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Az ellenzékek akcziója. 

Nem üres szólam, hanem komoly tény, 

hogy válságos napok várnak a Bánfly-kor-

mányra. Az ellenzéki pártok — a mint azt a mi-

nap kilátásba helyeztük — immár forma szerint 

is elhatározták, hogy a legszélesebb mederben 

mozgó, minden részletre kiterjedő költségve-

tési vitát csinálnak, s kíméletlen szigorral és 

erélylyel támadják a kormányt. 

A költségvetést a függetlenségi és 48 as 

párt két csoportja, továbbá a nemzeti párt 

még általánosságban se fogadja el ; mig a 

Szapáry Gyula vezérlete alatt álló frakczió 

általánosságban elfogadja ugyan, de a rész-

letes tárgyalásnál kemény kritikát gyakorol, 

s az úgynevezett „költségvetési .térvényt*, 

mint bizalmi kérdést visszautasítja. 

Hasztalan van tehát a számbeli többség 

a kormány mellett; szellemi és erkölcsi gyön-

gesége miatt mégis össze fog törui az ilyen 

kemény ro' am ellenállhatatlan súlya alatt. 

Nagy megelégedéssel fogadjuk az ellen-

zéki pártok derék akczióját, de különösen 

nagy örömmel vesszük az;, hogy a függet-

lenségi és 48-as pástnak Justh Gnula eluök 

lete alatt álló csoportja is szívvel lélekkel 

hozzájárul a támadó akczióhoz. 

Eleintén ugyan akadékoskodtak egy ki-

csit ; nevezetesen aggodalmukat fejezték ki a 

miatt, hogy a tervezett nagyszabású vita eset-

leg obstrukczióvá, agyonbeszéléssé nőheti ki 

magát, amit ők olyan parlamenti fegyvernek 

tartanak, melyet elkoptatni nem szabad ; de 

aztán megnyugodtak az anyapárt tagjainak 

azon kijelentésében, hogy agyonheszélést 

senki se akar, csupán alapos és erélyes kri-

tikát és epyüt'e?, te-vszerü támadás' a kor-

mány ellen. 

Erre elhatároznák, hogy az akczió egy-

ön e'ü^égf* érdekében a párt két csoportja ál-

landó érintkezésbe lép egy mással. M\r is 

megteltek annyit, hogy Justhék kiküldöttjeik 

által részt vettek az anyapárt tanácskozásá-

ban, visszont az anyapárt is képviseltette 

magát a Justh csoport értekezletéu, s ezt a 

gyakorla'ot mindaldig hnti-tják, auiig egy 

közös v i t a r e n d e z ő b i z o t t s á g alakul, 

amely a két klub között állandó összekötő 

kapcsot képez. 

Párhuzamosan ezzel folytatják az egye* 

sülésre irányzott megbeszéléseket. De mi azt 

hisszük, hogy ily körülmények között formá-

lis alkudozásokra nincs szükség. Igaza volt 

Ugrón Gábornak, aki azt hirdette, hogy fö-

lösleges minden föltétel; csak egyszer térje-

nek vissza Justhék a régi útra* támadják a 

kormányt komolyan és erélyesen, akkor a 

küzdelemben a testvérek újra rátalálnak egy 

másra, s a nélkül, hogy észrevennék — egymás 

mellé sorakoznak a közös zászló alatt. 

Ha semmi egyéb eredménye és gyü-

mölcse nem lenne is a megindított akcziónak 

csupán az, hogy a párt két csoportja között 

emelkedett válaszfalak leomlanak, az ellen-

tétek kisimulnak s a régi bajtársak újra ke-

zet fognak, — ez oly becses eredmény, ame-

lyet örömmel szemlél nemcsak a független-

ségi és 48 as pártnak minden tagja, ha-

nem egyáltalában minden jó hazafi, mert ta-

lán soha se volt nagyobb szükségünk, mint 

épen most arra, hogy a parlamentben a ha-

gyományos nemzeti követeléseket egy tekin-

télyes tömör, egységes, szellemi és erkölcsi 

erejével imponáló párt képviselje. 

Országgyűlés. 
A mire már hetek óta készülődnek a képvise-

lőház összes pártjai: a nagy viták napja végre el-

érkezett. Nov. 6-án megkezdették az 1896-dik év 

költségvetés tárgyalást. 

Az elnök lassankítít megtette előterjesztéséit 

az előadók bemutatták jelentésüket és éppen mikor 

a költségvetéseknek ősi előadója, Hegedűs Sándor 

helyet akart foglalni, Szilágyi De/.ső pulpitusa előtt 

— még egy miniszteri bemutatkozáson kellett át-

esnie a képviselőháznak. 

Darányi Ignácz lépett az ülés terembe. A jobb-

oldal megéljenezte, személyes ismerőssei pedig kü 

lön-külön is meggratulálták; oda érkezve a piros 

bársonyszékhez meghajtotta magát először balra 

aztán jobbra és ezzel a miniszterválság utolsó moz-

zanata is megtörtént. 

Hegedűs Sándor belefogott előadói tisztébe. 

Bevezetésül a költségvetés financziális részével fog-

lalkozott és mint minden esztendőben, ugy az idén 

is azt bizonyította, hogy a Ház asztalán fekvő költ-

ségvetés a legjobb, a legreálisabb és legtartalmasabb 

költségvetés a világ összes költségvetéséi között. 

Pázmándy Dénes, a kinek állandóan van kész-

letben egy-egy jó ötlete, rögtön szolgált tgy hasonló 

költségvetéssel. 

Megszerezte valahonnan a japáni költségvetés 

egy példányát és odavitte a ¡2oOO oldalas hieregli-

fakat Hegedűs Sándornak. 

- Ez is van olyan, mint a tietek. Egyikben 

sem lehet eligazodni. 

A Japáni budget aztán sorra járta a képvise-

lőház finánczkapaczitásait. 

Az előadó pedig ezalatt a vasutügjgyel, majd 

a honvédelem több szükségletével foglalkozott — 

végül pedig jobb erkölcsöket aiánlva a t, Háznak, 

abban a reményben ajánlotta a költségvetést elío-

gadásra, hogy a parlament méltó lesz a nemzet 

ezeréves múltjához. 

