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Lapunk megrendelhető: 
a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink utján 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Nyilt sisakkal. 
Barátaim napokkal ezelőtt figyelmez-

tettek már, hogy pártunk háta mögött akna-
munka készül, melynek élén pártunkból 
Temesváry Antal áll egy pár barátjával. 
Nem hittem. Sőt most, hogy hazajöttem és 
a Szentesi Lapban Temesváry Antalt vá-
dolva láttam, megbotránkozva utasítottam 
el róla a vádat, s azt mondtam, hogy nem 
igaz, Temesváry ezt nem tette, nem teszi 
mert pártember a mi pártunkban, tudtom, 
s a párt hozzájárulása nélkül saját szakál-
lára politikát nem csinálhat. 

Szégyenlem, hogy csalódtam. Temes-
váry Antal azt tette, ami róla a »Szentesi 
Lap«-ban irva volt. Akna-munkára vállalko-
zott. Nem a párt vezérével, nem a párt 
többségének határozata alapján, sőt nem is 
a pártnak tagjaival, hanem azokkal szövet-
kezve készül a városi tisztujitásnál a harezra, 
akik ellen én és pártom élet halál harezot 
folytatunk. 

Ime Temesváry Antal nyilt levele a 
Szentesi Lap utján a Szentes közönségéhez. 
Tessék elolvasni. 

NYILT LEVÉL 
a „Szentesi Lap" szerkesztőségéhez. 

Tekintetes szerkesztőség ! 
A fönt nevezett lap f. évi april 12-iki 

számának „Suba alatt* czimet viselő czikké-
ben á r u l á s n a k és b e c s t e l e n s é g -
n e k nevez', a városi párt egy pár embere 
részéről azon eljárást, hogy ezek megkezd-
ték a korteskedést a városi tisztújításra és 
hogy azok titkos szövetségben vannak az 
ellenpárttal. 

En ugyan nem tudom, hogy kik azok a 
kishitű városi képviselők, kik csakis alattom-
ban és csakis suba alatt mernek véleményt 
nyilvánítani a város legfontosabb alkotmá-
nyos jogáról és érdekéről: a tisztujitásról ? 

Hát még olyan tagja is volna a várjs 
képviselő testületének, ki csakis titkon sóhaj-
tozik a város jobbléte iránt ? 

A magam részéről rég óta nyíltan hir-
detem, mondom mindenkinek, kivel csak be-
szélek, hogy én nem vagyok megelégedve a 
város mai állapotával. 

Beszélem, hogy én fontos és gyökeres 
változásokat akarok a városi tisziiállások 
betöltésénél ! 

Ezt pedig én nem tartom pártérdeknek, 
hanem k ö z é r d e k n e k , mely előtt, min-
den más érdeknek félre kell állania. 

Azt tartom, hogy nyiltan kell cselekednie 
nnnd azon városi képviselőnek, ki városát 
igazán szereti és annak érdekét szivén viseli. 

Mikor országgyűlési képviselőt válasz-
tunk, akkor igenis követünk pártszempontot ; 
de városi tisztujitásnál az legyen a pártok 
közös érdeke, hogy a 'egjellemesebbre, a 
legképesebbre bizzuk a város sorsát; olyanra, 
ki megtudja védeni a város nagyérdekeit. 

Hogy áll ma a város vagyon és pénz-
ügyi állapota? Sajnos és szégyenletes, hogy 
egész éveken át, ritka hónapban fizetőképes 
a közpénztár és ha ujabb kölcsön nélkül 
akarnánk csak a folyó terheket is fedezni, 
akkor községi adóba többet kellene kirónni, 
mint a mennyi az állami adó ! 

Hát pártérdek az, hogy a város ebben 
az állapotban megmaradjon ? 

Én sok becstelenség fölött Ítéltem éle-
temben, mint bíró, mert hiszen tolvaj, sik-
kasztó, hamisító mindig akad; de legbecs-
telenebbnek mégis azt tartottam, ki a más 
jó hírnevét, becsületét — oknélkül — megsérti. 

Hát becstelen és áruló lenne az, ki 
város i bajainak orvoslására, érdekeinek előbb-
vite'ére alkalmasabb, hivatottabb, képesebb 
tisztviselőt keres ? 

Mint városi képviselők is egyformák 
vagyunk. Egyiknek sincs kevesebb joga, mint 
a másiknak. 

Ezen jogommal élek én, mikor igenis 
korteskedem, de nem a magam érdekéből, 
hanem csakis azon közérdekből, melyet vá-
lasztó polgártársaim ream ruháztak. 

A város közérdekéből óhajtom, akarom, 
hacsak lehet, azt a polgárt nyerjük meg a 
városi tisztikar élére, ki é\ tizedeken át min 
dig azt bizonyította, hogy képes tud és akar 
is közügyet szolgálni önzetlenül. 

Ki áldozott ezért a városért vagyont, 
hivatalt, vért? 

Én azt a férfit, a városnak azt a fiát 
akarom és óhajtom polgármesterévé aki 
ezt tevé. 

Hogy sikerül-é, első sorban az tőlünk, 
városi képviselőktől és másodsorbau magától 
az illetőtől függ. 

Ugy a mult, mint a jelen azt bizonyítja, 
hogy a város nyerne ily esemény bekövet-
kezésével ! 

Sz ntesen, 1896. april 15. 
tisztelettel 

id. 1 emesváry Antal, 
városi képviselő. 

Tehát Temesváry Antalnak, ki Szen-
tesen egyik 48-as körnek elnöke is, a vá-
rosi tisztújítás nem párt kérdés. Ha a ba-
rátság emlékei némi elnézésre nem kénysze-
rítenének : megmondanám Temesváry Antal 
barátomnak, hogy az általa képviselt fölfo-
gás csak azóta mutogatja foga fehérét pár-
tunkban, mióta oly emberek férkőztek köz-
zénk, kiket nem a párt és elvhüség, hanem 
személyes érdekek hoztak táborunkba. 

De én személyeskedni nem akarok. 
Temesváry Antal azt teszi a mi neki tet-
szik. Mai nyilatkozatát a szentesi független-
ségi pártból való kilépésének tekintem, mert 
ha ő a városi tisztújítással szemben párt 
kérdést nem ismer, én meg kijelentem, 
hogy a pártnak mint ilyennek joga elejteni 
bárkit ; de a párt egyes tagjainak köteles-
ségők magokat kivételnélkül és feltétlenül 
alávetni a párt akaratának. A párt pedig 

egyértelmüleg Burián Lajost akarja a pol-
gármesteri székben látni. - S aki ez ellen 
állást foglal, szól vagy tesz, azt én pártunk 
tagjának el nem ismerem, s azt pártunk hi-
vatalosan ki is fogja zárni. Mert nekünk nincs 
szükségünk mondvacsinált ellenzéki embe-
rekre. Kevesebben leszünk egyetlen egy 
emberrel, s ez az egyetlen egy ember Te-
mesváry Antal lesz ; mert Szentesen ő egy 
lelket nem talál, aki őt a politikai renegát-
ság utján a pákulicz táborba kövesse ! Erre 
becsületes pártember nem válalkozik. 

Sima Ferencg. 

P r e s b y t e r i g y ű l é s , A helybeli ev. 
ref. egyház tegnap délelőtt, F i 1 ó János lelkész és 
S ima Ferencz főgondnok elnöklete alatt presbyteri 
gyűlést tartott. A gyűlés tontosabb tárgyai voltak 
az egyház által felvett 85000 frtos kölcsön ügyben 
a végles7ámolás beterjesztése. Az Egyháztanács tu-
domásul vette a beterjesztett jelentést s elhatározta, 
hogy a rendelkezése alatt álló pénzből az idegen 
alapokat illetékes helyére juttatja, az egyház fel-
ügyelete alatt állókat pedig külön-külön, takarék-
pénztárban helyezi el. Az alapok a helybeli három 
takarékpénztárnál fognak elhelyeztetni. A gyűlésen 
tárgyaltatott a békési ev. ref. egyház átirata is, a 
békés bánáti egyházmegyének két részre osztása 
iránt. A megosztást az adminisztráczió érdeke és a 
hasékonyabb felügyelet szüksége teszi kívánatossá. 
Az egyháztanács ennélfogva magáévá tette a békési 
egyház átiratát s utasította a képviseletére kiküldött 
Gerőcz Lajos, Sima Ferencz, dr. Filó Tihamér és dr. 
Szánthó Lajos tanácsos tagokat, hogy a L hó 28-án 
Nagy-Kikindán tartandó egyházmegyei közgyűlésen 
fejezzék ki ily értelemben az egyház álláspontját 

Végül még köszönetét nyilvánította az egyház-
tanács Szentes város közönségének azon nagy lel-
küségéért, hogy a .Szeretetház* mellett elvonuló 
utcza részből az utcza rendezés alkalmával egy 
csekélyebb területet ingyen bocsájtott az egyház tu-
lajdonába. Ezzel a gyűlés több kevésbbé fontos 
tárgy elintézése után, délutáni 1 órakor véget ért. 

Országgyűlés. 
A keddi ülés elején megjelent a teremben egy 

ütött-kopott, nagy bőrtáska s utánna egy sovány, 
tétova járású ur, a ki e nagy tárczába kapaszkodott 
s tolta maga előtt egész egy piros karszékig, hogy 
abba beledobja. Aztán leült szállitmánya mellé maga 
is s várakozott, szemlátomást türelmetlenül. 

A kopott táska a pénzügyminiszteri aktaszál-
litó alkalmatosság volt s a sovány ur Lukács László 
pénzügyminiszter, amire pedig várakozott, az elnök-
nek egy kijelentése lett volna: t. Ház, megkezdhet-
jük a pénzügyi tárcza költségvetését. 

Lukács háromszor is kiment, meg bejött, de a 
kijelentés csak váratott magára. Türelmetlenül né-
zegette az órát s dühösen Sima Ferenczet, a ki már a 
második órába is belefogott, hogy - ai újságírók 
közóhaja szerint — átbeszélje a napot. Sikerűit 
délig beszélnie: ekkor Lukács megkönnyebbülten 
sóhajtott, kibontotta a táskát s szedte elő az ak-
táit. De felállt Ugrón Gábor .röviden akarok szólni, 
jelentette, a mi pedig azt jelenti a Ház köztudatá-
ban, hogy a nagy székely érdekes mondókáiban 
legalább '/« órát fog gyönyörködni az érdemes tár-
saság. Valóban Ugrón lefoglalta az ülés második fe-
lének a javát, a maradékot felosztották egymás közt 
Szala y Imre, Onody Géza ismét Sima és megint 
Ugrón, végül a földmivelésügyi miniszter. Lukács 



1 oldal. 

László haragosan bezárta a táskát s csüggedten 
czipelte kifelé. 

