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Segits magadon . . . 

(P.) A belügyminiszter és Sima Ferencz 

országgyűlési képviselő között, a képviselő-

házban lefolyt szóviadal sok érdekes momen-

tumából különösen kiemelkedik a pusztaköz-

ségek s kivált Sövényháza község fentartá-

sának fontos kérdése. 

Konstatáljuk, hogy Sima Ferencz erő-

teljes támadásával szemben a miniszter egyál 

talában nem vitatta a Potemkin-falvak jogo-

sultságát, csupán Pilátusként mosva kezeit, 

azzal védekezett, hogy Sövényházának köz-

séggé alakulását a belügyminisztérium annak 

idejében ellenezte és csak a vármegyei kor-

mányzat sürgetésére engedte meg. Mikor 

azonban ő Sima Ferencztől informácziokat 

kapott a visszás állapotról, rögtön jelentést 

kért a vármegye akkori főispánjától: Tallián 

Bélától; de a főispáni jelentésből meggyőző-

dött, hogy miniszteri kezdeményezéssel nem 

lehet a dolgon valtoztatni, mert a község 

megszüntetését törvény szerint vagy maga a 

községi képviselőtestület, vagy a törvényha-

tóság kezdeményezheti. 

Ebből a nyilatkozatból — mely bizvást 

leleplezés számba is mehet — megtudtunk 

annyit, hogy a néhai főispán, a ki sokat sze-

retett beszélni a községek sorsáiiak javításá-

ról, a hatalmas Pallavicini uradalmat ép 

ugy „ne nyúlj hozzám" virágnak tekintette, 

mint a hatalomból kivetkőzött elődei; s a 

községekkel szemben annyiszor hangoztatott 

jóakarata nem volt elég erős arra, hogy ezt 

a kényes kérdést a törvényhatóság elé vigye, 

hanem egy b.zalmas főispáni jelentés alak-

jában szépen átadta azt az örök feledésnek. 

No de annál a humánus elvnél fogva, 

hogy : „a holtakról vagy jót, vagy semmit" 

— hagyjunk békét Tallián Bélának. Sőt ne 

bántsuk magát a tisztelt belügyminiszter urat 

se, a kinek fejére pedig nagyon köny-

nyü volna ráolvasni, hogy egy tollvonással 

kitörölhetné biz ő Sövényházát az élő köz-

ségek sorából és földarabolása által nagyot 

könynyithetne a szomszéd községek mostoha 

helyzetén, ha — komolyan akarná. 

De minthogy a tisztelt miniszter ur ké-

nyelmesebbnek találta a törvényhatóság háta 

mögé bújni hát ugy is jól van. Ez a ta-

pasztalat eszükbe juttathatja az érdekelt köz-

ségeknek a közmondást, hogy: » S e g i t s 

m a g a d o n , s az I s t e n i s m e g s e g í t . " 

Ha már felülről hasztalan várják az ál-

dást, valamint hiába várják azt is, hogy a 

Pallavicini uradalom önként szétossza köz-

tük azt a nagy adóalapot, a melyet Sövény-

háza községnek kereszteltek el : akkor nincs 

más mód, csupán az, hogy ők maguk kér-

jék a törvényhatóságtól a sövényház' terület 

közigazgatásilag leendő szétosztását. 

Érdekelt községek alatt Tápét, Algyőt, 

Sándorfalvát, Kisteleket, Mindszentet, Csanyt, 

és Tömörkényt értjük, mint a melyeknek ha-

tára szomszédos a sövényházi tei ülettel. 

Ha megindítják az akcziót, biztosithat-

juk őket, hogy számithatnak az általunk 

képviselt párt erélyes támogatására; sőt — 

reméljük, hogy — a főispán jóakaratára is. 

A községek vezérférfíaitól várjuk a kez-

deményezést. Mozogjanak, cselekedjenek tehát, 

mert a sült galambok ma már nem röpköd 

nek a levegőben. 

Országgyűlés. 
Nov. 20-án 11 óra felé járt az idő, mikor kü-

lönféle akadalyok, nnnt: elnökhiány és napirend 
előtti felszólalasok következteben a belügyi költség-
vetés tárgyalására térhetett át a Ház. 

A napirend előttit Hermán Ottó inszczenálta, 
a ki hosszabb beszédben kelt ki a székesfehérvári 
kathoiikus nagygyűlésen történték ellen, mire We-
kerle Sándor miniszterelnök válaszában a Háznak 
majdnem osztatlan helyeslése közben elitélte a val-
lási felfogas bevitelét a naiJ uolitikaba, beszédje 
második és fontosabb részeben pedig az egyház-
politikái javaslatok szentesítéséről emlékezett meg. 

— Erős meggyőződésem, hogy a szentesítés 
be fog következni, mert a politikai előzmények utan 
mást várni nem is lehet. A szentesitest eddig meg-
sürgetni, nem tartottuk politikailag ildomosnak, de 
annyit mondhatok, hogy ha a közbéke érdekében 
erre szükség lesz, tudni fogom kötelességemet. Kö-
rülbelül ezeket mondotta Wekerle Sándor minisz-
terelnök, köztigyelemben részesülvén a ilaz minden 
oldalán. 

Ugrón Gábor megelégedését nyilvánítja a mi-
niszterelnök felvilágosító szavai felett és az egész 
baloldal helyeslése között csakis az ellen emel küo-
gást, hogy ezeket a dolgokat a képviselőházban ép-
pen Hermán Ottó hozta szóba a ki a kathoiikus 
egyházi javak szekulralizálásának követelésévelBés nias 
tulzasaival szintén hozzájárult a mai helyzet meg-
teremtéséhez. 

Hermán Ottónak személyes kérdésben való fel-
szólalása után a belügyi költségveteshez először Ap-
zonyi Albert grof szolott hozza. 

A nemzeti part vezére jelezvén az általános 
politikai konstellácziót, annak a nézetnek adott ki-
fejezést, hiogy a bajokon a 07 es partok egyszerű 
egyesitesével segíteni nem lehet, mert szerinte meg 
kell valtoztatni azt a politikát, a mely hitelét vesz-
tette, a uiely a bajok felidézéséhez nagyban hozzá-
járult, azoknak leesillapitásara azonban legkevésbbé 
sem alkalmas. 

A Szt kesfehérváron történteket elitéli Apponyi 
gróf, de a szomorú okozatnak okai után fürkeszve, 
arra a meggyőződésre jut, hogy miután a kathoii-
kusoknak törvényes organ záczióját, az autonomiát 
hátráltatják — a kathoiikus felfogás mindentéle más 
uton keres nyilvánulást. 

A mezőgazdasági válsággal foglalkozva, sikeres 
megoldására szintén alkalmatlannak tartja a kor-
mányt, a melynek közjogi politikája által ki van 
zárva még a lehetősége is annak, hogy legalább a 
hitelorganizáczió és a váui- es fogyasztási adó tör-
vényhozás terén önállósághoz jussanak. 

— Bizalmatlansági többlettel kell adóznom oly 
kormány iránt, igy folytatja beszédét, a mely a ma-
gyar királyság allami függetlenségének ismérveit nem 
képes a közélet terén megvalósítani. 

A közigazgatási reform kérdésére áttérve min-
denekelőtt kijelenti, hogy nagy különbség van a mai 
és az 1892-ik évi helyzet között. Akkor egy nézeten 
volt a kormánynyal — ma nagyon sok valasztja el 
őket egymástól a közigazgatas mezején. Ecsetelvén 
a választási visszaéléseket, melyeket legutóbb meg 
leplezetlenül követtek el, abderismussal vádolja a 
belügyminisztert, mint a ki a törvényt és a megyék 

autonom jogkörét nem tiszteli, a közigazgtási reform-
rol a következőket mondja: 

Legyen az organikus törvényalkotási mü és ke-
szitse azt el olyan kurmany, a melyre bizalommal 
lehetne azt a nagy hatalmat rábízni, a mely garan-
cziát nyújt az irányt, hogy a ráruházott hatalmat 
az adminisztráczió és nem a parturaloni ervénye-
sitesére gyakorolja. 

A jelenlegi kormány es legfőképen a belügy-
miniszter ezt a bizalmat a maga számára nem vin-
dikálhatja — nem fogadja el a költs gvetést. 

Hieronymi Karoly belügyminiszter beszelt ezu-
tán hosszabban, minden eddigi szónokra azt akar-
van rábizonyítani, hogy tévedett. Pedig a tévedest 
talán magahoz sokkal közelebb kellett volna keresnie. 

A valasztasi visszaélésekre vonatkozólag felál-
lított azon elmelete p. o., hogy az ellenzék is követ 
el visszaéléseket, hát akkor mért ne szabadna a kor-
mánynak is elkövetni, már oly vastag té.edés, hogy 
ilyesmit miniszteri székből nem szabadna hirdetni, 
mert a mint Ugrón Gábor egy ritka nagy hatast 
keltett polemikus beszédében kimutatta, az ilyesmi 
a korrupezió felbátoritása. 

Hosszasabban foglalkozott a belügyminiszter 
lapunk főszerkesztőjének, Sima Ferencz országgyűlési 
képv selőnek a héttői ülésben elmondott beszédével; 
sikertelenül próbálgatván megezáfolni tőszerkesztönk 
egyes állításait. A miniszter a főszerkesztőnk altal 
megbolygatott uradalmi községek kérdésében a kö-
vetkező nyilatkozatot tette: 

„Végül a képviselő ur itt némely községek ügyét 
szellőztette és ő is oly nagyhangú frazisokat hasz-
nai, hogy ez az adminisztaczió szégyenfoltja. Közér-
dekü dologról lévén szo, méltóztassanak megengedni 
hogy a dolog genezisét is előadjam. (Halijuk ! Hall-
juk !) 

