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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre. . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS NÉGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében.| 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

K5szerkenxtő én kiadó-tulajdonos: 

S I M A F E R E N C Z 
Felelóri-aserkesztő : 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

„Ha tetted: tagadd Iu 

(P.) A töredelmesség nélkül szűkölködő 

és a büntetéstől félő bűnösök régi elve az, 

hogy : „ha tetted — tagadd." És a mi tisz-

telt pákuliczaink olyan sokszor alkalmazták 

már ezt az elvet, hogy a szokás erejénél fogva 

szinte nélkülözhetetlen házi eszközükké vált 

íme az imént is elkövették azt a csinyt, 

hogy a „szentesi szabadelvű párt* képében 

megtámadták Kossuth Ferenczet, s elakarták 

hitetni a világgal, hogy Szentesen egy egész 

párt bezárja a kaput Kossuth Ferencz előtt, 

a kit országháboritónak nyilvánit; s igy 

Kossuthot nem a város közönsége, hanem 

csak a függetlenségi és 48-as párt fogadja 

vendégeül. 

Mikor aztán a fejükre olvasták, hogy 

misztifikálták a világot, mert Szentesen nincs 

szabadelvű párt, annak nevében tehát se Fe-

kete Márton, se senki más nem tehet sem-

miféle kijelentést, — akkor ártatlan képpel 

azt vitatják, hogy ők nem is mint párt, ha-

nem csak mint egyes polgárok léptek föl. 

Ezzel a hipokritasággal szemben hivat-

kozhatnánk ugyan a saját táviratuk szöve-

gére, a melyben szórói-szóra az áll, hogy : 

„egyhangú megállapodással kimondja a p á r t 

é r t e k e z l e t * ; a miből kétségtelenül kivi-

láglik, hogy a közvélemény megtévesztésére 

p á r t n a k akarták magukat feltüntetni; de 

nem feszegetjük tovább a kérdést, s egysze-

rűen beérjük azzal a vallomással, melyet a páku-

liczlap tett, midőn nyilvánosan beismerte, hogy 

„ S z e n t e s e n s z a b a d e l v ű p á r t n e m 

l é t e z i k " ; a mely beismerésnek természe-

tes konzekvencziája az, hogy a táviratozgató 

pákulicz urak csakugyan misztiíikáltak, midőn 

magukat „ p á r t é r t e k e z l e t"-nek adták ki. 

E fölött tehát napirendre térhetünk. Sok-

kal érdekesebb azonban egy másik „ha tetted : 

tagadd "-féle eset, a melyről lehetetlen pár 

szóval meg nem emlékeznünk. 

Azt halljuk ugyanis, hogy a 48-as kör 

bankettjén szerepelt szónokok egyike uton-

utféfen panaszkodik reánk, hogy a Fekete 

Mártonék csínyére vonatkozólag elmondott 

beszédét elferdítettük, mert ő a kérdéses 

csínyről egyáltalában nem nyilatkozott oly el-

itélőleg mint mi mondtuk. 

Hát szívesen konczidáljuk, hogy a sza-

v a k b a n lehet némi különbség az elmondott 

beszéd és a lapunk által közölt szöveg kö-

zött ; mert midőn kivonatilag ismerteti az 

ember a beszédeket, akkor nem az egyes 

s z a v a k r a , hanem a l é n y e g r e fekteti 

a súlyt. Ily értelemben talán jogosult lehet 

a közleményünk ellen fölhozott kifogás ; és 

mi azt ezennel a nyilvánosság előtt tudomá-

sul vesszük. 

De méltóztassék megengedni, hogy két 

dologra kíváncsiak legyünk. Először arra, 

hogy ha nem ugy hangzott a beszéd, a mint 

azt mi visszaadtuk, mikép hangzott tehát ? 

Másodszor pedig arra, hogy miféle politika 

az, mikor az ember J á n u s a r c z o t visel; 

s az egyikkel e s k ü s z i k a függetlenségi és 

48-as eszmékre, a másikkal pedig k a c z é-

r a n mosolyog és negédesen k a c s i n t g a t 

— a túlsó táborra? 

önkénytelenül eszünkbe juttat ez egy 

jelenetet a — kútnál. A legény hamiskásan 

ölelgeti a lányt, a ki haragot szinlel, sikoltoz 

és hangos szóval, hogy mindenek meghall-

ják, förmed a legényre, hogy: „Ne i z é l -

j e n k e n d ! " De ugyanakkor kaczéran sze-

mébe kacsint a megszeppent legénynek, és 

halkan, hogy csak kettecskén hallják, csinta 

lanul oda sug neki: „ I z é l j e n k e n d , 

i z é l j e n k e n d ! " . . . 

Az összehasonlítás talán egy kissé 

drasztikus. De bizony bizony, nem minden 

hasonlat — sántit. 

Országgyűlés. 
A képviselőház nov. 17-én az ugy nevezett 

kisebb tárczák költségvetését intézte el. 
Napirend előtt azonban élénk kereslet tárgyát 

képezte Andrássy Gyula gróf becses személye, ki 
tárczája megvédelmezését Wekerle miniszterelnökre 
bízva, ez idő szerint Bécsben tölti idejét. 

Ugrón Gábor azt óhajtotta, hogy halasszák el 
a király személye körüli minisztérium költségvetésé-
nek tárgyalását addig, mig a miniszter haza érkezik. 

— Megteheti azt a kis utat Bécsből Budapes-
tig bezzeg elég gyorsan megteszi akkor, mikor Bu 
da pestről Bécsbe kell utazni! jegyezte meg zajos 
derültséget keltve Ugrón. 

Megkezdték a napirendet. 
A királyi udvartartás cziménél támadt a leg-

hevesebb vita, bár magát a tételt senki sem támadta 
meg. 

Banó József szólalt fel először s megkérdezte 
Wekerle Sándort, hogy a magyar udvartartásra 
vonatkozó Ígéreteit, melyeket még mint pénzügy-
miniszter tett s mint miniszterelnök megerősített, 
mikor szándékozik beváltani ? 

Lealázó volna t. képviselőház ha még a mil-
leniumkor is külön udvari képviselet nélkül kellene 
szűkölködnünk és valóban a magyar képviselőház-
nak az a legszomorúbb napja, mikor erről a kér-
désről kell vitatkoznunk. 

Pazmándy Dénes a függetlenségi és 48-as párt 
nevében sürgette meg a magyar udvartartást, a 
melyről nagyon helyesen jegyezte meg hogy az 
egyebütt sehol csupán a költségvetésben léte-
zik. Kijelentette, hogy ha jövőre nem látná pártja 
a nemzet ezen jogos kivánságának a megvalósí-
tása végett tett intézkedéseket — ugy abba a szo-
morú helyzetbe jönnének, hogy az udvartartás költ-
ségeit egyszerűen megtagadják. 

Wekerle miniszterelnök erre kategorikosan a 
következőket látta jónak kijelentani: 

— Én nem ígértem soha külön magyar ud-
vartartást. A mit ígértem, azt beváltottam. A külön 
udvartartás pedig politikailag meg nem engedhető, 
sőt egyenesen veszélyes. 

A magyar udvartartás e szerint a Wekerleka-
binet előtt véglegesen el van intézve. 

Ugrón Gábor és Apponyi Albert gróf pedig a 
napnál fényesebben bebizonnyitották, hogy a ma-
gyar udvartartás elengedhetlen követelmény, mert 
egyrészt a királyi hatalom nem képez közös ügyet, 
másrészt a mint Ugrón Gábor világosan kimutatta, 
az udvartartás a szuverenitás folyoraá íya s ez a 
kettő el nem választható. 

A ^oa , ; Albert gróf a magyarnemzet egyenes 
devalválásának nevezte azt a fellogást hogy magyar 
udvartartás lehetetlen és ő is főleg a millenium 
közelgésére utalva azon véleményének adott kifeje-
zést, hogy az ezredéves ünnepély magyar udvartar-
tás nélkül nem lesz alkalmas arra, hogy az ország 
tekintélyét emelje. 

A zajos helyesléssel fogadott beszéd után Be-
öthy Ákos szólott még hozzá a kérdéshez, majd a 
miniszterelnök néhány megjegyzése után a tételt 
elfogadták. 

A kabinet irodára kerülvén a sor, ismét Páz-
mándy Dénes és Ugrón Gábor voltak azok, kik fele-
lősségre vonták a kormányt, hogy mit szándékozik 
tenni, hogy nemzeti méltóságunk egy külön kabinet 
iroda felállításával ez intézménynél is kifejezésre 
jusson. 

A miniszterelnök azt mondta, hogy semmit 
se mondott. 

Néhány kisebb tételnek gyors elintézése után 
eljutott a ház a rendelkezési alaphoz. 

Szentiványi Árpád bizalmatlanság miatt nem 
adja szavazatát a tételhez, utána Babó Emil mon-
dott hosszabb beszedet, melyben világosan rámu-
tatva a kormány által elkövetett visszaélésekre és 
lapvásárlásokra, oly czimen tagadta meg a tételt, 
hogy a bizalmatlanság mellett azt sem tudja, hogy 
az mire fordittatik. Lukács Gyula csatlakozik Babó 
felfogásához, de azért se ezavazza meg a kért ösz-
szeget, mert azt a kormány elzüllött hiveinek sege-
lyezésére fordítja. Berzeviczy Albert jónak látta ki-
jelenteni, hogy bizalommal viseltetik a kormány iránt, 
mire Ugrón Gábor intézte második hatalmas táma-
dását a kormány ellen, azzal végezvén szavait, hogy : 

— Babó t. képviselőtársam nem szavazza meg 
a rendelkezési alapot, mert nem tudja, hogy hova 
fordittatik — én nem szavazom meg, mert tudom, 
hogy hova fordittatik. 

Az éljenzés és taps meg sem akart szűnni a 
sikerült karambol után. 

Ugrón Gábor hatalmas szónoki tehetségének 
egyik legkiválóbb produktuma volt az a fiiippika, 
melyet Andrássy Gyula gróf ellen tartott: 

Mit akar ott a király oldala mellett az a mi-
niszter, a ki a rideg konzervativizmus alapján állván, 
veszedelmes abban az állásban a nemzet önál-
lóságára ? 