A tulajdonképei i vitát Hefy Ignácz vezette be 

Nagy pénzügyi szakismereté 7el párosult tapasztalatai 

képessé tették őt arra, hogy rámutathasson az egész 

költségvetés gyarló felépítésére és hézagos intézke-

déseire. Beszédét különben egy a pártja nevében 

benyújtott határozati javaslattal kezdette, melyben 

kölségvetést a teljes bizalmatlanság kijelentése 

mellett még általánosságban is visszautasítja. 

Az egész ellenzék figyelme és tetszese mellett 

mutatott rá ezután Helfy arra a vég nélküli tudat-

lansápra, melynek bélyegét a kormány minden cse-

lekedete magán viseli; majd rátért a kormány által 

okozott közjogi botrányoknak a fölsorolására, me-

lyeknek betetözéseül a választási lajstromok megha-

misítását állította oda. 

— Mást se csináltak, jegyzi meg hangosan Vá-

rady Károly. 

— Meg bárókut! mondja rá zajos derülséget 

keltve Meszlényi Lajos. 

Heiti Ignácz pedig mindezek után azt a ba-

rátságos felszólítást intézte a kormányelnökhöz, hogy 

hagyja el helyet, mert ugy sem oda való. 

Banffy Dezső báró felpattant e szókra : 

Nem latom még elérkezettnek az időt arra, 

hogy mint szerecsen, elvégezve mindent, távozzam. 

Egy pillanat — és az egész Ház visszhang-

zott attól a kaczajtól, melyet csak a miniszterelnök 

tud a parlamentben felidézni. 

A mit még ezután mondott a nemes baró a 

kormány korrekt alkotmányjogi felfogásáról és más 

egyebről, azzal már alig törödött valaki. A .szere-

csen" elnyelt es eltakart mindent az utolsó szóig. 

Horanszky Nándort a nemzetiek elnökét hívta 

fel szólásra a jegyző. 

Miuta költségvetési beszéd volt az, olyan, a 

melyet csak Aug iá klasszmus parlamentjében lehet 

hallani. 

A pénzügyminiszter eksz^ozéját választotta 

kiindulási pontul Horánszky Nándor, illetve Lukács 

László eszmemenetéhea fűzte hozzá a saját meg-

jegyzéseit, tette pedig ezt olyan kitűnő dikczióval, 

a ténykörülményeknek oly tinóm szétválasztásával, 

hogy tigyelaies hallgatósága előtt teljesen szemlél-

hetővé lette a költségvetés azon hézagait, a melye-

ket százezereket es milliókat reprezentáló számsoro-

zatokkal nem lehet kitölteni. A kormány helytelen, 

meddő és rosszul leplezett tinancziális politikájá-

nak az igazi tükrét a zárszámadásokban kereste és 

találta meg a nemzeti párt elnöke; avagy ki tudna 

másképp okozati összefüggést találni a között a két 

tény között, hogy a zárszámadások évről-évre a 

nagy felesleget ontják, az államháztartás menetét 

pedig csak folytonos kölcsönök által tudják bizto-

sítani. 

Horánszky Nándor azután a költségvetés rész-

letezésébe ment belé, hogy így kimutatván a kor-

mánynak minden téren és minden tekintetben a leg-

messzebb hatarig menő tehetetlenségét és képtelen-

ségét annál biztosabb alapról intézhesse hatalmas 

támadasait a kormánypárt és a kormány rendszeres 

közjogi politikája ellen, a mely előbb-utóbb vagy 

szolgaságra vagy forradalomra vezet. 

Szokatlan hévvel és meg-meg ujuló zajos tet-

szés által kisérve mondotta ki Horánszky Nándor 

ezeket a szavakat. Az az emelkedett hangú tiltako-

zás BánfTy báró uralma ellen, melylyel Horánszky 

Nándor beszédét befejezte, méltó koronája volt a 

vitának. 

Az egész ellenzék éljenzett és tapsolt — és 

nemcsak a nemzeti párt tagjai hanem Ugrom Gá-

bor, Kossuth Ferencz a közjogi ellenzék számos más 

kitünöségév 1 egyetemben siettek üdvözölni Ho-

ránszkyt. 

Szilágyi Dezső öt perczie felfüggesztette at 

ülést; szünet után már nem is folytatták a vitát 

hanem áttértek a/, interpellácziókra. 

Olay Lajos és Bernáth Béla elálván szándé-

kuktól Polónyi Géza interpellálta meg a belügymi-

nisztert a kenyér nélkül maradt balmvz-ujvárosi 

mezei munkások érdekében. 

Megdöbbeutő és megdönthetlen adatokkal bi-

zonyította be, hogy a szorgalmas, mindig hazafias 

lakossag a beállott körülmények folytán képtelenné 

van téve a kenyérkeresetie — Perczel Dezső belügy-
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miniszter szokás szerint isméi hivatalos alispáni je-

lentéssel válaszolt, a melynek tartalmát aztán Po-

lónyi Géza nem tartotta a tényeknek megfelelően 

igazságosnak, miből rövid polémia keletkezett a mi-

niszter és a képviselő között, mely majd csaknem 

heves jelenetekbe csapott át. 

Ezután még Bessenyei Ferencz egy interpellá-

czióját intézte el a belügyminiszter, mire az ülés 

két óra után véget ért 
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A lopott jog* Mióta bizonyossá lett, 

hogy az ellenzék ébersége következtében a 

vármegyei tisztikar av. általános tisztujitásnál 

nem gyakorolhatja többé azt a lopott jogot, 

melyet a múltban háboritlanul gyakorolt, s 

hogy e szerint a pákuliczpárt 14, biztosra 

vett szavazatot elveszt: azóta állandó a sira-

lom a vármegyeházánál és különösen nagy 

a lárma a pákuliczpárt szemétdombján, 

azon a bizonyos „nyomtatott papiros* on. 

Ha csak siránkoznának és jajveszékel-

nének, azt meg se hallanánk, mert tudjuk, 

hogy akinek a tyúkszemére hágnak, az kia-

bálni szokott, sőt néha még káromkodik is. 