Csongrád megye 1874-ben, tehát több mint 
áO évvel ezelőtt előterjesztést tett, hogy a sövény-
házi puszta önnálló közseggé alakitassek at. A var-
megye ezt pártololag terjesztette fel a minisztérium-
hoz ; a minisztérium a megye által pártololag felter-
jesztett kérvényt elutasította. Erre 1873-ban májusban 
másodszor felírt a megye, újból kerte, hogy a sö-
vényházi és a pusztaszeri pusztai birtokok önálló 
közseggé alakittasanak at. Erre a minisztérium 18<3-
ban Sövényháza es kispusztaszer két külön adokóz-
seget képező pusztai területeknek önálló községekké 
leendő alakitásat megengedte. Tőrvényesen jött te-
hát letre ez a község. A többi közsegek története 
ugyanaz. 

A t. képviselő urnák magán beszélgeteseiböl 
tudomást szereztem ezekről a viszonyokrol és fel-
hívtam a főispánt, hogy nekem ezekről tegyen tü-
zetes jelentést. Ezt 18lJ3 november 2-án a főispán 
meg is tette. A főispán e felterjesztesére azt vála-
szoltam, a mit most a t. képviselő urnák is tudonia-
sára juttatok, hogy e törvényesen megalakult köz-
ségek megszüntetésére; illetőleg mas községekhez 
való csatolasára csak egy ut van, t. i., hogy a köz-
ségi törvény 157. g-a értelmében a képviselőtestület 
folyamodjék a törvényhatósághoz; a törvényhatóság 
fogja tárgyalni a községnek e folyamodványát es 
ennek értelmében felterjesztést fog tenni a kormány-
hoz. Ezen az alapon igenis lehet azt a határozatot, 
a mennyiben azt a képviselő ur károsnak álli ja a 
miről nekem meg nincs tudomásom, mert csak egy-
oldalú informáczió az, a mit a t. képviselő úrtól 
nyertem és a mennyiben ezt károsnak fogja a me-
gye is találni, megváltoztatni; igy van reá mód a 
a községi szervezetet megváltoztatni, más uiód erre 
nincs. Ha tehát az illető község, illetőleg a törvény-
hatóság - mert a községi töreny 158. §-a a tör-
vényhatóságnak is ad e tekintetben kezdemenyezesi 
jogot — erre a térre lépnek, akkor az ügy tárgyal-
ható lesz: de, hogy én előre nyilatkozzam akármely 
rányban, egyoldalú informáczió alapján: az nagy 
könnyelműség volna. De ha, akár a t. kepviselő ur, 
akár az illető törvényhatóság a mostam állapotot 
sérelmesnek találja, ott van a törvény, annak alap -
ján igenis lehet azt orvosolni." 

A nap utolsó szónoka Horváth Gyula volt, a 
ki rendkívül élesen bírálta a belügyminiszter politi-
káját, minden irányban kifogásolta intézkedéseit — 
költségvetését azonban mégis csak elogadta. 

A nov. 20-iki ülésben Babó Eiuil s^pen át-
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gondolt beszédben okolta meg bizalmatlanságát a 
belügyminiszter es közigazgatási elvei iránt, mire 
mint az általános vita utolsó szónoka, Pongrácz 
tábornok intézett még egy támadást a kormány ellen. 

Berzeviczy Albert, előadó behatóan íoglalkozott 
a vita során felmerült ellenvetésekkel és pártjanak 
zajos helyeslése kőzött ajánlotta a költségvetést 
elfogadásra. 

Holló Lajos élve a zárszó jogával, sorra czá-
folta azt a néhány látszólagos argumentumot, me-
lyet javaslata ellen felhoztak. 

A részletes tárgyalas során két kérdés domi 
nált. Az egyik volt a Szempcz-Bazin ügyből kifolyó, 
immár kétségtelenül törvénytelen cselekedete a mi 
niszternek, a másik pedig a miniszternek a gyüle-
kezési jog eltiltásáról szóló rende'ete, mely szoros 
összefüggesben áll az alföldi agrarmozgalommal. 

Az első kérdeshe^ Sima Ferencz, Ugrón Gá-
bor, Apponyi Albert gróf és a belügyminiszter szó-
lottak hozzá és bizony a mai vitából sem Hieronymi 
Karoly került ki győztesnek. A második kérdést na-
gyon szépen, saját tapasztalatuk alapjan Vere; 
József, Endrey Gyula es ugyancsak Sima Ferencz 
világították meg, a belügyminiszternek e kérdésben 
tett nyilatkozata sem volt alkalmas az aggályok el 
oszlatasara. Sima Ferencz hatasos beszedet alább 
szó szerint közöljük. Ez utan Mülek Lajos és Sima 
Ferencz mondották el nagyon is gyakorlati megjegy-
zéseiket a főispánokról. 

E tárgyban Sima kijelentette hogy nincs káro-
sabb intézményé a magyar küzigazgatasnak, mint a 
főispán, a kik miatt, meg ha legjobb jóakarat volna 
is a belügyminiszterben, akkor sem volna kepes 
bajokat orvosolni. Minden hibáért a főispanokat 
teszi felelőssé, tapasztalas folytan. Mindezekből kifo-
lyólag, ő, a ki a főispáni intézmény minden hatrá 
nyát közvetleuül tapasztalta, hozzájárul Mülek azon 
indítványához, hogy ez a tétel töröltessek. (Helyesles 
ballelől.) 

A belügyminiszter rövid válasza után a vita 
másnapra halasztatott, s a haz altért Busbach 111-
terpeiiacziójara, a ki azért interpellált, hogy a Kos 
sutti Ferencz tiszteletére Debreczenben letolyt ban-
kett alkalmaval nehany részeg ember azt az otrom-
basagot követt el, hogy mikor a larsasag a király-
ért ivott áldomást, a cziganynyal tuss helyet a „Juj 
de hunezut a nemet" notat húzatta ra. 

A kormányhoz közel álló lapok közzetettek hogy 
az .esettel, a minisztertanács is foglalkozott es 
hogy az ülésen a miniszterek mindjárt magadják a vá-
laszt. Az üles vegen tele is volt az egesz iiaz, varva 
az érdekesnek igerkező jelenetet. Meg kell adm, hogy 
a jelenet telette erdekes is volt. 

Első sorban Busbach ur szereplese tette azza. 
Tapintatlansagban, ügyetlensegben es baklövésekben 
gazdagabb beszedet a parlament meg alig produkált 
mint a minőt ez az ur mondott. Mikor mindenki 
tudja, hogy itt legfelebb egy éretlensegról, vagy os-
tobaagrol van szo, mikor az egesz ország tudja, hogy 
Debreczen egesz népe a koronás királyhoz epp oly 
hűséggel es tisztelettel viseltetik, mint a magyar nem-
zetnek minden egyes tagja: akkor ezt az esetet fel-
fújni es a koronanak a nemzet iránt való elhidegü-
lesere gyanusitas es denuncziálas által okot szolgai-
tatni, egyenesen hazaliatlanság. Busbach nem íogyott 
ki egesz beszedjeben abból, hogy ezt a .botrányt 
lehetőleg felfújja, és az esetet olyba tüntesse lel, 
mintha az Debreczen varos népének, vagy az ünnepe 
lyen résztvevőknek szándékos inzultussá akart volna 
lenni a koronás király ellen. 

Ebből erthető az a vihar, a mi Busbach beszéd 
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Jó barátok és ellenségek. 
— Kegény — 109. folyt 

Irta: S ima Ferencz. 

Mig Kállón izgatottan várták Bálinti főorvos meg-

érkezeset, hogy igről-igre hallhassák a tapasztalatot, 

melyet a derék orvos a Bene csalad és Papp Ignácz 

nyomtalan eltűnése leverő eredmenyeként felmutat-

hat azon meggyőződese igazolasára, hogy Benéektől 

és Papp Ignácztól egy kifürkészhetlen véletlen által 

végképpen megfosztotta a fátum Kálló varosanak 

népét; addig egyszerre és egész váratlanul a megye 

székhelyéről Szandaházarol az a távirati hir érkezik 

az alispáni hivataltól a kálloi polgármesterhez, hogy 

Papp Ignácz és Bene Irén, hogy a formális kihirde-

tés elkerülésével egybekelhessenek, ma tették le az 

esküt tanuk előtt az alispán kezébe, hogy egymás-

sal semmi féle rokonságban nincsenek. S a világi 

hatóság előtt tett eskü után a szandaházi reformá-

tus templomban egyházilag is egybekeltek és Szanda-

házárol azonnal el is utaztak. 

A távirat senki által nem volt aláirva, csak 

azzal lett bevezetve, hogy az alispáni hivatal részé-

ről értesíttetik a polgármesteri hivatal stb. mikor ez 

ft meglepő hir megérkezett, a polgármester sietett 
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je alatt kitört. A méltatlankodásnak egész fergetege 
zudult a szóló fejére, mikor ő az esetet Ízléstelenül 
színezve és túlozva akként tárta fel, hogy abból a 
magyar nemzet ellenségei fegyvert kovácsolhassanak 
a nemzetnek, vagy annak egyes rétegének hazafiat 
lansága és király iránti tiszteletlenségének dokumen-
tálására. 

Busbach^beszéde a Ház minden oldaláról élénk 
visszatetszést keltett, különösen a függetlenségi és 
48-as párt csaknem tombolva tiltakozott az ellen, 
hogy Bnsbach ur merészelte a nemzet egy részének 
hazalias érzelmeit nyilvánosan gyanúsítani és a saj-
nálatos esetet, mint a király iránti tiszteletlenségnek 
szándékos jelét föltüntetni. 