Az ülést különben Papp Elek kezdte meg, sür-
getve az ármentesitő társulatok kölcsönös biztosí-
tási viszonyainak megteremtését, merről Darányi 
— mint megjegyezte — rég gondolkozik ; Sima Fe-
rencz pedig folytatta ugyancsak a vizi társulatok 
mizériáinak szellőztetésével nagyon sok érdekes 
adatiával le :s birta kötni még a már a pénzügyi vi-
tára éhes Ház figyelmet is. Különösen az ármente-
sitö társaságok függőben lévő leszámolását s az 
ártéri birtokosok által illetéktelenül fizetett hozzájá-
rulási többlet visszatérítését, s egyúttal szóba hozta 
azt az anomáliát s, hogy a körös tisva-marosi ár-
mentesitő társulat főigazgatója egyuttal a tiszavölgyi 
társulat tikári hivatalát is viseli. (£ beszédet lapunk 
más helyén egész terjedelmében közöljük.) 

Darányi miniszter megígérte, hogy a leszámo-
lást mielőbb megejti; egyszersmind elismerte, hogy 
Fekete Marton kettős hivatala ősszeférnetetlen de 
— úgymond — a központi titkári állást Fekete 
csak ideiglenesen tölti be. 

Ugrón Gábor és Asbóth János a kultúrmér-
nökök szaporítását, Sima Ferencz s újra Ugrón a 
halállomány védelmét, Szalay Imre a mintapincze 
valódi hivatását, a külföldi tinóm borokkal a kon-
kurenczia megteremtését kötötték Darányi lelkére. 

A halászati kérdésben 
Sima Ferencz 

a következő beszédet mondta: 
T. ház! Elszomorító jelenseg, a mit mi Tisza 

és Körös menti lakosok tapasztalunk. E lakossag, 
mely hajdan teljes halbősegben élt maholnap 
majd csak fotográfiáról ismeri a halat. Mt Pesten 
80 krtol 1 frt egy kilo finomabb hal, kecsege vagy 
süllő, a Tisza menten 2—3 írtba is kerül. Erre az-
ért hivom fel a miniszter ur figyelmet, mert mod-
jaban van a folyók halbeli elnépltlenedeset nemileg 
orvosolni, s ha nem is a régi ősi állapotokat visz-
szaállitani, de nagv fontosságú, közgazdasagi 
szempontból mindenesetre partolasra méltó dol-
got némileg felkarolni. Nevezetesen mi Tiszamentiek 
tudjuk azt, hogy miért pusztul el teljesen u Tisza-
ban es Körösben a hal. Tavaszonként a mikor a 
Tisza es a Körös kiönt, a halak od kimennek ivni 
és mikor a viz visszahúzódik az apróbbait mind ott 
vesznek, ugy hogy tenyernyi retegben f kszik a ku-
bikgődrökben a hal elpusztulva; ennek következté-
ben még a tajekára sem lehet menni, oly büdös az 
egész vidék az ottan rothadásnak indult apró bal-
népségtől. A legnagyobo lelketlenség, hogy e tekin-
tetben a társulatok, a községek vagy az allam ré-
széről semmiféle gondoskodás nem történik az iránt 
hogy megmentsük a mit még megmenthetnénk és 
a minek segitsegevel a Tiszának és Körösnek a hal 
állományát nemileg fen bírnak tartani és ezt 
a hajdan igazán nagy kincset képezett közvagyont 
megmenthetnénk. Pedig nagyon egyszerűen rendkívül 
csekély költséggel és kevés gonddal lehetne ezen a 
bajon segiteni.(Halljuk!)Hat. i.akubikgödröket a folyó-
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vaí megfelelő csatornákkal kötjük össze,a mi rendkívül 
csekély költségbe kerül, mert hiszen, a kik ezeket a 
viszonyokat ismerik, tudják, hogy sokszor egy jó 
ásónyom, egy fertályórányi munka, elég volna arra, 
hogy egy egész kubikgödörnek milliárdokra menő 
halanyagát visszavigyék a Tiszába. A társulatok 
azonban, miután a halállomány nem az ő tulajdo-
nukat képezi, nem tartják feladatuknak a legkisebb 
gondoskodást sem, a községek pedig - e tekintet-
ben szintén igen szomorú dolog, a mit konstatálni 
kell — oly végtelen hanyagságot tanúsítanak, hogy 
még ott is, a hol a Tisza a Körös, vagy altalában 
a viz, az ő tulajdonuk, legkissebb gondjukat sem 
képezi hogy az ekképen szárazon maradt halanya-
got visszavigyék a mederbe. Tehát macának a kor-
mánynak kellene illető osztálya révén e tekintetben 
némi gondoskodást kifejteni. Ez pedig nagyon köny-
nyen mehetne. A miniszter ur első sorban meg-
hagyná minden társulatnak, hogy kötelessége a ku-
bikgődrőket olyképen összekötni a folyómedrekkel, 
hogy a vizek lehuzodásával a halpeték és az apró 
kikelt halak mind lemehessenek a mederbe, s hogyha 
ez kötelességévé van téve a társulatnak, még pedig 
birság mellett, a mint hogy a miniszter urnák joga 
van reá, mert egy nagy Itözgazda sági kincs:ől van 
szó, a melyet meg lehetne menteni — az azt meg-
teheti, mert kevés költségebe kerül, mivel minden 
vonalon vannak őrök, a kik egy kapavágással az 
utat egyengethetik, szóval kevés gonddal, figyelem-
mel és csekély ellenőrzéssel sok hasznot lehetne e 
téren tenni. Kérem tehát a miniszter urat, legyen 
szives e kérdést gondoskodása tárgyává tenni. (He-
lyeslés a szelsőbaloldalon.) 

Péchy Tamas a sertésvész ellen a miniszté-
riumban toiyo ovszer-kiserletek íelől kerl tel világo-
sítást a mikre m i u d elfogadhatólag felelt a miniszter. 

Végül Ugrón tiábor hatalmas filippikát döigött 
el, altalanos tetszes es hatás közt, a telepítésről. 
Kimutatta azzal a csodálatosan széles tapasztala-
tokra alapított eles logikaval, melylyel csaa ő tud 
hozzászólni bármily kerdéshez, mily óriási lontossaga 
van egy helyes telepítési rendszernek az ország faj-
lentartasi, nemzetisegi s nemzet-vagyonosodasi elet-
kerdeseiben. Ennek a rendszernek tóakadalya, hogy 
a kormány csak a nagybirtokokat protezsálja s a 
nagybérlők kizs&kmanyolasanak teszi ki a földnél-
küli nepet. Földet nem bír a paraszt szerezni, s vagy 
Aaierikaba vándorol, vagy Szlavóniába, ahol meg 
elvesz a magyarságra nézve. Erdelyben hasouio a 
sorsa a nemzet ved csapatának, a székelysegnek, 
melynek külömben nemcsak egzisztencziat kedene 
biztostani, de oetelepitesckkel számbeli erejet is nö-
velni, hogy annál nagyoob legyen ellenálló képessege 
a küllőidről szított nemzetiségi izgatásokkal szem-
ben. Az alföldi szoczializmus okát is a birtok-szer-
zes lenetetle iset'eben tataija. Sürgős szükségnek 
tartja e bijok orvosolhatasa végett a járadék-birtok 
és örökhaszonbérlet! rendsser megteremtését. 

Az állam, ha mar javarészt eladta a magaet 
vegyen e czélra latifundiumokat s parczellázza szét 
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a földet len nép közt. vagy az őrök haszonbérlet, 
vagy az évi ártörlesztés feltétele mellett. 

Darányi miniszter kilátásba helyezte a telepítési 
gyökeres reformot s az 1894: V. t.-cz revízióját, 
kapcsolatban sok üdvös intézkedéssel. Még Mezey 
Mór emiitette föl a budavári rakpart 1876 óta hu 
zódó ügvét, aztán a Ház egyhangúlag elfogadta a 
földmivelési büdzsét részleteiben is. 

• • * 
Szomorú jelentéssel kezdődött a szerdai ülés. 

Szilágyi Dezső emlékezett meg a szabadelvüpurt 
egyik legrokonszenvesebb tagjanak, Boros Bemnek 
váratlanul bekövetkezett haláláról. Az elnök meleg 
szavakat szentelt emlékének. A Ház pedig részvétét 
jegyzőkönyvben is megörökítette. 

A pénzügyi tárcza költségvetésének tárgyalását 
Láng Lajos előadó vezette be nagyon rövid es tár-
gyilagos beszéudel. Azután az egyes pártok szónokai 
nyilatkoztak a pénzügyi politikáról. A sort Molnár 
József nyitotta meg, a ki különösen az adóügyi 
politika ellen emelt súlyos kifogásokat s természe-
tesen az egész vonalra kiterjedő adóreformot sür-
getett Mert a mai adózás módjában nincsen igazság 
és nincsen egyenlőség, sőt egy kis túlzással ugy 
lehetne jellemezni, hogy a közönségről nem is két-
szer, hanem háromszor is lehúzza a bőrt. S mikor 
maga az adó is igazságtalanul terheli a nepet a 
bajt még sulyosb tja az adminisztrácziónak példát-
lan rosszasaga. A pénzügyi közegek a törvényeket 
és rendeleteket annyifélekep magyarázzák és alkal-
mazzák, a hogy nekik tetszik : azonfelül pedig majd-
nem ugy tetszik, mintha ezek a közegek a nagy 
adóbériök szolgalataban állanának, mert valóban 
minden rendeletet, minden miniszteri intézkedést a 
közönség rovására és a nag> adóbérlők javára ér-
vényesítenek. S hiaba mondja erre a kormány hogy 
jelentsenek be konkrét eseteket és akkor ő szigorú 
vizsgálutot fog indítani. Nem használ ez semmit. 
A hiba a rendszerben van, a melyet föltétlenül 
meg kell változtatni. Pénzügyi szempontból az adó-
bérleti rendszerre szükség sincs s valósággal a tár-
sadalom korrumpalásara vezet, hogy a megyék nya-
kára ültetnek ilyen nagy adóberlőket, a kik a het-
ven millióra rugó fogyasztás adón felül a maguk 
javára meg további negyven millióval sarczolják 
meg a közönséget Egyébként Molnár két határozati 
javaslatot is terjesztett be : 

1. hogy a Ház utasítsa a pénzügyminisztert, 
hogy a fogyasztási adókat ne adhassa megyénkint 
egyes nagybérlőknek bérbe ; 

2. hogy a pénzügyminiszter az osztrák-magyar 
bank szabadalmanak lejárta előtt terjesszen be tör-
vényjavaslatot az önálló magyar jegybank felállítása 
iránt. 