De az a furcsa és egyúttal mulatságos, hogy 

ezek az emberek, akiket tolvajságon, jogbi 

torláson értünk, ugy tesznek, mintha a jogos 

tulajdonuktól rabolnánk meg őket, s elne-

veznek bennünket „jogfosztók"-nak. 

Hát ez önkéntelenül eszünkbe juttat egy, 

teljesen hasonló régi esetet, amely az 50 esj 

években nagy mulatságára szolgált a jog.ís -

világnak. Az eset históriája a következő : 

Az egyik alföldi gazda tanyájáról egy 

tolvajbanda elhajtotta a jószágokat. A káro-

sult nyomban észrevette a lopást, cselédjei- j 

vei és szomszédaival lóra kapott, s üldözőbe 

vette a tolvajokat. A harmadik határban sze-

rencsésen utói is érte őke», de a jó madarak 

szembe szállottak az üldözőkkel, formális csa-

tát vivtak, s.csak nehéz küzdelem után adtik 

meg magukat. 

A büntető biróság — tekintettel az erő-

srakoskodásra - rablásért von'a Helységre 

a bűnösöket. A tárgyalásnál azon! an a védő 

ügyvéd - az akkori idők egyik furfangos 

kriminalistája - a következő okoskodással 

lepte meg a bíróságot: .Igaz ugy u hogy 

a vádlottak ellopták a károsult fél jószágait; 

de az külön kérdés, hogy mily u»on szerez 

ték azokat; a fő az, hogy mikor a károsult 

és társai utóiérték a tolvajokat, a jószágok 

már tényleg a tolvajok birtokában voltak, 

azokat ők a magukénak tekintették és mint 

sajátjukat védelmezték fegyveres kézzel a 

támadók ellen. Rablást tehát nem a vádlot-

tak, hanem a károsult és társai követtek el.* 

A biróság megmosolyogta a ravasz okos-

kodást, de azért bűnösöknek mondta ki a 

vádlottakat a rablás bűntettében, és — s'a-

tarium lévén — irgalom nélkül fel is akasz-

tatta őket. 
* * 

Látnivaló, hogy a két különböző eset 

hisztorikuma teljesen hasonló. A különbség 

mindössze az, hogy most nincs — stata-

riuro. 

Zelenyák- és jászolpárt, A pá 
kuliczlap folyton ezen czimekkel tiszteli meg azo-

kat, a kik vele és aljas, rágalmazó viselkedésével 

nem tartanak, hanem azt mindig a legnagyobb in-

dignáczióval elitélik. 

Legutóbb is szokott modorához hiven ezen 

czimeket használja; bizonyára ránk, kik vele egy 

egy követ nem fujunk. Hát jól van. Részben elfo-

gadjuk ezekeket a titulusokat, de igen komoly meg-

jegyzéseink vannak rá. 

Zelenyákok, — t. i. azok, a mit ezzel az el-

nevezéssel kifejezni akarnak, — nem vagyunk, mert 

a jórészt reformátusokból álló függetlenségi párt 

nem lebet néppárti, nem is az de nem az még 

róm kath. 48 as elvtársaink nagy tömege sem. ha-

nem együtt vagyunk mind tőrhetet lenül, megfélem-

lithetlenül ,1048" dicső, piszkos kezekke' be nem 

szennyezhető lobogója mellett. 

A jászolpárt elnevezést azonban elfogadjuk. 

Jászolpártiak vagyunk igen, annak a szentelt jászol-

nak mellette, a melyben a mi Urunk: Jézus Krisz-

tus született B a kit azok feszitettek keresztfára, 

öltek meg kegyetlenül, a kikhez faj szerint Bánom-

falusi is tartozik. De nem mind ilyenek voltak a 

zsidók, nagyon sok akadt követője akkor is köztük 

Jézusnak. Akkor h tben, ma — ha esetleg nem 

hitben, — legalább jó erkölcsökben. 

Mi hát az az elnevezgetés ? A keresztyénekre 

szórt vakmerő gúnyolódás. 

Hallgasson hát el, mert ki tudja, hogy ilyen 

keresztyén-ellenes támadásokra és gúnyolódásokra 

a nép dühe hova fog fokozódni ? Mert a j á s z o l -

n á 1 együtt vagyunk mindannyian, legyünk refor-

mátusok, katholikusok, görög keletiek és unitusok 

vagy lutheránusok — és a kit mi Isten fiának'tisz-

telünk és imádunk, azt egy ilyen bánom falusi iz-

raelita ne merje gunynyal illetni még a legtávolabb-

ról sem. 

Annyival inkább is nem, mert tudjuk azt, 

hogy józan, okos zsidó-polgártársaink maguk is meg-

botránkoznak az ilyen rut, a sajtó tisztességéhez nem 

méltó eljáráson és köztük, valamint az összes polgárok 

közt általános az óhajtá?, hogy az ócska, rozs-

dás .réz-toll" helyett közébünk mihamarább a 

nyilt, komoly, becsületes és tiszta aczéltoll jöjjön. 

Adja Isten, hogy mihamarább! 

Miquis. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Választmányi ü lések. A szentesi I-ső 

48-as kör választmánya f. hó 10-én vasárnap dél-

előtt 10 órakor ülést tart, a Il ik 48-as kör pedig 

ugyanaznap délután 3 órakor melyre az elnökség 

választmányi tagok figyelmét ez uton is felhivja. 

— Becsületsértő főispán. A vá-
rosi ügykezelés megvizsgálása közben „a m. 

kir. erély és tapintat- Vadnay Andor főis-

pánt olyan durvaságra ragadta, amely még 

Kamcsatkában is közmegbotránkozást keltene. 

Történt ugyanis, hogy a főispán maga elé 

czitálta Jobban József rendőrségi fogalmazót, 

Eddig az egyházi kihirdetés szerint a pap a 
templomban közölte ugyan, hogy kik készülnek élet-
hossziglan tartó frigyre lépni, de megmondván az 
illetők nevét, hallgatott arról, hogy melyikök hány 

. rv* * m nij a . _ . , éves. Helyesen is vala. Hisz a házasság keresztlevél 
A .Magyar H.rlap" Társaság czimü rovata, | n é | k ü I n e m történhetett, abban pedig hitelesen 
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kapja az olvasó, legújabban olyasmiről szólott félig 
komoly, félig tréfás hangon, amiről bizonyosan na-
gyon sokan gondolkodtak már az érdekeltek közül, 
ha nem mertek is aggályaiknak hangot adni. 