Az egész baloldal zugó helyeslésse bizonyí-
totta, hogy joggal vetette fel Ugrón Gábor ezt 
a kérdést. 

Perczel Dezső védbeszéde után Wekerle mi-
niszterelnök vette védelmébe Gyula grófot, azt mond-
ván róla, hogy biz egy cseppet sem veszedelmes, 
mert nem olyan iskolából került ki. 

— Kár volt még elhagynia az iskolát! — je-
gyezte meg közderültséget keltve Lukács Gyula. 

Horánszky Nándor is reklamálta a legifjabb 
minisztert — kinek költségvetésétől szavazatát egyéb-
ként megtagadta. 

Várady Károly mondta még el nagy hatást 
keltett interpellációját a budapesti rendőrség leg-
utóbb tanúsított botrányos viselkedése tárgyában — 
mire az ülés d. u. 2 órakor véget ért. 

Nov. 19-én a királyné névünnepére való te-
kintetből csak 11 órakór kezdette meg a képviselő-
ház tanácskozásait. 

A közigazgatási bíráskodásról és a magyar 
dunai és tengeri hajózásról szóló törvényjavaslatok 
bizottsági jelentésének bemutatása után áttérhetett 
a ház a kitűzött napirendre: a belügyi költségvetés 
tárgyalására. 

Berzeviczy Albert előadó pár rövid szóval 
körvonalazván a költségvetést és indokolván az 
egyes tételek költségemelkedésének természetét, át-
adta a szót Esterházy Mihály grófnak, s ezzel meg-
nyílt az előreláthatólag több napot igénybe veendő 
belügyi vita, mely már ma is magas szinvonalra 
emelkedett. 

Holló Lajos a függetlenségi és 48-as párt ne-
vében elmondott besz dében kifejtette ezután azokat 
az okokat, a melyek a közjogi ellenzéket arra bírták, 
hogy a belügyi tárcza költségvetéséhez hozzá ne 
járuljon. 

Közigazgatási reform önkormányzati alapon ! 
Parlamenti reform választási alapon! Ez a két kö-
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vetelmény az, mely mellett rendithetlenúl ki fog rületek rendezése - és a főrendiház refórmja a J . . . , _ I r A n i f l c J a t ; r o n < l c 7 P r n P i f m p c f p p n p y — V a -
tartani a függetlenségi és 4&-as párt. 

Közigazgatási reformra szükség van, mert a 
mostani közigazgatás feje a főispán, egy oly intéz-
mény, a kinek mindenre van joga és semmi iránt 
sincs kötelessége, mai* pedig a közigazgatásnak az 
képezi kritériumát, hogy mennyiben szolgálja a köz-
érdeket. Nem jó az olyan közigazgatás, melynél a 
kormányzási maxima annyira ki van fejlődve, hogy 
minden a központi kormánytól függ ; olyan reformra 
van szükség, mely elvágja mindazokat a szálakat, 
melyek a közigazgatást a pártérdekkel összefűzik 
— egyszóval a közigazgatást vissza kell adni önma-
gának ! Az egész baloldal egyöntetű helyeslése szank-
cionálta a függetlenségi pártnak ezt a követelését. 

Biró elé legyen állitható a közigazgatási tiszt-
viselő, és pedig bármelyik, kövessen el bárki ellen 
és bármiy jogsértést. Ezt azonban a kormány által 
tervezett törvénynyel nem fogjuk elérhetni. 

Holló Lajos beszédének ezután kővetkező ré-
szében azt bizonyította, hogy a kinevezésben egy-
általán nem rejlik garanczia az iránt, hogy a köz-
igazgatás jobb lesz és képzettebb tisztviselők által 
fog gyakoroltatni. 

Adjunk a közigazgatási tisztviselőknek kellő 
fizetést, alkossuk meg a szolgálati pragmatikát, ké-
szítsünk helyes fegyelmi és nyugdijszabályzatot és 
akkor önkénytelenül felmerül a kérdés, hogy mért 
becsüljük kevesebbre azt a rendszert, a melynél a 
tisztviselőjelőlt nyíltan oda megy a választó polgár-
hoz, s megmondja neki, hogy ha képességeimnél 
fogva alkalmasnak tartasz arra az állasra, tüntess 
ki bizalmaddal, mint azt a reformot, a mely mellett 
a miniszteri előszobákba 1 titkon kell protekczióért 
bujkálni. 

Nemzeti szempontból is szükségünk van a vár 
megyei municzipális rtndszer fentartására, de a fő-
indok, a miért a közigazgatás államosítását elfogadni 
nem lehet, az: hogy ha az utolsó községei is atját-
szuk a központi kormány hatalmi körébe — akkor 
lehetetlen lesz ebben az orszagban oly alkotmányos 
küzdelmet kifejteni, mely az igazi nemzeti akarat-
nak megfelel. 

Holló Lajos beszéde második részében a par 
lamenti reform sürgősségét és szükségességét fejtette 
ki, kimutatván, hogy ma már nem megfelelő az a 
szűk keret, melyben az 1848-iki és 1874 iki válasz-
tasi törvényeink mozognak, mert a kultura növe-
kedésével okvetlenül sokkal többen állanak az értel-
miség ama fokán, melyet eddigi törvényeink egy 
valasztótól megkívánnak: ezenkívül azonban az ál 
talíJios védkötelezettség intézménye, az adózási ter-
heknek főleg a fogyasztási adók ¡utján bekövetkezett 
imminens emelkedése, okvetlenül megkövetelik, hogy 
a választási jog kiterjesztessék. 

Okvetlenül szükséges ezenkívül a választóké-

szabad képviseleti rendszernek megfelelőleg — vá 
lasztási alapon, mert a főrendiház mai szervezete 
anakronizmus, hisz nagyban emelné a tőrvényhozói 
tekintélyt, ha főuraink nem születés és hivatal, ha-
nem a polgárok elismerése és hálája folytán kerül-
nének a főrendiházba. 

Holló Lajos végül ugy a közigazgatási, m nt 
parlamenti reform ügyében határozati javaslatot 

yujtott be a képviselőházhoz. 
Sághy Gyula következett szólásra, aki ezúttal 

csak igen röviden okolta meg a kormány s igy a 
belügyminiszter iránti bizalmatlanságát. 

Ivánka Oszkár, a kővetkező szónok azon kezdte 
beszédét, hogy egy tárczánál sem találkozik annyi 
ügyefogyottsággal, mint a belügyinél, s ebből az 
alaptételből kiindulva folytatta fejtegetéseit mindad-
dig, mig arra a konklúzióra nem jutott, hogy amit 
a belügyminiszter tesz, az mind ámítás és meddő 
ígéret, a költségvetést tehát uem fogadja el. 
Pártja zajos helyesléssel kísérte szavait 

Sima Ferencz, az idő nagyon előre haladván, 
általános költségvetési szempontból bírálta a bel-
ügyminiszter működését és pedig nagyon érdekesen, 
a mii legjobban bizonyít az, hogy még beszéde vé-
g n is volt hallgatóság ugy a teremben, mint a 
karzaton. 

Ezt a beszédet kölőnben alább szó szerinti 
szövegében közöljük. 

A „ S Z E N T E S I LAP4; TÁRCÁ JA 
Kossuth Ferencz körútja. 

Ez alatt a czim alatt az .Egyetértés* egy meleg-
hangú tárczaczikket hoz; s mi kötelességünknek 
tartjuk, hogy azt — a közvetlenül reánk nem tar-
tozó rész elhagyásával — olvasóinkkal megismertes-
sük a következőkben: 

Sok mindenfélét összeírhatnak a különböző párt 
állású lapok Kossuth Ferencz országos kőrútjáról, de 
az, a ki vele utazott, csak a kedves emlékezés hang 
ján irhát, beszélhet erről az országos diadalut ról 
Mert diadalut volt az, és pedig olyan, milyet csak 
a Kossuth-név varázsa teremthet ott a rónasagon, a 
tiszta magyar nép közt. 

Már ezen a hosszú utazáson meglátszott, hogy 
Kossuth milyen fáradhatatlan ember. A legkiseb! 
állomásra is több száz ember tódult az ó jövetelének 
hirére, s ő minden kis megállóhelyen szólt rövideb 
ben vagy hosszabban, buzdítva a népet a hazasze 
retetre, a függetlenségi eszmékre. 

Kitartásban, munkában nem is igen fog akadni 
párja a parlamentben. 

A hosszú utazás alatt a munkaszeretetén kivül 
még egy nemes tulajdonságát árulta el Kossuth Fe 
rencz. Utolsó nap Szentesen ki is mondta önmagáról 
hogy .positiv ember vagyok.- Egész eddigi életében 
positiv tudományokkal foglalkozott, sokat dolgozott, 
tanult s ezeknek az eredménye az ő végtelen nagy 
határozottsága mindenben. Elég módunk volt a meg-
figyelésekre útközben. Bármilyen hirtelen felmerült 
szóba jött politikai kérdésekben rögtön oly határo 
zott véleményt mondott, mintha gyerekkora óta 
egyébbel sem foglalkozott volna, mint a politikával 

S nagy munkakedvéhez és határozottságához 
hasonlatos az ő önbizalma is, a mely pedig mindig 
jÖl áll, illik a férfiúhoz Nem retten vissza egyköny-
nyen, mert bizik önmagában. Tőle kell azt hallani, 
hogy .bízom abban, hogy Magyarország állami füg-
getlenségét sikerül békés uton kivivnom", mert a ki 
töle hallja, vele bizik, benne hisz. 

Az egész uton mindenütt és mindenkor nagy 
hatással volt a népre. Pedig nehéz a helyzete. Cso-
dálatos nimbusz veszi körül a nevét, az alföldi emberj 
félistent vár a Kossuth-fiában s ő végre is ember, 
hui^L lehetőleg egyszerű fellépésű ember. A hatás1 

Sima Ferencz beszéde. 

