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Politikai csiny. 

(P.) A stiklik vármegyéjében - leszá-

mítva a 'ref. főgondnok választás ügyében 

elkövetett apró turpisságokat — hetek óta 

nem történt semmi kázus. 

Ösztönszerűleg éreztük, hogy ez a cso-

dálatos » m u n k a s z ü n e t * valami csatta-

nós meglepetéssel végződik ; s e sorok irója 

a megyei közgyűlés előtt megjósolta, hogy 

ha másutt nem is, a kabinet kormányra*^lé-

pését tudató miniszteri leirat tárgyalásánál 

valami bizalmi manifesztáczió-félével szeren-

csét próbálnak a pákuiiezok. 

Az ellenzék tagjai megmosolyogták a 

Kasszándra jóslatot. Ugyan hogy lehet már 

ilyesmit feltételezni — mondogatták nagy 

optimizmussal — van talán a pákuliczoknak 

annyi b e l á t á s u k , hogy nem nevettetik 

ki magukat azzal, hogy a legtörzsökösebb el-

lenzéki tármegyében a kormány iránti biza-

lom fitogtatását erőszakolják. Hiszen az egész 

ország tudja, hogy ez csak almi bizalom 

lenne ; s a talmi ékszerekkel okos ember nem 

hivalkodik. 

Csakhogj az optimista urak elfeledték, 

hogy a b e l á t á s t néha nagyon is háttérbe 

szorítja a k i l á t á s ; s némely ember pél-

dául a főispánság reményében minden ab-

szurdumra képes. Elfeledték az optimista el-

lenzéki elvtársak, hogy a csongrádvármegyei 

pákuiiezok a talpnyaló szervilizmus önkívü-

letében mohón ragadnak meg minden alkal-

mat, hogy magukat a hatalmasosok által 

észre vétessék, s egy olcsó kegymosolyt kiér-

demeljenek. 

Naiv módon arra hivatkoztak az ellen-

zéki elvtársak, hogy hiszen az állandó vá-

lasztmányban csakis a kormány üdvözléséről 

volt szó, ami mindössze e^y ártatlan udva-

riassági tény ; nincs tehát ok tartani semmi 

politikai csinytevéstől. 

Ebben a föltevésben aztán nem is tett 

az ellenzék semmi előkészületet a vármegye 

közgyűlésre. Még a helyben lakó ellenzéki 

bizottsági tagok se tartották szükségesnek föl-

áldozni a kényelmüket ; az idő kellemetlen 

volt, azért nagyobb részük szépen otthon 

maradt. A vidékiek meg épenséggel nem jöt-

tek be; különben a Tisza túlsó partján la-

kók nem is jöhettek, mert a kompközlekedés 

teljesen szünetel. Ehez járult, hogy az ellen-

zék vezér nélkül állott, mert Sima Ferencz 

se jöhetett le Budapestről; s a párt intelli-

gens tagjai közül egyetlen egy volt jelen a 

kritikus tétel tárgyalásánál. 

Nosza, ki is zsákmányolták a helyzetet 

a mamelukok. Nem elégedtek meg azzal, 

hogy az állandó választmánynak a kormány 

üdvözlését indítványozó javaslatába becsúsz-

tatták a . b i z a l o m m a l ' szót; hanem 

Fekete Márton a volt kormány dicsősitését 

tartalmazó himnuszában azt is indítványozta, 

hogy köszönetet és elismerést szavazzon a 

vármegye a lelépett kormánynak. 

Az ellenzék tagjai még fel se ocsúdtak 

a meglepetésből, s Vaduay Andor főispán 

már is sietett enuncziálni, hogy az .állandó 

választmány javaslata és Fekete Márton in-

dítványa e g y h a n g ú l a g elfogadtatott. 

Ezzel a stiklivel azonban ne dicsekedje-

nek a pákuiiezok. Mert akkor, midőn Isten 

ember tudja, hogy Csongrád vármegye lakos-

ságának 99 százaléka az ellenzék tántorít-

hatatlan híve; midőn työztudomásu tény, hogy 

a vármegye minden választó kerülete ellen-

zéki képviselőt választott; s minden község 

elöljárósága és képviselőtestülete az ellen-

zékhez tartozik, — nos, akkor az országban 

minden okos ember be fogja látni, hogy a 

kormány iránt nyilvánított bizalom és hál.il-

kodás nem egyéb, mint a legnagyobb ha-

zugság és politikai svihákság. 

És legkevésbé simíthatja ezt az olcsó 

dicsőséget politikai sikerei közé Vadnay An-

dor fbispán. Mert ez rá nézve — aki azzal 

a jelszóval jött ide, hogy nem politikát csi-

nálni, hanem a jó és tUzta közigazgatást 

megteremteni, s a vármegye földúlt békéjét 

helyreállítani jön — a szó legszorosabb ér-

telmében — pirhuszi győzelem; amelynek 

bizony nem ő, hanem azok a v e t é l y t á r -

sa i , örülhetnek, akik a főispánságról álmod-

nak hiu álmokat, s akik őt szándékosán, ug-

ratják be az ellenzékkel való u j j h u z á s b a . 

— Ám ő lássa, — mi mossuk kezeinket. 

Farizeusok. 

(P-) Ha a politika a kétszinüség és a 
farizeusság tudománya, akkor valóban nagy 
politikusok Fekete Márton és az ő pákulicz 
társai, mert egy pillanatra még bennünket is 
sikerült megtéveszteniük, pedig még az el-
lenségünk se foghatja ránk, hogy túlságos 
uagy bizalommal viseltetünk az őszinteségük 
és megbízhatóságuk iránt. 

A milleniumi bizottságban ugyanis el-
fogadták azt az indítványt, hogy az ős Pusz-
taszer község feltámasztása iránt tegye meg a 
szükséges lépéseket a vármegye. 

Azt hittük, és lapunk mult számában 
kifejezést is adtunk annak a hitű knek, hogy 
talán Pallavicini őrgrójnak még is eszébe 
jutott, hogy ő legalább névleg magyar mág-
nás, s nem zárkózik el attól a szép gondo-
lattól, hogy az első nemzetgyűlés színhelyén 
az ezredéves évforduló alkalmából egy vi-
rágzó község képében állítson emléket az 
ország; következéskép nagy kegyesen meg-
engedte az uszályát hordozó pákuliczoknak, 
hogy a pusztaszeri telepítés ügyét felkarolják. 

Nos, töredelmesen bevalljuk, hogy ret-
tenetesen csalódtunk. Dehogy jutott magyar 
mágnási mivoltának öntudatára a talliánból 
átvedlett osztrák őrgróf; s esze ágában se 

volt megengedni a vármegyebeli vazallusai-
nak, hogy Pusztaszer község létesítése érde-
kében állást ioglaljauak. 

A milleniumi bizottságban csak mókáz-
tak a jó urak; s javaslastukkal csak port 
akartak hinteni a közönség szemébe. El akar-
ták hitetni a világgal, hogy ők is fogékonyak 
a hazafias nagy eszmék iránt, s képesek he-
vülni és fölbuzdulni, midőn arról van szó, 
hogy legnagyobb nemzeti ünnepünknek méltó 
emléket emeljünk. 

Hanem mikor a kivitelre került a sor, 
midőn a hangzatos szot tetté kellett volna 
átváltoztatni, akkor — miként a mohamedá-
nok Mekka felé — ők is a bécsi Pallavicini 
palota felé vetették alázatos tekintetüket, és 
farizeus képpel szépen leszavaztak a bizott-
ságban magukévá tett javaslatot. 

Az ilyen köpűnyeglorgatasra igazán föl-
háborodnék az ember lelke, ha nem ismer-
nőnk a szazszinü pákulicz politikát, mely 
mindig megbizhatatlau és kitanulhat *tlan. 

De jól ismerjük őket, és igy nincs okunk 
bámulni a jellemző taktikát. Farizeusok vol-
tak mindig, és farizeusok maradnak mind-
örökkön örökké. 

A varmegye közgyűlésé. 
— Első nap. — 

(P.) Régen, vagy talán soha se volt ilyen jó 
világ a pákuiiczokra, mint a f. bó 15-én kezdődött 
vármegyei közgyűlésen. Tehettek mindent kedvük 
szerint, háborillanul és ellenmondás nélkül. A vár-
megyei ellenzek vezére: Sima Ferencz távol volt; 
a vezérkar tagjai nem jelentek meg; a rossz idd 
még a helyben lakó ellenzéki tagok nagyobb reszet 
is visszatartotta, a vidékiek meg épenséggel nem 
jöhettek el, alig ¿0 ellenzéki tag verődött össze, 
akik szótlanul nézték, hogy mikép viczkaudoznak az 
egerek, mikor szabad a vasar. Vadnay Andor főis-
pán ajkán megelégedett mosoly hirdette, hogy : 
,Hiszen boldogság az ilyen válogatott mamuluk 
népnek főispánja lenni !• 

A közgyűlés lefolyása különben a követ-
kező vala: 

Vadnay Andor főispán a közgyűlést megnyit-
ván, üdvözli az újonnan belépett bizottsági tagokat. 
Majd bejelenti Dózsa János csongrádi bizottsági tag 
elhunytát; s indítványára a közgyűlés részvétét fe-
jezi ki a gyászeset tölött. 

Az alispáni évnegyedes jelentés semmi figye-
lemre méltóbb momentumot nem tartalmaz. A je-
lentés egyik passzusa szerint abból a tényből, hogy 
2 hónap óta nem merült föl fegyelmi eset, ,a vár-
megye i ad m i n i s z t r á c z i ó f o l y t onos 
és f o ko z a t o s j a v u l á s á r a " lehet következ-
tetni. Ez a nagy mondás csendes derültséget keltett 
az ellezek soraiban, bizonyára be f o l y t onos éf 
f okoza t o s k o r r u p c z i ó r ó l beszélt volna a 
tisztelt alispán ur, azt jobban elhitték volna neki. 

Az első szónok Nóvák József volt; aki — vo-
natkozással Sima Feicncznsk a mult közgyűlésen 
tett felszólalására — azon kezdte, hogy ő se arról 
akar beszélni, ami az alispáni jelentésben benne van, 
hanem arról, ami hiányzik belőle. Köztudomásu do-
log — úgymond — hogy az alföldön a szocziália 
mozgalom veszélyes jelleget öltött; újságolvasóktól 
hallotta, hogy a vármegye egyik országgyűlési kép-
viselője interpellált is tbben az ügyben az ország* 



1 oldal 

gyűlésen. Tény az, hogy 

SZENTESI LAP. 4. oldal. 