Molnár Józsefet a szabadelvű párt sorából 
Neumann Ármin váltotta fel, a ki Molnár szavaira 
reflektálva, a maga részéről azt fejtegette, hogy a 
létminimum és a progreszivitas elvei egyáltalán nem 
érvényesülnek a mai adózási rendszerben. A tözs-

Folytatá» a mellékleten. 

A SZENTESI LA? TÁBCZÁJA, 
A p a r b a j Halottja, 

— Beszély. — (7) 
Irta : diiiia Ferencz. 

Ha megfagyott is a vér egy par emberben 
láttunkra ott voltunk a balban melyben már ak-
kor kipirult nő es férfi urezok ragyoglak a táncz 
hevétől s a gőzölgő pára a lámpák fojtogatusában 
kimerülve harmatként esett a mulatókra. 

Szép nő közönség volt együtt; de a nők ki-
rálynéját én vittem be. A lany arcza, bar ö szelí-
den lépdelt mellettem ragyogott a szépségtől és 
bájtól és én sápadt voltam mint egy halott; mert 
az első arcz, mely előttem kihivólag megjelent Ve-
rősé volt. Nem féltem én, nem azeri voltam sá-
padt, hanem a harag száílt lelkemre ez ember hit-
ványsága miatt. 

Barátaim már vartak bennünket es a Boriska 
mulatott jól. 

£n nem tánczoltam, csak akkor, ha Boriska 
hivott, máskor az ajtóban állam és buldog revol-
veremen tartottam kezemet. 

Nem kellett használnom. Nem merte Boriskát 
megsérteni senki. Kitűnően mulatóit, haza kísértem 
és másnap kard párbajt vittam Verőssel. Ketté vág-
tam ennnk az embernek egy a jobb állcsont es bal 
arcz élen futó erős vagással az alsó és felső ajkát 
ugy hogy a nyelve is erős vágást kapott. 

Ez a nyelv mindig visszarándul, ha indulata 
hölgyek ellen hívja akcziora. 

Nagy hire volt ennek a párbajnak és mgy 
nagy következménye lett rám U. 

A hires alföldi városban, Kecskeméten napokig 
etyebről sem beszéltek mint az en parbaj históriám-
ról. Egyszerre rendkívüli tordulat allt be az intel-
ligens körökben. Mindenki dicsérté tettemet s Papp 
Boriska mellett pedig tüntetett a tarsadalom min-
den rétege. — Szegeny leány szívesen elengedte 
volna ezt a tüntetést. Azon a télen többé nem 
ment semmi.ele nyilvános mulatsagba, s engem fel-
kért, hogy amennyire lehet kerüljem. — S a dia-
kok egyszerre kilettek tiltva a szép varrónő mü-
belyebói. — De ez csak lokozta a férfi világ lelke-
sülisegét a világ legszebb varrónője iránt, s az 
intelligens körök hölgyei is el lettek némítva, mert 
ez eset ulan a varos előkelő tiataisaga es a diakok 
szővetsegileg mondtak ki, nogy oly un házhoz nem 
lógnak járni, hol az un hölgyek barmi czimen ki-
fogast emelnek Papp Boriska egyéui tisztességé ellen, 

Párbaj históriám híre bejarta a tóvárosi lapo-
kat is. Szüleim innen tuulak meg a dolgot, £ 
apam elebb egy kemeny dorgáló levelet irt, hogy 
miaént meresztek ilyen dolgokba keveredni, s holmi 
varrónővel az egesz híres famihat kompromittálni. 
Megírta apám azt is, hogy húgaim azóta, hogy e 
dolog az ujsagokban megjelent; sírnak es ki se 
mernek menni az utczara. 

Anyám is irt és azt mondta levelében, hogy 
ha semmi mas dicsőség nem lelkesít, mint a mi-
lyent most szereztem, azért nem keli tanulni menni; 
mert otthon neki igen szép szobalányai vannak. 

Szédelgettem a felháborodástól mikor ezeket a 
leveleket kaptam. 

Apámnak azt írtam, hogy anyám gőgös levele 
nem bant; de egy férfi — ha apam is — sert ha 
ugy ír, mint apám tevé és arra kértem, hogy ta-
níttatásomra szánt költségéit tartsa vissza. Anyám-

nak nem birtam válaszolni; mert őt megbántani 
nem merészeltem ; de lelkem föl volt dúlva ; mert 
mikor e levelet kaptam, épp akkor kért meg Bo-
riska, hogy kerüljem hazukat mert becsületét kocz-
kaz tatom. 

Tizenkilencz eves voltam ekkor ; gyermek, nem 
mondhattam azt, hogy kisasszony nem akarom én 
az ön becsületét koczkára tenni, hiszen az ön be-
csülete mhlioszor nagyobb kincs szememben, mint 
önnön magamé. 

Félre keilett vonulnom, hisz a lány annyi idős 
volt mint én, s ő már férjhez mehetett bármely pil-
lanatban es nekem csak évek múlva lehetett volna 
nősülnöm. 

Hej ha akkor végzett ember lettem volna, 
mit törödöm szüleim gőgiével. 

Apam nem valaszolt levelemre, hanem elküldte 
egy néném ferjenek öcscsét, egy elesés miatt hadi 
szolgalatra üalal korában keptelenné vált, nyug-
díjazott uhlanos főhadnagyot, hogy nézzen széjjel 
Körülöttem es reteraljon neki magam viseletéről 
es a közvéleményről, mely Papp Boriskával való 
esetem iránt a legobjektivebb ítéletet szolgaitatja. 

Semmit nem tudtam sógorom jöveteléről: mert 
sem apám, sem ő nem adott hírt róla. — Hogy 
megerkezett eppen nem voltam otthon; mert Papp 
Boriska minden ellenzése daczára az nap elhatároz-
tam, hogy meglátogatom. — Csak a műhelybe 
mentem s abban a kiváló kegyben részesített, hogy 
műhely zárás után maga kért föl, — hogy mivel 
anyja nem volt ott — kisérjem haza. 

Alig töltöttem náluk néhány perczet mikor 
sogorom benyit hozzánk azzal, hogy engem keres, 

(Folytatasa következik.) 
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deadóról szólva, óvatosságra és mérsékletre int; mert 
viszonyaink között csakis mérsékelt tözsdeadót sza 
bad behozni. Az önálló bankot most mé nem tart >a 
felállitandónak. 

öt percznyi szünet után Helfy Ignác* szóMt 
fel. ö is a helytelen adórendszer ellen kelt ki s 
Neumannal polemizálva, önállé magyar jegy-
bank mellett tört lánzsát. Ehhez képest határo-
zati javaslatot is terjeszlett ba, a melynek értelmé 
ben a Ház utasítaná a kormányt, hô y aa osztrák 
magyar bankkal folytatott tárgyalásokat szakítsa 
meg s tegye meg az előkészületeket az önálló ma-
gyar jegybank felállítására. 

A tanácskozást itt megszakították, s kisebb 
fontosságú interpellácziók következtek. Ezzel az ülés 
véget ért. 

Sima Ferencz beszéde. 
(Eimondta a képviselőház április 14-iki ülesében.) 

Tisztelt ház! Mig a mai poütikai rend-
szer uralkodik, addig egy miniszternek távo-
zása vagy egy uj miniszternek jövetele sem 
a parlameutnen, sem az ország közvélemé-
nyében nem okoz különösebb érdeklődést és 
nem kelt nagyobb várakozást semmi irány-
ban. Az azonoau bizonyos, hogy a inai töld-
midésügyi miniszternek kineveztetése, kü-
lönösen a Tisza és meiléklolyot mentén levő 
armentesitő társulatok kenetébe tartozó löld-
nirtokos osztály részéről rokonszenvei, mond-
hatnám meleg érdeklődéssel logadtatolt. Mert 
a miniszter ur a központi tisza völgyi társu-
latnak IS éven at volt titkara, s mint ilyen-
nek kezén folytak össze majdnem egy egész 
emberöltön at az összes tarsuiatok ügyei es 
bajai; elannyira, hogy udvariasság nélkül 
mondva is nincs és nem lehet Magyaror-
szágon egyetlen egy közéleti lérüu se, aki a 
vízszabályozási aerdesekben akkora tárgy-
és szakismerettel bírna, mint ó. S ha ve-
szem, hogy a löldini velésügyi tarczáuak a 
legfontosabb kormányzati ágat az ország víz-
szabályozási ügye képezi, akkor csak igen 
természetes, hogy az ország ezen a téren 
nagy várakozást táplál a t. miniszteri' úrral 
szemoen. 6 ebből kifolyólag mindenki ter-
mészetesnek találhatja azt is, hogy 6n, aki 
a vízszabályozási dolgok iraut, mint volt 
vízszabályozási igazeato, különösen és me-
legebben érdeklődöm, a miniszter úrral szem-
ben bizonyos ingert érzek arra, hogy rövi-
den bar, de iőub vonalokban rainutassak 
azon viszonyra és körülményekre, melyek ere-
dettől kezdve, aJapokait képezlek összes viz-
szabalyozásuuk hioaiudk, és az ezeket kövelle 
számos katasztrűlanak. 

Az első és a legtöbb hiba abban 
rejlik, hogy bar a vizszaoaiyozds eredettől 
kezdve nem képezeit kizaróiag helyi érdeket, 
még is ez főként mini ilyen ervényesüli; a 
nélkül, hogy az állam a maga nagy érdekei 
szempouljánol kivette volna a maga részéi 
a jogos és törvényes beavaikozas uljan a 
munkából, de egyúttal a kötelességből és te-
herbői is, amely az arinentesilésnél ugy or-
szágos szempontból, ininl közönséges liska-
Us szempontból haiamlik a kincstárra 

A vizszabályozasnak kezdettől fogva 
döntőnek kellett volua lenni a helyi és az 
államérdekek szempontjanol. Tör vény hozási-
lag keheit volna megallapilaui, hogy meddig 
terjed a helyi, és hol kezdődik az államér-
dek ; s ehez képest a költségből mi terheli 
a helyi érdekeltségeket és mi az aiiamot 1 

Ez a kérdés, mely a magyar vizszabá-
iyozás rendezesének igazságom alapjai képez-
hette volna, soka komoly vita targyai sem 
képezte. S így az áilaiu és a helyi érdek 
között igazságos és tárgyilagos párüuzaui 
soha nem vonatott, hanenia törvényhozás 
önkényuieg, az okok és viszonyok ala-
pos kutalasa és biralata nélkül az ar-
meutesités összes költségeit a vizmeu-
téu lévő ősi arierekre s az ezek kötelében 
iévő leusiki területekre hárította át. 

