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Osztrák egyesült államok. 
Most, hogy a reichrath ismét kísérletet 

tesz Bécsben, tudna-e parlamentáris módon 
tanácskozni Ausztria ügyeiről, ismét aktuá-
lissá lett az ifjú csehek vezérének dr. Kaf-
Unnak a delegácziókban tett az az indít-
ványa, hogy föl kell hagyni az eddigi rend 
szerrel a teljes és tökéletes automoniát kell 
adni Ausztria minden tartományának. £ sze-
rint Ausztria államai körülbelül olyan viszony-
ban lennének egymáshoz, mint a minő vi-
szony ma fennáll Ausztria és Magyarország 
között, s az egészet elneveznék dr. Kaftán 
terve szerint .osztrák egyesült államoknak.' 

A terv nem is rosz, mint a minő kivi-
hetetlen. A reischrath bizonyára nagyon ke-
véa ideig fog békésen együtt maradni, s 
azétmegy ismét a nélkül, hogy valamit hatá-
rozott 'volna. A széthúzás, a gyűlölködés 
Ausztriában ma oly nagy, hogy az egész 
nép készebb elveszíteni alkotmányát, mint-
sem hogy egyezkedjék. A németek nem en-
gednek egy hajszálnyit sem a szlávoknak, a 
a szlávok nem engednek németeknek. Mind-
egyik a végsőkig küzd a hegemoniárt, az 
egyik azt akarja hogy szláv legyen Ausztria, 
a másik meg azt, hogy a német legyen. Ha 
német lesz . akitor a lerméazet öröjt törvé-
nyei azerint a német Ausztria mindig a nagy 

német birodalomhoz fog húzni, ha pedig 
szláv lesz, akkor kitárja kapuit az orosz és 
délszláv befolyás előtt s megsemmisítéssel 
fenyegeti mindazokat, a kik e két áramlat 
közé kerülnek. 

Ezért tudja magát nehezen elhatározni 
a döntésre az udvar is, meg a bécsi kor-
mány is — és ezért tűnik fel tetszetősnek dr. 
Kaftán indítványa, hogy önkormáuyzatott kell 
adni a tartományoknak. A tkor a beisŐ béke leg-
alább helyreállana, s a csehek lengyelek, ruthé-
nek nem panaszkodnának, hogy nekik olyan 
törvényszék előtt kell pereskedniük, a melynek 
nyelvéből egy szót sem értenek, s viszont a 
németek nem siránkoznának, hogy a minden 
megfontolás nélkül kiadott nyelvrendelet egyes 
német területeken is cseh-uiorva hivatalos 
nvelvet állapit meg. A nemzetiségek tavaly 
Prágában vívtak csatákat egymással, most 
Gráczban állnak szemközt a németek a szlá-
vokkal. Egyszóval a helyzet nagyon szomorú 
Ausztriában. Ausztriában azonban a kor-
mányok nem alkusznak soha, csak mikor 

' már minden veszve van. Semmi engedékeny-
ségre nem hajlandók, inkább vért ontanak a 
forradalmat szítanak, de nem alkudoznak. 
Mikor azután nagy vereséget szenvednek, 

' akkor egyezkednek, s megadják kétszereséi 
annak, aminek megtagadasaval forradalmat 
szítottak. Ez a szisztéma Ausztriában már 

JL JSZElTfiSI UJT M&GZAJL 

Osztrolenka véres csillaga. 
(íüijuiai .) 

Bem apó erezszobra, melyet a nemzet bálás 
kegyelete emelt s a lengyel egyetemi ifjúság küldött-
ségének jelenléteben leplezett le, ott áll a székely-
ség fővárosában, Marosvásárhely tóterén, tehát a 
legmeltóhb helyen, mert hiszen a vas-siivü es aczel-
karu szekelyek segítségévéi vívta Bem apó leghíre-
sebb csatait. — E körképén pedig a festő ecsetje 
örökítette meg legnagyobb diadalanak egyik emle-
kezetes pillanatában: a mint regi ellenségeivel, az 
oroazokkal szállott szemba. A lengyel hős alakját 
lengyel festő, maga Styka Jan, vetette vaszonra s 
az ö lembergi mütermebju készült az egesz kórkép, 
a fentebb említett magyar íÍSIÓSÖJ kivúi több tehet-
séges lengyei testő közreinükö^esevei; így e körkép 
nem csak tárgyinál, de leknikai kiviteleuel fogva is 
megújította a regi lengyel-magyar baratsagJt. 