Az érdekes közlemény czime ez volt: .Sztrájk 
a férjhezmenés ellen." 

No már ennél kétségbeesettebb és kétségbeej-
tőbb fajtája a sztrájkoknak alig képzelhető. 

Olyannyira operetteszerü még a gondolat is, 
hogy lehetetlen vidámság nélkül foglalkozni vele, 
pedig nem tagadjuk, hogy ennek a mulatságos 
sztrájktervnek az oka méltán eshetik birálat alá. 

Egy elkeseredett fiatal leány a maga és a vele 
egysorson levő barátnői nevében levelet irt a .Ma-
gyar Hirlap'-nak s tanácsot kér a szerkesztőségtől 
arra, bogy miképen lehetne kitérni a polgári házas-
ságra lépőknek az elől a súlyos visszaélés elől, hogy 
az anyakönyvvezető hivatal hirdetési tábláján min-
deneknek tudomására bovatik a férjhezmenendő nő 
életkora. A kétségkívül bájos levéliró fel akarja hívni 
a miniszter (!) figyelmét erre a nagy bajra, sőt még 
tán a felséges király elé is kész volna járulni, csak-
hogy a törvény e kegyetlen rendelkezése megváltoz-
tattassék. 

fis most következik a .punktum saliens*, a 
nagy bökkenő. Azt írja a megijedt kisasszonyka, 
hogy ők, már mint akik ezt az egész levelet kifőz-
tek, készebbek inkább sztrájkolni, azaz soha férj-
hez nem menni, semhogy azzal a tudattal válták 
be éveiket az anyakönyvvezető előtt, hogy ez az 
indiskrét uri ember mindjárt a hirdetési táblára 
bízza a leánykák vallomását. 

No hát, ennyiben van a dolog egyelőre. 
Egy hallatlan, egy rettenetes sztrájk tervezte-

tik, mely ugyan soha se fog megvalósulni, az bizo-
nyos, de amelynek az eszméjét kétségkívül oly hely 
zet vetette fel, melyben nem az indiskrét államnak, 
hanem a leleplezett, illetőleg az életkoruk titkát 
féltékenyen őrző nőknek van igazuk. 

Lássuk csak egy kicsit, miről is van szó tulaj-
donképen. 

házasság-levélbe szépen be lehetett vezetni. Ha ép 
pen előfordult az a ritka eset, hogy a k;hirdetett 
felek összekelése ellen valaki kifogást emelt, azt bi 
zonyára oly alapon tette, aminek semmi köze som 
volt az illetők korához. Hisz az emberek életkorát a 
legtöbb esetben csak sejtjük, de nem tudjuk; még 
legjobb barátaink sem szoktak e részben túlságosan 
őszinték lenni, ugy annyira, hogy tegyük fel az ese-
tet : két Nagy Péter közül, akik egyszerre házasod 
nak s akik közül az egyik régi jó ösmerősünk, aligha 
kitalálnók, bogy melyik a mi emberünk, ba a mostani 
hirdetési táblán azt látnók, hogy az egyik — mond 
juk — 38, a másik meg 39 éves. 

Ha már valaki kifogást teszen (s a kihirdetés 
nek tulajdonképen az a czélja, hogy köztudomásra 
hozatván a szándékolt frigy, az esetleges akadályok 
közlésére mindenkinek alkalom adassékj, azt nem 
szokta összefüggésbe hozni a kihirdetett pár életko 
rával, tehát a kor kérdése a nagy közönségre nézve 
ebből a szempontból egészen közönyös. 

Ámde nem közönyös a gyarló kíváncsiság szem 
pontjából. Nem közönyös azok előtt, akik mohón 
lesik, bogy beavattassanak idegen családok belső 
dolgaiba, amihez nekik tulajdonképen édes-kevés 
közük. Hisz vannak, akik valóságos gyönyörérzettel 
leplezik le (minden kihirdetési tábla nélkül is) egy 
szegény leányka életkorát, hogy azzal egy keserű órát 
szerezzenek annak, aki egy ártatlan füllentést engedett 
meg magának ebben a dologban. 

Talán nem is leány a hibás, hanem hiu mamája, 
aki hogy tovább viselhesse magát menyecske-módra, 
fiatalítja gyermekeit. Azzal is nyerhet egy-két évet, 
gondolja magában és éli világát, a mivel végre senki-
nek s^m árt. 

Tessék csak & szívökre tenni a kezüket a leányos 
mamáknak s feleljenek a szivük mélyén erre a kér-
désre, hogy nem sikkasztottak e valamicske időt a 
leánykáik életkorából a nyilvánosság előtt. Már ki 
többel, ki kevesebbet, de bizony vannak ám olyan 
bátrak is, akik öt-hat évtől sem riadnak vissza. 

És ugyan ki haragszik meg reájok ezért P Ártat-
lan hiúság ez, amitép oly kevéssé veszünk rossz néven, 
mint a rizsport meg a kevésbé feltűnő f zépitőszere-
ket, a miket a legtöbb .modern" asszony használ. 

Jóformán a közvélemény által szentesített joguk 
nőknek, hogy valamicskét fiatalítsák magukat; 

úgyis csak azok előtt tehetik, a kiknrk őket kérdőre 
vonni semmi hatalmuk sincs. Hisz a vőlegény aki 
végre is az egyetlen komolyan érdekelt fél, ha fon-
tosnak tartja a menyasszonya életkorának pontos tu-
dását, megnézheti a keresztlevelet. Már pedig a sze-
relmi házasságoknál nem nagyon bánja azt a sze-
relmes vőlegény, hogy 20 vagy 23 éves-e a meny-
asszonya. Nemhogy eszebe jutna kifogást tenni va-
lami e fajta ártatlan csalás miatt, dr> sőt ő maga 
segit legjobban : kiszúrni a világ szemét, ba éppen 
szükségesnek látszik. Ha pedig érdekházasságot köt 
egy józan gondolkozású ur, akkor mrp éppen mind-
egy neki, vájjon az anyját vagy a leányát kapja-e 
meg, csak a kikötött feltételek ne váHozzanak. 