Pedig kérdezem, t. képviselőház, hogy ter-
mészetesbe, igazságos e, jogos-e, hogy az ármen-
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tesitésnél fennforgó óriási költségek, a melyekre 
számszerűleg fogok rámutatni, most már 
nem is az ősi árterek tulajdonosai által, hanem 
legnagyobb részben a fensiki területek tu-
lajdonosai által viseltetnek. Szerintem az 
igazságos és elfogadható uiego'dási mód ere-
detileg kiindulva, az lett volna, hogy az ősi 
árterek demarcationalis vonala meghatároz-
tatván, azokra államilag egy maximalis ter-
heltetés lett volna kimondva, az azontúl fel-
merülő költség pedig teljesen az állam ter-
hére hárittatott volna. Mert egyáltalában 
nem igazságos az, hogy a vizmenti városok 
a melyek tulajdonképen árvíz veszélynek ki-
téve nem voltak, viseljék most már nemcsak 
a veszélyt, hanem az ármentesitéssel járó 
tulkiadást is, daczára aunak, hogy az ősi 
árterek ármentesitése következtében fölemel-
kedett és bejövő nagy mennyiségű állami 
adó kedvezményében az egész állam minden 
birtokosa részesül. 

Tehát t. képviselőház, szerintem magának 
ennek a demarcationalis vonalnak megállapítása 
természetesen ott kellett volua, hogy kezdődjék, 
a hol a vízszabályozási munkák megindultak. 
Azonban abb n az időben egy nagy íérüu veze-
tése mellett a vízszabályozási müveletek ugy 
hajtattak végre, hogy minden külön rend-
szer nélkül, ahhoz képest, a mint egy vidé-
ken az érdekeltséget csoportosítani lehetett, 
a társulatok megalakultak és ezen alakula-
sok következtében rendszertelen vízépítési 
munkálatok hajtattak végre az egész Tisza 
lolyó és a Kőrös és Maros iolyainok mentéu, 
a mely munkalatoknak — természetes dolog, 
mint ezt a közelmúlt vizkutasztrofaknai ta-
pasztaltuk — egy sereg nagy szerencsétlen-
ség lett a következménye. Hogy egyebet ne 
mondjak, na semmi más szerencsétlenség 
nem történt volna, magának Szeged városá-
nak elpusztulása olyan óriási katasztrófa, 
mely nemcsak az államnak került sokszoros 
milliókba, hanem magat ezen városnak né-
péi legalább is egész szazaddal vetette vissza, 
ugy, hogy egész hosszú 100 év kell arra, 
mig Szeged város népe ennek az óriási 
katasztrófának a következményeit, melyet 
1879-ben áteit és az ezen katasztrófa követ-
keztében történt uj,aalakulásáuak óriási ter-
heit valamiképeu elviselni képes lesz. 

De ez csak egy nagy momentum a 
vízszabályozási élet katasztrófái között. Egyet-
lenegy árvizeset sincsen, — mint méltóztat-
nak ra emlékezni — hogy egyik vagy má-
sik község, egyik vagy másik varos vagy 
vidék az elöntésnek kitéve nem volua és 
nemcsak a kölcsönös biztosítás által remél-
hető 10—15 ezer frt utján nyújtható kárta-
lanítás, hanem maga az államkincstár is, 
mint legelső jövedelmi forrás, ezen megter-
heltetés révén képes volua a kataszlrofak 
ailal okozott óriási karokra megtelelő eny-
hítést nyujiaui. 

Mar t. ház, ha valakinek, mint a t. mi-
niszter urnák, volt módjaban foglalkozni a 
vízszabályozási kérdésekkel és ha valaki 
ismeri egesz lényegében azt az óriási nagy 
értéket, mely a vizszabályozás keretébe es«k, 
ugy annak mindenesetre gondolkoznia kell 
azon, hogy a mai rendszertelen vízszabályo-
zási élet keretéből ezt a nagy értékei k ra-
gadja és fundamentumokat rakjon le. Hiszem 
és meg vagyok győződve arról, hogy a t. 
miniszter urnák, mint földmivelésügyi mi-
niszternek ebben az irányban kezdeménye-
zett reformja volna hivatva arra, mely nem 
csak milliózuak háláját, hanem az egész or-
szág uak méltó elismerését biztosítsa a mi-
niszter ur szamára. 

Mert, t. ház, méltóztassanak csak egy 
kis áradságot venni arra, hogy egészen alapos 
statisztikát állítsanak össze arról, hogy meiy 
és mily arányú területek azok, melyek a 
Tisza és mellékfolyói által vizveszélyekuek 
vaunak ki éve és mely területek védik ma-
gukat most már tarsuiatok utján, hogy a 
veszélyt elhárítsák magukról. Én lehető lel-
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kiismeretességgel állítottam ezt össze és azon 
rövid képből, a mit nyiytani fogok látni 
fogja a t. ház, hogy nem közönséges apró 
érdekről, hanem egy nagy, messze kiterjedő 
országos érdekről van szó ennél a tételnél. 
(Halijuk ! Halljuk ! a szélsőbaloldalon.) Es ha 
van a földmi velésügyi tárczának valamely 
kormányzati ága, mely méltó arra, hogy 
minden izében alapos és beható vita tár-
gyát képezze, ugy ez az. (Halljuk! Halljuk! 
a szélsőbaloldalon.) 

T. ház! A Tisza és mellék folyói men-
tén van 38 ármentesitő, belvizszabályozó tár-
sulat és úgynevezett öblözet. Ezen 38 tár-
sulat keretében, 1 ¿00 usz. öles holddal számítva, 
— mert a társulatok ugy számitják a saját terü-
letüket, hogy sokkal több hold jöjjön ki és 
kevesebb essék holdanként a megfelelő terü-
letre, a mi csak szemfény vesztés az ártér-
birtokosokkal szeinbeu van 4.255,489 hold 
árterület. Ezt az egész területet 1895. év vé-
géig az eredettől kezdett befektetés fejében 
terheli o4 millió frt. Azonkívül ugyanezt a 
területet, eltekintve attól, hogy a tarsuiatoki ak 
magán adósságai is vannak takarékpénztárak-
nál és egyeseknél, pusztán a tiszai kölcsön-
alapból és a földhitelintézetnél terheli össze-
sen 82 millió frt jelzálog kölcsön. Ugyancsak a 
társulatok által összeállított statisztikai kimu-
tatások szerint ezek a társulatok igényelnek 
évenként a normális viszonyok között 3 millió 
frt befektetést. Ezt a befektetést gáttataro-
zás, javítás és reparálási költségeknek mél-
tóztassék tekinteni és itt a személyes járan-
dóságok még nincsenek benne. Ezenkívül 
ezen területeknek a társulati administratiója 
és az u. n. fentartási tehát goudozási költ-
ségek évenként 1,¿00,000 frtra rúgnak. Ezt 
az összeget veszem, amint azt a társulatok a 
maguk költségvetése alapján az országos bi-
zottságnak kimutatják. Ezen tisztán társu-
lati terheken tul maga az államkincstár adó 
visszatérítés, cziméu évenként ad a társula-
toknak terheik fedezése czéljából az 1881. 
XL1L t. cz. alapján 1,574,4:25 irtot. Ha most 
már mindezeket az összegeket veszem : a be-
fektetésül számított 84 millió frtot, az 82 
millió frt adósságot, veszem az évi 3 millió 
irt beruházási költséget, az állam által nyúj-
tott 1,574,000 frt adóvisszatéritési költséget, 
ha ezt tőkésítjük, ez képvisel összesen 520 
millió frtot. 

Tehát összesen ezt a négy millió 255 
ezer 1200 usz. öles területet terheti az 1895. 
év végéig 320 millió frt adósság. 

Már most ebből a teherbŐl. daczára 
anuak, hogy aránylag ez ily óriási nagy s 
tekinteltel arra, hogy az első rendű befekte-
tési összeg mint ilyen már nem terheli a tár-
sulatot holdanként 1 frt 05—1 frt 10 krra 
megy az az összeg, a mely átlag a Tisza és 
mellékfolyói közé eső ármentesitett területeket 
jerheli éveuken'. Ez még nem volna sok, t. 
képviselőház, bár óriási teher ez is, mert 
helyenként 150, sőt ltiO°/o-ja ez az egy fo-
rint anuak az aliami adónak, a mely állami 
adó az illető földet holdanként terheli: de 
ennek daczára miután ez hasznos befektetést 
képez — habár a mai biztokosokra nézve az 
külön naszonképeu már egyáltalában nem 
számítható, mert ilyenül pusztáu csak azzal 
szemben számított, a ki mentesítette a föld-
jét eredetileg, de a kinek ma kezére kerül ez 
a birtok, az á veszi a mai lolyó árban és az 
árinentesi ési költségek terhelik a birtokot — 
mondom, miután ez haszuos befektetést ké-
pez, ez még magában véve nem volua külö-
nös teher, ha volna valami rendszer, mely 
a terheltetést egyenlősítené. 

De miként áll a kirovási terheltetés a 
küiöinnözö tarsulatokuál i Az egyiknél az ár-
meutesitési költség holdanként 40 kr. a má-
siknál 2 frt 12 kr. De még ez is megjárná, 
ha ez összeg egyes területeken a vizszini kü-
lönbözetekből eredő arány következtében nem 
emelkednék holdanként 4 írt 80 krtól 6 frt 
80 krig is. 



Bekövetkezhetett volna-e ez a végtelen 
aránytalanság, mely egyes helyeken a tulter 
heltetésnél fogva bizonyára sietteti a födbir-
tokosnak tönkre tételét, ha a kormány a viz-
szabályozásra nézve egészséges rendszert 
állapított volna meg s ennek keretében haj-
tőt a volna végre az egész műveletet, egész-
séges összhangot teremtve a megterheltetés 
dolgában és csak annyira terhelve az egyes 
birtokosokat a mint azt elbírják s az ország 
érdeke feltétlenül megkívánja? (Ugy van 
szélsőbaloldalon.) 

L t l k á t o G y u l a : A nagy urak bir-
tokait mentesitik, a parasztokkal pedig meg-
fizettetik ! 