Elmondta a képviselőház november 19-iki ülésén, 

T. ház. (Felkiáltások: Holnap ! Halljuk 

Ma !) Az idő előhaladottsága miatt beszédem 

holnapra való halasztását kértem volna a t 

háztói, mert messzebb terjedő kritika alá 

akartam venni a belügyi kötségvetést és ez-

zel kapcsolatban a belügyi kormányzatot. 

De tekintve, hogy nekünk, az ellenzéknek, 

épen nincs érdekünkben a vitát húzni és ha-

lasztani, készséggel szólok ma, még pedig 

az idő előrehaladt voltánál fogva lehetőleg 

röviden. (Helyeslés jobb felől.) 

Ezúttal csak a költségvetés keretében 

kivánok mozogni és szorosan arra alapítom 

kritikámat. 

Az előadó ur utalt arra a bizonynya) 

ligyelemre méltó körülményre, hogy a jövő 

évi belügyi költségvetés 1.103,000 írttal na 
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gyobb, mint a tavalyi. Mindenek előtt e több-

lettel kivánok foglalkozni. 

Jelentékeny része, mint az indokolásból 

kitűnik és az előadó ur is mondta, az álla-

mi anyakönyvek behozatalára van előirá-

nyozva. E párt többsége az egyházpolitikai 

reformokat az országra nézve szükségesek-

nek tartotta; kétségtelen tehát, hogy a re-

form életbeléptetésére szükséges összeg meg-

szavazásától elzárkózni nem kiván, nem is 

fog. De már az apróbb tárczák tárgyalásá-

nál, még pedig a közigazgatási bíráskodásról 

szóló javaslat életbeléptetésére vonatkozó ösz-

szegnél hangsúlyozta Ugrón Gábor t. bará-

tom, hogy nem tartja helyén valónak a 

mint, hogy nem is helyes — egy még életbe 

nem lépett törvény alapján szükséges intéz-

kedések czéljaira a parlamenttel költségeket 

megszavaztatni és azok keretében a minisz-

tert a költekezésre és rendelkezésre felhatal-

mazni. Ez elvi álláspontból kifogásolom én 

az e czélra szánt összegnek a költségvetésbe 

való felvételét, és kifogásolnom kell azt is, 

íogy ez megszavaztassák a parlament részé-

ről, mert az egyházi reformok kérdésében 

ma még teljes bizonytalanság uralkodik az 

országban, ha vájjon az a reform a jövő 

évben életbe fog-e lépni ? Nemcsak a mi ag-

gályunk ez, hanem meg vagyunk róla 

győződve sokkal nagyobb aggálya és sok-

kal több kétsége van ez iránt magának a 

kormánynak és kormánypártnak, a melynek 

a tulajdonképeni létalapját és jövő létjogo-

sultságát ezen egyházpolitikai törvények életbe 

léptetése fogja megadni, ha egyáltalában azok 

életbe lépnek. 

Azonban ha tekintetbe veszem azt, hogy 

a koronánál mind inkább késik ezen, a két 

házban keresztül ment törvényjavaslatok szen-

tesítése, és hozzá veszem a korona közelében 

álló nagy jelentőségű egyének nyilatkozatait, 

akkor jogosultnak látom felvetni azt a kér-

dést, vájjon a költségvetésbe ezen czélból 

felvett összegnek megs avazásába a t. ház 

bele mehet-é ? 

mégis — különösen Aradon, Vásárhelyen Szentesen 
— leírhatatlan volt. Asszonyok, fertiak egyaránt 
könnyeztek, a mikor először megláttak. Egy eleven 
Kossuth a kit szinröl-szinre lathatnak, a ki beszél 
hozzájuk, közibük áll A beszedet igazi áh.tattal hall-
gattak mindenütt s lelkesedest keltett az mindenfele. 

Mindszenten érdekes pártbekités volt. A 48-as 
párt odalent épp ugy összeveszett, mint idefönt. A 
part két vezére szemelyesen gyűlölte egymást. Kossuth 
a két haragos partembert szerencsesen kibékítette. 
A kis közsegben ez szenzáczio volt. 

— No most már bátran kibekülhet Eötvös is 
Polónyival -— szólt egy odavaló politikus. 

Mindszenten először is a parochiara, a katho-
likus plébánoshoz mentünk, a ki különben Helfy 
lgnáczuak szabadelvű programmal az ellenfele volt 
a mult választáskor. Ott talaltuk nala az egész zsidó 
hitközséget. Ennek a derék plebanosnak az érdeme, 
hogy ezen a vidéken egyik magyar ember sem keresi, 
mi a másiknak vallása. Mindszenten az asszonyok 
hamarosan balt is rendeztettek a Kossuth Ferencz 
távozása után. Őt elengedtek, de a képviselőknek 
ott kellett maradni s ki-ki fordult egyet-kettőt vala-
melyik szép asszonnyal. 

Czegléden láttuk az első fáklyásmenetet. Remek 
volt, a mint a többi Makón, Szentesen, Vásárhelyen 
szintén a legszebb, a legmegkapobb képet nyújtották. 

A faklyásmenetek a Kossuth Ferencz útjára kü-
lönös kedves fényt vetettek. Ezeken nyilatkozott meg 
teljes igazaban a haugulat. Nyolczszáz-kilenczszáz 
ember vitte mindenütt a faklyákat s az alföldi váro-
sok fuvó hangszeres magyar zenekara a Rákóczy 
indulóval jart elől. ilyenkor érte el a lelkesedés a 
tetőpontját. S a nép lelkesedése átment a Kossuth 
kíséretére is. A táklyásmenetekhez Kossuthon kivül 
a vele volt képviselők valamennyien beszéltek. 

Valamennyi fáklyásmenet közt legszebb volt a 
szentesi, Három irányból jött három fáklyásmenet, 
hogy a Kossuth lakása előtt összetalálkozzanak. 
Általában batran elmondhatjuk, hogy mindenütt szép 
volt a fogadtatás, de Szentesen a legszebb, leglel 
kesebb. 

Előtte való nap Mindszenten voltunk. Délután 
néhány ismeretlen ur tünt fel a kis faluban. Szen-
tesiek jöttek el a harmadik hatarba kémkedni, hány 
vendéget várhatnak, nehogy a legcsekélyebb fenna-
kadás legyen odahaza a vendégek ellátása körül. 
No de neb is volt. 

Hock János : Még nincs is szentesítve! 

Már Szegvárra átvágtatott a Héja Lajos ban-
dériuma s a városnak egy féltuczat négyes fogata. 

Szegváron rossz hirrel fogadtak. Az nap éjjel 
kilopták a község pénztárából a pénzt, kétezer forin-
tot. Sokan rossz szemmel néztek a pénztárnokra, 
de ő nyugodt volt és jókedvű. Egyszerre csak fel-
emelkedett helyéről, s vagy félóráig olyan dikcziót 
mondott, amilyet csak jó lelkiismerettel lehet mondani. 

Szentesen volt a fogadás a leglelkesebb. S még 
a gulyás-lakomák is kellemesek voltak. Hej ! pedig 
jó gyomor kellett ahoz, hogy egy álló hétig minden 
nap, délben, este bográzsgulyást és turóscsuszát tá-
laltak elénk. A legtöbben már féltünk is a gulyás-
tól, de Kossuth azzal vigasztalta magát, hogy : „po-
litikusnak jó gyomrának kell lennie." Szentesen és 
a környéken bejártuk a 48-as népköröket is. E/ek is 
specziálitásai az Alföldnek. Egy helységben három 
is van. Ezek a fészkei a függetlenségi eszméknek. 

Kossuth Szentesen meglátogatta a honvéd-vá-
rost is, a mely csupa 48-as honvéd házából áll. 

A lakoma nem mult el lokál's összekoczczanás 
nélkül. Az első felköszöntő már filippika volt a szen-
tesi 5 tagból álló kormánypárt ellen. A sok beszéd 
után itt mondta el Kossuth egész utján a leghatá-
sosabb beszédét. 

Utolsó nap Csongrád alatt átkeltünk a Tiszán. 
A szentesi bandérium odáig kisérte Kossuthot, s a 
mig a komp átért, ők ott maradtak a szentesi 
oldalon megvárva, mig Kossuth szerencsésen a túl-
partra érkezett. 

Itt a pap fogadta Kossuthot, még pedig a hires 
H^gyi plébános. A püspökök általában rossz néven 
vették Kossuth utazását és mindenütt hallottunk 
róla, hogy eltiltották papjaikat a fogadásban való 
részvételtől. Csakhogy a tilalmat kevesen tartották 
meg. Sokan ugy segítettek magukon, hogy a szom-
széd egyházmegyébe mentek Kossuthot fogadni. 
Különösen a jó plébániára váró káplánok tettek 
igy. A plébános urak legtöbbje már nem törődött 
a tilalommal, fellobogózta a templomot és irigyelte 
a református papot, ha a község azt bizta meg a 
szőnoklással. 

Szóval mindenfelé és mindenben csak azt lát-
tuk, hogy a Kossuth-név nagy hatalom s hogy Kos-
suth Ferencz tud ezzel a hatalommal élni. 

(Dieues Márton. 
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S i l l i a Ferencz: Nemcsak szentesitvejközigazgatása állami dotációjának kiegészítése 

nincs, mert ha szentesítve volna, minden ész- czéljából már annyira kihasználtattak, hogy 

revételem teljesen elesnék, hanem kezemben a minek absolute nem volna szabad megtör-

van egy újság, a mely referál a székesfehérvári 

kath. nagygyűlésről. 

Előre kell bocsátanom, hogy én kálvi-

nista ember vagyok, tehát a kath. nagygyű-

léssel absolute semmiféle contactusban nem 

állok. Ezen kath. nagygyűlésben az ott lefolyt 

tanácskozások alkalmával felolvasták József 

főherczegnek egy táviratát, a mely bizonyára 

mélyebb aggodalmat keltett mindenkiben az 

iránt, vájjon a koronánál jól állhat-e az eléje 

ténnie egy jól kormányzott országban, az 

árvapénztárak tartalékalapja egyes vármegyék-

ben nemcsak a kamatokban van kihasználva, 

hanem a tartalékalap tőkéje is fel van már 

emésztve. Nem akarok humorizálni, t. ház, a 

thema nem is alkalmas erre, de vannak vár-

megyék az országban, a melyekben az ebadót 

használják fel az administratió fentartása 

érdekében. 