Közbeszólások, zajos .eláll"-kiáltások szakítot-
ták félbe Busbach minden egyes szavát. Busbach 
ur azonban nem elégedett még a Herostratesi di-
csőséggel, hanem tovább ment és követelte, hogy 
tiltsa el a kormány Kossuthnak körútját, mert Kos-
suth idegen állampolgár és izgat az allam törvé-
nyei ellen. Ilyen és ehhez hasonló tenorban beszélt 
Busbach, pedig ő nagyon jól tudja, hogy Kossuth 
csak anyit mond, mint a menyit a függetlenségi és 
48-as part minden egyes tagja hirdet evtizedek óta, 
a uiit hirdetett Tisza Kálmán és pártja is annak ide-
jén, t. i., hogy a 67-iki törvények nem helyesek 
és nem jók és hogy azokat törvényes uton, tehát a 
király és nemzet kölcsönös egyetertésével meg kell 
változtatni. 

Busbachot csak a szabadelvű pártnak exaltaltabb 
elemei támogattak, de némely kijelentésénél még a 
miniszterek is nemtetszésüknek adtak kifejezést, kü-
lönösen, mikor arról szólt, hogy az olasz királynak 
a ki velü k szövetséges viszonyban él, és a ki Kos-
suth csaiadjanak otthont adott, nem volt helyes 
üdvözlő táviratot küldeni Erre a kijelentésre We-
kerle latható kedvetlenseggel hatat torditott Bus-
bachnak. 

Busbach után Kovács József képviselő szólalt 
fel, a ki jelen volt a kerdéses banketten, s igy mint 
szemtanú kijelentette, hogy a czigánynak ismert nó-
taja nemcsak, hogy a jelenlevőknek tudomasával 
es hozzájárulásává! nem húzatott, de sőt ellenkező 
leg a felett mindnyáján az egesz teremben rögtön 
megbotránkozásuknak adtak kifejezést. 

Kovács különben kijelentette, hogy a teremben 
pártküiömbseg nélkül voltak jelen Debreczen pol-
gárai s pártküiömbseg nélkül elítélték a sajnálatos 
esetet. 

Kovács után meg Polónyi akart beszélni, a 
ki szintén jelen *olt Debreczenben. De vele egyi-
dejűleg felállt Hieronymi belügyminiszter is. Egyik 
sem akart elállni a szolas jogatói, a miből óriási 
zavar és kontuzio keletkezett. Perczekig tartott a 
zavar és óriási zaj a Hazban. Mig vegre az elnök 
kénytelen volt az ülést öt perezre felfüggeszteni. 

A szünet alatt a terem közepére siettek a kép-
viselők, a hol a nagy zajban és tumultusban al g 
lehetett a képviselőknek egymás szavát megérteni. 
Szilágyi a szelsőbaloidalon kapaczitalta a képvise-
lőket, hogy hagyjak a minisztereket beszélni, azután 
szólhat meg inas is a kerdeshez. Fehérváry ngerül-
ten beszelte, hogy minek követnek el ilyen ostoba-
sagokat, az meg sem jár a. Mások «sínét kiabalták, 
hogy lehet a czigányok ostobaságát igy felfújni V 

A zaj még nem csillapodott le, mikor And-
rássy Tivadar elnök újra megnyitotta az ülést. Es 
ettől kezdve a llaznak a kepe teljesen megváltozott. 

A miniszterek adtak meg a választ az inter-
pellácziora es pedig mindketten olyan tapintatosan, 

azt közölni mindenkivel, aki hozzá fért és akihez ő 

futtában hozzáférhetett; de mert a tavirat senki 

által nem voit alairva, az első pillanat benyomása 

után, mely a közhangulatra igen kedvező volt, kez 

dett mindenki kétségeskedni a távirat valóságaban 

még a polgármester is. 

Itt egy gonosz felültetésről van szó, kezdték 

rebesgetni az emberek. — Hiszen ahoz, hogy a me 

gyei hatósag előtt ilyen dispensatioiialis esküt lehes 

sen tenni, kell a város megfelelő hivatalos bizonyit-

vanya is; de ez nem lett ki kérve, hát szó sincs az 

egész dologról. 

Hátha az alispán a megye szerte ismert em-

berektől nem kívánta be ezt a hatósági bizonyít-

ványt, mondák többen. - Ez lehet, mondá az 

egyik, nem lehet, volt a másik meggyőződése. 

igen, de a távirat szerint az egyházi egybeke-
lés is megtörtént és ez már semmi szin alatt nem 
történhetett meg a kallói ref. lelkészi hivatal bele-
egyezése nélkül. 

No hát az a kérdés, hogy adatott-e ki ilyen 

egyházi elbocsátó levél ? Mentek a pap nyakára. — 

De az megtagadott minden felvilágosítást, kijelent-

vén, hogy csakis hivatalos megkeresésre és felettes, 

egyházi hatósága utasítására adhat ilyen magán ér-

deket érintő diserét kérdésben felvilágosítást. 

A pap egyébiránt, aki megtagadott minden fel-
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hogy a függetlenségi és 48-as párt csaknem tünte-
tett a miniszterek mellett. 

Hieronymi kijelentette, hogy Kossuth Ferenczet 
annyival kevesbbé iehet korlátozni utazásában, mer-
ő már folyamodott a magyar állampolgárságért, 
hogy törvénytelenséget követne el vagy izgatna az 
pedig nem áll, mert ha bárki ilyet elkövetne, a kor-
mány régen megtette volna kötelességét. 

Szilágyi állott fel ezután, a ki még zajosabb 
tetszés közt nyilvánította ki, hogy a legnagyobb hiba 
volna az esetet, mint egy nagy jelentőseggel biró 
inczidenst feltüntetni, mer mindenki meg van arról 
győződve, hogy ugy Debreczen város polgárai, mint 
az ország egész közönsége a koronás király iránt 
odaadó hűséggel viseltetik. Az esethetett azonban a 
kormány nem huny szemet, hanem kifogja deríteni, 
ki a hibás és azokkal szemben a törvényt alkalmazni 
fogják. 

A kormánypárt annyrra frappirozva látszott 
lenni a kérdésnek ily higgadt és tapintatos megol-
dása felett, hogy csaknem elfeledkezett arról, hogy 
a miniszterek kijelentéseit helyeselje, ellenben a füg-
getlenségi és 48-as párt a beszédek végével is tün-
tető helyeslésnek adott kifejezést. 

Meg Polónyi beszélt, röviden kijelentve, hogy 
ő is jelen volt a banketten, de mondhatja, hogy a 
jelenlevők ott is mindjárt helytelenítették és elitél-
ték a történteket. 

Kőrősi Sándor Debreczen polgárságát védte 
Busbachhal szzemben, mire az izgatott ülés Bus-
bach rövid válaszával véget ért. 

Sima Ferencz beszéde. 
Elmondta a képviselőház november 21-iki ülésén. 

Sima Ferencz : Az általános vita so-

rán a belügyminiszteri költségvetésnek ezt 

a tételét azon a czimen támadtam meg, hogy 

a belügyminiszter ur a jövő évre 212 ezer 

forinttal, hogy ugy mondjam, ötletszerüleg 

emelte fel ezen kiadási tételt, a nélkül, hogy 

ezen kiadási többlettel a vármegyék dotatio-

nalis igénye teljes fedezetet nyerne. (Zaj. 

Halljuk ! Halljuk !) A belügyminiszter ur t. 

ház, kifogásaimra adott válaszában azt mondja, 

hogy felszólalásomnak absolute semmi reális 

alapja nincs, mert ő ezen 212 ezer forintnyi 

többletet teljesen reális számitások alapján 

irányozta elő, és ezzel a megyei dotationalis 

alap teljes mértékű fedezetet nyer abban az 

értelemben, a mint azt az 1883. XV. t. cz. 

megköveteli. (Halljuk! Hall juk!) A magam 

részéről tagadtam és tagadom, t. ház, hogy a bel-

ügyminiszter urnák ezen előirányzata realitással 

nem bir. Ezt be is bizonyítom.A belügyminiszter 

ur a maga válaszában azt mondja, hogy az 1883. 

XV. t. cz.-ben a megyei dotatiók fedezésére 

előirányzott összegen tul a vármegyék mel-

lékes alapjai és pedig a tartalékalap, útadó, 

ebadó, összesen 340000 frtban vétetik igénybe 

a megyei dotationális összegek kiegészítésére. 

Már most t. ház, a nélkül, hogy érinteném 

a belügyminiszter ur által előirányzott 212000 

frtnyi többletet, azt vagyok bátor kérdezni a 

világosítást, azt a benyomást tette a tudakozodó 

polgármesterre, hogy ő semmit nem tud arról, hogy 

Papp Ignácz és a Bene kisasszony idegen egyház 

előtt akarnának egybekelni, vagy keltek volna egybe. 

Tehát játék az egész. — Ez volt a nézet a megye 

székhelyéről jött távirattal szemben mindenütt. 

A polgármester azonban nem elégedett meg 

azzal, hogy megnyugodjék a problematikus helyzet 

fölött, hanem a legközelebbi vonattal beutazott 

Szandaházára hogy közvetlen tudomást szerezzen 

arról, hogy honnan vette magát a kérdéses távírat. 

Az egyik vonattal ment a polgármester, a má-

sikkal megérkezett Bálinti főorvos, ki elmondta hogy : 

nem igaz semmi. Benéék eltűntek Papp Ignáczczal 

együtt elnyelte őket a föld s többé Kállón nem látja 

őket senki. 

Másnap reggel megérkezett a polgármester 

Szandaházáról és bizonyságot tett arról, hogy Papp 

Ignácz tegnap Bene Irénnel a megye központján 

egybekelt s aztán külföldi útra ment ipja és napá-

val együtt. 