•rvtuesen lenva* norv elégedetlenség, izgalom'má^t Megtudtuk ebből az émelygésig szervilis, és tot. . indítványozta, bogy ha már belekezdtflnk a 

— nézete ^ n n t a haLcsuszásig boko.ó bedbő l , hogy mióta Ma- dol .gba, hát intézzünk e,y £ az örgróO.oz , 

^ l e ^ á b b a rossz termes és a munkahiány. Ha gyarorsza, áll olyan dicső kormányunk nem volt h i s z e n úgymond, egy félénk pillantást vetve 

ury ISTa dolog, amint azt az emiitett országgyűlési,soha, m.nt a néhai Wekerle-kabínet Ezek a világra- Nóvák felé - h a n e m t e t s z» k n k , a d o-

interpelláczió íefestetle, akkor a mozgalom kőzve-szóló a.gy férfiak olyan alkotásokkal ajándékoztak 1,o g, m a j d el u t a s i t b e;nr 

txélyes; azért foglalkoznunk kell a kéjessel es meg meg bennünket, amelyekhez kepest a honfoglalás, De a jámbor k.sérletnek útját állotta Cicatn-

kell keresni az orvoslás módját Kérdezi tebat az S*nt Istvar államalapitasa, vagy 1848 - valóságos cz.sz i.k, nyersen kmy.latkoztatta hogy nek, nem 

kismiska. Tehát ilyen formát mond Fekete ur - kell Pusztaszer község. Miért nem állítottak fel őse-

borurunk a porba a lelepett kormány előtt, s sza- ink ? tette hozzá epésen. 

Tarzunk neki elismerést és köszönetet. Szeder János kelt védelmére a szép eszmének, 

Az ellenzék tagjai egy pillanatra elámultak a kifejtvén, hogy meg lehet azt valósítani, csak akarni kell 

hallott badarsagokon ; de ez az egy szempillantás Korpás Pál a megyei közkórházat a szegvári 

eleg volt a főispánnak arra, hogy rohamos gyprsa- megyei széképületben szeretné elhelyezni; de Fekete 

sággal elfogadottnak jelentse ki az állandó választ- Márton kifejtette, hogy a közkórház csak Szentesen 

mány hatarozati javaslatát, a Fekete Márton famózus állítható fel. 

indítványával együtt. Végre szav»zással döntöttek a kérdés fölött, s 

Igy hajszoltak keresztül egy kormánypárti ma- a milleniumi bizotUág javaslata elfogadtatott, a 

nifesztacziót a minden izében ellenzéki vármegye Pusztaszer község létesítésére voaatkozó rész kivé-

közgyülésen. Es Magyarországon ezt nevezik közvé- telével, amelyet 10 szótöbbséggel dicsőségesen le-

leménynek. Risum tenaátis! szavaztak a derék pákuliczok. 

Az eset konsternálta a bizottság ellenzéki tag-; A főispán elégnek tartott egy napra ennyi ba-

jait Szó nélkül tudomásul vették tehát a belügy- bért, s a közgyűlés folytatását szombatra halasztotta, 

miniszter leiratát melylyel a közigazgatási czélokra — Második nap. — 

megszavazott megyei pótadót engedélyezi és elfő- \ Azután is néhány törvényhatósági átiratot vet-

gadták azt a javaslatot, hogy a pótadó fölösleges tek tudomásul. Ilyen sorsban részesült például Pozsony 

részét a milleniumi kiadasokra fordítsa a megye. ! vármegye ismeretes határozata, melylyel a egyházpoli-

A fölemelt állami dotaczió terhére rendszeresi- tikai javaslatok szentesítése alkalmából lojáliskodott; 

alispántól, hogy a szocziális mozgalom nemzetközi 

forrásokra vezethető é vissza, közveszélyes jelleggel 

bír é, és szükséges é a megyének valami intézke-

dést tenni? 
Csató Zsigmond alispan kijelenti, hogy egesz 

komolyságában átérzi a nyomasztó helyzet súlyát, 

melyben a szegényebb sorsú nep sinlódik. A vár-

megye főispánjával együttesen tárgyalást indított 

a kormánynyal az inseg enyhítésére, • azt hiszi, 

hogy segítve is lesz a szűkölködőkön. Emlékezteti 

közgyűlést, hogy még a mult évben egy bizottság 

lett kiküldve az elégedetlenség okainak kipuhatolá-

sára és az orvoslás módjának megkeresésére; ez a 

bízottság eddig adatok gyűjtésével foglalkozott, s 

majd a jövő tavaszszal (Kérjük alássan, ne méltóz-

tassanak nevetni!) hozzá fog a további munkálko-

dáshoz. Különben pedig addig is nyugodjék meg az 

interpelláló abban, hogy a szocziális mozgalomnak 

nálunk közveszélyes jellege nincs. ;Ugyan hát akkor 

minek csődítették ide tavaly a katonasagot és a 

csendőrséget ?) 

Nóvák József megnyugszik az alispán válaszá-

ban és nagy bizalommal várja a tavaszra ígért 

bizottsági javaslatokat. 

Schönfeld Marton a mindszenti kompközleke-

dés szünetelése miatt intéz kérdést az alispánhoz. 

Ez a komp a a Pallavicini őrgróf tulajdona, s igy 

természetes, hogy akkor közlekedik, amikor akar; 

s mert a tél egy kicsit zimankós volt, hát egysze-

rűen beszüntették a közlekedést. Pedig nem volná-

nak kénytelenek vele, ha a bérlő kellő munkaerőt 

alkalmazna. Szóló panaszt tett a mindszenti főszol-

gabírónál, az egyszerűen elutasította; aztan panaszt 

tett a dorozsmai főszolgabírónál, az még válaszra se 

méltatta; végre táviratilag fordult az alispánhoz 

s erre se kapott választ. Mondja meg tehát az alis-

pán, hogy mi szándékban van ; és magyarázza meg 

azt is, bogy miért tartozik a mindszenti komp a 

dorozsmai főszolgabíró hatáskörébe ? 

Csató alispán emelt hangon, nagy ostentáczió-

val kinyilatkoztatja, hogy a komp a világ legnyo-

morúságosabb közlekedési eszköze. (Ezt a rendkívül 

bölcs enuncziácziót viharos tetszéssel fogadjak a pá 

kuliczok.) Mikor Schönfeld Márton távirati panaszát 

vette — folytatja tovább kevésbé színpadias han-

gon — rögtön megbízta a vizsgálattal és a szüksé-

ges intézkedések megtételével a mindszenti főszolga-

bírót. Azt maga is .kényelmetlen* dolognak tartja, 

hogy a mindszenti rév a dorozsmai tőszolgabiró jog-

hatósága alatt áll; de hát mossa kezeit, mert ezt 

felsőbb helyen csinálták igy. Különben majd keres 

rá módot, hogy Mindszenten a komp dolgában is a 

mindszenti főszolgabíró legyen illetékes rendelkezni. 

Ezzel az alispáni jelentés fölött folytatott vita 

véget érvén, következett a központi választmányban 

megüresedett 2 tagsági helynek választás utján való 

betöltése. A főispán a szavazást elrendelte, s a sza-

vazás idejére az ülés felfüggesztette. 

Megtörténvén a szavazás, a főispán az ülést 

újból megnyitotta; de a választás eredményét nem 

hirdette ki, banem a tárgysorozat kővetkező tételét 

bocsátotta elintézés alá. 

A közigazgatási bizottságba helyettes tiszti-
ügyésznek, közfelkiáltássá! újból megválasztották dr. 
Mátéffy Ferenczet. 

Egy pár jelenté« tudomásul vétele után követ, 

kezett a politikai csemege : Bánff, Dezső báró minisz-

terelnöknek a kormány kineveztetését tudató körirata. 

Az állandó választmányban — az ellenzéki ta-

gok állítása szerint — csak arról volt szó, hogy 

a megye üdvözölje az uj kormányt, amit a pákuli-

czok egyszerű udvariassági ténynek nyivánítottak 

amelynek politikai jelentősége nincs. Az irásos hatá-

rozati javaslat azonban . b i z a l o m m a l ' üd-

vözli az uj kormányt, amely kijelentésnek már igenis 

van politikai jelentősége, 

De ez még kevés volt Fekete Mártonnak. Látta 

hogy nincs jelen Sima Ferencz, tehát szabad a vásár : 

kapta magát, hamarosan elzengett egy dicshimnuszt 

amelyben egekig magasztalta a lelépett Wekerle kor-

tett tiszti állások betöiteset addig nem engedélyezi 

a belügyminiszter, amíg a f. évi állami költségvetés 

törvényerőre nem emelkedik. A megye azonban fölír 

az engedély megadásáért, mert időközileg a megyei 

pótadoból előlegezi az illető állásokkal járó fizetéseket. 

A vármegye kezelese alatt álló alapok elhelye-

zese fölött nagyon épületes módon határoztak. Az 

allando választmány javaslata az Volt, hogy a .Szen-

tesi takarekpénztar*-nal, a .Szentes-vidéki takarék-

pénztárinál és a .Szentesi hitelszövetkezet*-nél 

helyeztessenek el a közpénzek. Ez ellen felszólalás 

nem történt ugyan, mert nem mindenkinek van 

kedve dikcziózni, de azért itt, ahol a törvény név-

szerinti szavazást rendel, nem lehet ám alkalmazni 

qui tacet, consentire videtur* elvét. De a főispán 

erre nem sokat hederített, hanem egyszerűen elren-

delte, hogy névszerinti szavazás helyett jegyezzék 

föl a jelenlévők nevét. Kényelmes methodus az igaz, 

de hogy nem törvényes, az is bizonyos. 

A szegedi allami fa- és fémipari szakiskolánál 

rendszeresített 2 ösztöndíjat véglegesen nem adták 

oda egy pályázónak sem mert szigorúan véve egyik 

se felel meg a pályazati feltételeknek. Hanem ezút-

tal kivételesen Varga Mihály folyamodónak 60 frt 

segelyt szavazott meg a közgyűlés; és egyúttal el-

rendelte, hogy az ösztöndíjra újból pályázat hir-

dettessék. 