Ugroil Gábor: Igy eszik meg a nagy 
terjesztett törvényjavaslatoknak a sorsa. AzUkutyák a kis kutyákat ! 

mnndia nev^yotpspri Jóyspf frthprpypor supinprl Sillia Ferencz : Nagyon helyesen jegyzi mondja nevezetesen József főherczeg, Steiner 

püspökhöz czimezve táviratát: Fogadja Mél-

tóságod és a Szt. István sirjánál összegyűlt 

katholikusok, legbensőbb hálámat szives üd-

vözletükért. Isten áldása vezérelje működé-

sűket. Ezért száll imám a mindenhatóhoz. 

József főherczeg. 

B e r g e r Ignácz : Éljen ! 

Sillia Ferencz: Azt nem lehet kétség-

bevonni és azt hiszem, hogy az iránt maga 

a miniszter ur sem képes megnyugtató vá-

laszt adni, hogy József főherczeg, ki oly kö-

zel áll a koronához, ha nem is magának a 

koronának döntő álláspontját, hanem a ko-

ronánál uralkodó hangulatot igyekezett ezen 

táviratban az ország előtt nyilvánosságra hozni. 

Legalább ez a valószínűség s ez a íeltevés 

egészen természetes és jogosult. 

Én tehát arra való tekintetből, hogy az 

as összeg, a mely az állami anyakönyvek 

behozatalára vonatkozólag a költségvetésben 

előirányoztatott, egy még nem sanctionált 

törvényben megállapított intézmény életbe-

léptetésének költsége, ugy a magam, mint 

pártom nevében ezt az összeget meg nem 

szavazhatom. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

De ezen 1.103000 írtnak van még egy 

másik igen fontos tétele, a mely nagy és je-

lentékeny összeggel szerepel a költségvetés 

ben, s melyet a törvények alapján szintén 

nem szavakhatok meg. Nevezetesen a vár-

megyék dotátiójának emelése érdekében a 

belügyminiszter ur előirányzott 212000 frtot. 

Ha arról volna szó t. képviselőház, hogy a 

megyék jobb kormányzása érdekében szük 

séges munkaerők szaporítására való tekintet 

bői és a jobb, tisztább közigazgatás életbe-

léptetése és meghonositá a szempontjából az 

igen t. belügyminiszter ur költségeket kíván 

az országtól, minthogy véletlenségből és saj-

nos kiváltságos helyzetemnél fogva egy oly 

vármegyének vagyok polgára, a melyben a 

közigazgatás mostohaságát, visszaéléseit és 

korrupcióját oly mértékben volt módunk és 

alkalmunk tapasztalni, inint ezt talán Magyar-

országon sehol: a magam részéről az első 

volnék, a ki ezen padokról is mindig szószó-

lója lennék a belügyminiszter urnák abban, 

hogy a közigazgatás javitása érdekében szük-

séges költségek teljes mértékben rendelkezé-

sére bocsáttassanak. 

Igy azonban, hogy ugy mondjam, öt-

letszerüleg és minden számítás nélkül, de a 

törvény világos rendelkezése ellenére a belügy-

miniszter egy összeget vegyen bele a költ-

ségvetésbe, ez ellen részemről határozottan 

meg a t. képviselő ur, hogy igy eszik meg 

a kis kutyákat a nagy kutyák. Természetes 

dolog, hogy ilyen viszonyok mellett nem lehet 

senkinek sem kifogása azellen, ha a belügy minisz 

ter ur azt mondja, hogy ezek a hiányok és hibák 

fönnállanak, ezeket reparálni kívánja. Igen, 

de hogyan kívánja azokat reparálni az igen 

t. belügyminiszter ur ? Talán azt méltóztatik 

hinni, t. képviselőház, hogy ugy, amint ezt 

épen egy mérnök emberből lett belügymi-

nisztertől feltétlenül meg kell kívánni, hogy 

összeírná a vármegyéket Magyarországon, s 

számításba venné, hogy mekkorára rúg-

nak azon összegek az egész országban, 

a melyek szükségesek a megyei köz-

igazgatás fenntartása érdekében az állami 

dotatio kiegészítésére és az összes vármegyék 

szükségleteit teljes mértékben fedezné ezen 

összegből. Nem igy ; egyáltalában nem igy, 

hanem ugy, hogy felvett egy összeget, amely 

aztán gondolom szerint és a belügymi 

niszter ur jó akarata folytán, sőt majd akkép-

pen, a mint az egyes vármegyék vezérférfiai 

és országos képviselői befolyást birnak gya-

korolni magára a belügyminisztériumra, iesz 

a megyék közt széjjel osztva. 

Hieronyuii Károly belügyminiszter: 

Nem ugy van ! 

Sillia Ferencz: Ez igy van és a t. mi-

niszter ur engem megczáfolni nem képes, 

Hieroiiyini Károly belügyminiszter: 

Meg fogom czáfolni! 

Sillia Ferencz : Bár e pillanatban nem 

állanak a számok rendelkezésemre, de még a 

tárgyalás folyamán, midőn e tétel előkerül 

be fogom bizonyítani, hogy ez igy van. Nem 

birom megérteni t. ház, hogy tulajdonképen 

mi czélja van a belügyminiszter urnák ezen 

összeggel ? Mert amint ezen többlet 1.103,000 

frt lehet, lehetett volna ez 1.400,000 frt is. 

És ha az adniinisztratió javitása érdekében 

kivárnia a belügyminiszter ur áldozatot az 

országtól, nem lesz ebben a házban bármely 

párlou ülő egyetlen képviselő sem, a ki akár 

csak pártpolit kát is csinálna abból, hogy 

ezen összeget rendelkezésére ne bocsássa. Én 

azonban eltekintve attól, a mit érvül felhoz-

tam, hogy ebbe az összegbe nem fér bele a 

megyei dotatio kiegészítésére szükséges egész 

összeg és hogy a miuiszter ur nem lesz ké-

pes megfelelni azon feladatnak mit itt ebben 

a költségvetési előterjesztésben kijelölt, — 

a törvényekre való tekintettel sem fogom 

megszavazni és nem szavazhatja meg ezen 

párt sem ezen összeget. Nem szavazom pedig 

álláspontot kell foglalnom. (Helyeslés a szélső-¡meg azért, mert a megyei közigazgatás fen 

baloldalon.) Novezetesen mindnyájunk által'tartására szükséges állami dotationalis ösz-

tudott és ismert dolog, hogy az 18ö3. XVII. szeget az 1883. XV. t.-cz. akként állapítja 

t.-cz.-ben a vármegyék és törvényhatóságok ré-

szére megállapított állami dotatio egyáltalában 

nem elégséges a vármegyék közigazgatásának 

fönntartására, annyira, hogy vannak Magyaror-

szágon vármegyék, a melyeknél oly jelentékeny 

öszszegekkel voltak kénytelenek a törvényható-

ságok külön kasszáikat megterhelni és a me-

gyei közigazgatást, hogy ugy mondjam, tol-

dozni-foltozni, hogy igazán szégyene az örö-

kösen reformokban utazó magyar kormánynak 

és a szabadelvű pártnak, (ügy van: a szélső-

baloldalon.) Ismeretes, hogy amegyék rendelke-

meg, hogy ha időközben a belügyminiszter 

meggyőződött arról, — hogy a dotatió 

nem elég — amint hogy elég módja és 

alkalma volt meggyőződni, mert az ország 

minden vármegyéje legalább négyszer irt fel 

a belügyminiszter úrhoz ezen dotatio nagyob-

bitása érdekében, akkor a belügyminiszter 

urnák nem a költségvetésbe kell felvenni egy 

összeget, hanem törvényjavaslattal kell elő 

állania és ezen törvényjavaslat mellé azon 

indokolt előterjesztést kell tenni a ház elé, 

hogy az időközben történt változások követ-

z é s é r e á l l ó e z e n k a s s z á k a legnagyobb mértékben, keztében az állami dotatio megfelelő összeg-

a menyire m e g k ö z e l í t h e t ő k voltak, a megyék igei egészítendő ki, s e tekintetben az 1883, 

5. oldal. 

XV. t.-cz. módosítandó. (Igaz ! Ugy van I a 

bal és szélsőbaloldalon.) 

Ez az egyedüli törvényes, ez az egyedül 

elfogadható, de egyúttal a bajt gyökerénél 

orvosló eljárás, mely aztán ment lesz minden 

korrupcziótól. Azért hivatkozom itt a korrup-

czióra, mert ha a belügyminiszter urnák 

ugy adatnék felhatalmazás, hogy meg-

mondaná, — hogy ezen összegből adok 

ennek vagy annak a vármegyének ennyit vagy 

anynyit, ekkor a t. képviselőház meg lenne 

nyugtatva az iránt, hogy a belügyminiszter 

ur ezen kérdésben egyáltalában nem gyako-

rolhatja a maga miniszteri jóindulatát egyik 

vagy másik vármegye javára vagv hátrányára. 

(Mozgás jobbfelöl.) Én a magam részéről ezt 

a tételt sem szavazhatom meg. De hasonló 

helyzetben vagyok a harmadik, az 1100003 frtot 

kiegészítő és a csendőrség létszámának sza-

porítására előirányzott összeggel is. Azt mondja 

a t. belügyminiszter ur a maga indokolásá-

ban, hogy a csendőrség létszámát szükséges-

nek tartja szaporítani, ami ellen egyáltalában 

nekem sincs szólásom, sőt magam is abban 

véleményben vagyok, hogy azt szaporítani 

szükséges, de többek közt arra hivatkozik, hogy 

az Alföldön a szocziálista mozgalmak ér-

dekében tartja ezt szükségesnek. 