Bálinti főorvos nem hitte ezt, mig az ifjú pár 

a mézes hetek boldog útjáról visszatérve haza nem 

érkezett Kállóraf s Papp Ignácz meg nem ölelte őt 

mint legjobb barátját és koszorút nem tett a vele 

szemben párbajban elesett nemes ellenfél sírjára. 

(Vége.) 
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t. belügyminiszter úrtól, hogy ismeri-e az 

1883. XV. t. cz. rendelkezését, mely világo-

san megmond ja,ho gy a megyei dotátiók 

kiegészítésére csupán azok az a l a p o k 

pok vehetők igénybe, melyeknek a megyei 

kormányzat keretében semmi külön rendel-

tetésük nincs ? Azt kérdem tehát t. ház, hogy 

a vármegyei árvapénztári tartalékalapnak 

vau-e rendeltetése f Ha van rendeltetése, az-e 

a rendeltetése, hogy a megyei dotatio kiegé-

szítésére legyen fordítható a nélkül, hogy egy 

sokkal messzebb terjedő, nagy fontosságú 

czélja meg lenne támadva. T. ház, az útadó-

nak van-e rendeltetése ? En azt képzelem, s 

a belügyminiszter ur is nyilván abban a tu-

datban él, hogy az útadónak minden más 

rendeltetése lehet, csak az nem, hogy a me-

gyei adminisztráczió keretében a megyei do-

tacziók kiegészítésére íordittathassék. (Ugy-

van! Ugyvan ! a szélsobaloldalon.) Ütt van 

t. ház az ebadó. Az ebadóra vonatkozó me-

gyei statutumok világosan elrendelik, hogy 

az e czimen beíolyó összegek a megyei állat-

egészségügy fejlesztésére és előmozditására 

fordíttassanak. Nem volna kifogásom t. ház, 

hogy ha a megyei admiuisztratió keretében 

a megyei állategészségügy érdekében a me-

gyei állatorvosok lizeté&ére fordíttatnék az e 

tekintetben igénybe vett összeg, mely körül-

belül 104 ezer forintot tesz ki, de egészen más 

czélra fordittatik. Én t. ház, a belügyminiszter ur 

eljárását megtámadtam azon a czimen, hogy 

neki a megyei dotatiok kérdésében törvény-

javaslat utján kellene ¿s csakis törvényja-

vaslat utján volna joga oly emelést kérni a 

háztól, a melylyel a varmegyei adininisztratio 

minden igénye az 1883. XV. t. cz. rendel-

kezéseinek megíelelőleg ki volna elégítve. 

Azonban eltekintve attól, hogy mint a belügy-

miniszter ur maga is kimutatja, 340000 frt 

összegben vétetik igénybe a vármegyék kü-

lön rendelkezési alapja a megyei adininiszt-

ratio fentartasa érdekében, még a belügy-

miniszter ur altal előirányzott ál¿000 frt 

többletből sincs fedezve az a kiadás, mely 

a megyei adininisztratio lentartásara szüksé-

ges. A belügyminiszter ur azt tegnap elis-

merte, s egyúttal kijelentette, hogy neki nem 

lehet tudomása az 1894 iki igényről, mert 

ő ezen számitását az 1893. évi megyei szá-

madások kapcsán előtte megfordult megyei 

jegyzőkönyvek alapján állitotta össze. Szabad 

legyen ezt teljes tisztelettel kétségbe vonnom, 

mert én nem tartozom Magyarország összes 

vármegyéinek intézkedéseit keresni annak 

beigazolása végett, hogy a belügyminiszter 

ur számításai korrektek-e, eiég csupán an-

nak a vármegyének dotacionalis viszonyait 

alapul vennem, melyben én a megyei kormány-

zat minden ténykedését ismerem és abban 

részt veszek. Csongrádinegye 1893 ban a jobb 

megyei admiuistratió érdekéből 7500 írtra 

emelte kirovás czimén a megyei házi pénz-

tári alapot, a belügyminiszter ur a varme-

gyének ezen 1893-ban hozott határozatát a 

mai napig sem hagyta jová, hanem azt mondta, 

hogy az 1895-iki költségvetésben előirányzott 

ál¿000 frt keretében fogja fedezni azon ösz-

szeget, melyre a vármegyének szüksége van. 

És ime ebből a t. belügyminiszter ur elő-

irányoz 4550 Irtot, tehát összesen á950 írt-

tal kevesebbet, mint a mennyi a vármegye 

szükséglete. Ez az egy elentétel is beigazolja, 

hogy a miniszter urnák e tekintetben való 

előirányzata egyáltalában nem nyugszik re-

ális alapon. 

Azt mondja és ezt szívesen koncze-

dálom — hogy őt politikai tekintet nem fogja 

vezérelni a többlet szétosztásánál és ép azért 

nem is tett indokolt és részletes jelentést a 

t. ház előtt az iránt, hogy melyik vármegye 

személyzetét, mily arányban kívánja szaporí-

tani, és mely arányban kivánja az illető vár-

megyék dotáczióját emelni. Épen ez a fontos, 

mert a t. házban minden vármegyének irány-

adó férfiai, képviselői ülnek, akik ismerik sa-

ját vármegyéjük viszonyait, és ha a miniszter 

urnák részletes jelentése feküdnék a ház asz-' 

talán, az egész háznak módjaban volna elfo-

gulatlan bírálatot mondani a miniszter ur 

szándékai felett és megadni az utmutatást is 

a miniszter urnák, hogy azon férfiak, kik a 

vármegyei közkormányzitban részt vesznek, 

mikép gondolják ezen összegnek helyes és az 

adminisztráczió érdekében kívánt szétosztását. 

Tehát e szenipontbol indulva ki, és az általam 

felsorolt adatok alapján azt hiszem, bővebb 

indokolás felesleges annak bebizonyítására, 

hogy a belügyminiszter ur által előirányzott 

ál¿000 frt először is nem fedezi azokat a 

kiadásokat, melyek a megyei adminisztráczió 

érdekében szükségesek, másodszor ezen ösz-

szegnek közvetlenül a belügyminiszter rendel-

kezésére való kiszolgáltatása oly irányú fel-

hatalmazást ad a belügyminiszternek, a mely-

lyel ez összeg felosztasa tekintetében egyik, 

vagy másik megye rovására, egy harmadik 

megye előnyére élhet. 

Azt hiszem, t. ház, hogy a megyei do-

táczió kérdésénél a iegiilőbb helyen érintem 

meg azt, a mit már a belügyi tarcza költség-

vetésének atalános vitájánál én és a haznak 

majdnem minden felszólalt szonoka a belügy-

miniszter ur eljárása alapján a legélesebb 

kritika ala vontunk. Engemet csak meglepett 

az az u. n. szempczi eset, hogy az itt a ház-

ban oly nagy indignácziot keltett minden ol-

dalon. En mar az ilyen apró belügyminiszteri 

önkénykedést számba sem veszem akkor, mi-

kor országos kérdések tárgyalása , forog a t. 

náz plénuma előtt. A belügyminiszter ur 

Csongrádinegyében hasonló két ügyben szintén 

ugy jart el. Ugyanazt tette itt, hogy átheiye-

zett egy szolgabírói székhelyet, de nem is az 

illető törvényhatóság, hanem egy idegen tör-

vényhatóság területére. Nevezetesen a Tiszán-

inneni járás szolgabírói székhelye Dorozsma. 

A belügyminiszter ur kimondta, hogy a szék-

hely Szegedre helyeztessék at. Lévén Szeged 

külön törvényhatóság, a belügyminiszter ur 

Csongrádmegye egyik szolgabiroi székhelyét 

egy egészen különálló, idegen törvényhatóság 

területére helyezte át annak daczára, hogy a 

megye közönsége ebben a kérdésben ismétel-

ten egyhangúlag foglalt tagadó állást a bel-

ügyminiszter ur akarata ellen. Másodszor a 

mindszenti szolgabiroság székhelyét Szentesre 

tette át. Én szentesi polgár vagyok és mint 

ilyen, önzésből kétségtelenül szivesen fo-

gadom a belügyi kormányzatnak minden 

olyan intézkedését, mely Szentes varosailak 

és közönségének érdekét előmozdítja és annak 

bármily előnyt nyújt; hanem minden olyan 

intézkedést Szentes varosa javara, mely a jó 

megyei adminisztráczió igazi érdekét preg-

nánsul megsérti, sohasem helyeselhetek, min-

den ilyen esetben tehát a belügyminiszter ur 

eljárását mindig nyiltan meg fogom támadni. 

Mindszent láOOO lelket számláló fejlődő köz-

ség, mely bír a haladásnak minden elemen-

Lumaval. Mar most kérdem, szabad-e az ilyen 

községből a közigazgatasi kormányzatnak még 

azt a szálat is elvonni, mely ezen községnek 

intellektuális életét a legnagyobb mértékben elő-

mozdítja i Csakhogy a t. belügyminiszter ur 

innen Budapestről könyvekből és előterjesz-

tésekből nézi a dolgokat és egyatalában nem 

is birhat a legjobb akarat melett sem azzal 

a helyi ismerettel, mely az ily kérdések el-

döntésére és az igazi jó adminisztráczió ér-

dekében szükséges. Én azonban ezt nem is 

érintettem volna, mert a kik a vármegyei 

kormányzat terén állandó kontaktusban tart-

juk magunkat a kormány íningen intézkedé-

seivel, ha minden ily esetet tárgyalnánk, 

nem is csinálhatnánk egyebet, miut hogy a 

belügyminiszter urnák törvénytelen, önkényes 

és a közérdeket sértő eljárását állandóan 

napirenden tartsuk és biráljuk. Készemről 

— habár teljesen elfogadom mindazt, a mit 

e tekintetben a mieiszteri önkényre és tör-

vénytelen eljárásra vonatkozólag tegnap az 

általános vitában elmondottak, ezt pusztán 

csak azért érintettem, hogy lássa a t. képvi-
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selőház, hogy az u. n. szempczi kérdés, a 

mely oly nagyarányú vitát provokált, nem 

áll egyedül az országban, bár a t. háznak 

más tagjai e tekintetben nem akarták a vita 

anyagát és annak még nagyobb arányokra 

terjedését több ilyen eset felsorolásával elő-

mozdítani, s igy azokról nem emlékeztek meg. 