Akik a hirdetési táblák e kegyet n leleplezésé-
ből a maguk módja szerint hasznot merítenek, azok 
csupán a fulánkos nyelvű kávénénik»V ; Ők mohón 
tognak futkosni az anyakönyvvezető hivata'okba s 
kiókumlálják minden jegyes párról, de főképen a 
menyasszonyokról, hogy mennyivel idősebbek, mint 
amennyinek eddig magukat kiadták S aztán tele-
hordják vele a várost, hogy nini a Pető Juliskát 
mindig 21 évesnek mondja az anyja, p dig már 24 ; 
eszerint hát a huga akit 20 évesnek tnondanak, bi-
zonyosan van 23 éves; minek is bálozik már az 
ilyen vén leány; ülne már otthon szépen s engedné 
át a tért a méltóbbaknak, a fiatalabbaknak. 

Az ilyen kérdések megtalálják ám a maguk jó 
talaját és könyen elterjednek csak azért, hogy min-
den helyes és igazságos ok nélkül szenvedést okozza-
nak egy szegény leánynak, aki ba csakugyan idősebb 
is valamivel, mint ahogy hire volt: de ő nem cka 
annak, hogy eddig még nem vette nőül valaki; sem 
pedig annak nem oka, hogy az elfogult, előítéletes 
világ olyan gúnyolódva és olyan hamar emlegeti az 
annyira rettegett vénleányságot. 

Mindezek után bizony magunk is azt tartjuk, 
hogy a hirdetési táblákról bátran elmaradhatna as 
a csúf,.indiskrét rovat, amely a férhezmenendő leányo-
kat annyira ij. sztgetí, hogy még sztrájkot is em-
legetnek, csakhogy megijos/szék azokat a .rossz bácsi-
kat akik ilyen meggondolatlanul hoznak törvényt 
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s kérdést intézett hozzá egyik főtisztviselő 
eljárására vonatkozólag. Ugy látszik, a fele-
let, melyet a fogalmazó adott, nem egyezett 
meg a főispán titkos intencziójával, mert ő 
méltósága éktelen dühbe jött, s a következő 
brutális szavakkal támadt rá a fogalmazóra: 
„Takarodjék, disznó, akasztófára 
való, az ilyen embert rögtön el 
kell csapni!" Eltekintve attól, hogy a 
fogalmazó erre a példátlan durvaságra egy-
általában semmi okot nem adott, az eset 
már csak azért is mély megbotránkozást kel-
tett városszerte, mivel Jobban József szor-
galmas, tisztakezü, derék tisztviselő, s talpig 
becsületes, jóravaló, szelid ember, akire 
csakugyan ráillik a szokásos mondás, hogy: 
még a légynek se vét. A szelidséget azon-
ban annyira még se viszi Jobban, hogy az 
önérzetet is levetkőzze; azért — mint hall-
juk — a brutális sértésért feljelentést tesz a 
főispán ellen a büntető biróságnál. E bot-
rányos eset után különben egy cseppet se 
csodálkozunk, ha a megyei tisztikar Pokrócz 
Ádámokból áll, mert meg van irva, hogy a 
hal is a fejétől büdösödik. 

— Elitélt íőispán. Miklós Gyula, Borsod-
vármegye főispánja, durván megsértette ugyanazon 
vármegye egyik nyugalmazott tisztviselőjét. A sér-
tett fél panasza folytán a miskolczi kir. járásbíró-
ság becsületsértésért 100 frt pénzbirságra ítélte a 
méltóságos vádlottat. 

— Helyettesítés. Herczka Zsigmond, hiva-
talától felfüggesztett városi aljegyző helyét a legkö-
zelebbi közgyűlés tudvalevőleg nem töltötte be, ab-
ban a föltevésben, hogy Herczka nem sokára visz-
szahelyeztetik. Azonban — mint halljuk — a 
helyettesítés felsőbb rendeletrelegközelebb mégis 
megtörténik, ami arra mutat, hogy Herczka vissza-
helyezése, legalább mostanában, nem várható. 

— Köszönet-nyilvánítás. Az első 48-as 
kör elnöksége halottak napján koszorút helyezett 
a kör egykori buzgó alelnökének és a függetlenségi párt 
oszlopos tagjának : Pataki Imrének sirjara. A kegye-
letes megemlékezést Pataki Imre özvegye a kör vá-
lasztmányához intézett, következő szép levélben kö-
szönte meg: 

Az első 48-as kör választmányának Szentesen. 
Bánatos szívvel bár, de mégis örömetsugárzó arcz-
czal vagyok bátor jelen soraimmal a tek. választ-
mánynak hálásan megköszönni azon szives részvé-
tüket, melylyel megboldogult felejthetetlen férjem: 
Pataki Imre volt városi közgyám és a kör egykori 
alelnöke iránt kegyeletöket kimutatták, ö már a 
megboldogultak dicső hazájában van, s onnan nézi 
kedves elvtársainak sírjánál történt kggyeletük nyil-
vánítását azzal, hogy halottak napján koszorút he 
lyeztek sírjára. Fogadják őszinte, hálás köszönetem, 
ezen előttem is becses kegyelet nyilvánításukért, és 
kívánom, adja az isten, hogy életükbeu a függet-
lenségi szent elvekhez és zászlóhoz hűek maradva, 
ott fent az égi hazában is1 mint elvtársak, mint a 
szabadság törhetetlen védői üdvözölhessék egymást. 
Szentes, 1895. november hó 5-én. Telies tisztelettel: 
özv. P a t a k i I m r é n é . 

— Sajtóperek. Réti Ferencz csongrádi volt 
főszolgabírónak Csemegi Antal elleni sajtóperében f. 
hó U-én, hétfőn, lesz az esküdtszéki tárgyalás a 
szegedi sajtóbiróság előtt. Hétfőhöz egy hétre, folyó 
hó 17-én pedig Felföldi Mihály csanyi lakosnak 
Hegyi Antal plébános és lapszerkesztő ellen indított 
sajtóperét tárgyalják szintén Szegeden. 