Az alföldi agrár-szoczializmusról majd 

annak idéjében, mikor az a tárcza kerül tár-

gyalásra, melynek keretében ez ügy megvi-

tatható, lesz helye beszélni, hegy e kérdés a 

maga teljességében a t. ház plénuma előtt 

megbiráltassék. Most csupán csak arról van 

szó, hogy a belügyminiszter ur a csendőrség 

létszámának szaporításával akarja az agrár-

szocziálizmus kérdését rendezni és ellensú-

lyozni. 

Nincs kifogásom az ellen, hogy a bel-

ügyminiszter ur e czélból az alföldre nagyobb 

csendőr létszámot összpontosítson, mint a 

mekkorával az Alföld városai jelenleg rendel-

keznek, annyival kevésbé, mert a csendőrség 

létszáma különben oly csekély az alföldi vá-

rosokban, hogy ezek saját házi pénztáruk 

terhére kénytelenek az ottani csendőr-létszá-

mot városi rendőrséggel és csendőrséggel 

kiegészíteni Azonban, hogyha a t. belügy-

miniszter ur felvesz egy bizonyos összeget a 

csendőrség szaporítása czéljából, azt gondo-

lom, hogy a költségvetés tárgyalásánál joggal 

megvárható a t. belügyminiszter úrtól az is, 

hogy számot adjon arról, hogy e csendőrlét-

számot mikép akarja szétosztani, meg fog-e 

e szétosztás a helyi érdekeknek felelni, s 

egyáltalában kielégiti-e mindazon követelmé-

nyeket, a melyek ez ügy rendezésénél a 

belügyminiszter ur eljárásával szemben jo-

gosan támaszthatók. Ez annyival inkább 

kívánatos és szükséges, mert amint méltóz-

tattak hallani, a t. belügyminiszter ur kije-

lentette a költségvetés tárgyalása kezdetén, a 

mi sz nte ingert adott a ház minden tagjá-

nak, a ki a belügyi kormányzattal legtávo-

labbról is ismerős, hogy annál alaposabban 

és behatób an tegye vita tárgyává és vegye 

birálat alá a belügyi költségvetést, hogy neki 

jogában áll a belügyi kormányzás terén a 

községi és törvényhatósági határozatokkal ugy 

járni el, amint az neki tetszik. 

Hieronyiui Károly belügyminiszter: 

Azt nem mondottam ! 

Sillia Ferencz: A belügyminiszter ur 

nyilatkozatának értelme ez, alkalmazása pe-

dig — ezt mindnyájan tudjuk, akik megyék-

ben élünk és akik a közkórmányzat tényke-

déseiben napról-napra állandóan részt ve-

szünk, a belügyminiszter ur eljárásában 

teljesen ugyanaz. Határoz a város, a vármegye, 

a melyek bizonyára jobban ismerik az ot-

tani viszonyokat, mint a belügyminiszter ur 

a belügyminiszter pedig intézkedik, s azt 

mondja, hogy sem a város, sem a törvény-

hatóság nékem nem elég bölcs, jhanem 

én vagyok az egyedüli állambölcs, a ki job« 

ban tudom, hogy nektek mi a jó. De akár 

milyen talentummal rendelkezik is a t. belügy-



8. oldal 

miniszter ur, ki előtt senki nagyobb tiszte-

lettel nem hajlik meg mint én, tűrhetetlen 

az a magatartás mely a belügyminiszter 

urnái a kormányzat terén minduntalan 

nyilatkozik, ő hogy dönt a törvényhatóságok 

és a városok rovására az autonomia keretébe 

tartozó oly dolgokban is, a melyekben tulaj-

donképeu a belügyminiszternek nem is volna 

szabad beleavatkoznia (ugy van! a szélső-

baloldalon), ha nagyobb politikai kört nem 

kiván igénybe venni hatalmának gyarapítása 

szempontjából, mint a mennyi a miniszter-

nek dukál. (Ugy van ! szélsőbaloldalon.) Eb-

ből a szempontból tehát joggal elvárhatja a 

parlament, hogy a miniszter ur akkor, a mi-

kor bizonyos költséget vesz fel a költségve-

tésbe és kér megszavaztad a háztól, meg-

indokolja azt, hogy ez mire szükséges, és 

megmondja azt, hogy ebből ide ennyit, oda 

meg ennyit szándékozom fordíttatni. Többek 

közt t. képviselőház, van egy másik tétel is 

a melyet bár igen helyeslek, de elvi szem-

pontból még sem fogadhatok el. A belügy-

miniszter ur a dunai partkapitányság szer-

vezése érdekében bizonyos összeget irányoz 

elő. Ez csakugyan kívánatos dolog, mert el-

szomorítóbb látványt alig lehet képzelni egy 

czivilizált város köztisztasága és közrendé-

szete szempontjából, mint a mit az ember 

a Dunaparton tapasztal. Hiszen az igen t. 

belügyminiszter ur szintén fővárosi lakos és 

Budáról jár át a pesti részre és igy láthatja 

azt, hogy a vámháztól fel egész a Hungá-

iiáig szemétlerakodó hely az egész Dunapart 

a mellet^, hogy ott élelmi czikkeket árulnak. 

Megengedem, t. képviselőház, hogy ez a ré-

sze Budapestnek a beépített házsorok és a 

Duna között oly szük, hogy nagyobb ará-
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tárgyalása alkalmával, ha jól emlékszem, Hor-

váth Gyula képviselőtársam által, a belügyi 

kormányzat felhivatott, a boldog emlékű Sza-

páry belügyminisztersége alatt, hogy a köz-

ségek háztartásának rendezése érdekében te-

gyen a t. miniszter ur statisztikai tanulmá-

nyokat, s ezek alapján igyekezzék rendezettebb 

viszonyokat behozni az országba és enyhí-

teni azokat a tűrhetetlen anomoliákat, hogy 

Magyarország egyik községe 100, sőt isme-

rek Csongrádmegyében községet, mely 160% 

házipénztári kirovással küzd, addig vannak 

községek, melyek 10 — lá°/o-al adminisztrál-

ják magukat. 

Hát ezen állapot tűrhetetlen. Én megen-

gedem, hogy egyforma jogviszonyok és anyagi 

körülmények között élő városok vagy közsé-

gek, a czivilizatió emelkedésével, és a hala-

dás érdekében nagyobb és nagyobb áldoza 

tokát kívánnak megtenni azért, hogy több 

kényelemben részesüljenek. Ha már most 

énből a szempontból egyik vagy másik köz-

ségnek közterhe emelkedik, ez ellen észrevé-

telt államkormányzati szempontból tenni nem 

lehet, mert valamint jogában áll egyik em-

bernek jobbfajta szövetből szabatni ruhát és 

kényelmesebben élni, mint a másiknak, épen 

ugy, az autonomia keretében jogában áll a 

városnak és községnek intézkedni az iránt, 

hogy ők a maguk műveltségi színvonalához, 

esthetikai érzékükhöz arányosan állapítsák 

meg mindazon igényeket, melyek szerint be 

rendezkedni kívánnak. 

Azonban egészen más ám a dolognak 

másik oldala. Az adminisztrationalis költsé-

gekkel, melyeken állami functiok végeztetnek, 

melyek nem pusztán annak a polgárnak ké 

nyelmi kérdését, hanem az allami kormány-

nyu partrendezés ott szinte lehetetlenség, ha- zat organismusának egyik kiegészítő részét, 

nem az, hogy Magyarország fővárosában, a annak — hogy ugy mondjam — alap 

melyre az állam milliókat és milliókat költ fundámentumát, éltető elemét képezik, nem 

a belügyminiszter eltűrje az ottani állapo- szabad egyik községet sem jobban terhelni, 

tokát . . . mint a másikat. Fel lett hiva a belügymi-

H i e r o i i y i i l i Károly belügyminiszter: niszter ur figyelme ugyanakkor airais, hogy 

Dehogy tűröm ! Épül már a vásárcsarnok ? ne tűrje meg azt, ami Magyazországon ma 

S i m a Ferencz ; Ez szinte botrányos; uralkodik, s ami különösen az alföldön egy-

szégyen Magyarország belügyikormányzatára ; mást éri, hogy vannak községek, melyek sem-

szégyen azokra a kik e tekintetben hivatva miféle törvényes alappal és a törvény alapján 

volnának Magyarország jó hirneve felett ör- létjogosultsággal absolute nem birnak. Neve-

ld ödni. (Ugy van, a szélsőbaloldalon!) zetesen nagyobb latifundiumok birtokosai 

Én tehát a magam részéről a költségve- községekké alakulnak. Hát XIV. Lajosnak 

tésben előirányzott 1.103,000 frt többletet az abban az időben jogában állott azt mondani, 

általam felsorolt indokok alapján nem szava- hogy én vagyok az állam, de azt hiszem, 

zom meg; de, egyáltalán a belügyi költség- hogy Magyarországon addig, mig azon tör-

vetést ugy én mint a pártom nem szavazzuk vények fenállanak, melyek itt az asztalon fek 

meg a kormánynyal szemben általában a bi- szenek és melyeknek végrehajtására a t. belügy-

zalmi kérdés miatt sem, de a belügyminisz- miniszter ur hivatott, addig annak nem sza-

ter úrral szemben saját személyét tekintve is had megtörténni és ha létezik, akkor a belügy-

a bizalom hiánya szempontjából. miniszter urnák kell intézkedni, hogy ne lé-

Én azt hiszem, hogy több jóakaró vára- tezzék, miszerint azt mondhassa Magyaror-

kozást a parlament ez a része a mely kriti- szág bármely főura: hogy én község vagyok, 

kát gyakorol itt a parlamentben a magyar Miért akar az a főúr község lenni ? Azért, 