Hi i i ia F e r e n c z : Bizonnyal nem kö 
vetkezhetett volna be s jól mondja Lukács 
Gyula t. képviselőtársam, — s erről a t. mi 
niszter ur is bizonyságot teüet — nogy épen 
e körülmény, hogy ily rendszertelenül járnak 
el, kiáltó bizonysága annak, hogy valamint 
az állami élet minden vonalán, ugy a víz-
szabályozásban is legi kább a nagybirtoko-
sok érdekei nyernek kielégítést. Ezek domi-
nálnak az eddig megalkotott törvényekben a 
mint majd lesz szerencsém kimutatni. Ez a 
legnagyobb szerencsétlensége az apróbb bir-
tokosoknak, kiknek érdekét a miuiszter ur — 
mint ölömmel hallottam tóle — szivén hordja. 
Nos hát van egy terrénum melyen minden 
különösebb reform és nagyobb megrázkódta-
tás nélkül, pusztán a törvény szigorú alkal 
mazásával több irányban nagy védelmet 
nyújthat a kisbi/tokosoknak, szemben a nagy 
birtokosokkal, a kiket az államélet minden 
vonalán a törvény és a hatalom mindenütt 
dajuároz a kisbirtokosok rovására. Ebben az 
irányban és a mit ebben a kérdésben még 
elmondani fogok, egyaltalaban nem agitálas 
a nagy birtok ellen, mert elvégre is ha meg 
győződésem szerint igaz is, hogy nem a nagy 
birtok a íentartója az állami életnek, és 
hogy a birtoknak egészséges megosz-
lása, arányos élvezete tartja fenn az al-
lami életet anyagilag a legbiztosabb 
fundamentumokon ; azonban az sem ta-
gadható, hogy a nagybirtoknak nagy idők 
és nagy körülmények közt megvan a maga 
nemzeti és hazaíias hivatása. Hogy ha ez 
becsületesen teljesítve van, az által csak az 
állam érdeke, az országnak a java érvénye-
sülhet. (Ugy van! a szélsőbaloldalon,) Tá-
vol van tehát tőlem még csak gondolatban 
is, a nagybirtok ellen való agitatió. En csak 
azért szólalok fel t. képviselőház, inéit a mi-
niszter ur maga ismetelten hangsúlyozta, 
hogy a kisbirtokosoknak védelmet, oltalmat 
és támogatást akar nyújtani; s a vízsza-
bályozási kérdés nagyon aikaiuias terroaum 
arra, hogy a t. miniszter ur ezen nemes, 
magasztos és.az egész nemzet hálájára méltó 
czélzatát érvényesíthesse. 

Rámutattam, hogy ha csak puszUn a 
földet veszem, 4 millió hold föld all az ár-
mentesitő társulatok kezelése alatt. 

De ne ezt a földet méltóztassék venni, 
mert ha egy katasztrófa történik, ez a íöld 
esetleg egy esztendei termését elveszti, de ha 
egy évig pihen, akkor az uj esztendő termése 
némi kártalanítást nyújt, tehát tulajdonkénen 
még egy évi termés sem vész el. Méltóztas-
sanak azonban azt venni, hogy a Tisza és 
mellékfolyói mentén ezen társulatoknak im-
már ártérfejlesztésileg bevont területébe 47 
nagy város, 375 község, uradalom és pus&ta 
esu 4 Va uiihio lakossal. Az országnak tehát 
egy jelentékeny része az, a mely területileg, 
a mely communitásával, a mely vagyonával, 
az ország egy negyed része az, a mely lélek-
számával vau érdekelve az ármentesítés kér-
désénél s iegíőképen a védelmi biztonság 
szempontjából. Meggyőződésem szerint abban 
a pillanatban, a mikor az árviz már nem a 
földeket fenyegeti elöntéssel, hanem városok 
és községek vannak veszélyeztetve, a lako-
soknak nemcsak existentiája, hanem egy da-
rab földön való maradhatasa is kétséges es 
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veszélyeztetve van, a vizszabályozás nem 
helyi é dek, hanem teljesen s föltétlenül ál-
lami érdeket képez, (Igaz! Ugy van! a szélső-
baloldalon) s mindaddig vízszabályozási mű-
veleteink egészséges alapon nem nyugszanak, 
mig az állani a maga részéről szigorúan és 
tárgyilagosan meghatározván a helyi érde-
keltség arányait, megterhelve az érdekeltséget 
úgy, a mint azt terhelni lehet, azon túl elő 
nem áll és azt mondja, hogy a további mun 
kálat, fentartás, védelem s a további költség 
mind az én leiadatomat k. pezi, (Helyeslés a 
szélsőbaloldalon) a vizszabályozás kérdése 
véglegesen szerintem csak ezen határvonalak, 
ezen alapelvek, s ezen igazságok szerint ren-
dezhetők közmegelégedésre, s az ország teljes 
megnyugvására. De, t. ház, ha veszem azt, 
hogy ezen 38 társulatnak, melynek keretébe 
tartoznak ezen területek, s melyek hivatva 
vannak az ország ezen nagy érdekét védjni 
és nagy veszély idején az esetleges kártala-
nítást nyújtani, évi fenlartási költsége pusz-
táu az administratióban 1,¿00,000 frtot igé-
nyel, tehát akkora összeget, a melynél na-
gyobbat a földmivelésügyi miiusterium sze-
mélyzete sem k ván, kérdezem a t. minist r 
úrtól, ki nagyon jól tudja, hogy mikor veszély 
van, nem a társulat az, mely teljes mérték 
ben helyt áll a védelem érdekében, hanem 
magának az allauinak kell egész erejével tá-
mogatást nyújtani a társulatok részére, hogy 
már maga ez a szempont nem teljesen indo-
kolttá és jogossá teszi-e azt, hogy a vizs/.a-
bályozások atlaniositásiuak kimondásával — 
természetes dolog, hogv ezt úgy értem- hogy 
a mai terhek terheljék a birtokos osztályt, 
az azután felmerülő terhek pedig terheljék 
a kincstárt — egyúttal az administratio és a 
fentartás is átvétessék a állam részére. Meg 
mondom miért tartom ezt fontos és nagy-
jelentőségű dolognak. Nekünk folyammérnöki 
hivatalaink vaunak mindenütt a vízszabályo-
zási társulatok mentén, melyek technikailag 
a társulatok legfőbb orgánumát képezik nem-
Csák, de ministeri rendelet, sőt törvény alap 
jan a társulatok ellenőrzése is, úgy az ad-
ministratio, mint a technika szempontjából, 

folyammérnöki hivatal utján történik. A 
folyammérnöki hivatalok költsége, ha jól em-
lékszem, 200 egynehány ezer Irtot igényel 
évenkint és ezt nem a Tisza és mellékfolyói 
mellére eső folyammérnöki nivatalok teszik 
ki mind. Hogyha ezen folyammérnöki hiva-
talok személyzetét a t. minister ur megkét-
szerezi, más oldalról pedig helyenkiut a vé-
delem szempontjából szaporítja, a költségek 
megkétszerezésével, esetleg megtiáromszoro-
zásaval, tehát 600,000 frt administrationalis 
és technikai költséggel a t. minister ur akkora 
apparatust képes beállítani, mely a társulatok 
administratioját sokkal egészségesebben, sok-
kai helyesebben, a veszély idején pedig egye-
dül helyesen és niztosan képes vezetni. Akkor 
még mindig megmaradna az ártéri birtokosok 
javara, a mint az általam kimutatott statisz-
tikai adatokbol kitűnik, az évi adininistratio-
nahs költség: körülbelül 600,000 frt, sőt ha 
a folyammérnöki költséget is a ¿00,000 frtot 
beveszem, ¿00,000 irt; és meri egy egész-
séges rendszer kereténen van vezetve az úgy-
nevezett befektetési és featartási költség sem 
fog igényelni évenkint á millió frtot, hanem 
annak csak jelentéktelen részét. 

En a magam részéről csak röviden, na-
gyobb vonásokban kívántául ezt a kérdést 
megérinteni, a t. minister ur mosolyogja az 
én felszólalásomat, hanem, ha egyszer egy 
ujgy catastropha lesz, a mely több oidairol 
fenyeget, mikor majd hadseregeket kell moz-
gositani, a mint én magam is civil ember lé-
temre hadseregek lelett rendelkeztem akkor, 
midőn árvizveszedeiem volt s csak ezen had-
seregek ̂ segítségé vei voltunk képesek a Tisza-
völgy egy részét a végpusztulastol megmen-
tem, akkor nem szoktunk mosolyogui a víz-
szabályozási kérdésekben felvetett ideák felett, 
s a béke idején, a nyugalom napjaiban, a 
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mikor veszély nem fenyeget bennünket, tűnik 
fel különösnek, hogy ha valaki eszmét vagy 
tervet hoz szőnyegre, napirendre. Pedig épen 
ez a baj vízszabályozási törvényeink egész 
vonalán. A t. minister ur nagyon jól tudja, 
hogy minden ilyen törvényalkotásunk nagy 
katastrófák után jött létre. Az 1876-iki ka-
tastrófa után az 1879-iki törvény, az 1881-iki 
katastrófa után pedig meghozatott az 1881-
iki, majd az 1884-iki törvény s igy történt 
ez végig az egész vonalon. Mikor nagy ka-
tastrofa, nagy veszedelem van és az emberek 
feljajdulnak, panaszkodnak, hogy el kell há-
rítani az országról a vészt, a ministerek, a 
törvényhozás trappgalopp törvényt alkotnak. 
E törvényt azonban béke idején kellene ko-
molyan és higgadtan megfontolni, (Helyeslés 
a szélsőbaloldalon) a mikor módjában van 
az országnek, az érdekelteknek, minden hoz-
záértő politikusnak és nem politikusnak a 
kérdés minden részletét alaposan megvitatva, 
oly törvényt alkotni, mely nemcsak pillanat-
nyilag, ad hoc, hanem messze időre terje-
dőleg kielégíti azoii nagy érdekeket, a me-
lyeknek képviseletéről e kérdésnél is szó van. 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon) Hogy az ál-
lam és a kormány már akkor, a mikor 
az 1884. XV. t.-czikket megalkotta — ha nem 
is egészében, de véggomiolatában — oda 
tendált, hogy a vizszabályozás állami feladatot 
is képez, ezt mutatja az 1884. XV. t.-cz. nek 
á3. §-a, a mely megállapítja azt a határt, 
a melyen tul a társulati terheltetéseknél az 
tllam segítségére jön a társulatnak. Neveze-
tesen kimondja a maximális terheltetés ará-
nyát megállapítva, hogy ha a társulat i.y össze-
gig van megterhelve, azontúl az állam fogja vi-
selni az összes ármentesitési költségeket. (He-
lyeslés a szélsőbalon.) Ismétlem, hogy már 
magában e szakaszban oda tendált a tör-
vényhozás, hwgy egy bizonyos határvonalon 
a vizszabályozás és ármentesítés teljesen és 
kizárólag állami feladatot képez. (Helyeslés 
a szélső baloldalon.) Ebben csak az a hiba, 
hogy itten a megterheltetés kérdésénél állítja 
fel a törvény az államnak feladatát, mert 
épen e rendelkezés nélkülözi azon nagy ál-
lami érdekeket, ama nagy socialis szempon-
tokat, a melyek a városok, községek és népek 
biztonsága szempontjából kizárólag és feltét-
lenül minden körülmények közt állami érdeket 
s állami tekintetet képviselnek. Nem pusztán 
íiscahs szempont az, t. Láz, a melyet én e 
kérdésnél vitatok, hanem ott, a hol a városok, 
községek és azok népének biztonsága forog 
szóban, az állam érdeke mentŐkarja eminens 
feladatot s elutasithatatlau kötelességet képez. 
(Helyeslés a szélsőbalon.) 