A medgyesi országút magaslatan lat.uk B-m 
apót és táborkarát, kik mindannyian nagy figyelem-
mel kísérik a csata folyamat. Bem apo pompás mé-
nén ül, ezürke köpenyegebe burkolózva. Lovag-os 
torát, meiylyel a vízakna dévai ütközetben az agyúit 
elfoglaló osztrák vadaszokat megkorbácsolta s agyúit 
tőlük visszavette, mereven szorítja megsebzett jobb 
jaban s laihaio gyönyörrel és megelégedesse! nézi 
a kaszas székelyeknek a köhid ellen miezelt vakmerő 
rohamat. Buouyara eszebe jutott ekkor az ősz ve-
zernek az osztrolenkai csata, midőn par agyujavai 
4 ora hosszat vedle uz oius.uk ei.eu uz oa Iroluua«. 
hidat s kivívta az .osztrolenkai hó»- nevet. A ve 

zér előtt huszár-tiombitas alt gyalog, ügyelve a ra-
jongásig szeretett ősz vezer minden mozdulatára s 
várva annak utasításait. 

A vezér mögött a taborkar fenyes csoportozata 
ád. Ott látjuk a ma is eiő Czetz János ezredest, a 
vezérkar főnöket, ki nyergében előrehajol s sas-sze-
mekkel figyeli az eáien&eg hadaliasat es minden moz-
dulatait. Czetz János ezredes e napon annyi jelet 
adta vezéri ügyességének, hogy Bem apo tábornokká 
léptette elő s kitüntetésül rajízta a másik hűtlen 
szász varosnak, Brassónak bevételei. A vezérkari 
főnök mögött a pcinpas diszmagyarba öltözött Dobai 
József kormánybiztos lathato, mellette a zaszloUrto 
huszár, hátul Zarziczki szazados, a lengyel légió pa-
rancsnoka, lengyei uhianus egyenruhában, (az uhla-
nus egyenruhát és uhianusait is az osztrákoktol 
hozta inagaval), majd egy nem regen elhunyt ked-
ves ismerősünkre akadunk: gróf Teleki Sándorrá, 
ki jobbját szeme elé tartva, a távolba nez; még 
ekkor persze gróf Teleki Sándor delczeg fiatal em-
ber volt, termelen megieszü. A kavebarna atilla, 
egészen más kepet mutat e csoportban, mint mi-
dőm üebreczeuben a ,Kis Pipa*-ban poharazgat-
tunk vele, hallgatva elbeszeieseit a szabadsagharcz 
nagy napjaiból; Teleki közelebeu lathatók: Hra-
bovszky, b. Kemény Farkas, Pünkősti s.-tiszt, egy 
bécsi légionárius, lövegen a halaifejjel. 

A tábor kartól balra Bamaek híres tüzéréi dol-
goznak. Ualaltokádó ágyúik csakhamar elhallgattat-
jak az orosz ütegeket. Távolabb a honvedek tama-
dásra készülnek. 

A Krumm-patak feletti kőhidat kaszás szoke-
lyck ostromolják s veres harezba keverednek az 
oros? gyalogságiul. Batrau törnek eiőíe a székelyeit, 
nem törődve azzal hogy az oroszok puikaguiyoaaai 

régóta uralkodik s Au.ziria tönkrejutását en-
nek a szisztémának tulajdoníthatja. Való-
színűleg így lesz most is, hogy Kaftán pro-
poziczióit az udvar és az osztrák kormány 
ha most elfogadná, akkor a béke helyreállana, 
de nem fogadja el megvárja, inig a nem-
zetiségek közötti gyűlölet vérontásokbau fog 
kitörni s azutáu kezdi a nemzetiségeket bé-
kitgetni. 

A bókités ma meglehetősen nehéz, mert 
a békítőnek nem volna semmi biztos táma-
sza. Nincsen olyan központja a monarchiá-
nak, a hova állva, könnyen el lehetne bánni 
a többi részekkel. Ausztriának nincs olyan 
része, a hova ha kouczentrálnának minden 
hatalmat, az egész Ausztria fel ne billenne. 
Nem lehet a némeiekre támaszkodui, mert 
akkor a csehek, lengyelek, ruthének, vendek, 
morvák és iszlriaiak ellenségek s nem lehet 
a szlavónra támaszkodni, mert ez ellenkezik 
a diuasztia hagyomáuyaival, érzületével s a 
monarchia külpolitikai érdekeivel. Egyszóval 
a békitgetést meg se kísérlik, hanem minden 
féle erőszakossággal, az alkotmány megcsor-
bításával s már-már fölfüggesztósével igye-
keznek legalább a mai állapotot fönntartani 
adiig, a mig lehet. 