államkormányzat felett, egyetlen egy minisz- hogy azt az óriási birtokot, melylyel rendel-

térrel szemben sem tanúsított, mint a belügy- kezik, kivonja a községek kötelékéből és el-

miniszter úrral szemben mert beune azt a férfiút vonja annak terheitől, s igy épen azok, a kik 

remélte és várta, aki a magyar közigazgatásban Magyarországon legjobban birnák a terheket 

az itt uralkodó visszaélésekkel szemben egészsé- viselni, elvonják erejüket, erős vállaikat a 

gesebb szellemet fog behozni. Nos, szomorúan magyar civilisatió és cultura fejlesztésétől, 

kell azt konstatálnia mindenkinek, a ki szél- (ügyvan ! Ugyvan ! a szélsőbaloldalon.) a mely 

tében és hosszában az ország viszonyait is- a községi életben megnyilatkozik, amely egye-

meri, s aki a megyei és a községi kormány- dűl van hivatva Magyarországot, mint álla-

zat körében uralkodó állapotokkal közéleti mot, fentartaui és a felvirágzás utján előre 

szereplésénél fogva állandóan contactusban vinni. De nemcsak, hogy oly községek vannak, 

áll, hogy a belügyminiszter ur kormányzata a melyekben az ispán, a biró vagy a kasz-

alatt egyáltalán semmi tekintetbeu nem javult nár, vagy a tiszttartó, és a képviselők az ispán 

a helyzet, csak egy nagy csalódással gazda-a béresek és azok, a kikből e complexumot 

godtunk, mert a belügyminiszter ur maga is össze lehet alkotni, anélkül, hogy a törvény 

ugyanazon szellemet képviseli a belügyi kor-azon világos rendelkezése is meg volna tartva 

mányzat terén, melyet erről a pártról és az hogy az illető polgároknak e községekben 

ország minden elfogulatlan embere részéről birtokosoknak és igy függetleneknek is kell 

teljesen perhorreszkálnunk kell. ¡lenni. Hanem azt mondja a földbirtokos a 

Nem akarok az Idő előrehaladottságára kié a község, hogy á birót elcsapom és Ma-

való tekintettel a belügyminiszter urnák eljá- gyarország belügyminisztere, a ki azt mondia 

^ u
r a a 8 a t a r t á s á r a * a hazafiság szem-hogy ő azt teszi, a mi neki tetszik a törvénv-

pontjából hosszasabban reflektálni, s a felett hatóságok határozataival szemben 

jogos és TŐS kritikát gyakorolni. Hanem ez-j H i e r o i i y m i Károly belügyminiszter-

előtt 3 évvel, itt a házban, a költségvetés Dehogy mondtam! eymunszter. 
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Sima Ferencz : . . . avval a földesúrral 

szemben nem képes, mert nincs hatalma rá, 

hogy az általa elcsapott birót állásában meg-

tarthassa. Ez a belügyi kormányzatnak oly 

szégyenfoltja, melyet megtűrni abszolúte nem 

lehet. 

De t. ház, az a csodálatos dolog, hogy 

addig, mig pl. a belügyminiszter urnák bölcs 

előrelátása és mindenre kiterjedő gondosko-

dása fel birta fedezni, hogy Gzegléden vala-

mikép bevették Kossuth Ferenczet a választók 

lisztájába és gyorsan intézkedett, hogy az 

államot megrengető ezen veszedelem valami-

kép az ország fejéről elhárittassék, ugyanezen 

miniszter körültekintő gondoskodása nem 

birja felfedezni azt, hogy vannak Magyaror-

szágon községek, a melyekben nemcsak az a 

szomorú dolog áll fen, hogy pl. ispánokból 

áll a község, hanem bérletrendszeren nyugvó 

községek vannak, a melyekben e községi élet 

az illető földtulajdonos által akkor fújható el 

a föld szinéről, a mikor neki tetszik; hogy 

az a 2 — 3 ezer ember, a kik abban a köz-

ségben vannak, szerte szórhatók az országba. 

Ezek által terjed az alföldön a szocziálizmus. 

Ezek azon elemek, a melyek az alföld vagyo-

nos községeibe hozzák az elégületlenséget és 

azt a szellemet, a melyet az ottani anyagi 

szempontok semmivel sem indokolnak, hanem 

a melyet egyszerűen egy körülmény tart fenn 

és istápol: Magyarország belügyi kormányza-

tának teljes tétlensége és képtelensége arra, 

hogy ily állapotokat kellőleg orvosoljon (Ugy 

van ! a szélső baloldalon.) 

Annak idején miután az idő előrehaladt, 

gondolom . . . 

lioiicza Miklós : Helyes ! 

S i m a Ferencz: A képviselő ur azt 

mondja, hogy helyes. 

Í J g r o i l Gábor : Gsak, a mit most mon-

dott, megérdemli, hogy az urak két eszten-

deig gondolkodjanak felette, ha tudnak. 

S i m a Ferencz : Miután a költségvetés 

tárgyalásánál ugy is lesz módom az egyes 

tételeknél mindazt elmondani, a mi szükséges 

arra, hogy a belügyi kormányzat minden ága 

a legbehatóbb kritika tárgyává tétessék, hogy 

legalább a kritika folytán annyi eszme és 

gondolat jöjjön a tanácskozásba, a mely mó-

dot és alkalmat nyújt mindnyájunknak fog-

lalkozni e kérdéssel, de kiváltképen alkalmat 

nyújt a t. belügyminiszter urnák arra, hogy 

ha egyebet nem, legalabb lássa, hogy mik 

azon kifogások, melyek egy és más oldalrol 

a kezében tartott tárcza kormányzatával szem-

ben fenállnak, és igy lesz mindenkinek módja 

tehát nekem is módomban lesz felszólalással 

és kritikával élni, ezuttai csak annyit jelentek 

ki, hogy a költségvetést általánosságban sem 

fogadom el a részletes tárgyalás alapjául. 

(Helyeslés ¿és éljenzés a szélső baloldalon.) 

Helyi es vegyes inrefc. 
(r.) — Személyi liir. Vadnay Andor dr. fő-

ispán f. bó 19-én este haza érkezett. 

(r.) — K i rabo l t községi pénztár . Szegvár 

község Wertbeim-szekrényét f. bó 13 —14-en éjjel az 

a bizonyos »Ismeretlen Tettes* nevű ur, alkulcs se-

gélyével kinyitván, abból áláó Irt 15 kr. készpénzt 

elemelt. A nyomozás eddig még semmi eredményre 

se vezetett. 

lr.) — A H.-M.-Vásárhelyen k i ü t ö t t ko-

leráró l szóló hir — szerencsére — alaptalannak 

bizonyult. A kórházba szállított huszárok nem kole-

rában, hanem tífuszban szenvednek. 

(o.) Eljegyzés. Papp László városi közpénz-

tárnok f. ho 10-én váltott jegyet Csúcs Emma kis-

asszonynyal, Csúcs János földbirtokos szép és kedves 

leányával. Szerencsét kívánunk e szép frigyhez. 

— Iparosok az iskolázás ellen. Megbíz-

ható kézből kapjuk a következő meglepő hírt: .Tisz-

telt szerkesztő ur! A hétfőn tartott ipartestületi 

gyűlésen a következő csinos dolog történt: Az ipar-

kamara egy :k-megkeresése kapcsán egy ipartestületi 

tag (Berezeli Dániel) azt indítványozta, hogy az eddig 

érvényben álló azon tőrvény, mely szerint „14 évet 
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be nem töltött tanuló iparostanonczul fel nem ve-| — Lopás. Pataki János e héten azon vette 

hető" toldassék meg azzal, hogy 14 évet be nem magát észre, hogy ő a derekegyházi tanyán hiába 

nevelt az idén apró jószágokat; mert biz arra más 

is megéhezett nemcsak ő ; sőt nemcsak, de enni is 

töltött, „ i r n i o l v a s n i n e m t u d ó egyén 

tanonczul fel nem vehető." Ez indítványt az egész 

ipartestület elvetette sőt annak elnöke (Soós) erős 

vehementiával támadta meg indítványozót, s kije-

lentette, hogy nézete szerint s e m az i p a r o s 

t a n o n c z n a k , s e m m a g á n a k az i pa-

r o s n a k , i r n i o l v a s n i t u d n i n e m 

s z ü k s é g e s ; m e r t a z i r á s , o l v a s á s 

c s i r á j a m i n d e n r o s s z n a k , s hogy ő 

ezen elve mellett fog továbbra is küzdeni. Azt hi-

szem ehez nem kell bővebb kommentár/ Eddig szól 

a beküldött hír. De mi azt hisszük, hogy ehez na-

gyon is kell kommentár, Mielőtt azonban hozzászól-

nánk a dologhoz, várjuk az érdekelt felek esetleges 

nyilatkozatát. 

(r.j — A gőzhajózás beszüntetése. A 

dunagőzhajózási társulat által beküldött értesítés 

szerint a napokban a gőzhajó járatok beszüntettetnek 

Az utolsó menet Szentesről Szolnokra f. hó ¿3-án, 

Szentesről Szegedre pedig f. hó 25-én lesz. 

(o.) — Uj szál loda és kávéház . A jelen-

legi nagyvendéglő és szálloda mellett levő Pollák-féle 

ház tulajdonosai — mint megbízható forrásból értesü-

lünk — az egész épületet renoválva, a mai kor igé-

nyeinek megfelelő kávéház és szállodává akarják be-

rendezni. Itt volna tehát az ideje, hogy a város a 

szálloda építésre határozná el magát, mert nem le-

hetetlen, hogy néhány hó múlva magán vállalkozó 

rontja meg a varos tervét, ha az is szálloda épi 

teshez fog. 

— A k i nek szabad volt lopni . Nem va-

lami czimeres legény L. Sándor, de azért mégis 

megakarta mutatni, hogy az ő lajbija alatt is tet-

tekre készülő érző szív lakó zik. Es mivel az ő T. 

Mariajának csak jó ludhusra fájt a foga; azért meg 

akarta ennek mutatni, hogy csak parancsolnia kell 

es óhaja teljesül azonnal. T. Mana tehát ohaj-

tott és Laki Sándor cselekedett; cselekedett pedig 

akként, hogy T. Maria kedvéért betört a saját 

nénje udvarába és ott kiválasztotta ennek ¿4 drb. 

libaja közül a ± leghlzottabbat, hogy azokkal a vá 

gyak szárnyáivá! röpüljön az ő aranyos T. Má-

riájához. Csakhogy laba nem járt oly sebesen, mint 

szivének vagya, s így midőn a teherrel, az éj söté-

tében dobogo szívvel igyekezett boldogsága tündéré-

hez, hat akadt két gyöngédtelen rendőr Nagy Ben 

jamin és Csernus János személyében, akik megkér-

deztek tőle: honnan vette a libákat, sőt nemcsak 

de egyenesen reá is fogták, fchogy lopta. L. Sán-

dor nem tagadott, de be vallott mindent; mert hát 

ő mindezt, csak boldogsága tündéreért T. Máriá-

ért tette. Ezen azután annyira megindult, az e tet-

ten fölharagudott testvérnénje is, hogy megbocsátott 

a szerelmes fivérnek, a ki tehát most az egyszer 

szabadén lophatott. 