A községek törzsjövedelmének fokozása tárgyá-

ban javaslattételre kiküldött bizottság azt jelenti, 

hogy a községek szénája egészen rendben van, nincs 

tehát szükség semmi intézkedésre. A közgyűlés en-

nek folytán le is vette az ügyet a napirendről. 

Vitát idézett elő a milleniumi bizottság által 

előterjesztett és lapunk mult számában már ismer-

tetett javaslat. A bizottság megjegyezte, hogy a 

Pusztaszeren rendezendő ünnepélyre vonatkozólag 

azért nem ád javaslatot, mert az ünnepély országos 

jellegű lesz, tehát nem a megye rendezi. A Puszta-

szeren felállítandó emlékoszlopot is mellőzte, mert 

az az országos bizottság programmjába már fel 

van véve. 

Az állandó választmány a milleniumi bizottság 

javaslatát elfogadásra ajánlja, a Pusztaszer község 

létesítésére vonatkozó rész kivételével, mivel — sze-

rinte — ez az eszme kivihetetlen. 

Először Fekete Márton szólott a kérdéshez 

valamint Sopron varmegye átirata a nagyra felfujt 

debreczeni tus ügyében. 

Némi vitát keltett Szentes városnak az az elő-

terjesztése, hogy a vásári és piaczi rendtartás tár-

gyában alkotott vármegyei szabályrendelet akként 

módosittassék, hogy országos vásárok alkalmával az 

elárusitás nyáron reggel 5, télen pedig 7 órakor kezd-

hető meg. Az állandó választmány nyáron reggel 6, 

télen 8 órában javasolja megállapittatni az elárusi-

tás megkezdésének időpontját 

Kálmán Mihály a város kérelme mellett érvel; 

Kátai Pál János az állandó választmány javaslatát 

pártolja ; Babós Sándor nyáron 4, télen 7 órát tart 

alkalmas időpontnak; Babós József az állandó vá-

lasztmány javaslatát mondja a legczélszerűbbnek; 

Pataki József és Bálint József a Kálmán Mihály in-

dítványa, illetőleg a város kérelme mellett szólal 

föl. Aradi Kálmán főkapitány pedig kif jti, hogy az 
állatvásárt meg kell különböztetni az úgynevezett 

gyalogvásártól. Az 5 és 7 órai idő az állatvásárra 

nézve megfelelő idő ; de az iparosokra és a többi 

elárusítókra nézve előnyósebb, hogy nyáron 6, télen 

8 órakor vegye kezdetét a vásár. Ezt a felfogást 

támogatja Cícatriczisz Lajos is; s a közgyűlés elfo-

gadta Aradi Kálmán indítványát. 

Zámpori Pál csász. és kir. főhadnagynak Szen-

tes város alkapitányává történt megválasztása ellen 

tudvalevőleg Héjjá Lajos és társai valamint Kálló 

hely. alkapitány felebbezéssel éltek, azon az alapon, 

hogy Zámpori, mint tettleges szolgálatban lévő ka-

tona, a községi tőrvény szerint nem lett volnz meg-

választható ; s Kálló még azt is vitatta, bogy az al-

kapitányí állás nem választá*, hanem kinevezés ut-

ján töltendő be. 

Pataki József megjegyezte, hogy Kálló — aki 

a törvényességet feszegeti — szintén nem lett volna 

megválasztható, mert nem fizet Szentesen két év óta 

adót. Abszurdumnak bélyegzi azt az állítást, hogy 

az alkapitányi állási kinevezés utján kell betölteni, 

és abszurdumnak mondja azt a követelést is, hogy 

Zámpori mondjon le tiszti rangjáról, mielőtt bizto-

sítva lenne arról, hogy megkapja az alkapitányi ál-

lást. Indítványozza, hogy a választást hagyja jóvá a 

közgyűlés. 

Kátai Pál János csatlakozik Pataki József in-

dítványához, és utal arra, hogy Kálló i« megválasz-

akitől, mint a milleniumi bizottság tagiától, aki a t a t á s a u { * n ,éPett a csendőrség tettleges állo-

programmhoz a bizottsági ülésben hozzájárult - irányából. 

méltán elvárhattuk, hogy lándzsát tőr a javaslati A tőbbég megsemmisítette Zámpori megválasi-

mellett. De másként parancsolta Nóvák ur, és Fe-írását. 

ketének az volt az első dolga, hogy eleget tegyen a 

Nóvák kívánságának. Elmondta hosszadalmasan 

hogy szebb emléket csakugyan nem állíthatnánk a 

millenium alkalmából, mint ha az első nemzet-gyü 

lés színhelyén újból felállítanánk Pusztaszer közsé-

get ; s mikor erre nézve minden kigondolható érvet 

összehordott, akkor azokból az érvekből — minde-

neknek nagy és méltó álmélkodására levonta azt 

a következtetést, hogy . . . ejtsük el a 

Ezután apróbb községi ügyek, számadások éa 

költségvetések következtek, melyeketminden nagyobb 

vitanélkül, gyors tempóban intéztek el. 

Délben a lözgyülés véget ért. 

Országgyűlés. 
A febr. 14-iki ülésben az elnöknek nem volt 

. , 8 e m m i előterjeszteni valója és i(?y mindjárt a jegv*ő-
R^nr-u; ~ i . . . . , * p P l ' k ö n7 v hitelositése után folytathatta a képviielőhál 
Banfalvi megakarta meoteni legalább a láUia- a pénzügyi költségvetés tárgyalását. 
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A pénzügyi budget-vita eme második napja, i Nagyfontosságú volt a bankkérdésben Ugrón csak nem egy átmeneti, két hónapos kor-
már a mi az ellenzék részéről történt felszólalásokat,Gábornak adott válasza, melyben a miniszter hatá- mánnyal van dolgunk melynek nem lesz 
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ideje uj alkotásokra ; akkor a pénzügyminisz-
illeti, igen sikeresen egészítette ki a tárgyalás el-ő 
napját. 

Vörös János ugyanis számos pénzügyi kérdé-
sen kivül, az egész baloldal tetszése mellett, újra 
szóba hozta a tőzsde adót és a börzén előforduló 
visszaéléseket, melyekről Fa' baky Istvánnak igen is 
egy oldalú beszéde után Visontai Soma szólt hosz-
szabban, általános figyelem közepette, melyre szak-
szerű és alapos ismeretet eláruló beszédével valóban 
rá ia szolgált. 

Visontai mindenekelőtt a tőzsdeadó behozata-
lának szükségességét hangoztatta, kimutatva ezen 
intézkedésnek pénzügyi, jogi és társadalmi előnyeit, 
majd áttért az értékpapírok kottirozásának kérdésére, 
feltüntette a divó visszaéléseket és rámutatott arra 
a merev és indokolatlan álláspontra, a melyre a 
tőzsde-tanács a volt kormány javítást czélzó leira-
taival szemben helyezkedett és igy törvényhozási uton 
sürgette a bajok orvoslását. 

A zajos tetszéssel fogadott szavak után Vi-
sontai Soma társadalmunk egyik legveszedelmesebb 
kinövésével a börze-spekulácziókra való felbujtással 
foglalkozott, a mit lelketlen üzérkedők rendszeres 
keresetforrásnak tekintenek. A külföld példájára és 
a mi uzsora-törvényünk mintájára kíméletlen és szi-
gorú törvényes intézkedéseket sürget e téren, egy-
szersmind beható indokolás után, a tőzsdebiróság 
reorganizációját követeli. Az egész baloldal éljen-
zése kisérte Visontai szavait, mikor határozati javas-
latát benyújtotta, melyért az összes ellenzéki pártok 
részéről számosan üdvözölték 

Sima Ferencz volt a következő szónok, a ki 
gyakorlati példák alapján a közszükségletnek meg 
felelően az iránt nyújtott be határozati javaslatot, 
hogy az adó- és illeték-hátralékok kamatai 4V-ra 
szállíttassanak alá. Ezt a beszédet alább szó szerint 
közöljük. Mikor Sima beszédét befejezte, fél egy óra 
volt — ós igy öt perez szünet következett, mely 
után Makkfalvay Géza folytatta a vitát és épen az 
ötödik határozati javaslatot nyújtotta be a pénzügyi 
költségvetéshez. Makkfalvay a kataszteri eljárás sza-
bályozását sürgette, a mire tagadhatlanul nagy szúk-
sége van gazdaközönségünknek. 

Hermán Ottó az ő különleges felfogásának 
megfelelő indokolás után, az összes határozati ja-
vaslatokat elfogadta és ekkor az egész képviselőház 
érdeklődését lekötve, Hoitsy Pál szólalt fel, a ki adó-
rendszerünk ellentmondó intézkedéseit és a nemzet-
gazdaságilag is helytelen adónemeket igyekezett fel-
tüntetni és ezeknek megszüntetése mellett argumen-
tált. Kétségtelenül nagy igazságtalanságra mutatott 
ruá Hoitsy Pál, mikor kifogásolta, hogy a nélkülöz-
hetetlen élelmi czikkeket éppúgy megadóztatja az 
állam, mint az élvezetieket, és abban sem tévedett, 
mikor ennek az eljárásnak a következménye gyanánt 
a szoczializmus terjedését jelölte meg. 

A tetszéssel fogadott beszéd után, az ülés pont 
ban két órakor véget ért. 

A febr. 15-iki ülésben Boros Béni volt az első 
felszólaló. A tisztviselők fizetéseinek és lakbérviszo 
nyaiknak igazszágosabb megállapítását sürgette ( 
pénzügyminiszternél. 

— Későn jutott az eszébe I — jegyezte meg 
Horánszky Nándor — a következő szónok. 

— Bezzeg, mikor a tisztviselők tizetéséről szóló 
javaslatot tárgyalta a képviselőház, ellene szavazott 
a képviselő ur! — folytatta Horánszky. 

Boross Béni elpirult, valamit közbekiáltott, 
az ellenzék kaczagta, a jobboldal kinos csendesség-
ben ült és ismét bebizonyosodott a régi igazság: 
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. 