Bezzeg jó voina most, ha a monarchia 
súlypontja ott volna abban az országban, 
mely számban, erőben, történelmi hagyomá-

s szuronyokaal tagadjak okit. A Kiegyenesített kasza 
is jo fegyver, csak bátor es izmos kez forgassa, lm*, 
a hidat védő oroszok maris ingadoznak. A széke-
lyek közé az orszagutra bomba csap le, leterítvén 
sok bátor harezoát, de a szekelyek annai nagyobb 
haiczi dühvel es elszántsággá! vetik magukat az 
oroszokra. Ez a képnek a legmozgalmasabb jelenete. 
Szeműn* eiőtt tolj a harcz, ugy tetszik, mintha 
vaiósagban látnék, a mint székelyek és oroszok .egy-
mást fene bubán emesztik", csak a csalakiailasokat 
nem halijuk, pedig ott vagyunk a harcz kellő köze-
pén . . . Az útfélen, hol az öldöklő hircz foly, a 
Megváltó keresztje ali, ágyúgolyóktól megronga va. 
Nyugalmat cs«k e kereszt mutat, minden egy eb 
mozog e kepeu. Az orszagutra felkapaszkodó szeke-
lyek, a mint megpillantják Bjin apot, örömrivalgás-
ban törnek ki, kucsmaisat leugelik feleje, azután 
sietnek a híd fele, a többiek nyomaban, a hol a 
halai gyilkos aratást tart. 

Az oroszokai azonban mas oldalról is kémé-
nyén szorougaijak. A rendes honvédcsapatok oldal-
ról lamadjak meg őket, golyóval es szurony nyal; 
a városi reten at uj orosz c»apatok vonulnak ki a 
váro&bol, kikkel azonnal szembe szail a lengyel 
származású Dunkovszky őrnagy altal vezényelt hon-
védzászlóalj s előre látható, hogy e ponton is visz-
szaverik az oroszoaat. 

Siaryatin orosz ezredes egy fás magaslatról 
uezi a küzdelmet, mely szamara diadalt hozni nem 
fog, mert Bem apóban emberere taialt. Skaryatin 
is bátor katona, büszkesége az orosz hadseregnek, 
mely ősziutón fajlalta a nagy veszteseget, midőn 
kesönb a segesvári csatában, Bem apo egy ágyugo* 
lyóval leterítette a lováról. 

(Folyt, köv.) 



b Z E N T E S l L A P 

iirokban, az ^ y o . jogok r e j t e t « ^ ; m * * * 
ben — s egy kis szabadság m illett vagyon- ,>|rjök holnap délelőtt tíz órára tűzte ki B 
bau is — legerősebb és mindez ideig legte- legközelebbi ülést, 
kiutéhesebb országa a monarchiának. Ha az 
udvar magyarorszagot el neai hanyagolta 
volna, ha belátta volna, hogy szinte meny-
nyiségtani pontossággal ki lehet számítani 
az időt, a mikor egyedül ez az ország lesz 
államképes a monarchiában, ha az udvar 
Magyarországon kereste volna a maga erős 
várát, akkor most nem kellene aggóduia sen-
kinek Ausztria jövője miatt, Magyarország 
védő szárnyai alatt me^hizódhatnának az 
apró osztrák tartományok s a németek, szlá-
vok, meg a többi nemzetiségek több loyali-
tást tapasztalnának Magyarországtól, mint 
oszrák kormányaiktól. 

Csakhogy Bécsnek mindig nagyon későn 
jut eszébe minden. Magyarországot ¿ogaiba 
visszahelyezni csak akkor fogja, mikor ez a 
visszahelyezés szükséges lesz ugyan, de már 
aligha arra, hogy az osztrák tartományokat 
is megmentse. 

Országgyűlés. 
Budapest, juuius 13. 

Az utóbbi napok sin csűjd*»ség* utau vegre 
kis íi.bongas uaua szik a loijobotju. Deli iizinkét 
01 ¿ru mar o*y nopes íc.y^ó, hogy a; dr g Md~ 
úurisz bácsi neszökik * zuj e;öl az üiéster. uibe. Fői 
es U'íí. &eial az ur.s t r uiüán, u?y látszik valami 
íö.öu toadolaozik ai C 

Kot a loiyoso&oa jobb éj b*to!da)un egyaránt 

Ezután Sima Frrenct interpe'lilta meg a bel 
es iguzsáíügymin sstert HOT Antid csongrádi plébá-
uos ügyében. Iuterpullátioját a következő bes:éd kt-
éretében tette meg: 