A t. belügyminiszter ur tegnap az álta-

lános vitában elmondott beszédemre adott 

válaszában egy esetet szakitott ki, az u. n. Sö-

vényháza község szervezeti kérdését. Nagyon 

sajnálom, hogy a t. miniszter ur e tekintet-

ben csak annyira ismerős a viszonyokkal, 

hogy pusztán a sövényházi esettel vél meg-

nyugtatást szerezhetni a t. háznak. Először 

is Csongrádmegyében nemcsak Sövényháza 

község van ilyen helyzetben, hanem ott van 

iiorgos, Derekegyháza, Pusztaszer község, ott 

van Pestmegyében Péteri község, a mely köz-

ségekben abszolúte senki külön földtulajdon-

nal nem bir. Az ott levő lakosoknak semmi-

féle vagyonuk nincs és az 1880. XXil . t.-cz: 

azon rendelkezését, hogy önálló elemekből 

maguk alkossak meg a képviselőtestületet, 

akármiként akarnák is végrehajtani, arra 

egyáltalában képtelenek; mert ezek a közsé-

gek csak egy földbirtokost ismernek, magát 

a földtulajdonost. 

T. ház ! Azt mondja a belügyminiszter 

a t. háznak megnyugtatására, hogy az én 

privát informáczióm lolytán tudomást akart 

szerezni ezen dologról és a főispánt jelentés-

tételre hivta fel. Én elhiszem, hogy főispán 

ját jelentéstételre hívta fel, de egy kétségtelen 

t. i. az, hogy sem a miniszter ur, sem az 

illető főispán ur azon anomália megszünte-

tése érdekében a vármegyei kormányzat utján 

a mai napig semmi intézkedést sem tettek. 

A belügyminiszter úrtól, a ki olyan rend-

kivül körültekintő ember, a kinek ügyeimét 

még az sem kerülte el, hogy Czegléden Kos-

suth Ferenczet bevezették a választók lajstro-

mába, a ki észre tudott venni ilyen csekély 

momentumot, a mely nem is tartozik a t. 

belügyminisztérium tarczájának körébe, mert 

erre nézve külön törvény intézkedik, mely a 

belügyminisztérium teendői közül teljesen ki-

veszi, mennyivel inkább követelhetnők meg, 

hogy egy vármegyében, sót a magyar Alföl-

dön a latifundiumokon szervezett ilyen köz-

ségek megszüntetése iránt közérdekből tegyen 

meg minden intézkedést. 

A miniszter ur azzal nyugtat meg, hogy 

az 1880. XV. t.-cz. l i l . §-a értelmében a 

község van hivatva arra, hogy ha megakarja 

szüntetni a községet, közgyülésileg intézked-

jék. De kérdem, oly község, melynek ura egy 

¡íöldesur, tisztikara a földesúr tisztikara, kép-

viselőtestülete a földesúr béreseiből és gaz-

daiból áll, hogy intézkednék ez anomalia 

megszüntetése ügyében 1 

A belügyminiszter ur azt is mondja — 

s igy is van — hogy a törvényhatóság is 

íniczialhat oly intézkedést, melyre nézve aztán 

a belügyminiszter döntése provokálható. De 

kérdem, hol van olyan vármegye, melynek 

főispánja ne tartoznék ama községek földes-

urainak társaságába* Az il> főispán bizony 

nem támogatja a megyei közérdeket, hanem 

inkább utjaba áll az ily községek megszün-

tetésének. (Egy h ing a szélsobaloldalon : Bé-

késben is vannak.) Nem tudom Békésben 

vannak-e ily községek, de Csongrádban egy-

mást érik, és a belügyminiszter semmit sem 

tesz ez évtizedes bajok orvoslására. 

Hogy az uradalmi községeknek még ko-

mikus oldala is van, arra nézve felhívom a 

t. miniszter ur ügyeimét egy körülményre. 

Tessék pl. kiküldeni szolgabiróját vagy más 

tisztviselőjét Algyő községbe ; annak kellő 

közepében van egy ház, melyre az van rá 

írva: »Sövényháza községe," hogy még az 

a ház is kilegyen vonva a községi kezelés 

alól. Nem mosolyogni való ez, Rohonczy t. 

képviselőtársam. Szomorú dolgok ezek, melyek 

fölemlitéséért a t. miniszter ur köszönettel 

tartozik, nem pedig azzal, hogy hátat fordit-
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s o n és mosolyogjon oly képviselőkre, a kik-

nek nincs bátorságuk ezt fölemlíteni. Ro-

honczy képviselő ur ugy sem fogja Őt meg-

támadni ! Az az idő lejárt, a mikor ő itt a 

belügyminisztert megtámadta! 

Ott van pl. Péteri község, a mely bér-

leti rendszeren nyugszik. Ha a bérlet lejár, 

az egész község népének fölmondhat a föl-

desúr és a nép kénytelen elpusztulni, onnan, 

a hol 60—70 éven át lakott. Még a templom 

is a földesúré. Az ily községeket a fentebbi 

községi törvény értelmében nem lehet meg-

tűrni. Azt a jogot, a melyet a községi törvény 

biztosit az utolsó polgár számára, a törvény 

keretében a belügyminiszter urnák nemcsak 

biztositania kell, de egyúttal védelmet kell 

nyújtani minden hatalmaskodással szemben, 

hogy azon a darab földön, a melyen három-

négyszáz család lakik mindenki azzal hajt-

hassa le fejét, hogy holnap ott kelhet fel és 

nincs kitéve a földesúr azon önkényének, 

vagy szeszélyének, hogy azt mondja, most 

már innen elmehet. 

Nagyon fontos dolognak tartom és a 

megyei dotácziók kérdésénél találom helyét 

felemlíteni, hogy a belügyminiszter urnák az 

agrár-szocziálisztikus mozgalmak cziméu, 

olyan intézkedéseivel és intézkedéseinek olyan 

fajta tüneteivel talalkozunk, a melyek a leg-

jogosabb, sőt a legkeményebb kritikát mél-

tóan provokáljak. A kik az utóbbi időben 

ügyelemmel kisérték a belügyminiszter ur in-

tézkedéseit, láthatták, hogy agrár-szoczialisz-

tikus mozgalmak cziméu a t. belügyminiszter 

ur minden gyülekezési jogot, minden testületi 

és egyleti szervezkedést egyáltalában meg-

tagad. 

Éli ebben éppen az agrár socialistikus 

mozgalmak, a közrendészet, a közbiztonság, 

a közszabadság szempontjából, a lehető leg 

nagyobb veszélyt látom, mert csendőrökkel 

nem lehet az efajta népmozgalinakat ellen-

súlyozni, azzal pedig még kevésbé, hogy a 

belügyminiszter ur a gyülekezési jogot és az 

egyleti szervezkedést a néptől megtagadja, 

mert ennek az a következménye, a mit mi 

magunk tudunk és látunk, hogy az a nép-

réteg, melytől a gyülekezési jog megvan ta-

gadva és mely a testületi szervezkedéstől el-

van zárva, apró lebujokban gjü l össze, (Igaz! 

Ugyvan ! a szélsőbaloldalon.) és terjeszti azo-

kat az ideákat, melyek gondolkodási módját 

teljes mértékben megfertőztetik és a legna-

gyobb veszélyek csiráját hordják magukban. 

Abban nincs veszedelem, hogyha az a 

munkás a népgyűléseken elbeszéli a maga 

baját, legalább módjuk van a hatóságoknak 

a gyűléseken részt venni, azokat ellenőrizni 

és minden oly megnyilatkozását ezen nép 

izgalomnak, mely a közbiztonság szempont-

jából veszélyes, nyomban hatóságilag ellen-

súlyozná. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.; Ha-

nem az, hogy ha a munkások szerte-széjjel 

apróbb lebujokban gyűlnek össze és gyűjtik 

a nép elégületlenségének azt az anyagát, mely 

egy váratlan pillanatban a legnagyobb meg-

lepetést szülheti, az egy egészséges belügyi 

kormányzatnak, mely a közrend és a köz-

biztonság érdekében szemeit nyitva akarja 

tartani és a mely őrködni kiván minden 

irányban, bizonyságát nem nyújtja, sőt ennek 

határozott ellenkezőjét. (Igaz! Ugyvan! a 

szélsőbaloldalon.) 

Azonban megengedem, hogy a belügy-

miniszter ur ad hoc, rendkívüli viszonyok 

közt, nemcsak, hogy vissza nem él jogával, 

de jogát gyakorolja, hogyha a gyülekezést és 

minden olyan népmozgalmat, mely veszélyes-

nek látszik, a legerélyesebb ellenőrzés alá 

helyezi; de azt vagyok bátor a t. belügy-

miniszter úrtól kérdezni, mi jogon és mi czi-

men meri ő megtagadni a fenálló törvények 

rendelkezésével szemben az egyleti szervez-

kedést és pedig nem pusztán a munkás nép 

egyleti szervezkedését, de utóbbi időben — 

tudomásom van róla, mert saját kezemen 

meut át több eset, - a t belügyminiszter 
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ur politikai testületeknek, a melyek különö-

sen a függetlenségi eszmék ápolása czéljából 

szervezkednek, Csongrádvármegyében az alap-

szabályait különféle ürügy alatt visszauta-

sítja és azoknak jóváhagyását megtagadja. 