— Tánozlskola megnyitás. R á c z János 
.okleveles táncz- és illem-tanító" tisztelettel tudomá-
sára hozza a közönségnek, hogy 25 évi táncztanitói 
működése után a .Magyarországi táncztanitói egye-
sület"-nek tagja lett. Jelenti továbbá, hogy táncz-
i s k o l á j á t folyó hó 10-én, azaz vasárnap, Sebesi 
János vásártéri vendéglőjében megnyitja; s tiszte-
lettel kéri a tisztelt közönség kegyes pártfogását. 

— Eltűnt fiuk. Német Jenő 13 éves és 
Schleier Ernő 6 éves fiukat, akik Kunszentmárton-
ból nyomtalanul eltűntek, súrgönyileg körözteti a 
kunszentmártoni rendőrség. Aki tud valamit az el-
tűntekről, jelentkezzék a helybeli kapitányságnál. 

— Országos vásár. Horgoson az országos 
vásárt f. hó 11. és 12-ik napjain tartják meg. 

— Kossuth lapja. Kossuth Ferencz orsz. 
képviselő a központi lapokban a következő nyilat-
kozatot közli i 

SZENTESI LAP. 
j A lapok néhány nap óta foglalkoznak egy 
előfizetési felhívással, mely az én nevemben és ne-
vem aláírásával köröztetett. 

En hosszabb idő óta feglalkozom egy néplap 
alapításánnk eszméjével. 

Erről tudomással birt Soós Antal ur, ki ezen 
ügyben saját jó szántából igen buzgólkodott. 

Soós ur. ki az „Egyetértés" dolgozó társa, sza-
badságra menvén ajánlkozott arra. hogy ugy is 
megteendő körutazásában tudakozódni fog a felől, 
hogy milyen fogadtatásban részesülne az országban 
egy általam megindítandó néplap. 

Azért hogy tudakozódása alaposabb lehessen, 
egy ajánló körlevelet kért tőlem, a mit neki jóhí-
szemüleg meg is adtam. 

Soós ur, hinni akarom, hogy túlbuzgóságból 
talán, de azért mégis eléggé el nem ítélhető módon 
túlélt jóváhagyásommal és Nagykőrösön, Ottinger 
nyomdájában tudtom és hozzájárulásom nélkül, ne-
vemben egy előfizetési felhívás fogalmazott, nyoma-
tott és nevemet tudtom és hozzájárulásom nélkül 
maga kezével aláirta. 

Tudatni óhajtom, hogy a kérdéses lap meg-
indítására véglegesen még nem határoztam el ma-
gamat és a nevemben és a felhatalmazásom nélkül 
kibocsátott előfizetési felhívást apokrifnak nyil-
vánítom. Ko s s u t h Ferencz . 

— A ponyvairodalom. Sokan és sokszor 
elpanaszolták, hogy milyen káros hatásuk van a 
műveltség alsóbb fokán álló emberekre azoknak a 
rémmeséknek, melyek a ponyvairodalom neve alatt 
ismert vállalkozásokban jelennek meg. Nem egy go-
nosztett történt már meg a ponyvairodalom hősei-
nek módszere után. A rimaszombati családirtót — 
akinek véres tettéről szerdai számunkban már hoz-
tunk tudósítást —• határozottan a füzetes regények 
motívumai inspirálták, amit legjobban bizonyít az 
is, hogy közvetlenül a gyilkosság előtt is rémregényt 
olvasott: ,A békési véres vásár vagy 19 ember 
meglőve" czimü histériát. A gyilkosságról még a 
következő részleteket írják: Gárgyán felesegének egy 
Vassicsek nevii pénzügyőrrel volt viszonya, aki eleinte 
ott étkezett Gárgyánnénál, de akivel a visszonykésőbb 
is,'folytatódott, amikor Rozsnyóra helyezték át. Egy 
szerelmes levél a férj kezébe jutott, s ő ebből min-
dent megtudott. Csr'ádí perpatvarok miatt az as>z-
szony Szegedre utazott szüleiuez; a múlt hónap 
31-én Gárcryán odament, hogy visszahozza, de út-
közben az asszony Liegszökött tőle s Rozsnyóra uta-
zott, szeretőjéhez. Másnap már az elkeseredett férj 
megtudta, hopy felesége a pénzügyőrrel Feleden ke-
resztül elutazik valahova. Szolgálati felmentést kért, 
Feledre ment, ott megfogta az asszonyt s erővel 
hazavitte. Este 8 órakor asszony s a két fiu lefe-
küdtek, Gárgyán fél tizig forralta tervét s irta a le-
veleket. Először két fiát szúrta agyon, azután meg-
szúrta nejét is, de mivel ez nem halt meg' mind-
járt, revolveréből még kétszer rálőtt s azután ön 
magát ölte meg két lövéssel. A hatlövetű revolver-
ben még két golyó maradt. Tettének végrehajtása 
előtt Gárgyán sok levelet irt, amelyekben elbúcsú-
zik társaitól, fölebbvalóitól. Mindegyikben azt írja, 
hogy a szégyen vitte a gyilkosságra s kéri, hogy 
m ki s övéinek szép temetést rendezzenek. A legfel-
sőbb rózsaszínű levélben ez állott: 

Az én nevem Gárgyán Szilveszter, 35 év, 
feleségem Kiss Juliánná 27 év, nagyobb gyerek 
Szilveszter 7 év, kisebb gyerek Józsi 4 év, 9 és 
10 óra követte el. 

Az alatta lévő fehér levélpapíron ez állott: 
.Kedves apám és anyám és Jóskám. Mikor 

mentünk Feleden megszökött és Rozsnycra ment 
a fmánczhoz és másuap akartak menni valahová 
de én Feleden meg fogtam őket és én őt hozzám 
és 2 kis gyerekemhez vittem és ezzel vége, isten 
veletek. Gárgyán Szilveszter." 

