban, mely 
Tápén elkövettetett. — Mi most ezen általános mo-
sakodasban csak lapunk vezércikkére hívjuk fel a 
közfigyelmet és arra, hogy Albertényi ur mellett a 
tápéi fucsban a főszerepet dr. Kelemen Béla ur 
jatszotta, ki váltig bizonyítgatta, mit a suttyómból 
előrántott Kazah bizalmi embere, hogy az az egye-
dül törvényes eljárás, hogy, akik igazolványt nem 
csatoltak az ajánlathoz, azokra szavazni nem le-
het. A főispán ur ártatlansagára egészen ominózus, 
hogy az ő szeretve tisztelt sógora ilyen jelentékeny 
szerepet játszott ebben a tápéi históriában. Most 
csak erre figyelmeztetünk, de lapunk jövő számaban 
lerántjuk a leplet a szereplők összes machinátióiról 
és az igen tisztelt mosakodó alispán ur utazgatása-
iról is. — S majd ra fogunk mutatni, hogy miféle 
szolidaritásban all a fő- és alispán egymással. 

— A v i z s g á l a t e l v a n r e n d e l v e . Zsi-
linszky tőispán elrendelte — a kormány parancsa 
folytan — a fegyelmi vizsgálatot Albertényi Antal 
ellen azon visszaélésért, melyet a tápéi választás 
meghiúsításával elkövetett. A vizsgálat vezetésével 
dr. Cicatricis megyei főjegyző van megbízva. Mennyi 
humor van ebben a kis históriában. Zsilinszky ren-
deli a fegyelmi vizsgálatot Albertényi ellen, az a 
Zsilinszky, kinek utasítására járt el Albertényi. — 
No hát majd megnézzük, hogy hova lukad ki ez a 
vizsgálat. 

— V i s z a h e l y e z t e a közigazgatási bizottság 
az állásába dr. Tasnádi Antalt és beszüntette ellene 
a fegyelmi eljárást, s egyszerűen csak az elővizsga-
latot rendelte el ellene, s megbízta azzal Csató 
alispánt, ugyan azt, aki tél óta csinálja a Varjassi-féle 
ügyben a soha befejezésig nem érő vizsgálatot. Tehát 
Tasnádi visszahelyeztetett; de csak papiroson ; mert 
a képviselőtestületnek joga van ezen könnyű vérű és 
Tasnadi ur védelmere dolgozó közigazgatási bizottsági 
végzés ellen felebbezni és felebbezni is fogy s Tas-
nádi Antal nem teszi be a lábát többé a polgármes-
teri székbe, melyet kineveztetésével beszenyezett. 

— Mire készülnek ? Zsilinszky derék tör-
vénytisztelő hívei most azon törik a fejőket, hogy 
miként lehetne egy ujabb visszaélést elkövetni a 
tápéi valasztasnál ? Most azt hirlelik: mert ezek az 
emberek előre hirdetik, hogy miként fogják a tör-
vényt arcul vágni, azt mondják, hogy a központi 
valasztmany nem jön össze a törvény altal követelt 
lét szamban és igy nem lehet kitűzni a választást a 
törvény által előirt határidő alatt. Ha másként nem 
lehet hát most már igy fogjak macerálni a válasz-
tókat. Hanem hát azok a választok türelmes embe-
rek és mikor majd valasztani kell, akar később akár 
korán, ott lesznek és helyt allnak a zászló meilett, 
csak azután azok is álljanak helyt, akiktől majd 
annak idején a visszaélést számon fogják kérni, 
mert a szamadás napja nem marad el. 

— A szentes vásárhe ly i vasat épí-
tést ma adta ki az építő bizous. 775 ezer írtért Gferer 
vasútépítési vállalkozónak. Volt egy olcsóbb ajánlat 
is., de ez valami forma hibából elüttetett a vállalat-
tól. Most erről az egesz vasútépítési kiadasról csak 
annyit emiitünk meg, hogy a pályazat nem volt ki-
kötött hataridőhöz kötve és igy egyes vállalkozók 
felre lettek vezetve s innen van, hogy ily drágán 
lett az építés kiadva. Jövőre többet erről a dologról. 

— Ka t ona i ostrom á l l apo t alatt van 
Kistelek kivetelével az egész tápéi kerület. Katona 
van Dorozsmán, Horgoson, Sándorfalván és Algyőn 
tehát Tápét és Sövényházat kivéve, dr. Kelemen Béla 
derék főszolgabírónk egész járásaban. Tápén és Sö-
vényhazán meg, mert eaeket jó részben Pákulic nép 
lakja, tehát ezeket nem kell katonakkal megszállni ; 
csak azokat a községeket, melyek Kelemen ur és az 
ő derék Kazalyja nem kell képviselőnek. Dorozsma 
mai közgyűlésén fog tiltakozni ezen brutális intézke-
dés és indokolatlan katonai megszállás ellen. Mi pe-
dig egy rendkívüli közgyűlés összehívását indítvá-
nyozzuk, hogy módot adjunk Zzilinszkinek, Csató és 
Kelemen uraknak aziránt, kogy az egész megye fel-
háborodására szolgáló eljárásukat igazolják. Igazol-
ják különösen akkor, mikor Kistelekre nem kellett 
katona, mert ez nem Kelemen ur járásában van, te-
hát itt nem ő rendelkezik. Igazán szégyen Csató al-
isppánra ez az egész eljárás, melynek a közvélemény 
ítélete előtt a levét első sorban is ő tartozik 
meginni. Vigyázz, hogy meg ne ártson a gyomrának I 



míáal 

- H ü v e l y k M a t y i é k e s k i s z ó l á s á t . 
Röndös kis választás ez a tápaji. Zsilinszkyék persze 
azt hitték, kirántják Siraát a nyeregbul, pedig csak 
lovat adtak alá. , 

A csongrádmegyei politika nagyságok sé gon-
dolták voloa, hogy olyan lösz a tápaji kerület, mint 
a szortyogó pipa; nem hagyja elaludni az embört. 