— Vásár. Jászberényben az őszi országos 

vásár, decz. 8. és 9-én fog megtartatni. 

— Vadászat. A Karolyi hitbizomány derek-

egyházi uradalmában az őszi vadászatok e hét fo-

lyamán tartatnak meg. Mint értesülünk e vadászaton 

sok előkelő ur vesz részt. Károlyi László gróf már 

napok előtt megérkezett Derekegyházára, hogy magas 

vendégei méltó elfogadtatásáról intézkedjék. 

— Körbá l . A szentesi II. 48-as népkör f. hó 

25-én, azaz vasarnap, saját pénztára javára 30 kr. 

belépti dij mellett, Katalin bálát rendez — a saját 

helyiségeben, melyre ez uton is felhívjuk olvasóink 

figyelmét. 

— A szentesi N imródok . A szentesi va-

dásztársaság, a mai napon tartja meg ez évi első 

körvadászatát. A vadásztársaság már napok óta szer-

vezkedett a mai napra s igy bizonyos, hogy a mai 

körvadaszat — legalább végeredményében — jól 

fog sikerülni 

— Trachomások szem vizsgálata. A trac-

liomások november havi szemvizsgálata, f. hó 25-én 

azaz vasárnap fog a helybeli közkórházban megej-

tetni. Ugy látszik azonban, hogy nem minden trac-

homás megyen örömest az ingyen gyógykezelésre 

mert a városi főorvos az iránt kereste meg a rendőr-

kapitányságot, hogy azokat, a kik ezt a saját javu-

kivánváu belőle, lopott közülök. Eleinte csak néhány 

párt, később azonban, midőn a tolvaj ugy látta, 

hogy mindezt feltűnés nélkül teheti, hát lopott any-

ny t, hogy egyszer csak Pataki János uramnak vala-

mennyi jószágát eltüntették az udvarrél. Pataki Já-

nos uram hive ugyan a bűvészet mesterségének ak-

kor, ha azt a komédiában látja, de mikor ugyanazt, 

a saját udvarán próbálják meg, hát ezt már szó 

nélkül még sem állhatta meg, hanem feljelentette a 

dolgot a rendőrségnek amely most erélyesen nyo-

moz ez ügyben. 

— Sajátságos párbaj . Sokat nevetnek most 
Sepsi-Szentgyőrgyön egy sajátságos kimenetelű pár-
bajon, amelynél nem a felek sebesültek meg, hanem 
a — segédek. Jancsó Lajos adóhivatalnok, tartalékos 
honvédhadnagy és Szász Béla tanár állottak ki a 
gyepre, hogy ősszeszólalkozás közben megsértett be-
csületüket kireparálják. Jancsónak Bánffy Farkas és 
Farkas József, Szásznak Bogdán Arthur és Goldstein 
Móricz voltak a segédei. Mikor az első lövésnek el 
kellett volna dördülnie, az egyik pisztoly csütörtö-
köt mondott. Bogdán és Goldstein Móricz kezükbe 
vették a pisztolyt, hogy megnézzék, mi a baja, de 
a töltés szétvetette a csővet s a szétröpülő vasda-
rabok megsebesítették részint Bogdánt, részint Golds-
tein Móriczot. A felek még egyszer lőttek ugyan, de 
természetesen nem találtak, minthogy azonban vér 
már folyt (ha mindjárt a segédek vére is), a becsü-
letnek elég volt téve. 

— Ubr ik Borbá la utóda. Az Ubrik Bor-
bála korszakába illő rettenetes eset történt a Deb-
reczennel szomszédos Hadházon. Éjszaka egy csen-
dőrjárat vetődött egy Veres nevü gazda háza felé, 
mikor egyszerre csak kétségbeesett ja'gatás ütötte 
meg füleiket. Kutatták, hogy honnan jön a hang, 
mig végre pinczében ráakadtak a szörnyű üvöltés 
okára. Iszonyú látvány tárult szemeik elé: egy élő-
halott kriptája vo't a pincze benne fetrengett va£-
lánczokra verve egy emberformáju vadállat, de olyan 
állapotban, abogy az ősember nézhetett ki annak 
idjén. A vallatás aztán kiderítette, hogyan került 
oda a szerencsétlen ember, akit Veres Imrének hinak, 
A jelenleg 36 éves embernek még suhancz korában 
elborult az elméje s dühös örjöngés tört ki rajta. 
8—9 évvel ezelőtt kemény hideg télen csaknem fél-
meztelenül elszökött hazulról s hat mértföldnyire, 
B.-Ujfaluban fogták el. Máskor a hadházi toronyban 
félreverte a harangokat. Később egy rossz pillanat-
ban leharapta egyik ujját az apjának. Ekkor a had-
házi tanács (Hadház abban az időben még rend, 
tanácsú város volt) azt a bölcs tanácsot adta az 
őrült apjának, aki szegény paraszt ember, hogy tegye 
vasra a közveszélyes őrültet és zárja jól el valamely 
biztos helyre. Tébolydába ugy sem "viheti, hiszen 
az legalább is 500 frtjába kerülne. A magisztrátus 
valós/inüleg attól félt, hogy az ápolási költséget 
községnek kell majd megfizetni. Még azt is beszélik 
hogy a lánczot az elöljáróság adta a szegény őrült 
megkötözéséhez s hogy tudtával volt ez az ember-
telen eljárás a községi orvosnak is. A csendőrség az 
esetet fejelentette Debreczenben Ferenczy Elek fő-
szolgabírónak, az őrültet pedig további intézkedésig 

községi kórházban helyezték el. 

— Tüntetés egy szerkesztőség előtt. 
Általános feltűnést és felháborodást idézett elő a 
Pesti Naplónak Kossulh Ferenczről megjelent czél-
zatos koholmánya, melyről az I ső 48-as kör ban-
kettjén maga Kossuth is megemlékezett. Az egyetemi 
ifjúság, a melynek a felháborodását csak növelte az, 
hogy az illető lap Kossuth Ferencz határozott czá-
folatáról meg sem emlékszik f. hó 15-én elhatározta, 
hogy tüntetni fog a szerkesztőség előtt. A rendőrség 
a készülő tüntetésnek neszét vette s több szakasz 
rendőr vonult ki a Ferencziek terére, hogy a tün-
tetést megakadályozza, de ez nem sikerült neki. Az 
ifjúság ugyanis odament és elégette a Pesti Napló 
illető számát. Erre a rendőrök előrohantak s egy 
Máltás Hugó nevü rendőrtiszt intézkedésére Sebesi 
Miklós műegyetemi hallgatót s Kanovics Jenő, Ka-
novics Elemér, Baross János, Deutsch Frigyes és 
Pálffy Fnrencz joghallgatókat közrefogták s nagy 
diadallal kisérték a szerb-utczai kapitányságra. A 
rendőrtiszt mindezt rendkívüli fontoskodással csele-
kedte és cselekdtette meg, veszedelmes Kossuth-
tüntetést látva a Kossuth-ellenes czikk elégetésében. 
Szemtanuk szerint letartóztatásra egyáltatán nem 
volt ok. De a rendőrtiszt ezzel sem elégedett meg. 
Az utczai csendzavarás czimén letartóztatott ifjak rög-
tőn kijelentették, h o g y minden perczben képesek magu-
kat igazolni, de Máltás ur ezzel nem törődve, ott hagyta 
őket a kapitányságon s bement a főkapitányságra, 
hogy jelentést tegyen a veszedelmes Kossulh-tünte-
tésről. Jelentését szerencsésen meg is tette fél 12 

5. oldal. 

Kossuth-névre helyes Ítéletét elvesztette s egyszerűen 
kijelentette, hogy az a pár ifjú ott alhatik a börtön-
ben ő hazamegy aludni. 

— Szerkesztőből hivatalszolga. Hogy 

a nemzetiségi tendencziákat szolgáló lapok élén, mily 

inteligens emberek állanak strohmanoknak, azt hat-

hatósan bizonyítja Kantarov Dusán esete, a kit a 

Nagybecskereken megüresedett városi hivatalszolgai 

állásra nevezték ki. Kantarov ugyanis eddig felelős 

szerkesztője volt a Nagybecskereken megjelenő Ba-

natyanim czimü szerb hetilapnak és a Vragolán élcz-

lapnak. Kantarov most lemondott a szerkesztésről, 

mert a két állást még ő sem találta összeegyeztet 

hetőnek, habár eddig a szerkesztés mellett egyszers-

mind masinahajtó napszámos volt egy nyomdában. 

— Mibe kerü l egy bajusz ? Ezzel a kér-

déssel foglalkozott legutóbb egy németországi város-

ban a bíróság és e fontos ügyben elvi jelentőségű 

határozatot hozott. Tulajdonképpen csak egy fél ba-

juszról volt szó, melyet egy suszter tépett ki a ba-

rátja orra alól, valami verekedés alkalmával. A 

panaszos bemutatta a korpusz deliktit, a fél bajuszt 

s bemutatta a szája szélét, hol az uj bajusz még alig 

serkent, a mi — szinte — súlyosbító körülmény s 

2000 márka kártérítést kivánt. A tőrvényszék, tekin-

tettel arra, hogy csak egy fél bajuszról volt szó, a 

bűnöst négy heti fogházra és 50 márka pénzbünte-

tésre ítélte. A vádló felebbezett, ami nem volt ép-

pen okos dolog. — Mert mire a felebbezés az 

összes fórumokon átmegy, a baiusza esetleg megnő, 

s akkor bizony-bizony elutasítják felebbezésével. 