— Kossuth Ferencz az anyapártban. 
Kossuthhoz közel álló körökből jelentik, ho?y Kos-
suth Ferencz elhatározott szándéka, hogy busz más 
társával együtt belép az anyapártba 

— OsHzemarczangolt emberek. Tömeges 
szerencsétlenségről adnak hirt Tordáról. Egy veszett 
eb összemarczangolt kél férfit meg et?y asszonyt, öt 
asszonyról a ruhát letépte s a Borjuk rétjén ahol 
átszaladt megmart egy tehenet is. A kutya Pom-
mitz Tódor oláh ember kutyája volt s először gaz-
dájának a feleségét harapta meg, a mint meg akar-
ták kötni. Kötő Pál. egy öreg újságkihordó, épen a 
legújabb lapokat vitte szét, a mikor a veszett állat 
megrohanta. Szele/sán Juon gyári munkásnak a Its-
tén kilencz helyen hagyott nycmott a vérengző ál-
lat foga. A merre el aladt, nagy futás támadt utcza 
hosszat, az emberek rémülten meneküllek a kapuk 
alá. Valamennyi sebesültet útnak indították Buda-
pestre. a Pasteur-intézetbe, a falakra pedig kemény 
hangú hivatalos felszólítást ragasztottak ki, amely-
ben elrendelték az összes ebek kötve tartását negy-
ven napon és éjszakán át. A megharapott tehenet 
elkülönitették a csordától, de a veszett eb világgá 
ment s még mindig félni lehet, hogy a város kör-
nyékén folytatni fogja a vérengzést. 

m szám. 

— A szerelem sötét verem. Árvái Jóska, 
gölöncséri legény igen nehéz szívvel rukkolt be ok-
tóber elején a katonasághoz Szive bálványát, a szép 
és gazdag Gazdag Erzsit itthon kelle hagynia. De 
az csak hagyján lett volna, bogy itthon kell hagyni, 
hanem tudta, bogy Gazdag Mihály csak az ő beruk-
kolását várja, hogy lányát Fekete Ferihez kénysze-
rítse. Mert Árvái Jóska szegény legény volt, a kit 
láuy apja nem óhajtott vőnek mig el enben Feke-
tének már saját gazdasága volt. Alig is vonult be 
Arvai, Gazdag Mihály, a gazdag parasztok ellent-
mondást nem tűrő határozottságával kijelentette a 
lányának, hogy estére lesz a kézfogó s három hétre 
a lakodalom. S ugy Iőn. De a lány mindezt meg-
irta Árvainak s azt is, hogy mikor lesz a lakodalom. 
Midőn a násznép esküvő után a templomból kijött, 
egy huszár jött rá szemközt s még mielőtt a szo-
katlan öltözetben Árváit felismerték volna, ez pisz-
tolyt rántott elő és egy lövéssel a menyasszonyt, a má-
sikkal önmagát lőtte agyon. Mindkét lövés egy pil-
lanat müve volt. Rögtön meghaltak. Másnap egy-
más mellé temették őket. 

— Az orosz tábornok mil l iói . EgyHebanka 
nevü szegény rátóti ember azt vette a fejébe, hogy 
egy Oroszországban meghalt ugyanolyan nevü tábor-
noknak ő a rokona és m;llíóinak egyetlen örököse 
Ügyvédet is fogadott, aki a jussát kikeresse, de az 
eredmény eeyre késett. A reménység azonban nem 
hagyta el, sőt gőgössé tette s családját és leány test-
véreit is büszkeségre biztatta. A leányokkal elhitette, 
hogy csak előkelő uri emberhez mehetnek feleségül. 
Hanka, az egyik huga aszerint bánt a falubeli legények-
kel, akár szegények voltak, akár gazdagok. It?y bánt 
Kredzmer Jánossal, a szegény harangozó fiával is, 
aki becsületes szerelemmel ragaszkodott hozzá. Az 
apja is ellenezte az ismeretséget, az orosz rubelekre 
gondolva s rápancsolt a leányra, hogy ha már férjhez 
akar menni, menjen a biró fiához aki szintén szereti. 
Megtudta ezt Kredzmer János és kétszer hevesen 
összeszólalkozott Hankával. A minap késő este a 
korcsmába ment, ahol javában tánczoltak a legények 
és a lányok. Hankát. a ki a biró fiával tánczolt, 
magához intette s kihívta az udvarra. Pár pillanat 
múlva lövések hangzottak s amikor a korcsma népe 
kirohant ott találta a szerelmeseket vérükben. A 
leány már halott volt, a lövés a szivét érte, a legény 
a szájából vérzett és másnapig kiszenvedett. 

— Agyonszúrta a teln n. Faddon egy 
szegény asszony a szomszédja tehenét, a midőn az 
a csordából hazajött, a jászolhoz akarta kötni, mivel 
a gazda nem volt otthon. De az amúgy is szilaj 
tehén az ismeretlen idegen asszony ellen felbőszülvén, 
azt szarvával ugy megszúrta, hogy aléltan ósszerogyot. 
A tehén aztán még össze is taposta. Csak későn vett 
ték észre az eszméletlenül ott fekvő asszonyt. Haza« 
szállították, a hol magához tért ugyan, de életben 
maradásához már nincs remény, mert azután ismét 
elvesztette az eszméletét és nem jött többé magához. 

— A dahomélyi király fogságban. Nem-
rég irtunk arról, hogy a vérengzéseiről hírhedt da-
homéji király hogyan viseli magát a franczia fogság-
ban. Most már megtanulta azt a három szót: Fran-
czais, amis bon, s ezeket minden látogató előtt is-
mételgeti. Első minisztere betegeskedik s a kórház-
ban ápolják, amelynek nyugalmát sokszor fölzavarja 
brutális vadságával. Ahányszor például Behanzin 
király nevét emlegetik előtte, mindanyiszor földhöz 
csapja magát s csókolja a padlót. Nemcsak a gyenge 
elkészített csibét meg nem eszi, hanem valahány-
szor egy-egy darabkát akarnak neki adni, őrült dühre 
fortyan s mindent tör-zuz, ami kezébe kerül. Nem-
rég azt mondta az ápoló apáczának, hogy nagyon 
szeretne már emberhúst enni; mikor azt felelték 
nek;, hogy az nem jó, és nagy bün, a miniszter 
megrázta a fejét: 

— Lehet, hogy bün, de azt mondani, hogy 
nem jó, tévedés; mert azt már én, aki ettem be-
lőle, jobban tudom. 