Nem akarom a vitát nyújtani s azért 
csak röviden kívántam rámutatni arra, hogy 
nnképen formulázom én lelkemben a viz-
szabályozás terén a kormányra és törvény-
hozásra háramló feladatot, ha azt akarjuk, 
nogy a vízszabályozási kérdéseknél jövőre 
minden kalamitás elkerültessék és hogy az 
előfordulható szerencsétlenségek esetében le-
gyen gazda, vagy valaki, a ki felelni fog 
nem csak erkölcsileg, de anyagilag is az elő-
fordulható károkért. Ennek mégis csak külön 
állami feladatot kell képezni, mert ha egy 
vidékét eiönt az árviz s a lakosoknak mene-
külniük kell a lakásaikból, akkor ott az ál-
lamnak kell lenni és nem a társulatnak s 
nem annak a kölcsönös biztosító szövetke-
zetnek, a melyre Papp Elek t. képviselő-
társam hivatkozott, kell a végső mentornak 
lennie. Mert ha annak a kölcsönös biztosító 
tarsulaluak a javár,a a terűlet után egy negyed, 
egy léi, vagy egy-két krajezárt kirónak is, 
ebből évenként bevehető 40.000 frt. En nem 
vagyok jó számító, de méltóztassék csak el-
képzelni, hogy ha csak Szegednek pusztu-
lását vesszük, hány száz esztendő kell ahhoz, 
nogy ebből az összegből a Szegedet ért 
oriasi katasztrófa következményét képező 
s*az és száz millió kárt helyre lehessen 
ailuani. ilyen remediumokhoz folyamodui a 
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nagy vízszabályozási kérdéseknél előfordul-
ható és minden tavaszon meg-megujulható 
óriási katasztrófákkal szembeu helyesnek és 
biztos megoldás' módnak nem tartom, (ügy 
van ! ügy van ! a szélsőbaloldalou), sőt 
igazságosnak sem tekinthetem, mert kérdem 
a t. háztól, hogy miféle ig zság voina abban, 
hogy épen azok az ármentesitő társulatok, 
melyek árvizveszedelem idején különben is 
ki vannak téve a legnagyobb erőfeszítések 
és áldozatok meghozatalának, köteleztessenek 
arra, hogy ha a Tisza mentén valami sze-
rencsétlenség történt, azt a Tisza mentén 
lafcó birtokos legyen hivatva akár enyhíteni, 
akár kipótolni. Ez már nem a helyi érde-
keltség, hanem ez teljesen és kizárólag az 
állam feladata. 

(E beszédet tér szűke miatt jövőre folytatjuk.) 

Helyi ós vegyes iiire*. 
— M i l l e n n i u m i ü n n e p s é g . A 

szentesi ev. ref. egyháztanács i. hó ió-án 
tartott ülésében tárgyalta. Kiss Áron püs-
pöknek a millennium alkalmából rendezendő 
iskolai ünnepségre vonatkozó — lapunkban 
már közölt — körlevelét. Az egyháztanács 
némi módosítással elfogadta a püspöki kör-
levélhez csatolt ünnepi programmot s egy-
szersmind elhatározta, hogv a május 9-en 
tartandó iskolai ünnepélyen résztvevő nö-
vendékeket az egyház költségén megven-
dégeli, s a presbitérium és az egyháztagok 
reszvetelével nagyszabású bankettet rendez. 
A költségekre az egyháztanács 500 frtot 
szavazott meg. Az ünnepség részletes prog-
rammját legközelebb közölni fogjuk. 

— K i b u j t a s z e g . Az a rut mani-
puláczió, meiyet Temesváry Antal és Bán-
falvi Lajos közösen cselekedtek, immár tel-
jesen le van leplezve. Ugy Temesváry, mint 
Bánfalvi nyilatkoztak, és egyik sem tagadja 
— amint hogy a bizonyítékokkal szemben 
hasztalan is tagadná — hogy pártunk meg-
bontására és megbuktatására szövetséget 
kötöttek. Tehát Temesváry és Bánfalvi 1 
Íme, a csodák korszaka még nem járt le ; 
mert ugyan ki hitte volna, hogy valamikor 
még ez a két hatalmas férfiú akarja a ke-
zébe ragadni Szentes város sorsának inté-
zését ? . . Ezzel a dologgal különben lapunk 
mai vezérczikkéöen foglalkozunk tüzete-
sebben. 

— T e m e s v á r y Anta l akcziója. 
Temesváry Antal, aki a szentesi 11-ik 48-as 
körnek ezidő szerint meg elnöke, f. hó 
16-án gyűlésre hivta össze a nevezett kör 
választmányát, amelynek tagjai között több 
városi képviselő van. A gyűlésen Temes-
váry fölolvasta a »Szentesi Lap« »Suba 
alatt« czimü czikkét, amely tudvalevőleg 
leleplezte azt az aknamunkát, amit Temes-
váry a pákuliczokkal szövetkezve megin 
ditott; s azután elmondta, hogy ő szívvel 
lélekkel Balogh János pártján van, s azt 
mindenkivel szemben föltetlenül támogatja; 
egyszersmind elitélőleg nyilatkozott a városi 
adminisztráczió mostani vezetéséről es föl-
kérte a választmányt, hogy Baloghjános pol-
gármesterjelőltsége mellett fogla jon állást 
Erre Keresztúri Tóth Ferencz nyíltan ki-
jelentette, hogy ő Balogh Jánost — aki 
képviselőségének ideje alatt sem politikai 
téren nem felelt meg a belé helyezett bi-
zalomnak, sem a város érdekeit elő nem 
mozdította — soha semmiféle téren támo 
gatni nem fogja, s indítványozta, hogy a 
válaszmány Balogh János polgármester je-
löltsége ellen nyilatkozzék. Többen szólot-
tak még hasonló értelemben a tárgyhoz, s 
azután e g y h a n g ú l a g elfogadták Keresz 
turi Tóth Ferencz índitványát. Az elnök 
ezen — reá nézve fölöttébb kényelmetlen 
helyzetben egyet fordított a kérdésen, s 
azt mondta, hogy ne beszéljenek hát Balogh 
János polgármesterségéről, hanem nyilatkoz-
zanak arról, hogy bizalommal vannak-e az 
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ő elnöki működése iránt? Erre aztán szin-
tén egyhangúlag azt az érthető választ 
adta a választmány, hogy addig viseltetik 
bizalommal Temesváry ur iránt, amig a 
p á r t z á s z l ó j á h o z hű l e s z . Az ülés 
után a nevezett kör oszlopos tagjai közül 
többen megjelentek Sima Ferencz ország-
gyűlési képviselőnél és kijelentették, hogy 
mihely a párt zöme elítéli Temesváry eljá-
rását, egy perczig se tünk meg őt a Il ik 
48-as kör elnöki székében.yMinthogy pedig 
ugy tudjuk, hogy az I-ső 48-as kör legkö-
zelebb kizárja keoeléből Temesváry Antalt, 
annálfogva biztosra vesszük, hogy a 11-ik 
48-as körben viselt elnöksegenek napjai 
meg vannak számlálva. 

— Millenniumi iaültetés. szentesi A kir. 
járásbíróság udvaran f. hó lö án délután o órakor 
ment végbe a millenniumi faültetés, nagy és előkelő 
közönség jelenleteben. ütt volt a bíróság szemely 
zetén kívül a vármegyei, városi és adóhivatali 
tisztikar testületileg, továbbá az ármentesitő 
iársulat, a különböző egyletek képviselői, az ügy-
védi kar és egyaltalab«n az inteliigenczia köréből 
igen sokan, Gaal Sándor járásbiro szép beszédben 
méltatta az ünnepélyes aktust, s aztan a dalegylet 
elénekelte a szozatoi és a himnuszt, miközben meg-
történt az emlékfák elültetése, s azzal a közönség 
szétoszlott. 

A szegedi képviselő választás sorsa 
immár eldöntöttnek tekinthető. Polczner Jenő ugyanis 
elvállalta a jelöltseget, s minden valószínűség sze-
rint egyhangúlag fog megválasztatni. 

— Egyházmegyei közgyűlés. A békés-
banati ev. ref. egyházmegye t. üo üo-án tartja meg 
tavaszi rendes közgyűlését Kikiadan. E közgyűlésen 
a szentesi ev. ref. egyhazat Geröcz Lajos lehesz. 
Sima Ferencz tőgondnok, dr. Filó Tihamér egyházi 
ügyész és dr. Szanthó Lajos presbiter képviselik. 

— A szegvári elmegyógyintézet ügye-
ben Budapesten jart küldöttség togadtaiasaról tél-
hivatalosan jelentik, hogy a belügyminiszter mind-
össze annyit valaszult a küldöttségnél, hogy „még nem 
tanulmanyozhatta át a kiküldött szakbizottság vete-
ményes jelentését es így hatarozottan semmitse 
mondhat, de biztosítja a varmegyét és a szegvaria-
kat, hogy az ügy iránt teljes jóindulattal van es a 
lehetőség szerint figyelembe veszi ohajiasukat,. A 
küldöttségét ez a sovány valasz — mint a feímva-
talos szócső megjegyzi — nagy megelegedessel töl-
tötte el. 

— Elő-kiallitas. A szentesi iparosok aital 
millenniumi országos kiallitasra készített targyak-

nól a kiállítás helyi bizottsaga elő-kiallitast rende-
zett f. ho 11. és li,-én a kurczantuii városi épület-
ben Tudósítónk jeleutése szerint az eló-kiallitad 
annyiban nem sikerült, hogy az iparosok közül csak 
kevesen keszitették még el az országos kiállításra 
szant.targyaikat; de különben ez a csonka elő-kiállítás 
is bebizonyította, hogy a szentesi kisipar a fejlettség-
nek magas fokán all. Az elö-kialiitas tárgyai közül 
altalános tetszést arattak: Hajdú János vasekei. Bo-
kor Lajos kocsija, ifjú Szathmári Pal könyvszekrényé, 
Mateffy Antal lábbeli készitményei, Szalay István, 
Piti Tamas, Demeter Imre szabók öltönyei, Bajkai 
San ior és Kubin Pál takácsok vasznai, Térjek János 
bundaja, Zsoldos Ferencz tégiaja és cserepei. 