Horánszky Nándor pedig nem annyira a pénz-
Agyi költségvetés, mint inkább a pénzügyi politika 
ellen intézte hatásos támadásásait, és körülbelül 
másfél órán keresztül fejtette ki a baloldal zajos he-
lyeslése közben az adóreformra, a szeszmonopoliumra 
és a valutarendezésre vonatkozó nézeteit, jelezte e 
reformokkal szemben elfoglalt álláspontját és a be-
nyújtott többrendbeli határozati javaslatot beható 
indokolás után ő is elfogadta és elfogadásra ajánlotta. 

Helfy Ignácz mindenekelőtt a kilátásba helye-
zett pénzügyi reformokra nézve jelezte, hogy meny-
nyiben tér el az ő álláspontja a Horánszky Nán 
dórétól, majd a függetlenségi és 48-as párt tetszése 
mellett adórendszerünk tarthatlanségát mutatta ki, 
végül pedig elfogadta az összes határozati javaslato-
kat, különösen a miniszteri, államtilkári és főispáni 
nyngdijak eltörlése mellett argumentálva nagy hévvel. 

Zajos helyeslést jegyeztek föl a Ház gyorsírói 
Helfy beszédének végezetével, az elnök pedig feltette 
a kérdést: 

— Kiván-e még valaki szólalni? 
Több szónok nem akadt és Szilágyi Dezső be 

rekesztette a vitát. Mielőtt azonban a szavazás meg-
történhetett volna, Lukács László pénzügyminiszter 
válaszolt részletesen az ellenzék részéről felhozott 
ellenvetésekre és benyújtott határozati javaslatokra. 

Mindenekelőtt a szeszmonopolium kérdésével fog 
lalkozva és ismertetve a megalkotandó reformot, meg 
igérte, hogy a mezőgazdasági szeszgyárak érdekeit a 
törvényben respektálni fogja, majd annak a bizonyi 
tására vállalkozott, hogy a gazdasági válság nem 
akut, a milyennek Bornemissza Lajos feltüntette. 

rozottan kijelentette, hogy e kérdés akként fog meg-
oldatni, hogy az országnak sem gazdasági, som po-
litikai érdekei ne csorbittassanak. 

Általános helyeslés követte a szép igéretat, 
melyről azonban még a miniszter sem igen tudja, 
hogy ténynyé válik-a. 

A tőzsde adóra vonatkozólag kilátásba helyezte 
törvényjavaslat benyújtását s az iránt is nyilatko-

zott, hogy a Visontai Soma határozati javaslata ér-
telmében szándékozik-e a kormány valamelyes el-
járást foganatosítani. 

Lukács László itt is csak igért, a határozati 
javaslatot azonban nem fogadta el, ugy szintén 
mellőzni kérte a másik három hatájozati javaslatot 
is, mig Makkfalvay Géza a miniszter-kielégítő vála-
sza után a maga javaslatát visszavonta. 

Thaly Kálmán szólalt fel még és röviden az 
osztrák hírlapokra követelt adót reklamálta a mi-
niszternél, a ki másodszori felszólalásában e téren 
orvoslást helyezett kilátásba. 

A pénzügyminiszter kijelentései általában ked-
vező hatást gyakoroltak és ha Lukács László tény-
leg bo is fogja váltani igéretét, akkor nagyban és 
egészben meg lehetünk elégedve mai beszédével. 

Fél három volt, mikor az elnök jelentette, hogy 
záróbeszédek szombatra maradnak s az ülést be-

rekészti. 

ter ur nem elégedhetik '„meg az egyensúly 

helyreállítása folytán az államéletben létrejött 

állapottal, hanem éppen azért, mert az egyen-

súly helyre van állítva, igyekeznie kell az 

adóreformoknak az egész vonalon való teljes 

keresztülvitelével biztosítani a polgárok ek-

szisztencziáját. 

Azt mondja a miniszter ur, hogy az 

adóreform terén a tanulmányok utján va-

gyunk, mert a ház tagjai már meg is kaptak 

bizonyos iratokat, melyekben az adóreformok 

tervezete fővonásokban le van rakva. De e 

tervezetekben csupán a kereseti-, a házosz-

tály- és a házbéradó reformja van szóban. 

Pedig ha tény is, hogy az adók egyenlőtlen 

aránya, kivált a kereseti- és házadónál fel-

tétlenül megköveteli ezen adók reformját, de 

Magyarországon az én meggyőződésem sze-

rint ma elsőrendű és legelső feladat magának 

a földadónak reformalása. (Igaz! Ugy van ! 

a baloldalon.) 

T. ház ! Más államokban pl. — a pénz-

ügyminiszter ur bizouyára sokkal jobban 

tudja, mint én — igy Ausztriában, Angol-

országban, Poroszországban, Francziaország-

ban, Olaszországban, a földadó a kataszteri 

tiszta jövedelem 10%-át sehol meg nem ha-

ladja, pedig ezekben az államokban a mező-

gazdasági kultura sokkal magasabb, mint 

Magyarországon. Ha tehát ott csak a föld-

adónak 107o-át kívánja az államkincstár adó 

ban a földbirtokostól sokkal magasabb mező-

gazdasági kultura mellett, akkor nem vezet-e 

teljesen a földbirtokos tönkrejutására a mi 

adórendszerünk, a mely szerint a föld teher-

mentesítéssel együtt !25l/a0/o-kal terheli a 

földadó a kataszteri tiszta jövedelmet. Tehát 

150°/o-kal magasabb nálunk a föld terhe 

földadóban, mint Európa minden más álla-

mában. S ha most ehhez hozzávesszük azt, 

hogy ugyanebben az országban terheli a föl-

det a vízszabályozási költség, a községi, me-

gyei és egyházi adó, akkor a magyar föld-

birtokos már oda jutott, hogy földjének 

kataszterileg megállapított tiszta jövedelme a 

több rendbeli adók által teljesen ki van me-

rítve. 

E mellé ha hozzáveszem azt, hogy a mi 

kataszteri törvényünk értelmében a katasz-

teri tisztajövedelem az 1868—1872. évig ter-

jedő 6 évi termelési átlag alapján állapítta-

tott meg, pedig minden gazda tudja, hogy 

nálunk, Magyarországon 1868 —1872-ig, ha 

nem is a legmagasabb termő évek, de az 

árakra nézve a legnagyobb árak voltak, 

uert 1868-tól 1872-ig 10—14 írton kelt 

el a búzának köble, mig ma a buza mé-

termázsánként 5 frt 80 kr.—6 frt 20 kr., 

— és ez a maximum —, akkor inéltóztatuak 

belátni, hogy a mi kataszteri tiszta jövedel 

műnk e tekintetben is teljesen tul élte ma-

gát arra, hogy a magyar földbirtokos terhel* 

tetésének alapját képezhesse s ugy a gazdá-

val szemben, a kormány azt az álláspontot 

foglalhassa el, a melyet a t. pénzügyminisz-

ter ur, hogy ő ezen helyzet javítása érdeké-

ben a reform útjára térni nem kíván. 

A kereseti adó, a házosztály adó, a ház-

béradó tekintetében, általában Európa mond-

hatni minden államának az adórendszere 

egyszerűbb az adózóra, sokkal olcsóbb s 

könnyebb, mint mi nálunk. 

Wekerle Sándor: Az nem áll! 
Sima Ferencz : De igen is áll, mert 

sokkal kisebb az adó egész Európában, mint 

nálunk. Tessék megmondani, hol nagyobb e 

tekintetben a terheltetés ¥ Én nem ismerek 

Európában egyetlenegy államot sem, a mely-

ben a kereseti adó kulcsa magasabb volna. 

W e k e r l e S á n d o r : Nem azt mondta, 

ianem azt, hogy egyszerűbb és olcsóbb, 

joggal, hogy alatta helyreállt a pén?ílgyii S i m a F e r e n c z : Én az olcsóság alatt 

egyensúly, tehát ő egy nagy czélt eléri. Eo-jnem az adiniuisztráczió olcsóságát értem, ha-

ből azonban az uj kormány uem élUttt, ha- nem a terheltetés fokát, mert az a Mo log , 

Sima Ferencz beszéde. 
— Elmondta a képviselőház febr. 14-iki ülésén. — 

Sima Ferencz: T. Képviselőház! 

Ha az uj kormányban a pénzügyminiszteri 

széket is egy dilettáns, hogy ugy mondjam, 

mondva csinált államférfi foglalná el és nem 

egy komolyan kipróbált és országosan elis-

mert szaktekintély, mint a milyennek ál-

talában az uj pénzügyminiszter ur el van hir-

lelve, még akkor sem fogadhatná az ország, 

de különösen ezen oldal a pénzügyminiszter 

urnák programmját megelégedéssel. 

A t. pénzügyminiszter ur azt mondja 

vagyis röviden összevonva az ő programmja ez: 

Egyáltalában a pénzügyi kormányzat te-

rén követni fogja elődjének nyomdokait vál-

tozatlanul és hangsúlyozza a pénzügyminisz-

ter ur azt, hogy az összes kormányzat teréu 

épen a pénzügyi kormányzat az, a mely 

legnagyobb eredményeket mutatja fel, a mi 

azt bizonyítja, hogy a kormányzat e téren a 

leghelyesebb uton mozog miért is szerinte 

abszolúte semmi ok nem forog fenn arra 

nézve, hogy elődje nyomdokaitól eltérjen, 

Hát t. ház, egyben találkozik az egész 

ország közvéleménye a pénzügyminiszter ur 

felfogásával s ez az, hogy mig államháztar-

tásunk egyensúlya helyre nem volt állítva, 

igénybe kellett venni az ország minden jö-

vedelmi forrását s a végsőig kellett feszíteni 

az állampolgárok teherviselési képességét. De 

most, midőn az egyensúly helyre állott, 

kormánynak nem arra kell törekednie, hogy 

az államkincstár ereje mindinkább gyarapit-

tassék : hanem egészséges adóreformok utján 

oda kell igyekezni, hogy az államélet min-

den vonalán lehetővé tétessék az állampol-

gárok megélhetése. Mert nagy tévedés azt 

hinni, hogy az állampolgárok boldogságának 

végső stádiuma az, a mi felett most a ma 

gasabb politikai légkörben birkóznak : hogy 

a polgári házasság kötelező legyen-e vagy 

sem? Nem az a fődolog az állampolgárra 

nézve, hogy a pap vagy a polgármester előtt 

kél-e házasságra ; az ő boldogságának alap-

feltétele, hogy megélhessen, hogy családját 

fönntarthassa. Akkor, mikor a magyar gaz-

dák kongresszusra készülnek tanácskozni azon 

hogy mikép élhessenek meg, mikor a mun-

kás népet mozgásba hozza a kenyérkereset 

hiánya, s a szoczializmus üszke füstölög az 

ország minden táján, tehát az egziszteuezia 

meg van támadva a társadalom minden ré-

tegénél : hogy ekkor kielégítő legyen a pénz-

ügyminiszter urnák az a programmja, liogy 

ő előde útjait fogja követni azt senki sem 

fogja hinni. 