Humor . J ó i ngek . Diák: (a mosónő-

höz.) Miért nem varrt gombokat az ingemre ? — 

Mosónő: Ah' kedves uram, az ön gombjaira kellene 

ingeket varrnom! — Az e m b e r b a r á t : Iroda-

főnök : Nos, kedves felügyelő ur, még mindig nem 

házasodik meg ? Hivatalnok: Addig mig fizetéseme-

lést nem kapok, semmiesetre. Fájdalom ön nem 

akarja ezt nekem megadni. Irodafőnök: Hát hiszen 

láthatja, hogy én csak az ön javát akarom! — A 

mi nem v a l ó s z í n ű : Feleség; Meglátod édes 

férjem, ha meghalsz én utánad halok. 

— Csak azért se. Dörmögő uram nem a 

legbarátságosabb viszonyban élt szerelmes életpár-

jával. Veszekedés, verekedés napirenden volt a ház-

nál. Egyszer azután már nagyon megelégelte Dör-

mögő uram ezt a boldog házaséletet s azzal az el-

határozással ment neki az udvarban levő kútnak, 

hogy menten beleugrik. A kut kánvájáról még egy 

gyűlöletes pillantást vetett feleségére a ki gúnyos 

mosolylyal állott az ajtóban. 

— Hát te őrülsz annak, hogy el akarom pusz-

títani magamat ? Akkor csak azért sem ugrom a 

kútba — szólt Dörmögő uram és elballagott a — 

korcsmába. 

kért végzett gyógykezelést teljesi'eni elmulasztják, ha ó r á i ^ ' a m iko r végre nyugodtan távozott. Néhányan 
még a legközelebbi vasárnapon sem jelennének meg1 figyelmeztették, hogy jó lesz előbb a kapitányságra 
a szemvizsgálatra, ugy vezettese elő. | menni s az ifjak ¡gázolását elfogadni, de Máltás a 

Szerkesztői üzenet. 
Török Imre , Szentes. Minthogy határozot-

tan a főszerkesztő személyéhez van intézve, az ő 

megkérdezése nélkül nem közölhetjükj 

Selyemhamisitvány. mintát a venni 
fekete selyemből s a 

lamisitás rögtön kiderül: Mert mig a valódi s jól festett se-
yem az elégetésnél nyomban összepödörödík és csakhamar ki-
alszik, maga után csekély világosbarna hamut hagyván; addig 
a hamisitott selyem (mely zsiros szinü-szalonnás lesz és köny-
nyen törik; lassan tovább ég (minthogy rostszállai a festanyag-
tól telittetten tovább izzanak) és sötét barna hamut hagy maga 
után, de valódi selyem módjára soha össze nem pödörödik, 
csak meggörbül Henneberg G (cs. kir. udvari szállító) se'yem-
gyara Zürichben, házhoz szállítva, póstabér és vámmentesen 
szivtsen küld bárkinek is mintákat akár egyes öltönyökre való 
akár egész végekben levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba 
czimzett levelekre 10 kros és levelező-lapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 

m 

i Eu r c z apa r t on levő 
Virágh-féle ház eladó. 

Értekezhetni lehet Kossuth-utcza 260. sz. a. 



P>, oldal. SZENTESI LAP. 
szám. 

E P I L E P Ü I A 
visszaesés nélkül gyógyítható. Ezer eset 

bizonyítja a tudománynak csodaszerü 

eredményét. 

Bélyeg beküldése mellett k i m e -

r í t ő v á l a s z t á d : 

„Office Sanitas", Paris 
30. Faubonrg Montmartre. 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban, 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-léle idegerősitő 
El ix ir , védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fan ta M. Gyógytárában, Prága. 

Ic tq lánccá rr a regrosszabb esetben is gyó-
IbZdKUOOdg gyitható Sougede Ennenz 

altal. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Hol f inann gyógyszertára Sclieuditz 
Leipzig. 5-40 

K 

P S E R H O F E R J.-féle 
1 — 12 

« 
gyógyszertár, 

BÉCSBEN, I. KEK., S I fi & E R S T R A S S E 15. SZ. L „ZUM &OLDENEH R E I C H S A P F E L 
Vér tiszti tó labdacsuk, ezelőtt a l t a l á n o s l a b d a c s o k neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan 

alig létezik betegseg, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyítottak volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elter-
jedésnek örvendenek es alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna található. 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltntnak és ajánltattak minden oly bajoknál melyek a rossz emésztésből és székreke-
désből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél Vértisztitó tulajdonságuknál fogva 
kitűnő hatassal vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is : igy sápkórnal, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó lab-
dacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által 
k minden aggodalom nélkül bevehetők. 

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségük visszanyerése folytán 
hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitünk azon megjegyzéssel hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, megvagyunk 
győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani. 

Köln, 1893. április hó 30-án. 
Tisztelt Pserhofer ur! Legyen olyan szives és küldjön nékem ismét 

15 tekercset az ön fölüluiulhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. 
Fogadja ez uton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért. 

Maradok teljes tisztelettel Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenthal 

Hrasche, Főldnik mellett, 1887. szeptember 12. 
Tekintetes ur! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé 

kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom : En gyermekágyban u.eg-
hültem, olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni 
és bizonyara már a holtak közt volnék, ha az ön csodálatra méltó lab-
dacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg önt ezért 
ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
kifognak gyógyítani, a mint már másoknak is egészségük visszanyerésére 
segítségül szolgáltak. Kniticz Teréz. 

tíécs-Ujhely, 1887 november 9. 
Mélyen tisztelt ur! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Ön-

nek 00 eves nagynéném neveben. Az illető 5 éven át szenvedett gyomor 
hurutban és vizkórságban, .már életét is megunta, melyről egyébkent le 
is mondott, midőn veletlentyl egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó 
labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult. 

Lefőbb tisztelettel Weinczettel Josefa. 

Eichengraberamt, Gfőhl mellett, 1889 márczius 27. 
Tekintetes ur! Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban 

hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elisme-
résemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkal-
mam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hála-
iratom tetszesszerinti használására önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia, 1888 október 8. AílffOl CSOdabalZSaiD 
T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdaesaibói egy cso- * 

magot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labda-
csainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtol, mely engem 5 éven át 
gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, 
midőn legforrobb köszönetemet kifejezem, vagy tisztelettel Zwicki Anna. 

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserlioler J.-féle az „Arany 
b iroda lmi a lmához" czunzett gyógyszertárában, B e c s b e n , 1., Sin-
gertrasse 15. sz. a. keszittetnek valódi minőségben s egy 15 szem labda-
csot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartal-
inaztatk 1 frt 5 krba kerül; bermentetlen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. 
Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az ősszeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban posta-utalványon 
eszközöltetik) bermentes küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 
2 frt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 
5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. — Kapha t ók Török 
Józsei gyógyszertárában, Budapesten. 

NB. Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülön-
félébb nevek és alakok alatt utánoztatnak ; ennek következtében kéretik 
csakis Pseihofer J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok 
tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. 
névaláírással fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon alá-
írással vörös színben van ellátva. 

Amerikai köszvény kenőcs, minden köszvényes és csúzos bajok! 

u. m. : gerincz-agy bántalom, tagszaggatás ischias, migraine, idesres fog 
fájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr 

Tannnrhinin haikpnrir^ Pserhoíer J--tőL Évek hosszu sora óta 

Id l I l lUUl l l l l l l IldJftCIlUUO valamennyi hajnövesztő szer között orvo-
sok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállít, nagy szelenczével 2 frt 
Al ta lánnQ S t e u d e l tanártól. Ütés ós szúrás által okozott 
MltdldlIUo tdfJdoZ. sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes-
vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
E*?y tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 
Ffl(yhpll7Q2m J. tői. Sok év óta a fagyos tagokra és minden 
rU^UdlZ.odl II ¡dűlt sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. Egy kö 
csőggel 40 kr. Bérmentve 65 kr 
1 It i f í inpHv általánosan ismert kitűnő háziszer, hurut, rekedtség, 
UlllUllCUV, görcsös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 
Clpf pcc7prip7ÍQ (prágai csöppek) megrontott gyomor, rossz emész-

| UCt-CddZ.CIIUZ.ia tés és mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi-
szer. E^y üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt 

A'talánHQ tÍQ7tltri QfS ^ u l r í c ' 1 A. W.-től. Kitűnő háziszer a rossz 
ttliaianua llOZ.lltU-dU ^„észtés minden következményei u. m.: fő-
fájás szédülés, gyomorgörcs gyomorhév, aranyér, dugulás stb ellen. 
Egy csomag ára 1 frt. 

t egy üveg 50 kr., egy kis üveg 12 kr. 

P n r a iáhÍ772f láQ Ezen l )0r megszünteti a lábizzadást s az 
I Ul d iclLMZZiaUdS UIUII. á l t a l k é p z ő d ő kellemetlen szagot, épen 
tartja a lábbelit és mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy doboz-
zal 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

f i n i w a - h a b ^ n m k i l r , n ő SZt>r golyva ellen. Egy üveg 40 kr., bér-
UUIJfVd UÜIZ.OUIII, mentcs küldéssel 65 kr. 

kitűnő H e SÓ v a ^ v GPáS7SPCT-<;rí k , t u n ő gyógyszeri gyomor-hurut es 
l iuiou v a g y bU niinden a rendetlen emésztésből szár-
mazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Mia-Poko, k i t szer egyoldalú fejfájás, fogfájás, rheumatiszmus stb. ellen. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül, az osztrák lapokban hirdetett összes bel-
és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben n-tán nem 
levők ryorsán és olcsón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban esz-
közöltetnek, ha a pénzösszeg előre küldetik ; n. gyobb megrendelések ut'án vetellel kül-
detnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg előre beérkezik, 
mely ecetben a postaköltségek sokkal nürsókeltebbek. 

- rn^m 'mff^mjl^ 
Szeuttw, 1894. Nyomatott Sima Fereucz gyorssajtójáu. 