Igy történt pl. — ha jól emlékszem — Te-

mesvár munkás népével az, hogy egyletté 

alakulván, alapszabályait fölterjesztette a 

belügyminiszterhez. A belügyminiszter kiadta 

a kereskedelmi miniszternek, s ennek nem 

lévén azok ellen kifogása; a belügyminiszter 

ezeket jóváhagyta és leadta a főispánnak az-

zal az utasítással, hogy a jóváhagyott alap-

szabályokat az illető testületnek adja ki ugy, 

hogy azok végrehajthatók ne legyenek. 

T. képviselőház! Ilyenfajta játékot egy 

belügyminiszternek a legfontosabb polgári 

közjoggal, a gyülekezési és testületi joggal 

egyáltalában jatszania nem szabad. És az 

ilyen fajta visszaéléssel szemben a parla-

mentnek ostorozó szavát fel kell emelnie. 

Mert ha a belügyminiszter ur ezen a czimen 

a gyülekezési és testületi jogot a népnek ezen 

rétegétől megtagadja ma, holnap megtagadja 

egy másiktól, ez az eljárás pedig egy telje-

sen absolutistikus törekvés végczéljához ve-

zetne. (Igaz ! Ugyvan ! a szélsőbaloldalon.) 

Én tehát a magam részéről azért, mert 

a t. belügyminiszter ur az általános vita so-

rán általam felhozott kifogásokat nemcsak,f 
hogy el nem enyésztette, de nekem adott 

válaszában azokat megerősítette, ennélfogva 

a megyei dotáciokra vonatkozo 212000 frtnyi 

emelést, de egyáltalában az egész tételt el 

nem logadoin. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

— Városi közgyűlés lesz f. hó 26-án, mely-

nek tárgysorozata a következő : 

1. A sztrvezcsi szabalyoknak az ügyész részére 

vunatkozo 113. 11. pontjanak módosítása tárgyá-

ban jogügyi szakosztályi javaslat. 

2. A lámpa világításnak újból vállalatba, adása 

iránt gazdaszati szakosztályi javaslat. 

3. Óvoda letesités ügyében gazdászati szak-

osztályi javaslat. 

4. A Kurczára levezető közök elzárása és a 

Kurcza iszapjanak gazdasági czélokra való felhasz-

ualasa targyaban gazdászati szakosztályi javaslat. 

5. A belső tehenesi dülő-utak kijelölése tár-

gyaban gazdaszati szakosztályi javaslat. 

0. Az iparos tanoncz iskola tanítóinak alkal-

mazasa targyaban bizottsági előterjesztés. 

7. A kataszteri bizottság részére adományozott 
eleimezes költségeinek megténtese tárgyában kelt 
miniszteri hatarozat. 

8. Krisztiani István gymnasiumi tanárnak hi-

vatalos ailasaban való megerősítését targyaló minisz-

teri hatarozat es ugyan e tárgyban a városi gim-

náziumi bizottság ertesitese. 

9. A tankerületi főigazgató megkeresése a 12-ik 
tanán alias betöltese iránt. 

10. Az 1892-ik évben a városra ráutalt fogyasz-

tási ado atalanybol beszedhetetlenné vált 5184 frt 

krnak a varos közpenztarába vissza utalványo-

zasa targyaban kelt pénzügyminiszteri határozat. 

11. A vinlis képviselőknek 1895 ikévre küldött-
ségileg össze állított névjegyzeke. 

14. Katai Pál János és társai városi képvise-

lők inditvanya a vadászterületek haszonbérének a Kos-

suth-szoborra leendő telhasznalása iránt. 

üeiyi es vegyes hírek. 
— Személyi liir. Vármegyénk főis-

pánja, dr. Vadnay Andor, f. hó 22-én azaz 

tegnapi, pár napra újból a fővárosba utazott. 

(r.) — Városi közgyűlés lesz f. hó 26-án. 

A tárgysorozatot lapunk inas helyéu közöljük. 

(r.) — A venileglöépités kisértetét látják 

a pákuliczok abban a pár soros hrünkben, mely 

arról szólt, hogy a Pollák-házat tulajdonosai kávé-

házzá és vendeglővé akarják átalakítani. Sőt dus 

fantáziájuk tulcsapongása annyira megy, hogy egye-

nesen az*al gyanúsítják a városi párt vezetőit, hogy 
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azok az épités ürügye alatt, ismét csak egy 

évre akarják haszonbérbe adni a vendéglőt. Hát 

először is meg kell jegyeznünk, hogy az a mumussá 

felfujt ártatlan hir nem is szerkesztőségünkben u'yár-

tódott, hanem beküldetett hozzánk, s mi azt ugy 

közöltük, a mint kaptuk a nélkül, hogy különös 

fontosságot tulajdonítottunk volna neki Másodszor 

meg kell jegyeznünk, hogy biztos tudomásunk sze-

rint már eldöntött dolog, s az árverési föltételekben 

is benne van, hogy a vendéglőt nem egy, hanem 

három évre adja haszonbérbe a város. Harmadszor 

meg kell jegyeznünk, hogy a vendéglő haszonbérbe-

adásánál minket nem vezet semmiféle m a g á n é r -

dek , mivelhogy szerencsére se s ó g o r u n k, se 

más a t y á n k f i a nem pályázik a bérletre. Ezek-

ben megfeleltünk a méltatlan gyanúsításra. Végül 

azonban még reflektálnunk kell arra a ráfogásra is, 

hogy pártunkhoz tartozó képviselők kilincseltek volna 

a pákuliczlap szerkesztőségében tudakolódni, hogy 

mi lesz már a vendéglővel ? stb. stb. No, ha csaku-

gyan kilincselt ott valaki, hát az bizonyos, hogy nem 

tartozik az ellenzékhez; mert erkölcsi lehetetlen-

ség, hogy ellenzéki ember a pakuliczlaphoz menjen 

tanácsért és bölcseségért. Tessék nevekkel kirukkolni, 

mert különben kénytelenek vagyunk azt hinni, hogy 

az egész hivalkodás nem egyéb, mint vakmerő — 

koholmány. 

(r.) — Pályázat az a lkapi tányságra. A 

városnál újonnan rendszeresiteft alkapitányi állásra 

a vármegye alispánja, — mint; hirdetési rovatunk-

ban látható — meghirdette már a pályázatot. A 

kérvények deczember 7-ig nyújtandók be az alispáni 

hivatalba. 

(r.) — A vármegyei fegyelmi választ-

mány f. hó 26-án ülést tart; melyen több fegyelmi 

ügy — köztük a Döme-féle sikkasztásból származó 

is — nyer elintézést. 

(r.) — Elvetett semmiségi panasz. Abban 

a sajtóperben, melyet lapunk főszerkesztője, Sima 

Ferencz országgyűlési képviselő inditott Bánfalvi La-

jos ellen, s m lyben a szegedi sajtóbirórág elitélte a 

vadlottat, Bánfalvi tudvalevőleg semmiségi panasz-

szal élt. A kúria a napokban foglalkozott az ügy-

gyei, és Bánfalvi semmiségi panaszát, mint alapta-

lant elvetette. A marasztaló Ítélet tehát jogerőssé lett. 

(r.) — Halálozás. Mint kisteleki levelezőnk 

értesit, Beck János nyugalmazott vármegyei járási 

orvos, f. hó 17-én, élete 79-ik, boldog házasságának 

51-ik évében, Kisteleken elhunyt. A derék öreg urat 

köztiszteletben álló neje gyászolja, s ismerőseinek és 

tisztelőinek mély részvéte kiséri sirjába. Nyugodjék 

békével! 

(r.) — A szegvári kassza rablás tetteseit 

még mindig az ismeretlenség sürü homálya fedi. El-

fogtak ugyan három gyanúsítottat, de azok erősen 

tagadnak, s a vizsgalat eddig még semmi terhelő 

adatot se deríthetett ki ellenük. Hanem az alispán 

(hogy ő is lendítsen valamit) felfüggesztette az állá-

satói a községi pénztárnokot és ellenőrt. Szeretnénk 

tudni, hogy hát ez mire jó ? 

— Az algyői lelkészség önál lósítása. A 

nyolcz százados múlttal biró Algyő községének lel-

készségét még a mult évben elhatározta a község 

önállósítani. Azóta ez a kérdés aludni látszott s egyes 

érdekelt körök már azt is hitték, hogy e fölött meg 

is húzták a halálharangot. Ezt az ügyet azonban 

mielőbb felfogja a község eleveníteni és az ügynek 

jogi alapját valamint történelmi múltját felderítő 

munka megírására lapunk felelős szerkesztője vállal-

kozván, az ezt a munkát befejezvén sajtó alá ren-

dezi. Sok dolog fog a munkában lenni, a mi lelep-

lezés számba is vehető és a hiteles okmányokra 

támaszkodó munka teljes világot vet majd ugy Sán-

dorfalva keletkezésére, mint arrs nézve is, hogy mi 

jogon követelheti Algyö nemcsak az önállósítást, de 

egyházi tekintetbeni régi jogának élvezését is; mert 

itt nem ujjá szervezésről, de csakis az ősök által 

megszerzett jognak élvezéséről leend szó. A munka 

különben nyilvánosságnak lévén szánva annak ide-

jében a könyvpiaczon is kapható lesz. 