Sima Fereiicz beszéde. 
T. képviselőház 1 A bel- és igazsAgügy-

miniszter urakhoz lesz egy interpelláczióm; 
mielőtt azonban azt előterjeszteném, röviden 
csak annyit kívánok jelezni, hogy inkább 
a belügyminiszter ur tehet tanúságot arról, 
hogy én az utóbbi időkben szinte szándéko 
san kerültem azt, hogy Csongrádmegye köz-
életében most épen ugy, mint a múltban 
előtördult visszaélések kérdésével itt a házat 
traktáljam és ez ügyekkel ilt kellemetlenked-
jem. (Mozgás és zaj jobbfelői. Halljuk 1 Hall-
juk 1 a baloldalon.) 

Ha ennek daczára ¿ost itt felszóllalok 
az illető miniszter uraktól váiaszt kérek 

ezt egy egész nagy város közönsége megza-
vart nyugalmának, békéjének érdeke sőt, ha 
gyors intézkedés sem történik, beláthatatlan 
zavarok megakadályozása teszi szükségessé. 
Ezért kivánatos, hogy a t. miniszter urakat 

kerdésben tájékoztassam. 
üözel hat év óta folyik a Csongrád vá-

rosi hivatalos kölök — s mondhatom, hogy 
csakis pusztán a hivatalos körök — és a 
csongrádi plébános között a harcz, amely-
nek éiete és törekvése nem más, mint az, 
hogy legalább helyhatósági kérdésekben erő-
sen ellenzéki színezetű Hegyi Antal plébános 
állásától eltávolittassék. Ez nem tartozik rám 

d .agyban Banff,i. A jobboldalon lót s m . é s n e m i g törődöm vele, meri. ha van rá ok, 
» * ^ L g y <n»an citavolUassék, ez az illetékes 

nep^rüaeget egy negyvenkrajcsaros Uv.i.t oso^«, fölöttes üatoság >k és a saját egyhazanak 
» , y. í . -bOüiQctüii uieu ziöit Üt' íl/ Lau Bec»bol 
Pereié Ü-tO beiügj ai nisz ernok. tü^y foidu!, a nii 

Ok mág i lav.rati dijai t,;m Ü^tte meg\) 
A laviral pedig, ameiy annyira kedvelté teilj a 
iü;aisi.Urcinök személyei pártküiómbaeg nélkül, gy 
hangzott: 

Percsal belügyminiszter. Budapesti Kepvifelő-
náz. ti- reszleies megvan, heifőre csat bsrmad-
BZOCi olvasast kertm. Banffy. 

E<. a telegramul okozta, hogy mara tizeukét-
ótas ules volt, amelynek a napirendjén — a mi-
niszterelnök kérese parancs — a nyilvauos b.tog-
apuiA községeinek leduzéséról szoió törvényjavaslat 
harmadszori olvasasa nuzodik mog arvan egyma-
gában. 

A napírenduek ezt az árván meghúzódó pont-
ját Sima Ferencz sajnalta meg es sürgős ínterpel-
iacziót jegyzett be a csongran fószolgaüiróság es a 
szegedi királyi törvenysiek ilietékleien beavatkozása 
es hivatalos erőszakoskodását miatt a belügy- es 
igazság ügy miniszterekhez. 

Madarasz bácsi egyszerre csak félbeszakítja 
sétáját ós megszólítja 5 uiat, amikor ez a fekete 
Könyvbe az interpellációját beírta: 

— Tudod-e mi az interpellaczió magyar szava? 
— Nem en. 
— Valaszra kesztetes. 
A gyorsírok, csat ők halották Simán kívül a 

nyelvújítás e legújabb termeket, megmosolyoglak az 
öreget. 

— Hiaba neveltek. Eb jó szó . . . M.g azután 
n.m is uekem kellene a magyar szavasról goudos-
kouui. Mire valók a tudós urak í ' . . 

Lrrc &z uto.so kerdesre SCUKI sem adott va-
iaszL i\.ücz is arra megf^eiui. Meg laian a nonv\-
d-.un miLisUer, asi iua petuü*., s kollegáját he.yet-
nsitelle, IUUUU erre u lugas kerde.ire vaiaszt 
adui. P.uig o soioidaiu lcrfiu. Ma horital-adoról 
n^biea, — iga* ug>«u csak pai' szol, de ehhez a 
íicUfciAóliüz wegieli.iü* merestseg keli. Sikerd.t is 
mar áicsi hijan a beugrás, amiior Komjáthy Bela 
mák \oli k i t o^a a javaslat napirendre valö tüzese 
urgyaUun. Airó panas.kodou Komjáthy, hogy uira 
voii e.üg i<to a javaslat Uuuimajyozasara. 