A dahoméji király fia most a Szent-Péter ne-
ivelő intézetben van, ahol igen hamar tanult meg 
francziául s általában kitűnik eszességével és köny-
nyü felfogásával. Figyelmeztetik a franczia kormányt 
hogy tartsa szemmel ezt a fiút, ha megnő. 

Hlriletiiiéiiy« 
Az 1895. Viil.t. cz. alapján f. év novem-

bar hó 20-tól 30-ig terjedő 10 nap alatt a 
nii'gőgaz asági statisztikai adatok a beidézett 
felek bevallása aliapján fognak beterjesztetni. 

A bevallások felvételét és bejegyzését 
külön e czélra alkalmazottt számláló ügynö-
kök fogják eszközölni. 

Felhivatnak ennélfogva azok kik ezen 
ügynöki teendők elválallására hajlandók hogy 
ez iránt alulírott hivatalos helyiségében f. év 
november hó 10 ig jelentkezzenek. 

Szenteseu, 1895. november hó 7-én 

Novobáczky Győző, 
összeíró bizotsági elnök. 
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oooooooo ocoooooooo 
H i r d e t m é n y . 

Szentes város tulajdonát képező, s italmérési 
helyül használandó három csárda épület u. m : 
1.) a Kongó-ut mellett lévő .Széchéni* 2.) a Kuczori 
őrház mellet lévő .Kuczori* 3.) a Bőkényi kompjáró 
mellett .Bőkényi* csárdák f. év november hó 13 án 
város mérnöki hivatalban (Jurenák-féle ház) d. e. 9 
órakor egymásután megtartandó nyilvános árverésen 
18%, évi január hó 1-ső napjától kezdődőleg 189d 
évi deczember hó 31-ik napjáig terjedő három 
egymást követő évre haszonbérbe ki fognak adatni 

Az árverésen résztvenni kivánók mindhárom 
csárdára külön külön 40 frt azaz negyven frt bánat 
pénzt tartoznak az árverés megkezdése előtt letenni. 

Az árverésre vonatkozó feltételek alulírott híva 
talos helyiségében, a hivatalos órák alatt betekint 
hetők 

Kelt Szentesen 1895. november hó 5-én 

Novobáczky Győző, 
2—4 gazd. tanácsnok. 

OOOOOOOO oooooooooo 

MINDEN K Ö m m S S m É S B E H 
kapható, 

dr. >1 ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

Ú „Megrongált ideg- és nemi rendszer" i i 
öO krajczár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 25V52 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

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

zer ájás gyfmoro ellen, különösen étványtalanság, 
emésztésiágyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy-
szer ismeretes a dr. Lieber-iéle idegerősitő 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
arjegyzeket. Orvosi és hatosagilag hitelesített vevény 
szerint készül Eanta M. Gyógytárában, Prága. 

Iq72 L/nccá cr a reffrosszabb esetben is gyó-
gyitható Sougode Essenz 

által. Hatáta csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szín, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: HoíEuiaun gyógyszertára Sclieuditz 
Eeipzig. 40-40 

SZENTESI LAP. 

T l n c t , i i e r v ! t o n i c a 

(Dr. Ueber tanár Idegen sitó Elixlrje.) 

Csak a kereszt és horg. védjegygye! v alódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
és h*tóságJlaK hitelesített rendelvény szerint. Ez n 
szer régi idő óta ismeretes mint idfgerősitő sz<Tt 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfáiás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k o t ingyen. E*v üveg 
ára li/i, 3-5 Mark 

» o o 

x h x k x x i x i x x x x : 
© 

i ©Hd 

Gyomorfájosoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ára í v. 2 Mark. 

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

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Méer ott is használ a hol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 
39—40 K ö z p o n t i fő-üzlet : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LE1PZ1G. 

o o O X 
i x x x x i x i : 

TED« 
2—10 

A nagyméltóságú kereskedelmi minisztérium 39325 számú magas rendeletével 
állatni kedvezményben rés7esí(ett s mindenből kivá'ó közkedveltségnek örvendő 

€ o t í i \ a c t i ] S K l T 
(tiszta boroárlat) melegen n'ánljuk. — Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható: 

Szentesen Szénássy Ferencz utóda, ifj. Horváth István, Eisler Lajos és 
Lőwinger Adolf urak fűszer csemege kereskedéseiben. 

Valódiságért és tiszta kezelésért az alant jegyzett igazgatóság szavatol. 

TOKAJ-HEGYALJAI COGNAC-GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Dr. Nyomárkay Ödön, Kámzsái S/erviczky Ödön, 

Zemplén vármegye kőzkórház orvosa. a szöllőtelepitési egyesület h. elnöke. 

» t t t t t t M t t l t t t t t f t f t t tfttKttftfIHKtttt: 
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X 
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Olvasd! Ritka a'kalom! 
Aki nlctóu, első minőségű vas czikkekot, pl.: d r ó t s z e g e t , k o n y h a 

e d é n y t , á s ó t . l a p á t o t , franczia szerszámokat, épület és bútor vasa-

l á s t , f e g y v e r e k e t , valódi » M e i d i n g e r * k e m e n c z é k e t , kitűnő 

tükör paoló f é n y m á z t , s seged i g á z k o k s x o t , petrozsényi s z e n e t 

stb. v á s á r o l n i a k a r , az forduljon e g é s z bizalommal 
S Z É X Á ^ S Y F E t t E K C Z U T Ó D A v i í ^ U V I 

( O k S Z T E R H U B E R R Ó K U S ) 
itt még a legfinomabb t e a és r u m kapható. 

Háziasszonyok tigydmébe ajánlom még a kárpáti gyopár m o s ó és tükör v a s a l ó 

fényport. 

3-Moros t e r m é s e k csakis mesterségesen szárított 

m ű t r á g y á v a l é r h e t ő k el . „ H u i l g & r i a , " műtrágya-, kénsav 

és vegyi ipar részvénytársaság B u d a p e s t . — S z e n t e s i k é p v i s e l ő s é g : 

SZ£NASSY F ^ R E a C z , Utóda. 

Got"iard Sándor és Kovara Frigyes művét érdeklődőknek ingyen és bérmentve küldjük meg, 

Szenten ,1895. Nyomatott a kiadótulajdonos: .Szentesi első köayvnyom l.i iytir<as.i^- gyors>ijto;\n. 