— A szentes-kunszentmártoni vasút 

te lekkönyvi hitelesítése. A szentes-ksztmártoni 

vasútvonal kisajátításának legutolsó aktusa f. hó 19. és 

20-án ment végbe a szentesi és ksztmártoni határban. 

Ekkor vizsgálták felül ugyanis végérvényesen a ki-

sajátított birtok részeket és ekkor hitelesítették meg 

véglegesen az egyedi kimutatasokat és rajzokat is. A 



135. szám. SZENTESI LAP. 
kisajátított földrész most már ennek kapcsán a kőz- helyzet. Az utczára érve pedig H. ugy érezte mintha 

ponti telekkönyi hivatalnál is a vasút javára fog be- ő nem is volna az H a ki ím, születésének félszázados 

jegyeztetni. E nagyfontosságú aktusnál Szentes vá- évfordulóját ünnepelte, hanem volna valami erősen 

rosát, mint vasút tulajdunost: tíurián polgármester, befűtött gőznaszád. Mélyen áthatva ettől a minden-

Nyiry Gyula tanácsnok és dr. S,.ánthó Lajos kép-¡esetre csudálatos érzéstől, teljes gőzerővel kezdett 

viselték. A központi telekkőyvi hivatal részéről: 

Dévány Henrik miniszteri osztálytanácsos, Voigl Ede 

központi telekkönyvvezető és Kokes Karoly hitele-

sitő mérnök végezték a hitelesítést. A vármegyei 

utak átvételét pedig dr. Csató alispán és az állam-

épitészeti hivatal főnöke teljesítették. 

— Az iparos i i j ak bál ja. Az iparos ifjak 

önképző köre f. hó 24-én azaz holnap este, a Kass 

szálloda nagytermeben Katalin balat rendez. 

— Bitangságban. A városi bitang akolban 

ujabban egy birka van bitangsagban a tulajdonosa 

kellő igazolás mellett átveheti. — S z e l e v é n y 

községből is azt jelentik, hogy ott egy sarga kancza 

ló őriztetik bitangságban, ezt szintén a tulajdonosa a 

szelevényi elöljáróságtól kellő igazolás mellett átveheti. 

— A szentesi N imródok . A szentesi va-

dásztársaság f. hó 21-én tartotta meg ez idei első 

vadaszatát és noha napok óta készültek az érdek-

lődök e napra, mégis csak 8-an jelentek meg Nim-

rodaink — a kivonulásra. A derekegyházi oldalt 

hajtatták meg és a 10 hajtasnal összesen 24 nyulat, 

4 foglyot ejtettek el. 

— Kablás i kísérlet. A régi betyárvilag 

Vasú t i m e n e t r e n d . 

Budapest—Szentes. 

Budapstről indul 8 óra 25 perc reggel, 1 óra 55 perez 
délután, 9 óra 15 p. este és 10 órakor éjjel. 

Szolnokra erkezii 11 óra 44 perc delelőtt, 3 óra 53 perc 
délután, 11 óra 14 p. éj. 1 óra 07 peres ejjel. 

Szolnokról mdul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 35 perc 
délután, 3 óra 55 perc éjjel. 

Szentesre érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 
este, 8 óra 15 perc reggel. 

5. oldal. 

A kisbirtokosok kátéját, mely utmutatóul szol-

gál a kisbirtokosoknak: miként boldogulhatnak a 

mostani nyomasztó viszonyok között és mily módon 

juthatnak jóléthez, 60 kr helyett, 40 krért. Kubinyi 

Lajos. Az okszerű gazdálkodás alapelvei. Kisbirtoko-

haladni előre, éles füttyszóval figyelmeztetve a vele sok számára. Számos ábrákkal, 1 frt 60 kr. helyett, 

szembe jövőket, hogy térjenek ki, mert különben 1 frt 10 krért kaphatják, addig mig a készlet, 

nekik megy. Tőrténesesen haladt arra egy rendőr melyre nézve megegyezésre léptünk, eltart, S t a r k 

is. H. fütyölt. A rendőr végignézett rajta és meg- Nándor könyvkereskedésében, 

kérdezte tőle: 

— Hát magának mi baja ? 

— Nekem semmi bajom Hanem maga vigyáz-

zon és menjen félre. 

— Miért ? 

— Mert én gőzhajó vagyok és felborítom! 

A rendőr némileg kétkedett H. gőzh&jóvoltá-

ban, a mi a jó embert nagy dühbe hozta: 

— Nem hiszi, hogy gőzhajó vagyok ? No hát 

majd megmutatom ! 

És teljes gőzzel nekiment a rend őrének, a ki 

heves összeütközés után fogta a derék fertiut, 

es bevonszolta abba a kikötőbe, melyet általaban 

dutyinak neveznek. 

— A nagy legény és a kis legény sze-
relnie. Araduiegyében Pankota községben ket sze-
relmes legény lakott: Jakó Toni és Birbo Györgye. 
A két legény ellentete egymásnak: Jakó hatalmas 
volt mint egy medve, Birbo kicsiny volt mint egy 
babszem. Ez a medve és ez a babszem csak abban 
a tulajdonságban egyezett egymassai, hogy mind a 
kettő egy leányt szeretett. Ebben a tulajdonsagbau 
való egyezésük azonban halalos ellenségekke tette 
egymással a két legenyt. Tegnap egyszerre mentek 
udvarolni a leányhoz. Itt Jako gúnyolni kezdte a 
leány előtt Birbót: 

— Te babszem! mondta Jákó. 
— Te medve! mondta Birbó. 
A medve azonban csak kaczagta a babszemet 

és a leány is a babszemet kaczagta, 
A babszem ezért megharagudott. Megleste a 

medvet az utczán és egy kapával ugy vagta fejbe, 
hogy szörnyet halt. A kis Birbó futásnak eredt, de 
mert nagyon kurta laba volt, a csendőrök gyorsan 
utolértek, ellogtak s a tömlöczbe vittek. 

— Tragikus halál . Szegedről irjak a követ-
kező megható esetet: Ertl János zsombolyai lakos 
elutazott vasárnap a nővéréhez, a kit mar tizenöt 
éve nem látott, Szegedre. Nővére es ennek gyerme-
kei kimondhatian örömmel fogadták a vendéget. 
Ertl alig tudott szóhoz jutni a fölötti boldogsagaban, 
hogy az oly reg nem látott nővérét végre megölelheti. 

— Hogy vagy János bátyám V kérdi a nővér. 
— A mint latjátok — szolt Ertl. 
De alig ejtette ki e szavakat, midőn hirtelen 

halálsápadt lett, teste görcsösen kezdett vonaglani 
s a szerencsétlen fivér nehany percznyi kinos ver-
gődés után meghalt. 

— Székely ember ta lá lmányai . Tamás 
Pál, egy maros-vásárhelyi szekely-ember, a ki né-
hány ev előtt halottégető kemenczét konstruált, 
most — mint onnan írják — egyszerre ket talál-
mányara folyamodott szabadalomért. Az egyik ta 
láimány legföképen az ujsagairÓKat illeti, a kik Tamás 

Szentes—Budapest. 

Szentesről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 ó 37 perrca d. e 
6 óra 20 perc este. 

Szolnokra erkezik 10 óra délelőtt i óra 48 perc d. u. 
10 óra 1 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d, u 
4 óra 39 perez éjjel. 5 óra 43 p. reggel. 

Budapestre érkezik 1 óra 40 perc d. u. 7 óra 35 perc éjjel 
7 órakor reggel. 

Szentes—A.-m.-vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vásárhely. 

zentesről indul 4 óra 50 perez éjjel, 8 óra 45 perez 
reggel, 5 óra 15 perez délután. 

H.-M.- Vásárhelyre erke/.ik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
37 perez délelőtt, 7 óra 08 perez éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—Szentes. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 
10 perez délután, 8 óra 10 perez éjjel. 

Senteóre érkezik y óra 30 perez délelőtt, 0 óra 00 perez 
délután zés 10 órakor éjjel. 

ll.-Al.-Vásárhely- szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

óra ll.-M.- Vásárhelyről indul 7 óra 04 perc reggel, 4 
03 perc délután, 9 óra 46 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 8 óra 00 perc reggel, 4 óra 38 perc 
délután, 10 ora 40 perc éjjel. 

Szeged — H.-M.-Vásárhely. 

agyafúrt furtangjainak egyikevel akartak f. hó 20-án 

azaz kedden éjjel meglopni Pintér Sándor kistókei 

tanyáját, valami jómadarak. — Előtte való nap 

ugyanis sertés vágás volt a tanyan, s igy arra szá-

mítottak a jómadarak, hogy a házbeliek mely alom-

ban fogják majd ataludni az éjszakat. Mindenekelőtt 

tehát a nagyon is éber kutyakat pálinkás kenyerrel 

étettek, s annyira ierészegitették, hogy azok meg 

mukkanni is alig birtak. Es ily előkészület után pró-

báltak szerencset, elös.zör éjjel 11 orakor, ekkor 

azonban az udvarra menvén ki a házbeliek vala-

melyike, akaratlanul is elij sztette a tolvajokat. 

A második kísérletet tehát ejtél után 1 ora tajban 

tettek még és mert ekkor már senkisem zavarta 

meg Őket, nyugodtan fogtak hozza a sertes ol ki-

bontásához. Erre azonban a leiriasztott sertések csap 

tak olyan zajt hogy arra az eresz alatt felaggatott 

hus örizetére kirendelt szolga is felébredven si 

ségert kezdett kiabalm ; mire azután fulasnak ered-

tek a tolvajok és a nem messze reájuk váró kocsin 

a földeken keresztül menekültek el az éj sötétjében. 