A volt pénzügyminiszter ur elmondhatja 
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hogy a terheltetés szempontjából az állam 

keresse meg azt a határvonalat, meddig a 

polgárai exisztencziája megtámadása nélkül 

elmehet s csak azután jöhet az államháztartás 

biztosítása érdekében maga az állam a jogos 

követelésével. 

SZENTESI LAP . 

25 és W h állami megterheltetés földadóban 

s ennek megfelelő terheltetés községi, megyei 

pótadóban ; kérdem vájjon az illető földbirto-

kos részére a kataszteri tiszta jövedelem alap-

ján, hogyha a n n á l a jövedelemnél többet nem 

produkálhat, marad-e csak a legkisebb jöve-

Európa minden müveit államában az delem is ? r e ü d s z e r e , ami adóztatási 

adóztatásnál még létminimum is meg van . Mindez oiy renus^ , k 

állapítva ugy, hogy az állam mindenütt meg-iviszonyainknak, melyeken a kormánynalc se^ 

mondja, hogy csak ezen határon tul veszek 

tőled adói, vagyis a lét és a család fenntar-

tására szükséges jövedelem törvényhozásiig 

meg van állapítva, s csak aztán, mikor vala-

kinek ennél több a jövedelme, van joga az 

államnak a maga adóját követelni, 

Magyarországon ez nincs meg, sőt még 

a tervbe vett reformban sincs kilátásba he-

lyezve. Nincs kétségem azonban az iránt, 

hogy a kormány az adóreform kérdésében 

ha már a kereseti s házadó reformját kezébe 

vette, tekintettel a magyar mezőgazdaság sor-

sára, nem állhat meg itt, hanem a földadó 

szabályozását is mindenesetre munkába fogja 

venni, mert erre különben is kényszeríteni 

fogják a viszonyok, miért is ezen kérdésnél 

messzemenőleg időzni ezúttal nem kívánok, 

hanem a t. pénzügyminiszter ur figyelmét 

addig is, mig ezek az adóreformok a törvény-

hozás utján keresztül mennek, több rendbeli 

oly körülményre vagyok bátor felhívni, ame-

lyek feltétlenül szükséglik, hogy a pénzügy-

miniszter ur az adófizető polgárok, de 

legkivált a földmivesek érdekében a ma létező 

törvényeinken a szükséges javításokat eszkö-

zölje. Pl. Ausztriában a földbirtokot s egy-

általában az ingatlan birtokot terhelő adós-

ságnak kamatja után nem rónak ki adót, hanem 

törvényhozásiig biztosítják az adósnak azon 

jogát, hogy azt a kamatot, amelyet ő fizet a 

haszonbérből levonhassa és igy az ingatlan 

tulajdonosa valóban, igazi mértékben élvezi 

a maga földbirtokának jövedelmét. Magyar-

országon hogy vagyunk ? A földbirtok álta-

lában ugy jelzálogi, mint takarékpénztári 

adósságok által terhelve van. Az illető föld-

birtokos csak névleges, de nem tényleges élve-

zője annak a kataszteri tiszta jövedelemnek, 

a mely a törvény alapján az illető földbir-

tokra meg van állapítva, mert annak a bir-

toknak a jövedelmét nem ritkán egészben 

annak a hitelezőnek kell adni, a kinek ő tar-

tozik. Az állam a tőke kamat adó alapján a 

bekebelezett tartozások után kirójja a 10 szá-

zalékos adót, tehát a tőketulajdonos jövedel-

méből beveszi a megfelelő adót, azonban 

magának az adóssággal terhelt földbirtokos-

nak megfelelő egyenértékesitést nem nyújt, 

hanem elveszi attól a földtől a kataszteri tiszta 

jövedelem alapján l irót adót teljes mérték-

ben, daczára annak, hogy az illető épen azért, 

mert adós, annak a földnek teljes jövedel 

mét nem élvezheti. 

Ha tehát t. ház, azt akarjuk elérni, hogy 

az adóssággal terhelt földbirtokos osztálynak 

terhe könnyittessék, annak existenciája biz-

tosi ttassék, hogy az a tönk felé vezető úttól 

megmentessék: akkor magának az államnak 

a helyes adóreform segítségével meg kell ál-

lapítani, hogy az illető birtokos épen azért, 

mert adós, csak oly jövedelem után terhel 

tessék, a melynek Ő valóban s tényleg élve-

zője is. Angolországban és Olaszországban 

pl. az ármentesitési költségek mind teljes 

mértékben le vannak vonva az adóból. Ná-

lunk az ármentesítés kérdésénél a maximális 

terheltetés elve van megállapítva, a mely sze 

rint ki van mondva, hogy csak akkor, midőn 

az ármentesitett földbirtok tiszta jövedelme 

60°/o-ig meg van már terhelve ármentesitési 

költségekkel, jön az államkincstár az illető 

ármentesitett föld birtokosának segítségére. 

Méltóztassék most már csak egy kis egyszerű 

számítást tenni. Hogyan áll pl. az illető bír 

tokos kataszteri tiszta jövedelme után jöve 

delmével, hogyha az ármentesitési teher egész 

60°/«-ig már elért ? A 6 0 % után következik 

gitenie kell, segíteni gyorsan, ha lehet ma 

és nem várni a holnapot, (igaz! Ugy van ! 

a szélsőbaloldalon.) Mert a Magyarországon 

uralkodó általános gazdasági válságnak egyik 

legfőbb oka adóztatásunk mai rendszerében rej-

lik. (igaz ! Ugy van ! a szélsőbalon.; Ott van 

t. ház az 1876. évi — gondolom — 15. t.-

cz. azon rendelkezése, amely szerint kivan a 

törvényben mondva, hogy a föld árja, az ár-

víz, vagy aszály által sújtott földterületek után 

mikor nyújt az állam bizonyos kedvezményt. 

Ez a törvény azt mondja, hogy ha a föld 

árja, az árvíz, vagy az aszály egész düllőket, 

vagy határokat pusztít el, akkor az illető 

földbirtokosoknak adó leengedésre van igé-

nyük. Már most kérdem a t. házat, hogy ha 

pl. egy düllőben 30, vagy ha egy határban 

150 parczella van, és ebből 15 parczella nin-

csen aszály által elpusztítva, vagy nincs ár-

vízzel vagy fakadó árral elöntve, hát jogos, 

józan dolog az, hogy 140 vagy 130 birtokos-

nak, a kinek az aszály tönkre tette, vagy 

árvíz vagy földárja a termelést lehetetlenné 

tette, ezen törvény utján kedvezmény egy-

átalában ne adassék, daczára annak, hogy 

nemcsak egy, hanem a fakadó víz és árviz 

által esetleg több éven át van megfosztva 

attól, hogy a földnek termését élvezhesse. 

A t. pénzügyminiszter ur is jól tudja, 

!mert hiszen az ő államtitkársága idejében 

történt, hogy például Csongrád- Csanád- és 

Békésmegyékben a mult évben a határt az 

aszály és a hesszeni légy a legnagyobbb mér-

tékben terméketlenné tette. A birtokosok fo-

lyamodtak adó leengedésért, mert egész par-

czeilák termését pusztította el a hesszeni légy 

s egész dűlőket tett tönkre az aszály. Azon-

ban tekintettel az 1876. évi XV. t.-cz. álta-

lam már jelzett rendelkezésére, a pénzügy 

miniszter megtagadta az adóelengedést, meit 

pl. esetleg a düliő vagy határ néhány par-

czeilája teljesen el nem pusztíttatott. 

Hát t. ház, az ilyen adórendszer teori 

ában megállhat, ilyen adórendszer mellett 

teóriában megélni is lehet, de a gyakorlati 

életben ez a tönkremenéshez vezet. Ez az 

adórendszer pl. kritikus időkben, mint a mult 

esztendő volt Csanád, Csongrád és Békés-

vármegyékre nézve, ez egyáltalán lehetetlenné 

teszi az existálhatást. És méltóztassanak el-

képzelni, hogy az általános válság, mely 

Magyarországot fenyegeti, létében támadja 

meg, a mely a magyar szocziális mozgal-

maknak is egyik fő oka nem másban rejlik, 

mint abban, hogy a magyar alföldön, a hol 

eddig a föld munkása munkát kapott és igy 

existálni birt, ma a gazda, a mely Magyar-

országnak igazi állam fentartó elemét képezi, 

maga is alig élhet s igy munkát a mun-

kásnak nem adhat. Ez a helyzet nyit utat 

az átalános válság felé, mely a birtokost 

tönkremenéshez, a munkást a kenyér miatt 

a szocialismushoz hajtja. 

T. ház ! A pénzügyminiszter ur figyel-

mét ezekre vagyok bátor felhívni és a meny-

nyire a mai helyzet általában a legnehezebb 

magára a birtokososztályra nézve, amit bizo-

nyára a miniszter ur abból Ítélhet meg leg-

jobban, hogy az alföldön kénytelen vol taz adó-

végrehajtásokat felfüggeszteni, mert az adózó 

polgárság az ott uralkodó gazdasági válság 

miatt, de legkülönösebben az elmúlt év aszálya 

miatt az adófizetésre, hogy ugy mondjam 

teljesen képtelen. De tekintettel t. ház arra, 

hogy a pénzláb az egész országban mindenütt 

le van szállítva; egyáltalábau nem indokolt 

az, hogy az adó és illetékek után maga az 

i. oldal. 

államkincstár 6%>-kal terhelje a különben is 

eladóztatott és adója fizetésére képtelen bir-

tokos osztályt. 