A tápéi botrány. 
— A .HOrelyk Matyi' aug. 14. számából. — 

A Szapáry kormány, ez az áldott kormány 
A mely nekünk soh'se lehet elég drága. 
Megint szégyenletes szennyfoltot sütött fel, 
Alkotmányosságunk tiszta homlokára. 

Bebizonyította újra tisztességét, 
A minek a polgár szabadsága semmi, 
Megmutatta, hogy az kell ember agyában 
A gondolatot is rabszolgává tenni. 

Bebizonyította, hogy ez a nyavalyás, 
Uralom, a melyet alkotmánynak gúnyol, 
Nem egyébb mint eszköz, törvénytelenségre, 
Nem más, mint hazugság a miniszter úrtól. 

H*bizonyitotta, hogy az a hatalom. 
Amelyet rosz sorsunk a kezükre játszott. 
Szuronyokra épült s mág annál is léhább 
Aminek előttünk első perczre látszott. 

De vigasztaló az, hogy nem kell aggódnunk 
Olyan nagyon mar e szegeny nemzet sorsán. 
A tápéi eset is zálog kezünkben, 
Hogy az, aki skandalimra képes, 
Haldokolva nyög már a Szapáry kormány. 

Hüvelyk Matyi. 

Smerkesatói üaenet. 
8 f . M. Debrecen. Köszönet jó indulatu üdvöz-

letéért. A harc lankadatlanul folyik mig szükség 
•an rá. 

T. G. Mindszent. Lapunk szerkesztője f. hó 
2ü-4n Kisteleken, 21 én Horgoson, i5-en Dorozsmán 
lesz és közben meglátogatja Sandorfalvat és Algyőt. 
Ez idők alatt állandó lakasa Szegeden az Európá-
ban lesz! 

SZENTESI LAP 

Oongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrád vármegye törvényhatóságának 

kezelése alatt álló .Horgosi" Kárász alapít-
ványnál megüresedett fiuk száraára rendsze 
resitett egy ösztöndíjas helyre ezennel pályázat 
hirdettetik, felhívatván az ezen ösztöndijat el 
nyerni óhajtók, hogy az alapítvány okirat 
alant jelezett §. §-sai értelmében felszerelt 
pályázati kérvényeiket Csongrád vármegye tör 
vényhatósági bizottságához intézve a várme-
gyei alispáni hiratalnál f. évi szeptember hó 
30 ig nyújtsák be. 
Kivonat az alapítványi okiratból: 

4 § . 
„A 3-ik § ban meghatározott módon lé-

tesített alapítványban csak azon hazai tanin-
tézeteket látogató növendékek részesülhetnek 
kik elemi tanulmányaikat már befeiezték, vagy 
az elemi iskolán felül álló bármely nyilvános 
hazai tanintézetnek s nevelő intézetnek nö 
veudékei. Az alkapitványi ösztöndijakat az il-
lető növendékek — tanulmányaikban való 
jó sikerreli előhaladás mellett azoknak ily ha 
zai nyilvános tanintézetbeni teljes bevégzéseig 
— élvezendik.* 

5 §. 
„A szóban levő alapítványi helyek el-

nyeréséért folyamodó növendékek tartoznak 
igazolni, hogy magyar nemzet beliek és Cson-
grádraegyebeli illetőségűek, továbbá, hogy 
mint jeles tehetségű tanulók kellő erkölcsi 
viselet és szorgalmat tanúsítottak, végre hogy 
árvák és vagyontalanok" 

8 §• 
„A hagyományozó szüleitől néhai Hor-

gosi Kárász Istvántól és Pay Kunigundától 
negyedizig leszármazó utódok, bár nem árvák 
lennének is, — az ösztöndijak elnyerésében 
mások fölött elsőbbséggel birnak ; mi végből 
a nevezett hitestársak utódainak leszármazási 
táblázata hiteles alakban jelen alapító levél-
hez .!• alatt felcsatoltatik.« 

96. szám. 

9 §. 
„A?, a^pitványi helyek elnyerésére p1-

iyázó növendékek erkölcsi viseletéről, tanulási 
képességéről és szorgalmáról kívánt bizonyít-
vány, azokra nézve, kik még csak elemi ta-
nulmányaikat végezték be: a községi tanító, 
tanítók vagy tanítói testület meghallgatásával, 
az illető községi iskolaszék által, — azokra 
nézve pedig kik az elemi iskolán már felül-
álló bármely nyilvános tanintézetbe vagy ne-
velő intézetbe vannak felvéve: az illető tan-
intézet igazgatósága által állítandó ki s az 
ily bizonyítványokban különösen kimondandó, 
vajon az illető növendéket az iskolaszék, vagy 
tanintézeti igazgatóság, az ösztöndíj elnyeré-
sére, esetleg az ösztöndíjban való továbi ré-
szesítésére érdemenek tartja-e?* 

Kelt Szentesen, 1892. augusztus 8 án. 

Dr. Gsató Zsigmond, 
a l i s p á n . 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 1894. évi mártius 15-től. — 

Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és peti-
teken délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen est; 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
s/.ombaton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasárnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

J A C H E R U N 
11 

a leghirnevesb én legbiztosabb szer mindennemű rovar ellen! i 
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