— A legyencz gondoskodása. Kendi 
István aradi tegyencz, azzal a keretemmel fordult a 
helybeli rkapitauyi hivatalhoz, hogy itt lakó szülei 
anyagi helyzetének kipuhatolasa czeijabol a vizsga-
latot inditson meg. A kapitanysag teljesíteni is fogja 
a különös kívánságot, KereliuezÖ azt hozza fel ké-
relme inditóokaul, hogyha talan ra volnának szülei 
szorulva küldene nekik a fegyházból tíz forintot. 

— Kossz csontok. Kiss Szabó Lajos és 
Urbán János 11—12 eves vásott tiukat a hatosag 
az aszódi javító intézetbe küldte, hogy ott faragja-
nak belőlük jóravaló embereket, ha lehet. Kis Sz. 
Lajos ott is maradt, de Úrban Jánost egyelőre visz-
szautasitotta a javitó intezet igazgatosaga, mert a 
tólvetelre vonatkozó iratok meg nem erkeztek le a 
belügyminisztériumtól. 

— Elhullott sertések. Héjjá Imrének kis-
tökén 2, Berkes Janosiiak derekegyhazi oldalon levő 
tanyajan pedig lü drb sertése elpusztult. A rendőr-
kapitányság szeleskörü vizsgalatot inditott, mert 
alapos a gyanú, hogy ismét a ragályos sertés vesz 
tünetei forognak tenn. 

— Tolonczolás. A helybeli rendőrség Szlo-
dicska István mindszenti köteles tanonezot, aki gaz-
dájától elszökött — csavargas miatt letartóztatta 
és Mindszentre hazatolonczollatta. 

— Körözés. A rendőrkapitánsag Sircsák 
Erzsébetet örökösödési ügyben keresi. 

46. 

— Rózsa Sándor czimborája. Pécsett a 
napokban egyik éjjel nagy riadalmat okozott egy 
ember, aki befurakodott Szombat Fülöp bányász 
házába és azt állítja ott magáról, hogy ő a Rózsa Sán-
dor czimborá je. Az éjjel történt, hogy Szombatné 
kiment az udvarra, hogy elzária a kamara ajtaját 
Nagy remületére egy embert talált ott, aki a lisztes 
zsákok között bujkált. Az asszony zajt csapott, né-
pet csődített össze és akkor előfogták a betolakodott 
férfiút, akiről természetesen azt hitték, hogy lopni 
jött. Ámde ekkepen magyarázta jövetele czélját: 

Emh'rhust akarok enni! £n vagyok a 
Hózsa Sándor czimborája, Azé u hires betyáré, 
tudják . . . De h.lt miközúk maguknak ahhoz, hogy 
ki vagyok folytatta dühösen. 

A lakók összenéztek és azt hitték, hogy a 
tolvaj őrültséget szimulál, nehogy hurokra kerüljön. 
Vétfre megérkeztek a rendőrök. Ezeknek örült csak 
meg igazan Hózsa Sándor czimborája. 

— Szervusztok gyerekek! Ugye e megyünk 
sört inni ? Fizetek, én tizetek, százezer torintom van 
a takarékpénztárban. 

Pénzelő kedve daczára azonban a rendőrök 
megakadályoztak. Halas (Király; Istvánnak hivják a 
szegény elmebeteget, aki koronként rémületbe ejti 
a pécsieket ilyen jelenetekkel, de ennek daczára nem 
találnak helyet a számára semmiféle tébolydában. 

— Hiteliagyott keresztyén. Akadt ismét 
olyan ember, olyan keresztyén, a ki igenybe vette 
az uj törvény engedélyét, s áttért a zsidó vallásra. 
Szeverényi János patvarczi kovácsmester ez a hite-
hagyott, a ki a napokban egy özvegy zsidóasszonyt 
vett feleségül. Az asszony azonban csak oly feltétel 
mellett ment hozzá, ha áttér a zsidó vallasra. Sze-
verényinek nagy oka lehetett e házasság megkötésére, 
mert teljesesitette a feltételt s a zsidó vallás szi-
g o r ú r í t u s a szerint srerencsésen meg is történt. 

— Borzasztó szerencsétlenség történt, 
mint a Kel. E"t.-nek Várnából jehntik, az istentisz-
telet alatt az ottani szent arkangyal templomban. 
A templomban tüz ütött ki. minek folytan rémületes 
tolongás keletkezett, melyben 25 ember életét 
vesztette. 

— Ösztöndíj külföldi tanulinányutra. 
A pesti magyar kereskedelmi b.vnk alapítványából 
a kereskedelemügyi miniszter ur egy külföldi tanul-
mányútra 678 frt ösztöndijat tűzvén ki vegsett 
kereskedelmi akadémiai tanulok részére, a szegedi 
kereskedelmi és iparkamara, melyhez a pályázatok 
április 30-ig benyújtandók, a miniszter ujabo érte-
sitese alapján közli, hogy az ösztöndíjra különbség 
nélkül m i n d e n f e l s ő k e r e s k e d e l m i iskola 
végzett növendékei pályázhatnak. 

— Határvám törvények és szabályok. 
A szegedi kereskedelmi es iparkamara köztese sze-
rint a pénzügyminiszter, miután a Pénzügyi tör-
vények es Szabalyok hivatalos összeállításának a 
, Hat árvá tnjö vedék• -ről szóló, 1874 évben kiadott 
tüzetében foglalt hatarozatok a vámügynek ezen idő 
bekövetkezett nagymérvű tejlődésónél esehhez képest 
az azokon eszközölt számos és jelentékeny módo-
sításnál fogva nagy részben elavultaknak tekintendők 
és így az erdekeit tájékoztatására többé nem alkal-

i inasak. Tursény Adolf miniszteri tanácsost és fő-
vámigazgatót felhatalmazta, miszerint a jelenleg 
ervényes hatarvám törvényeket és szabályokat 
összegyűjtvén, azokat sajat neve alatt adja ki. Az 
ezen felhatalmazás alapján készült és mintegy 
40 —45 ívre terjedő uiű, mely ugy az érvényben 
levő vamtörvéuyek és határo .manyok, mint a fönn-
álló vam és kereskedelmi szerződésekben foglalt 
megállapodások iránt biztos tájékozást fog nyújtani, 
uiár sajtó alatt van és f. e. április vagy május ha-
vaban az előüzetőknek megküldhető lesz. A mű ara 
fűzve 10 korona. A munka mindazon hivatalos 
közegek és maganosok szamára kik vámkezelési 
ügyekkel foglalkoznak, vagy ezek tekintetében meg-
felelő tájékozást szerezni óhajtanak, hasznos segéd-
eszközül fog szolgaim. Az előfizetés közvetlenül a 
mű szerzőjénél (Budapest, Fővámház) eszközölhető. 

— Gyűjtő iv a millenniumi zászlóra (o.) 
C s o n g r á d k ö z s é g ivén: Csongrád község ló 
frt 80, Soülya Gyula, Pirosa István, Holzer Adolf, 
Szabó Sándor, Kovács Lajos, Mateffy Kálmán, dr. 
Buck Hermán, Szendrői László, Vlader Sándor, dr. 
Bojnitzer, Mihalek, Sordovány János Baghi, Bagosi 
József, Ludrovai Tóth István, Szabó Imre 1—1 frt. 
Kucseri Ferencz, Pintér Ferencz, Kraxner Jenő, 
Binét Sámuel, Lilentlial Emil, Draskovits D., Dras 
kovits L, Lampel Fülöp, Sárossy Mici, Nigrini, ifj. 
Lászlófi, Fekete László, Varadi Jakab, Rozenberg 
Edené, Szőke Gyula, Gittingtr Lajos, Tekulics János, 
Zora Gy., Baéty István, Kammerer Pál, Csejtei 
Lajos, Ors/.ag, Fekete Józset, Fekete, N. N., Weis 
Tivadar, Farsang István, Halász Ignácz 50—50 kr., 
Bogyo, Szép József oO -30 kr., Szőke István, N. N., 
Schwarz, Hacker Mátyás, Forgó Gergely, Kaszanicky 
D., K. József, Heringer Gábor 20- 20 kr. Összesen 
50 trt. - a. (folytatás.) G ö m b ö s Lászloné ós 
R e 1 s Samuné úrnők ivén : özv. Dózsa Károlynó, 
Sonuenfeld Sámuelné 1 frt. Előbbi gyűjtéssel együtt 
a végösszeg : ¿8 frt 85 kr. — 7. (tolytatás.) Aradi 
Kálmán né és H ó d y Paine urnök iven : N egy vén-
nyolc zas 18 krt. Előbbi gyűjtéssel együtt a végösszeg : 



»1. SZENTESI LAP 
48 frt 48 kr. — 10. Csany község ivén: Elöljáróság 5 
frt Szluha Józsefné, D. Vincze József, dr Benedek Jó. 
zsef 1—1 frt. Hacker József 50 kr. 8 frt 
60 kr. — 11 D o r o z s ma k ö z s é g ivén: Elöl-
járóság 5 frt. Jeroey Zoltánné 3 frt. Nagy Zaknr 
2 frt. Tajthy Ferencz. Tajtby Kálmán. Hurgerbtig. 
Balázs Márton. Zádory Károlyné. 1 — 1 frt. Zádorv 
Lajosné. Wéberdenek Benke Nándor. Tóth Illés. 
Adler Barnát. Rácz Károly 50 - 5 0 kr. Varga János. 
Dudás Béla 20—20 kr. összesen 18 frt. 40 kr. 
— 12. D e r e k e h á z a k ö z s é g ivén: Előliárósájr 
5 frt. Jurenák Imréné 2 frt. Matolay. Matolayné. 
Varga Józsefné. Klasz József. Klaszné. Baicsi Gábor. 
Gelley Antal. Drágfi Iványos Miklósné. D ószephy 
Jóssef Gicaatricis Béla. Faragó Sándor 1 — 1 frt. 
Deutsch Manó Iványos Jolánka 50 - 50 kr. öss*e-
sen 21 frt — 13. S ö v é n y h á z a k ö z s é g ivén: 
Elöljáróság 10 frt. Lányi Józsefné. Rácz Ignáczné. 
Illés Jenőné. Vedres Istvanné. Kőrösy Józsefné. Basa 
Kálmán. Steingaszner Mari. Basa József. Piti 
Istvánné. Csikós Jánosné. 1—1 frt. Szomolánvi 
Bertalan. Szúcs Istvánné. Michler Antalné, Ancyán 
Zoltánné. Göresz Péterné 50—50 kr. Összesen 22 
frt 50 kr. — 8. (folytatás.) P é n z t á r n o k h o z 
küldött adományok : Abafy Ferenczné. Simon Edéné 
Mujosr Ágoston 50 —50 kr. Előbbi k-mulatás összege 
4 frt 20 kr. összesen 5 frt VO kr. S z a 1 a y 
I s tván , nöegyl. pénztárnok. 