A Uaz a kilogasi nem larlolia helven valónak. 
Naiv Kouijaiby, mire vato a javaslatoauaá az atia-
nulmanyo^a t Szavazni ennclkül is lehet. 

Egyébként erről a laklikai alapigazságról Kom-
jaihy is lelt említést. Az elnök ra is csöngetett, — 
es melian. Hogy meri valaki a magyar parlament 
lúbbsegei aziai ineggyanusilaui, hogy paraucsszóra 
szavaz i t . . . 

Nem szavaz ez parancsszóra, de azért mégis 
hozzájárult a honvédelmi miniszter kívánságához. 
Ami eppeuseggel nem csodáiható; olyan határozott-

dolga. Az azonban rám tartozik, de legkivált 
¿ormányra magára, hogy azt látjuk és ta-

pasztaljuk, hogy a hivatalos körök, helyha-
tósági közegek, kiknek hivatása egyáltalában 
nem szoritko ík az egyházi kérddések, intézé-
sére, hanem akiknek a maguk törvényadta 
kötelességükből eredő fuuctióik is vannak, e 
luuctiók egyenesen és határozottan po-
litikai bosszúból tesznek czéltáblává egy 
embert, egy szintén hivatalos közeggel, akkor, 
t. ház, kell, hogy az ily helyi érdekű harcz-
ban az, ki az ellentétek kiegyenlítésére egyedül 
hivatott, a miniszter maga bölcsességével, de 
mindenek felett igazság szeretetével és teljes 
objektivitásával eljárván, adjon módot arra, 
hogy a közönség nyugalma helyreáliittassék. 

Hegyi Antal plébánost bóiya Gyula 
csongrádi jegyző és neháuy társa hat év óta 
mue pénzek eisikkasztásával és egyéb az Ő 
plébánost ténykedése körébe vágó helytelen 
és tarthatatlan magaviselete miatt vádolván 
ez ügy egészen a primási szentszékig jutott. 
A váczi püspök ugyan őt felfüggesztette 
piébánosi teendők végzésétől és megfosztotta 
a javaauimazastól is ; a prímásí szentszék 
azonban teljesen feloldotta minden vád alól 
ós a kezeim közt levő primási szentszéknek 
egyhangúlag hozo't ítélete kimondja, hogy a 
muepéuzek eisikkasztasa dolgaban egyálta-
lában semmi bizonyítékom nem forognak fenn 
és hogy nem helyezhető vad alá és hogy 
ücgyi Antalt nem terheli a primási szent-
szék szemeben egyéb, mint a váczi püspök 
kei szemben tanusiiott illetlen és engedetlen 
magaviselete. 

Ez a itfgit.a^asabb egyház fórumi Ítélet 
most julius t án hirdettetett ki Hegyi Antal 
eiŐU Vacz)tt. ő haza ment városába, hogy 
plébániáját elfoglalja. Ám de mivel a püs 
pöki ítélet következtében lel volt függesztve 
piébánosi működésétől és igy nem lakott 
plébánián, hanem magán lakásban, zsandá-
rok vették körül IS-an lakását és azóta a 
mai napig zsandán őrizet alatt áll, tehát 
lógva tartatik. Miért i Azért, mert a CSJU-
gradi főszolgabírói hivalal — jól méltóztas 

»aggai mwüdja ei a keresel Fejervary, hogy iegeny »ék megérteni — akkor, amikor a primási 
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szent széki italét meghozatott, vádat emelt a 
szegedi törvényszéknél Hegyi Antal ellen, 
hogy bünfenyítő útra tereitessék az ügy, 
mivel mise-tőke alapítványokat sikkasztott e l . 

Erre a szegedi törvényszék — amely 
már nem egyszer, de mindannyiszor, vala-
hányszor csak ellenzéki dologokról volt szó, 
magát a politikai felsőbb hatóság rendelke-
zésére bocsátott — jelen esetben is azt tette, 
hogy a főszolgabírói hivatal jelentése alap-
ján vizsgálóbírót és egy királyi ügyészt kül-
dött ki és ezek csendőri őrizet alatt tartot-
ták Hegyi Autal lakását. 

Akár most arról minden túlzás nélkül 
tanúságot tehetünk — legyen bár Hegyi An-
talnak személye kedves, vagy nem, bizonyos 
körökben — hogy ő maga népe részéről 
szeretettel van körülvéve, ha lakik ott 20,001) 
ember abból bizonyára 19,000 embertől; egy 
papnak pedig az első és legfőbb hivatása, 
sőt egyházi kötelességeinek teljesítésénél az 
egyházi erkölcsi feladat e^ész léte abban 
gyökerezik, hogy a nép szeretete vegye kö-
rül és a nép szeretete kisérje Őt templomába 
és mindennemű egyházi functiójának telje-
sítésében. 