Ennélfogva t. ház én arra vagyok bátor 

kérni a t, miniszter urat, hogy az adó- és 

illetékhátralékok kamatainak kiszámításánál 

menjen el a lehető legvégső határig, ez a 

minimális kedvezmény is némi enyhítést fog 

nyújtani a különben is túlterhelt birtokosnak 

és éppen azért én határozati javaslatot is fo-

gok a t. háznak benyújtani, mely ekképen 

szól : „Utasittatik a kormány, hogy haladék-

talanul terjesszen elő törvényjavaslatot, hogy 

adó- és illetékhátralék kamatai 4°/o-ra 

szállíttassanak le.* (Élénk helyeslés a bal- és 

szélsőbalon.) 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) A ref. ©gyhámi Tálasstáaok 

i g a s o l A s a . A ref. egyházi választások dol-

gában a szava?9tszedő küldöttség régen be-

fejezte a munkálatot, s most már csak az 

i g a z o l ó b i z o t t s á g eljárása volna hátra. 

Csodálatosképen azonban ez a tisztelt bizott-

ság sehogyse bir összajönni; legalább az első 

meghívásra a két lelkipásztoron kivQl senki 

se jelent meg. Mára ismét össze van hiva a 

bizottzág, s reméljük, hogy ezúttal már nem 

hiába; mert a huzavonának valahára végét 

kell vetni, s ha másként nem megy a dolog, 

agy az elnökség valószínűleg érvényesiti azt 

az elvet, hogy: , a j e l e n l é v ő k h a t á -

r o z n a k . " 

(r) — A lefogla l t kö ikai ima A 
Jiraszek és Krausz épito czégnek a gimná-

zium építéséért tudvalevőleg még mintegy 

6000 frt követelése van a város ellen, ame-

lyet azonban a képviselő testület vonakodott 

kiutalványozni, mert az építkezés ellen sok 

kifogás merült föl. Jiraszek és Krausz pert 

iudi'ott a város ellen, s a bíróság feltétlenül 

megítélte a követelést. A feltétlenül marasz-

taló ítélet alapján a nyertes czég biztosítási 

végreha tást kért, s a napokban lefoglaltatta 

a közpénztárt. Ennek következtében a pol-

gármester f. hó 18 ra rendkívüli közgyűlést 

nivott össze, 8 a képviselő testület előrelát-

hatólag kénytelen lesz ideiglenes kölcsön ál-

tal segíteni abajon; mert a közpénztár a fo-

lyó kiadásokat is alig képes fedezni; ilyen 

nagyobb összegű adósság törlasztését pedig 

egyáltalában el nem viselheti. 

(r.) — A kö i i sasga t fe i bimott-
a á g — mint már a minap jelentettük — 

február havi ülését f. hó 18-án tartja meg. 

— Ssédelgés. Két hónapja lehet, hogy egy 
Szentes-tanyai lakosnál megjelent Lövi Dávidés Acker-
uann szentesi lakosok kíséretében valami Volfinger 
nevü uri ember, a ki ugy adta ki ott magát, mint 
a .magyar gazdak bankjának budapesti ügynöke" 
és a szegény egyszerű asszonynak 15 ezer forint 
kölcsönt ígértek. Ma midőn mindenki pénzhiányban 
szenved, ez elég fényes igeret abh z. hogy az em-
ber lépre menjen, lépre ment tehát Magyar Jánosné 
is és az etagánsan öltözött uri ember utasításához 
képest másnap bejött férjével együtt Szentesre, és 
tt a Kass-szalloda 6. számú szobájában újból talál-
kozott a fenti urakkal, a hol Ackerman biztatására 
30 frtot tett le a szegény asszony az uraknak e já-
rási költségek fedezésére. De mivel oly rengeteg 
összeget csakis hosszas utánjárásra eszközölhet ki 
még .ily nagy ur- is, ós mivel Magvarnénak ha-
marosan szüksége volt egy kis pénzmagra: legalább 
300 frtra, azért ez 2 drb 10 kros kitöltetlen váltót 
s átadott nyomban Lövi Dávidnak, hogy ez neki 
rögtön pénzt teremtsen, a mint ígérte, ós igy addig 
se érezzen szükséget, amig a 15 ezer forint meg-
érkezik. Szegény Msgytrné erre nyugodtan ment 
iaza és várta a pénzt egész mostaná g, de mivel 
se az igért 15 ezer forint kölcsön, sem pedig ss 
lres váltók alapján megígért 300 forint nem akart 
oegérkezni; azért Magyamé feljelentést tett az 
.urak* ellen a rendőrkap-tanyságnál, a mely most 
•relyesen megindította a vizsgálatot ebben az ügy-
ben. Az urak természetesen mossák kezeiket, mert 
ik ártatlanok m nt a bárány, és M igyarnó annyira 
isi* volt, hogy esik ogv jókedvéből von»a meg 
/.»jj ó a 30 tr'ot és artt* át a budapesti ügvnflk-

n*'k, sőt meg i í d h k töl'etlen váltó ellenében sem 
K<.v*nl s.mw.iólu L.ztosi.tkot sem. Na de ezt a tör-
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vény maid másképpen fogja megítélni és nsgyon 
valószínű. hogy • tiszted .urakntk* n»m 1 >sz töhb^ 
kedvök ahhoz, hogy mácoka* igv lépre v gyeink. 

— F u r f a n g o s véde lem. Míg az ős/ön 
történt, hogy Veisz Bernát, ezy kis viszont szo gá-
lát fejében odaad'a az ő hőrrrl bevont kocsi ülését 
M. V. n*k addig, a míg ez másikat vê z magának, 
Ámde M. V. ugy fogta fel a dolgot, hogy neki az 
az ülés addig adatott át, a meddig szűksóge lesz 
rá. azért hát neki az egés/. életében keresztül kell, 
és igy sohase köteles aií vissza adni. Voisz Barnai 
nem igy értelmezte a dolgot; azért vissza követelte 
M. V.-től az ülést, de ez alha'atosan megmarad» 
okoskodása mellett és igy a dolog bíróság elé kerül». 

— A g a r á z d a vendégek Szívesen szokta 
özv. M kecz Lajofcné látn; az ő vendégeit. De az olyan 
vendégekért, mint a mi'yen k f. hó 11 én kedves 
kedtek nála, még ő s-m tud lelkesülni. Akként tőr 
tént pedig a dolog, hogy egy kis ió nap után beté-
vedt hozzá ugy estenden Szálkái József, meg Gom-
bor Ferencz, ámde ezek azzal há!al»ak meg a szíves 
látást, hogy az egyik üveg aitónak k*t tábláját be-
törték. A7. ezért kártérítést követelőnek azutan az» 
mondták, hogy majd ők csináltatják meg a kitört 
üvegtáblákat, és hogy szándékukat be gázolják, még 
el is mentek asztalos után. És kevés vártatva vissza-
tértek. ámde nem asztalossal hanem vagy4ujczim-
borával, a k k azután azzal feleltek a pattogással ked-
veskedő háziasszonynak, hogy mig egyrészt a még 
épen maradt 13 darab ablak üvegjét is beverték, 
add'g másrészt magat a kártérítést követelőt is meg 
tapogatták ily formán, hogy ez azt semmiképen sem 
hajlandó kedveskedésnek venni; mert orvosi látle 
letet vétetett magáról és a rendőrség utján birósáf 
elé vitte a dolgot. 

— El jegyzés . Ka»ona Jínos budapesti ipa 
ros folyó hó 16 án jpgvet vál'ott Ugrai Juli-ka ki> 
asszonynya1, Ugrai Mihály helybeli iparos kedve . 
leányával. 

— Lopá s É'ies makv:r;>g le«z, ha meg nő, 
Laka»os Jánosból s, a ki nemcsak házga dáját Mu 
lat János uramat lopta meg, de még a hazard iáté 
kot is ugy üzi, mintha legalábn is ebből kellene 
megélnie. F. hó 12 én 22 frtot lopott ki a ház:gazda 
tisztaszobájábó', majd egész lánczolatát adta fel a 
rendőrség előtt magáról annak hogv hol nrko* 
mennyit és hogyan nyeri a kártya játékon. A nagy 
reményű ifjút a bíróság fogja feleletre vonni. 

— Zene-estély. A szentesi kereskedő ifjak 
egyesülete folyó hó 23 an szombaton rendezendő fel-
olvasó és zeneestélyére nagyban folynak az előkészü-
letek, a müke velő zenekar már teljesen begyako-
rolta az előadásra szánt darabokat, me'yek o!y élve-
latét ígérnek a milyen régesrégen volt Szentesen, 
a környékből is igen sokan készülődnek erre az, al 
kalomra át jönn;, mert nemcsak a zene de al'alí-
nosan ösmerve van már kereskedő tfja nk kedélve 
fesztelen és tánezban soha kinem fogyó mulatsága. 

— B u c i n . M ndazon jóbarátok és ismerősek 
kiktől rőgtönösen történt Budapestre való elköltö-
zésem — tehát idő rövidsége miatt — szeniélvesen 
bucsut nem vehettem; fogadják ez uton „ Is ten 
ve l ed " bucsu szavamat; kérve továbbra is becses 
jó indulatukban és emiékőkben meg'sr'ani. Szente-
sen, 1895 február 16 án. N e u f e 1 d Z s i g m o n d. 

— V á s á r . Buziá*on r> or?z>gos vásár f. hó 
23 ¿n fog megtartatni. A marhavásár azenhan már 
2á én meg lesz tartva. 

— Nyilvános számadás. A szentesi polgári 
olvasókör f. év február 9-én tartott bálja bevétele 
és kiadásairól. Bevétel volt belépti jegyekből 120 frt, 
felül fizetésből 10 frt 20 kr. Kiadás 110 frt 91 kr. 
A helybeli Kossuth-szobor alap, s a könyvtár, ja-
vára felül fizettek: Kolpaszky Lajos, Nagy Bálint 
2-2 frt. Bánfalvi Lajos, K. J. (Vásárhely,) Törők 
István né, N. N. l - l frt. Tóth László, Szigeti Zol-
tán, Bóné Antal, Kotvits Lajos 50-5()kr Sultheisz 
János 20 kr. Fogadják ugy a felülfi ctók mint 
Bányai J. utóda * Szépe Károly urak a jegyek el 
árusításáért, de legkülönösebben Kolpaszky Hermin 
k. a. a rendezőségi jelvények csinos és ízléses elké-
szítéséért a kőr nevében köszönetemet. S z ő k e I s t 
v á n id. pénztárnok. 