Rendőrségünk megindította ez ügyben a nyomozást, 

— Bal . A szentesi mindkét 48-as népkor 

Katalin baljára, mely mint mar említettük, most va-

sárnap tartatik meg, ugyancsak szervezkedik a bal 

rendező bizottsága, hogy azt minél fényesebbe tegye, 

Hihető tehát, hogy ezek a különben mindenkor jol sike-

rülni szokott balak, az iden> meg az eddigieknel is 

fenyesebben fognak sikerülni. 

— Az orosz czar udvara. Az orosz czár 

udvara, birodalma nagysaganak meglelelőleg, az 

összes európai udvarok közt a legnagyobb. Az ud-

vari személyzet 1087 emberből ali. Ezek közül szaz 

hetvenkettő katona. E százhetvenkét tiszt közt van 

száznegyvenhat hadseged és huszonhat vezerörnagy 

A czár katonai kíséretét a következők kepezik: a 

czári család tizenhárom tagja, ket Leuchtenberg 

herczeg, egy oldenburgi berezeg, a czari család busz 

mas herczege, tiz grof, nyolcz báró, szaztizenháiom 

kiváló orosz főúr, négy tinn főúr, ket lengyel, három 

kaukázusi, két görög es egy román. Ezenkívül ket 

tábornagy, két tengernagy, négy ellentengernagy, 

negyven tábornok, husz alezredes, barom altenger 

nagy, barom fregattkapitány, három ezredes es egyébb 

tisztek. A czár személye körül a szolgalatot két fő-

kamarás, öt főszertartásmester, egy főudvarmester, 

ötvenöt udvarnok és négyszáznégy vennegy kama-

rás, egy főlovászmester és negyvennegy maganhiva-

talnok latja el, a kiket a hatalmas uralkodó magán- szépen illusztrálva. A fojtás, történet a Ráday viiag-

pénztárából lizet. A czárne udvara nyolcz komor- ból. Az örökhagyó asszony elbeszélés, 

nából, egy főudvarmesterből és kilenczvennyolcz • J. H. S. V. Történeti elbeszélés a keresztyén-

udvarhölgyből áll. 

— A gőznaszád. H. Mihály annak örömére, | neti elbeszélés a XVW. századból. Népdalok, irta 

hogy tegnap töltötte be ötvenedik esztendejét, nagy Pósa Lajos. Tréfa és adomák, mind csinosan illuszt-

ivást rendezett saját tiszteletére egy közkedvelt korcs- rálva. Az országos vásárok jegyzéke a legújabb hi^ ^ jndu l (Dorozsmaf Szatymaif ^ ^ PugrU . 

mában. Magának ivott, de sokat és hogy bekövet- teles adatok alapján. Hirdetések. Bélyegmutatótabla. Péteri felé) 10 óra l perc délelőtt, 4 óra 31 perc délután, 

kezett az a szomorú pillanat, melynek rendőri nyel- Lapunk tisztelt előfizetői e szép naptárt ked- 30 e r f ^ f ^ r á r a érkezik 11 ora 04 perc délelött» 4 óra 

ven záróra a neve, a jó H. olyan aliapotban távozott, vezményes áron 16 krért, a »Csongrádmegyei nagy — — — 

a mely bizonytalan volt, mint jelenleg a politikai ¡képes naptárt 26 krért kaphatják, 4 

zegedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 30 perc délelőtt 
6 óra 40 perc este. 

ll.-M.-Vásárhelyre érkezik 4 óra 27 perc reggel, 11 óra 

keszülekének segélyevel a postakocsirol menetközben 05 perc délelőtt, 7 ora 50 perc este. 

is sürgönyözhetnek lapjaiknak. A másik talalmany — 
a vasúti katasztrofak megakadályozasat czelozza. 
Vannak, a kiket a feltalaio talalmanyainak titkaiba 
beavatott s ezek — mint Marosvásárhelyről írjak 
- Tamás talalnianyainak sikerében éppenséggel 
nem tamaskodnak. A talalékony szekely egyébiránt 
az angol kormánynál is szerencsét próbál találma-
nyaival. 

Irodalom. 
— Budapest- 16 és székvárosi nap tá r 

189ö-re a kővetkező tartalommal jelent meg. A 

lelséges uralkodóhaz genealógiája. Csillagászati és 

kortani jellegzés, XI. szakaszban — cselédbér, bevé-

tel és kiadás tablázata. Az év 12-ik hónapja, név-

napmutatóval a felekezetek szerint beosztva. Időjá-

rás, a száz esztendős naptár szerint nap kelte és 

nyugta, naponta kitéve, hold fény változás. Jövendő-

mondó 1895-re. — A mult év lontosabb eseményei, 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest - Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 4 óra 25 perc 
délután, 4 óra 45 perc délután. 

délegyházára érkezik 14 óra 11 perc délután 4 óra 47 
perc délután, 7 óra 57 perc este. 

délegyházáról indul 14 óra 45 perc délután, 5 óra 10 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 45 perc délután, 6 óra 10 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 40 perc délelőtt, 4 óra 45 p. d. u 
délegyházára erkezik 10 óra 41 perc délelőtt, 3 óra 

4ö perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 13 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 45 perc délután, 8 óra 25 

l ere este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 

Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 
ség első századából. Egy emberélet kettőért, törté- Dorozsraa felé) 14 óra 19 perc délután, 4 óra 48 perc délután. 

.. _ vi7iii «„¿„orihAi MAnrioirtír ímJ Szegedre érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra45 perc d. u 

Szeged—Félegyháza. 



4. oldal. 

11193 — sz. 1894. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál rend-

szeresített évi 1000 frt fizetéssel javadalma-

zott rendőralkapitányi állásra ezennel pályá-

zatot hirdetek s felhívom mindazokat, kik 

ezen tiszti állást elnyerni kívánják, hogy ké-

pesítettségüket és erkölcsi magaviseletüket 

igazoló okmányokkal kellően felszerelt pályá-

zati kérvényeiket hozzám f. évi d e c z e i l l b e r 

SZENTESI LAP . 

hó 7-ik napjának d. u. 5 órájáig 
nyújtsák be. 

A város szervezési szabályzatának 126. 

§-a II. b) akképen rendelkezik, hogy „a ren-

dőrkapi tánynak Képzett csendőr tisztnek, 

vagy katona tisztileg kiképzett egyénnek kell 

lennie s kizárólag rendőrségi teendőket teljesít. 

Szentes, 1894. nov. 17-én. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 

139 szám. 

Tiszta vér adja az egészséget! 
Titkos betegségek, kiütések, sápadt-

ság, általános fáradság, gyengeség mind 

megszűnnek, ha a vér egészséges! A 

mi módszerünk használata mellett ala-

pos eredményért jót állunk. 

Kérdéseknél a válaszra szükséges 

10 kros bélyeg melléklendő. 

„OFFICE SANITAS," PAKIS, 
30. Faubourg Montmartre. 

Ü 

W 

•VttiUt'ft?* mm m 

Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő Eddig fö lü lmulhatu t la i i 
| szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. |y|aager V'llmOS-fele v a l ó d i t i s z t í t o t t 

a r M Á J - ' O L A J . 
(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

I emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-

tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

[ magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók : 
Varady Lajos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

Maager Vilmos, Bécs, III/3. Heumarkt 3. 

I M f Utánzások törvényileg büntettetnek, 5 - 1 8 

ml 

T l n c t . i i e r v i f o n l c a 

(Dr. Lieber tanár idegerósitó Elixirje.) 

Csak a kereszt és horg. védjegygyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvosi 
és hatóság lag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő sz< r, 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveu 
ára 1 i/a, 3 — 5 Mark 

GyonioriiVjosoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab féle ^yomorcsepp. Eiry 
üveg ára 1 v 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essenz 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1 2 üveg ára 5 Mark. 

4 -40 K ö z p o n t i f ő-üz le t : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

SZÁMLÁK, JE&YZEKEK 
ÉS 

T U D Ó S I T Ó L E V E L E K . 
ÍZLÉSES 

MEGHÍVOK 
ES 

TANCZRENDEK . 
DIVATOS 

üLJEliYZÉSI ÉSESKETÉS1 
K Á K T Y Á K . 

ÉTLAPOK, 

KÖZSE&I £S YÁRQSI 
HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

Á R J E G Y Z E K E K , 
CZIM- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

MINDENNEMŰ ÉS SZ1NU 

ÉS DISZES KIVITELŰ 

GYÁSZLAPOK. 

K O N Y V N Y O M D A , 
KÖNYV-ES H Í R L A P KI ADÓHIVATAL. 

Huszonnégy év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 

megfelelő betűkkel és gyorssajtóval felszerelt 

melyben minden e szakmába vágó munkák a 

legjutányosabb áron, csinos kivitelben gyorsan 

és pontosan készíttetnek el, ajánlom a n. é. 

közönség szives pártfogásába. 

TISZTELETTEL : 

SIMA nn t vex . 

„SZENTESI L A P " 
czimű, hetenként háromszor megjelenő poli-

tikai lup kiadó-hivatala. 

MINDENNEMŰ 

TÁBLÁS KIMUTATÁSOK 
ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRI 

M E R L E G E K . 

IDŐSZAKI ÉS 

fOUdmATÖK, 
HÍRLAPOK MÜVLK. 

DÍSZES KIVITELŰ 

SZALAGARANYOZASOK 
ÉS S Z Á M L Á K . 

IPAR ES KERESKEDELMI 

CSINOSAN KIÁLLÍTVA. 

M1NDLNNLMÜ 

m m i ES IRODAI 
NYOlVliAIVAINYlM. 

MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

i É V É i - F A F J B O K 
ÜS B O R Í T É K O K 

CZÉGN Y0MÁS8 AL. 

ftíffl 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyors* ajtóján. 