Már most a misealapitványok kérdésé-
ben a legfőbb egyházi fórum ezt a plébá-
nost minden vád alól felmentette, hivatalos 
állásába visszahelyezte, kérdem tehát, hogy 
lehetséges az, hogy a főszolgabírói hivatal, 
mint ilyen, vádlóképen jelentkezzék bármely 
törvényszék előtt a világon egyházi pénzek 
kezelése miatt ? Hisz a szolgabírói hivatal 
alapítványt nem tettt, s ha tett is, az alapit-
vaayok kérdésében a legfőbb egyházi fórum 
Hegyi Antalt minden vád alól felmentette. 
Akkor tehát, a mikor egyáltalán sem az ala-
pítványt tevő, sem esetleg alapítványt ke-
zelő városi közönség mint erkölcsi testület, 
sem maga az egyházi hatóság, a mely első 
sorban és mindenek felett van hivatva Őr-
ködni ezen egyházi alapítványok kezelése kö-
rül, sem a hivők részéről absolute semmi-
féle panasz Hegyi Antal ellen nem tétetett, 
miképen iehetséges az, hogy a szegedi tör-
vényszék egy teljesen illetéktelen részről emelt 
panasz és vád következtében nemcsak vizs-
gálatot rendeljen el, hanem az illető egyházi 
egyént a ki mégis a társadalomban és a 
a maga egyházi körében a helyhatósági kö-
rülmények közt, mondhatnán egyik első sze-
repet foglalja el. 

Csendör őrizel alá fogják és napokon 
át fogva tartják. Éu azt gondolom, hogy ha 
azt akarjuk, hogy a magyar középtársadalom-
ban a békét és az egyetértést és az érintke-
zésben békére vezető fonalakat biztosítsuk, 
akkor a lehető legrosszabb mód ezen mind-
nyájunk által óhajutt czéllal szemben az 
hogy ha a politikai hatóságok ok nélkül avat-
koznak be másoknak dolgába. És pláne a leg-
nagyobb elitélésre méltó körülmény az, ha 
a törvényszék szolgáltatja ki magát politikai 
eszközül. Ezt nyíltan hangsúlyozom és han-
goztatom azért, mert hiszen épen a szegedi 
törvényszékkel történt meg az, mikor az én 
választásom volt, hogy választásom elnökét 
öt nappal a választ is előtt szintén sikkasz-
tás czimén — mert valami czimet kell ke-
resni — letaitóztatták, öt nappal a válasz-
tás után kieresztették, de egyetleneyy árva 
szót ezalatt az idő alatt nem szóltak hozzá, 
hogy miért tartóztatták le és miért bocsátot-
tak ki. Ezt absolute nem mondtak meg és 
nem mondta meg senkisem, nemcsak, de itt 
fönn a házban a folyosón az nap délelőtt, 
mikor délután a törvényszék zárt ülésben 
hozott ilyen letartóztató vád határozatot, már 
délelőtt itt hire kell, hogy délután öt órakor 
a szegedi törvényszék ilyen vád határozatot 
íog hoznizárt ülésben. Éu ezt azért emiitet-
tem fel, mert meg vagyok arról győződve, 
iiogy tisztán látván a dolgokat lehetetlenség 
hogy a kormányban ez az erkölcsi érzet ne 
nyerjen érvényt ily dolgoknak láttára és ta-
pasztalására, hogy ez egyáltalábau neinciak 
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helytelen, nemcsak megengedhetetlen, nem-
csak törvénytelen, hanem a legnagyobb mér-
tékben megbotránkoztató dolog ez, amelylyel 
szemben kell, hogy a legfelsőbb fórum a 
megtorlás kezét alkalmazza. 

Én tehát ebben a kérdésben azért je-
lentettem be sürgős interpellácziót, mert ná-
lam tegnap egy küldöttség járt Én ugyan 
utasítottam őket saját képviselőjükhöz; mi-
után azonban oda nem mentek, neki sem 
véltek rosz szolgálatot tenni, sőt azt hiszem 
hogy jól cselekszem, hogy ha ezt az inter-
pellácziómat előterjesztem, mert csakis gyors 
igazságszolgáltatás és az objektív eljárásai, 
amellyel a kormány legjobban korteskedhe-
tik az őt támogató képviselők számára. 