— A mesterségek befolyása az egész 
ségre. Egy német tudós, a ki esztendőkön keresz-
tül vizsgálatokat tett az egyes kézművesek egészségi 
állapotja körül, ugy találta, hogy legegészségeseb ek 
köztük a pékek és a mészárosok. Ezek után követ-
keznek az aranymivesek, a kiket sohasem bánt a 
hidegláz és a köszvény. Az ácsok nagyon hajlandók 
a mellhártya-gyulladásra, a szabók kőz.ött igen sok 
az aszkóros, de legtöbb aszkóros van a könyvnyom-
dászok között. A kovácsok a hideglelésre, a kádárok 
a csúzos betegségekre, a fazekasok a kólikára haj-
landók. A vargák és csizmadiák között sok az egész-
ségtelen ember és nagy a halandóság. A takácsok igen 
betegesek, de a halandóság nem nagy közöttük 

— Szörnyeteg némber. Pécskának egyik 
fé're e«ő házában már évek óta lakott egy Hevesi 
Mária nevü leány, aki hires volt a szépségéről 
akiről szomszédjai csak jót tudtak mondani. Senki-

5. oldaL 

takat damasztot s. a t. (mintegy 240 különböző mi-
nőségben és 2000 szin és mintázattal s. a. t. posta-
bér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat 
küld postafordultával: Henneberg 6 . (cs. k. ud-
varíszállitó) s e l yem g y á r a Z ü r i c h b e n . — 
Svájczba czímzett levelekre 10 kros, és levelező la-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek 2V16 

SZENTESI LAP. 
nek sem volt sejtelme sem arról, hogy e szende 
arczu hajadon tulajdonképpen elvetemedett gonosz-
tevő, akinek a lelkét több rendbeli gyilkosság terheli. 
Körülbelül két héttel ezelőtt érkezett haza Pécskára 
Dorogi András, aki rablás miatt több évig volt be-
zárva az illavai fegyházban. A rongyos ruháju em-
ber elkényszeredetten csavargott az utczákon, mert 
nem volt egy krajezárja sem a sajat szülővárosában 
nem tudta hová lehajtani a fejét Hevesi Márianak 
a figyelmét felkeltette a csavargó s behívta a laká-
sára, ahol jól tartotta étellel es itallal s végre meg-
kérdezte tőle: nem-e volna hajlandó rövid idő alatt 
sok pénzt keresni. Dorogi András gyanutlanul azt 
válaszolta, hogy miért ne. Erre az elvetemedett leány 
felszólította, hogy gyilkolja meg Hegyesi Györgyné, 
Mester Mátyás és Mester Pál ó pécskai lakosokat, 
rabolja ki őket s akkor négyszáz forintot ad neki s 
az elrablott holmin majd megosztozkodnak. Dorogi! 
egy kissé gondolkozott s azutan hajlandónak nyilat 
kozott a rablógyilkosságokat végrehajtani, Hevesi 
Maritól azonban rögtön a csendőrségre ment s el-
árulta a gonosz némber tervét. A kitűzött időben 
éjjeli 11 órakor Dorogi András, Brúder János és Al-
bitzir János csendőrökkel elment Hevesi Mari laká-
sára. Ott kihívta a leányt s Hevesi Mari átadott egy 
zsákot Dorogi Andrásnak az elrablandó holmi szá-
mára s közben biztatta hogy jól végezze el a dolgát a 
pénzt már készen tartja a számára. Erre a csendőrök elő-
léptek és Hevesi Máriát letartóztatták. Vallataskor 
a gonosz teremtés eleinte mindmt tagadott do ké-
sőbb a* bizonyítékok súlya alatt megtört s bevallotta 
hogy Mester Matyásné es Mester Pálné akik a fér-
jeiktől elválva élnek, biztatták tel a gyilkosságra. 
Hevesi .Mari vallomása alapján letartóztatták a két 
isszonyt is, akik beismarték a gonosz szándékukat, 
le egyhangúan azt vallották, a gyilkosság tervét 
Hevesi Mari eszelte ki. A csendőrseg tovabu folytatta 
i vizsgálatot, amelynek során kiderült, hogy Hevesi 
Man lelkét egyéb gonosztettek súlya is nyomja még. 
1887. február 7-én ugyanis meggyilkolva es kirabolva 
talalták Gál Mátyás jómódú pécskai lakost. Daczára 
az erélyes nyomozásnak, nem sikerült a rablógyil-
kost megtalálni. Most Hevesi Mari vallatasa közben 
kiderült, hogy Gál Mátyást a felesége biztatásara 
Hevesi Mari ölte meg. Ezért Gál Mátyásnétól 100 
forintot és egy metermázsa buzat kapott. Igen való-
színű, hogy ezzel Hevesi Mari bünlajstrouia még 
nincsen kimerítve. A vizsgálat tovább folyik. 

Hatvanezer forint története. A po- J4ö. szám. 
zsonymegyei Vereknye községből egy parasztasszony, 
Pozsonyba ment s a hatóságnak — mint irják — | 
elmondta, hogy a falu egyik parasztgazdája néhányj . . 
év előtt 60.000 forintot tal dt az országúton s ez! Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
összeget megtartotta s a mostani birtokát, házait LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
ezen a pénzen vásárolta. A nagy összeg pénz fekete; hirré teszi, hogy a szentesi kir járásbíróság 
börtárczában volt. A parasztemberláttahogy m sz- l 8 9 4 é y i 1 0 4 6 5 s z á m u v é g z é s e következté-
séről kocsi jön azért a magasan álló búzában elrej- , — . , . f . . , 
tőzött. Csakhamar megjelent az ur s az országútonP?11^ Uicn Józset bécsi ügyvéd által kép-
buzgón kereste a tárczát s nem találta meg, ismét1,viselt Leopold Hirsch es Lohne javára Kéd-

1727. szám. v. 1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. $-a értelmében ezennel köz-

hírré teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 

1894. évi 25527 számu végzése következté-

ben Szabó Menyhért ügyvéd által képviselt 

Szentesi takarékpénztár javára Vilheim Soma 

és neje és Purjesz Mór ellen 100 frt s jár. 

erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 

utján felül foglalt és 608 frtra becsült és 

PurjesL Mórnál összeirt házi bútorok és más 

tárgyakból álló ingóságok nyilvános árveré-

sen eladatnak. 

Mely árverésen a szentesi kir. jbiróság 

10136. 1894. számu végzése folytán 100 frt 

tőkekövetelés, ennek 1894. évi szept. hó 15 

napjától járó 6 % kamatai és pedig összesen 

31 frt 33 krban bíróilag már megállapitott 

költségek erejéig Szentesen Purjesz Mór la-

kásán leendő eszközlésére 1895. évi február 

hó 21 napjának délelőtti 10 órája határidőül 

kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 

megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 

ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107 és 

108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 

a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfog-

nak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. évi febr. hó 9. 

Végk Sándor, 

kir. bírósági végrehajtó. 

1895. 

Árverési hirdetmény. 

fölszállott a kocsira és elhajtatott. Azóta a vereknyei 
parasztgazda év év után mindinkább gazdagabb lett 
s a meggazdagodás okaival foglalkozik az egész kör-
nyék. A hatóság vizsgálatot indított a különös ügyben 

— Az anyós miatt . Albert István váguj-
helyi lakos alig hogy megnősült, összeszett az any-
jával, mert az asszony nem szívelte az nj menyecs-
két. Annyi jövedelme nem volt, hogy két önálló 
háztartást fedezhetett volna s nemsokára azt latta, 
hogy távozása miatt a szülői az Ínséggel küzdenek. 
Megszánta beteg édsanyiát, a ki egyre azt hangoz-
tatta, hogy a tia a felesége miatt tönkre jut. Visz-
sz.ament a szülei házhoz, visszavitte a feleségét is 
s a torzsalkodásokat elsimítani iparkodott. A napok-
ban eltávozott hazulról. M g távol volt, feleségét szü-
lői elűzték a háztól, mikor hazatért, az édesanyja 
megölelte és arra kérte, hogy maradjon nála és ne 
hozza vissza többé a nejét. Albert felkereste az elű-
zött asszonyt. A felesébe zokogva kérte, hogy ne 
h.igyja el és ne vigye vissza a szülői házhoz. A fia-
tal frrj ekkor kétségbeesett a kiegyenlithetetleu vi-
s ályon. Elment a kereskedésbe, revolvert vásárolt s 
mellbe lőtte magát. A golyó átfúrta a szévét és a 
berohanók már csak holttan talalták földön. 

— Katonai brntál i tás B-csbfll jelenti egy 
távirat: Gundra 7 ik huszárezreilbeli szakaszvezető 
a mult héten négy huszárt állíttatott egymással 
szembe, és kettőnek megparancsolta, hogy a másik 
kettőt felpofozza. Az egyik huszár a pofontól ájul-
tan rogyott össze és agyrázkódás következtében a 
kórházban meghalt. A m.ís'k huszár pedig m-gsi-| 
ketült A brutális szakaszvezetőt átadtak a katonai 
tőrvényszéknek. 

Nyilttér. 
(E rovatban kftilöttekért nem vállal felelrtssétcet a Szerk.) 

Foulárd-selyeinet 60 krtól 3 frt 
krig méterkint — japáni, chinai, s. a t. a leg-

újabb mintázattal és színekben, ú. m. fekete, fehér 
é* színes H e n n e b e r g-s e 1 y m e t 35 krtól 14 frt 
65 kr. méterkint sima, csíkos, koczkázott, mintázot-

linger Lajos szentesi lakos ellen 81 frt 65 

kr s jár. erejéig foganatosított kielégitési 

végrehajtás utján le és felül foglalt és 1108. 

Irta becsült különféle fülbe valók gyűrűk és 

más aranyneinűekbŐl álló ingóságok nyilvá-

nos árveréseu eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

210 1895. számu végzése folytán 81 frt 65 

:r. tőkekövetelés, euuek 1894. évi október 

íió 31 napjától járó 6°/o kamatai és pedig 

összesen 20 frt 32 krban bíróilag már meg-

állapított költségek erejéig Szentesen a fog-

lalás helyszínén leendő eszközlésére 1895. 

évi február hó 18-ik napjának délelőtti 9 

órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 

szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 

t.-cz. 107 és 108. § a értelmében készpénz-

lizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 

alul is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. évi január hó 24. 

Vétfli Sándor, 
kir. bírósági végrehajtó. 