46. 3>ttii. 
Csongrád vármegye a'ispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 

Gőzhajózás a Tiszán. 
Érvényes 18%. márczius 29-től. 

Péntek kivételével naponként: 
C s o n g r á d — S z e g e d 

Csongrádról indul 5 órakor, reggel. 
Szentesről . 5 óra 35 perez, regtel. 
Csí> nyról . 6 , 20 , , 
Mindszentről , 6 , 45 , , 
Algyőröl . 8 . 10 , 
Szegedre érkezik 9 órakor, délelőtt. 

S z e g e d — Csongrád . 
Szegedről indul 2 óra 30 perez délután. 
Algyőröl . 3 , 40 t 
Mindszentről , 5 , 30 , , 
Csanyról , 6 , 10 , este. 
Szentesről . 7 „ 10 . 
Csongrádra érk. 7 , 45 , , 

S z o l n o k — S z e n t e s 
Szolnokról indul 1 óra 30 perez, délután. 
T.-Várkonyról . 2 , 20 , 
T.-Vezsenyről , 2 . 40 , , 
Ó-és Üj-Kécskéről , 4 , 10 . 
T.-Kürth Inokáról 
T.-Ughról 
Csongrádról 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n 4675 896. 

I M A E G I T - C R É M E g 
ü hírneves. elegá..« Uolgvek á l u l * 
Q ar crórne (nem »ir«s k e n i c s ) rövid lel« alatt ^ Y ifjilj» "ÍP"' " ar.tot, eltávolít u «0«- - . .. 
0 ^ ^ «iBíenMmü b«.ti«utun.ágou v Szentes rendezett tanácsu városnál az 

Eirxeilűli sxer »zt'plö majfol 'ok, patt*- Ai . J B H L n á . o k ; b f l r . t k . ( . i t e « « r ) ellen. B á « a i . t o . U Jggg XXII. t .cz 69. §- értelmében egyes 
batáoa abbau rejl k. l.ogv a b«rre kenve fl 1 o o v ö . . . . . .z áiui r-ft»«. «elvétetik é. •> oko.M a.on m t S Z V i s eők megbízatása a f évi máius hó-

Oc.odás átalakuláat, bogy szeplővel vagy O , , ^ . . . . c i A' 

n̂ foit.-kkai tel jenen fedett ar« 3-4 nap ~ ^an |ejárván, az alantirt s a f. évi május 
alatt alabáitrom fehói ró lw»«. •> ' . . , . . . . . , , , J í r 

Mivei nem «.iro. - nappal u *ikai A' hóban tartandó tisztuiitó széken betöltedo 
ZCpÍ, r7metü^0^r. "lrb?tt * következő tiszti állásokra pályázatot hirdetek : 
u l ^ u Z T f ^ Z 0 1. évi 2000 frttal javadalmazott pol-

0® / v y ^ v f — 
FÖLDES KELEMEN Kyógy*r.ertára, - pénzügyi tanácsnok, h. polgármes-

Q Aradon, Deák Kerencz-utcza i'. .z. r>J r ©J * ® 
Q FírakUr >ZENTESEN : ÜOmböa L f wtló urnái. »-10 Q teH állásra J 

Maryxt-Mlqypor jener, " V "" ; 
créme színben ára 60 kr. - Margit- A gArmesteri állásra ; 
fogpép 50 kr. ^ ^ é v i gQQ f r t t a l javadalmazott jog-
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FEHER i ADOLF 
BÖR és CZIPŐ - FELSŐRÉSZEK GYÁRI RAKTÁRA 

zzzz: nagyban és kicsinyben n z = 
BUDAPEST, 

VIII, kerepe«i-út 4 9 
Naey raktár mindennemű 

b ő r ö k , 

CZIPÉS2-KELLÉKEK 
és s a j á t hész i tményü 

czipő-felsörészekból, 
Nagy képes árjegyzékem most jelent rreg 
melyet kívánatra bérmentve küldők, egyszersmind 
mindazon, a kiállítás alkalmával feljövendő czi 
pész- és csizmadia mester uraknak ajánlom bőr-

raktáromat megtekintésre. 2 - 10 
Megrendelések postán és vasúton csakis utánvél 

mellett azonnal eszközöltetnek. 

2 
2 
4 
5 
5 
6 este. 

iO 
40 

Szentesre érkezik 7 , 10 
S z e n t e s - Szo lnok . 

Szentesről indul 3 óra 30 perez, reggel. 

jOOCXXXXXXXXXXXXXXXA 
X 
X 

Csongrádról 
T.-Ughról 
T.-Kürth-lnokáról 
Ó- és Uj-Kécskéről 
T.-Veisenyről 
T.-Várkonyról 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

15 
45 
20 
10 
45 
05 

Szolnokra érkezik 10 „ — 
délelőtt. 

I t a l á r j e g y z é k . 

Alulírott tisztelettel tudatom Szentes 
város nagyérdemű közönségét, hogy Gömbös 
László gyógyszerész ur házában levő ital-
mérési üzletemben a következő árak mellett 
a legjobb minőségű borok, mindennemű pá-
linka, kitűnő gyógy-cognacok és első rendű 
kőbányai Dréher-féle sört szolid árak mellett 
pontosan kiszolgálok. 

B o r o k Ara: 
Villányi vörös bor literje 60 kr. 

, Risling , 50 , 
„ Siller uj bor „ 40 , 
„ Fehér asztali ó bor 40 „ 

Csongrádi uj bor 36 „ 
P á l i n k a á r a k : 

Szerémi ó szilvórium literje 1 frt 20 kr. 
, uj szilvórium „ 

Kis Qstön főtt baraczk , 
, . „ törköly „ 
» » » szilva „ 

Gabona pálinka 

R é p a m a g 
oberndorfi sárga, ismert kitűnő faj 

tiszta minőségben 100 kilónként 
2 4 frtérfc. 

Székely-tengeri 
legkorábban érő, 100 kilónként 

10 for in tér t . 
A vételár előzetes beküldésével . _ 

X szemben bármely Dunáninueni magyar X 
X állomásra zsákostól bérmentve szál- X 
X littatik 100 kilón felüli mennyiségben X 
X G - X ó f T e l e l j ü r v é d £ 

drassói uradalma által, u. p. Koncza. O 

B X 

g 
X 
X 
§ 
X 

X 
X 
X g 
§ 
X 
X 

500 kilón felüli vevőknek nagy en- y 
gedmény. Q 

Továbbá kapható arankamentes ^ 

3. évi 700 frttal javadalmazott, gaz-
dászati és háztartási tanácsnoki állásra ; 

4. évi 700 frttal javadalmazott adó-
ügyi tanácsnoki állásra ; 

5. évi 700 frttal javadalmazott ipar-
ügyi tanácsnoki s egyszersmind községi birói 
állásra ; 

6. évi 1000 frttal jav dalra ^zott ügyé-
szi állásra; 

7. évi 1000 frttal javadalmazott mér-
nöki állásra; 

8. évi 800 frttal javadalmazott árva-
széki I. ülnöki h. elnöki állásra; 

9. évi 700 frttal javadalmazott árva-
széki Il-od ülnöki állásra; 

10. évi 800 frttal javadalmazott adó-
pénztárnoki állásra; 

11. egyenként évi 700 frttal javadal-
mazott főszámvevői, közpénztárnoki, árva-
pénztárnoki. birtoknyilvántartói állásra; 

12. egye ként évi 500 frttal javadal-
mazott közpénztári adópénztári és árvapénz-
tári, ellenőri, továbbá közgyámi, levéltárnoki 
és mértékhitelesítői egyszersmind kapitányi 
Írnoki állásra ; 

13. évi 400 frttal javadalmazott segéd 
adótiszti állásra; 

14 évi 600 frttal javadalmazott alka-
pitányi állásaa; végül 

15. évi 300 frttal javadalmazott jog-
gyakornoki állásra. 

Felhívom mindazokat, kik ezen tiszti ál-
lások valamelyikét elnyerni kívánják, hogy 
képesítettségüket s erkölcsi magaviseletüket 
igazoló okmányokkal kellően felszerelt pá-
lyázati kérvényüket f. évi april hó 25-ik 
napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújt-
sák be. 

Elkésetten beérkező pályázati kérvénye-
ket figyelembe venni nem fogok. 

Szentes, 1896. april 7. 
Dr« Csató Z s i g m o n d , 

3—3 alispán. 

i n c z e r u a , nagyszemü lencse, faj- ^ 
Q borok, tenyészállatok, tölgyfa-kerités A 
Q oszlopok. ó—10 x W O ív y 
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E l a d ó f ö l d . 
C s e n d e s S á n d o r örököseinek fábiáni 
2 5 h o l d f ö l d j e t a n y a é p ü l e t t e l együtt 
örök áron eladó. Értekezhetni II. t. 123. sz. a. 

1 , 20 
1 . -
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A n. é. közönség becses pártfogását kérve 
maradok tisztelettel 

3 - 3 TARNÓCZI JÁNOS. 

Q U Ö Q O Ü O v e r s e n y t f a l s z á i r i i y s i l V L i i l ^ I Q U O O O O O 
or ' 1 - 2 Milennium! 

N e m z e t i z á s z l ó k ! 
A iiin. mliiihzterium által helyesnek elismert cziinerrel ellátva, varrón nélkül . 

Tartós, színét még esőben sem hagyó, tiszta 
gyapjukelméből, magyar országos czimerrel el-

200 cm. hosszú. 
300 , 
400 . 
500 . 
600 , 
800 . 

1000 . 
1100 . 

94 cm. széles 
105 , . 
145 , . 
145 . . 
170 , , 
170 . § 
170 . . 
170 , . 

Könnyű, színét még esőben sem hagyó, 
gyapjukelméből, akár országos, akár egyesitett 
állami czimerrel ellátva két szép nemzeti bojt-

léteznek. tal, rud nélkül : 
11.5U 200 cm. hosszú 90 cm. széles 350 
16 . - 300 , 90 „ • 4 50 
25.75 300 . 100 . t 5.25 
2« 75 400 . 144 , • 10.-
38 - 500 , 144 , * 1275 
45 . - 600 . 144 . • 15 -
52.25 800 , . 144 . t 19.— 
59.50 1200 , 14i . • 20 . -

Kégi zászlóra felvarható kész magyar országos czjmerek könnyű gyapjukelmén darabon-
ként 1 frtba kerülnek. — Viszont eladóknak, valamint nagyobb mennyiség vá-
sárlásánál tetemes árengedmény. T A U S K Y J F I A I , Pozsonyban 
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O O Q O O O Q M i n d e n v e r s e n y t t u l e z á r n y a l u n h : I Q O Q O O O O 
Siratta, 1896, Nyomatat! t kiadótulajdonos: ,Szentesi elaő könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján. 