Ennélfogva a következő interpellácziót 
vagyok bátor a belügyminiszter úrhoz és az 
igazságügyminiszter úrhoz előterjesztem : (ol-
vassa.) 

Kérdés a bel- és igazságügyminiszter 
urakhoz] Van-e fudomása a miniszter urak-
nak arról, hogy a csongrádi főszolgabíró 
Hegyi Antal csongrádi plébános ellen a sze-
gedi törvényszéknél alapítványi misetőkék el-
sikkasztása czimén feljelentést tett ezen fel-
jelentés folytán a szegedi bünfenyitő törvény-
szék Csongrádra egy vizsgálóbírót és egy 
ügyészt küldött ki, hogy Hegyi Antal plébá-
nos ellen a vizsgálatot tartsák meg. S hogy 
a törvényszék által elrendelt vizsgálat kö-
vetkeztében Hegyi Antal napok óta csendőri 
őrizet alatt áll tehát tényelg fogva tartatik. 

ü a lapokban is hirdetett ezen esetről 
van tudomásuk a t. miniszter uraknak : ké-
tlem első sorban is a belügyminiszter urat, 
hogy nem lat-e feltétlenül hivatalos hajszát 
abban, hogy egy minden körülmények kö-
zött egyházi hatóság körébe tartozó kérdés-
ben a szolgabírói bivatal szerepeljen egy plé-
bános ellen váalóképen. S ha ezen tisztán 
személyes üldözés jellegével bíró közigazga-
tási beavatkozás megtörtént: kérdem az igaz-
ságügy miniszter úrtól, hogy nem tekinti-e a 
polikai bosszú nyílt eszközének azt a tör-
vényszéket, mely már Hegyi Antal plébános 
ellen sem az alapítványt tevők, sem az egy-
házi hatóság, tehát erre egyedül illetékesek 
panaszt nem tettek — mégis vizsgálatot 
rendel el, hogy annak becsületét az egész 
világ előtt pellengérezve tönkretegye! 

8 kérdezem, hogy miután a részemre 
nyújtott informácziók szerint ezen közigaz-
gatási és törvényszéki botrányos eljárás nem 
a tiszta igazságkeresés ; de az ellenzéki irányú 
Hegyi Antal becsületének m^ggázolása és 
egzisztenciájának megtámadására van szánva : 
ha kiderül, hogy itt ^ közigazgatási hatóság 
éppen ugy, mint a törvényszék a politikai 
bosszú eszközévé szegödött, lesz-e országra 
szóló ós minden időkre példaadó megtorlás 
azokkal szemben, a kik hivatalos állásukat 
a kormánytól remélt kitüntetés és előmene-
tel tejében egyesek becsületének é , egzisten-
cziájának megsemmisítésére használjak fel? 

S mivel határozottan fel kell tennem, 
hogy a miniszter uraknak semmi beloiyásuk 
nincsen ebben a hajszában, tekintettel aria, 
hogy az eset Csongrád né^ét napok óta 
tartja a legkínosabb izgatottságban s köny-
nyen veres összeütközése vezethet a nép es 
a hatóság között: egy város népének nyu-
galma és békéje érdekében szándékoznak-e 
haladéktalanul intézkedést tenni az iraut, 
hogy ez az állapot a törvényes jogrend biz-
tosítása mellett azonnal megszüwtettessók 

Én nemcsak megvagyok győződve de 
várom is és kérem is itt a t. ház színe előtt 
a belügyminiszter urat, hogy ebben a kér-
désben gyorsan intézkedjék már csak azon 
okból is, mert Csongrád yárosa taláu egye-
dül áll Csongrádvármegyében, ahol a nóp 
teljes mértékben a socziaiizmus túlhajtott 
követeléseinek karjaiban tekszik s a hol a 
népnek nagy tömege bármely pillanatban 
kész a legkellemetlenebb összeütközésre a 
hatosaggal szemben és — személyes tapasz-
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talat folytán mondhatom — egyedül Hegy1 

Antal csitilása és békitése az, a mely a né-
pet mindig megtartotta olyan nyugalomban, 
hogy a legkellemetlenebb összeütközés nem 
történt. Nem áll a kormánynak érdekében, 
de minden esetre kötelessége, hogy egy nagy 
város népének békéjét ntt, ahol lehet, ami-
kor kell gyorsan és biztosan igyekezzék 
helyreállítani. 

Az interpellációra egyik miniszter sem 
válaszolt, de kiadatott az a belügyminiszter-
nek, akinek a válaszára miudnyájan kíván-
csiak vagyunk. 