MINDEN KONYTOERESKEEESBEN 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egénzségügyi tanácsosnak 

megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

H „Megrongált ideg- és nemi rendszer" 
OO krajezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 

Kdnard Bernit. Braunschweig. 1V52 



M e g h í v á s . 

A szentesi hitelszövetkezet 1895. évi 
február hó ¿4-én délelőtt 9 órakor Szentes 
városnak a Kurczáu tul levő közgyűlési ter-
mében tartandó VÜL évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghivnl. 

Szentesen, 1895. évi január hó 30-án 
Kist* Zsigmond, 

elnök. 

Tárgysorozat: 
1.) Igazgatósági jelentés. 
í .) Zármérleg bemutatása és a felügyelő 

bizottság jelentése. 
3.) Költség előirányzat 
4.) Ügyészi jelentés. 
5.) Leltár bemutatása. 
6.) Az alapszabályok 42. §-sa rendelke-

zésének megfelelő netaláni inditványok. 
7.) Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldöttek 

választása. 
Jegyzet: 
A mérleg jelentés a szövetkezet helyisé 

gében a közgyűlést megelőzőleg 15 nap alatt 
a részvényesek által megtekinthető. áVi 

CZUKERMANN IGNÁCZ 
TIT, tized 125. számú házánál egy bolthelyi 

ség és egy udvari lakás k i a d ó . 2V3 

Varga Imre 1 - 3 

kispiaczi házában egy külön la-
kás és egy bolt helyiség kiadó. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú honvédelmi m. kir. 

miniszter ur 78432—X. 894. szamu rendele-
tével 1895. évre a lovak, kocsik és szekerek 
összeírását elrendelte, — ennelfogva felhivom 
Szentes város ló, kocsi és szekér-tulajdo-
nosait, hogy lovaikat, kocsiaikat és szekerei-
ket t évi február hó 1-től uiár-
CzillH 5 - i g bezárólag a tul a kurczai is-
kolai épületben levő jegyzői hivatalnál ann>i-
val is inkább bejelentsék, mert mindazok, kik 
ezen bejelentést a fent kitett határidőn beiül 
elmulasztják 10 forintig terjedhető pénzbir-
sággal büntettetnek-

Szentes, 1895. évi február hó 1-én. 

Herczka Zsigw. tturiáu Lajos, 
3V3 jegyző. polgármester. 

Piti Péternek 
L tized 545. számú háza, mely áll -2 szoba, 
konyha, 2 élés kamra, pincze, istálló és tüz-
revalos szin Szt- György naptól kezdve 2 
évre haszonbérbe kiadó. Értekezhet UH. tized 

540. számú háznál. 3V3 

Pataki József 
III. tized 410 számú házánál egy lakás 
bolthelyiség felszerelve, vagy a nélkül is, 
vagy privált lakasnak is kiadandó. Tartalmaz 
3 szobát, konyhát, élés kamrát és egy tűz-

re valós szint. 2V3 

Balogh Benedek 
III. tized 45. számú házánál két utczai pa-
dolt szoba zárt konyha, spájz, tűzrevalós 

és padlás Szt.-György naptól kiadó. 2V3 

Horvátit János 
I. 436. számú házánál 2 padolt szoba meleg 
konyha, spájsz, kamra és padlás 1895. év 
ápnl. hó 24-tól, 1896. év ápril. 24-ig kiadó, 
értekezni lehet a városháznál az előfogatos 
szobában H o r v á t h J á n o s s a l . 1V3 

Kiadó üzlethelyiség és lakás. 
Az izr. templommal szemben levő Gunst 

Dávid által haszonbérbe bírt üzlethelyiség 
raktárral és 3 szobás lakással együtt vagy 
külön Szt-György naptól kiadó. Értekezni le-
het Hegedűs Mártonnal a helyszinen. 3Vj 

Hirdetmény. 
Felhivatnak a hadmentességidij köteles 

egyének ; miszerint a f. évi hadmentessédij 
kirovásának alapjául szolgáló adatok beval 
lása végett a városi adóhivatalnál Félegyházi 
Török István íéle-ház, ez évi február hó 
1 - t ő l bezárólag 2 8 - i g annyival is inkább 
jelentkezzenek, mivel a későn vagy nem je-
lentkezők adojához szükséges adatok hiva-
talból fognak megállapittatni s azonfelül pénz-
bírságban fognak elmarasztaltatni. 

Magával hozván hadmentességi és ál-
lami adókönyvecskéjét. 

Szentesen, 1895. január hó 28-án. 
városi adóhivatal: 

Nagy József, 
3V3 aü. tanácsnok. 

Csőszi Bénjáminnak 
L tized 626. szám alatt két utczára nyiló 
háza, és kovács mesterséghez való szer-
számja azonnal eladó, és egy kovács műhely 

haszonbérbe kiadó. 2V21 

SZENTESI LAP. 

Bérbeadandó. 
A szentesi takarékpénztár piaeztéri há 

zában az uri utczára nyiló két nagy 
bolt helyiség a folyó év april. 24-ik napjá-
tól. A feltételek megtudhatók az intézet pénz-
tári helyiségében. 

Szentes, 1895. január 30. 

3V3 

Várady Lajos, 
igazgató. 

21. tzain. 

Marschall Endre 
IV. tized 114 szám alatti háza kedvező fel-

tételek mellett eladó. 

Meghívás. 

A SZENTESI T m R É K P É S Z T l R 

folyó évi márczius 6-ik napján 
délelőtt 8 és fél órakor saját házában 

ÉVI RENDES 

Varga B é n i á m i n Í K Ö Z G Y U L E S T 
L tized 308. sz. házánál egy lakás mely áll 
2 padolt szoba, konyha és melléképületek-
ből, és egy bolthelyiség is azonnal haszon-
bérbe kiadó. Ugyanannak 4 drb. mindszenti 

takarékpénztári részvénye eladó. 2V3 

Meghívás. 
A „Szentesi Iparos Iíjak Önképző-köre* 

1895. évi február hó 21-én délután 
2 órakor az ,űnképző-kör* helyiségében 

évi rendes közgyűlést tart, 
melyre az ,önképzŐ-kör* t. tagjait van sze-
rencsém meghivni. 

Szentes, 1895. évi február 9-én. 

ltácz Zsigmond, 
elnök. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki évi jelentés az egylet műkö-

déséről. 
2. Pénztárnok évi jelentése. 
3. A zárszámadások átvizsgálására ki-

küldött bizottság jelentése. 
4. A jövő évi költségvetés megállapítása. 
5. Inditványok tárgyalása. 
6. Az alap zabályok netáni módósitása. 
7. A házrend esetleges megváltoztatása. 
8. Az egylet tisztviselőinek választmány-

nak és rendezőségnek egy évre való meg-
választása. 

tart, melyre a t. részvényesek ezennel tisz-

telettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés. 
2. Z:irmérleg beterjesztése a felügyelő-

bizottság jelentésével, nyeremény felosztása s 
a felmentyény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 
4. Évi költségelőirányzat és leltár be-

mutatása. 
5. Kérvények és inditványok tárgyalása, 

melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal 
beadatnak. 

6. Az intézet házának vám ház czéljaira 
leendő eladása. 

7. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesíté-
sére két részvényes tag megválasztása. 

8. Alapszabályok modositása. 

Szentes, 1895. február 3. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

KivoDat az alapszabályok 22-ik § - á b ó l . 

A közgyűlésen csak oly részvényes ve-
het részt, ki részvényeinek, vagy az erről 
szóló zálogjegyeinek az intézet hivatalábani 
felmutatása mellett igazolványát és szavazati 
jegyeit a közgyűlés előtti nap d. e. 12 órá-
jáig már megszerezte és részvényeit a rend-
kivűli közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a 
rendes közgyűlés előtt pedig 30 nappal saját 
nevére jegyzetten átiratta. 

Jegyzet. A közgyűlés tárgyai 8 nappal a 
közgyűlés előtt az intézet helyiségébe kitéve, a rész-
vényesek á(tal megtekinthetők. 1V2 
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O A még eddig felülmúlhatatlan MALÁRTSIK-féle 

Q esász. ét kir. kizárólag szabadalmazott 

o p a t k A x y i r t ö - p o g á c s a 
aiort rendkívüli pusztító-szer, a mely rohamosan kiirt 

I patkányt, egeret vakondokot anélkül, hogy más 
| háziállatoknak kárt okozna Phosphort, stryehnint, 

arseníkumot vagy más méregként ható szert azon 

I ban nein tartalmaz. 

> Kísérletezések ezen irtószerrel t^bb ura 'almakban 

a l e g k i t ü n ó b b s i k e r r e l tétettek: hiva-

talosan is megvizsgáltatott i s az Itt lathaté véd 

Sáling Lídia örököseinek 
felsőréti 8 hold szántó földje eladó, értekez-

hetni lehet Sáling Géza tauitónál. 

L a k o s B á l i n t n a k 

a Vekerzugben takarmánynak való kukoricza 
haj és szárja vau eladó, ugyan annak kuko-
ricza alá földje is van kiadó, értekezhetni 
II. tized 166. szám alatt, vagy pedig a 

helyszinen. 

ldb. Kovács Lajos 
Zsidó utczába lévő 111. tized 251 szám alatti 
házánál két szoba, konyha, kamra tűzrevalós 
hely Szt.-György naptol fogva egy vagy 

több évre kiadó. 
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legyflyel lattatott el, meiyre ügyelni kérem, mert csak 

védjegyemmel ell tott patkányirtó-j.ogác«a határáért 
keze«kedhetem. 

Egv nagy csomag ára használati utasítással 30 kr. 
— 60 fillér — Egy kis csomag ára használati uta-
sítással 15 kr. - 30 fillér. 

Ezen kiváló patkányirtó-szer kapható Büohel 
bauer János kereskedésében Orosházán, - ax osztr. 
magy. monarchia valamennyi kiválóbb droguistánál, 
gyógyszerésznél vas- «s füszerkere-kedönél is. 

Fróbaképen i nagy «somag — 80 kr. elóro 
beküldése mellett portómentes küldéssel inegren-
delhetó : 

MALÁRTSIK 6YÖR6Y a c*. és kir. oszt. magy. 
ki7.ar-lag<n szabadalmak tulajdonosánál Sátoralja-
Ujhelybso 3—3 ! 8 
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