Megakadályozott mimkásgyülés. 
Pénteken délelőtt Beiés. lure, Feiete *N*gy 

Balazs és Bajezer Imre munkások Írásosan kértek 
dr. Lakos Imre polgármestert, hogy vasárnap dél-
előtt 11 órakor a Kossuth-téren népgyűlést tarthas-
sannak. A gyűlés tárgyát a munkás ós munkadó 
közötti viszály kiegyenlítése, továbbá az altaiános 
választasi jog képezte volna. Dr. Lakos Imre pol-
gármester a gyűlés megtartását nem engedélyezte, 
a miről ugy a kérvényezőket, mint a rendőiséget is 
értesítette. 

£ tilalom ellenére azonban a munkások szom-
baton reggel falragaszokon hirdettek, hogy a gyű-
lés vasárnap meg lesz tartva és arra az elvtarsaiat 
meg is hívtak, A polgaimester telvén a bekövetkez-
hető veszelytől, megkereste a helybeli csendőrseget, 
hogy a rendfentartásáról gondoskodjék es hogy aka-
dalyozza mjg a munkásokat a gyútes megtariása-
ban. Egyúttal megkereste a szegedi csendőrparaucs-
nokságet, is honnan szombat este 10 orakor még busz 
csendőr érkezett meg. 

Vásárnap reggel Aradi K*lmau rendőrkapitány 
magához hivatta Bekesi Imre es társait es figyel-
meztette, hogy miuian a gyűlés megengedve nincs, 
hajoljanak meg a hatósag rendelkezese előtt oszol-
janak el a piaczterről es elvtársaiknak is hoztak 
tudomasára mindezeket. 

Ezen ügyelmeztetesnek azonbau nem volt ered-
ménye, mert 11 órara több ezer ember volt Össze-
gyűlve, hogy a népgyüleseu jelen legyen. Az igaz, 
hogy a gyülekezők legnagyobb részét a kivauuu 
közönség, neui pedig a munkásosztály kepezte. 

A rendőrseg látva, hogy a gyülekezők a Kos-
suth térről nem lagitanak, Arady Kalman rendőrfő-
kapitány lepett az emeívenyre, es felhívta a népet 
az eluvoza*ra. Hangja azonban elveszett a kiaba 
lasba. A munkasok követeitek, hogy a népgyűlés 
megtartható legy.n. A fókapitauy hasztatau csitít-
gatta a larmas tömegei; nem ert czelt azzal sem, 
midőn azt hangoztatta, hogy a gyűlés inegtarU&at 
nem 0 tiltotta meg , nogy ő rendelet folytan vau 
itt, hogy meg erőszakkal is megakadalyozza a gyű 
Jes megunását. A munkasok lármáztak, feuyege 
lózni kezdiek, ugy hogy a főkapitány keuyteien volt 
a csendorseg segítségét is igeuybe venni. 

Deltajban voit az idő, midón Doroghy c»endör-
haduagy vezetése molett a ái tőből ailo csendőrie-
genyseg a kapitáuysagi hivatalból kivonult, hogy a 
mind jobban fenyegetödző tömeget szétoszlassa. 

Doroghy csendőr hadnagy igen tapintatosan 
azzal kezdte, hogy felállott az emeívenyre es felhívta 
a larmas nepei, nogy a Kossuth teret hagyja ei. — 
A munkasnep vezetői erre azt kivautak, hogy en-
gedtessek iu g nekik a gyűlés, mert Ok nem lazítani 
haut.ni a gazdaosztalylyal egyuzkedui kivannak. — 
A cseudö;hadna,;y erre kijelentette, hogy neki nem 
alt módjában a gyűlést megtagadni, ő azért van itt, 
hogyha szűkség lesz ra, meg fegyveres erővel is 
szétoszlassa a gyűlést. Ha a polgármester megeugedi, 
hogy a munkasok beszenbesseuek, az ellen neki ki 
fogása nincs. 

Erre Fekete Nagy Balázs ós még néhányan 
azt valsszolták, hogy a polgármester megengedné 
nekik a gyűlést, ha most beszelhetnének vele, de 
oda hasztalan mennek, miután nem eresztik be őket. 
— Doroghy csendőrhadnagyot kérték meg, hogy 
legyen nekik szószóiójuk, hogy a polgármesterrel 
beszelhessenek. 

Es erre Doroghy csendörhadnagy ismételten 
kimutatta tapintatos ós humánus eljárását, mert 
Fekete Nagy Balázs és meg három munkással el-

ment Dr. Lakos Imre polgármesterhez, megkérni 
őt arra, hogy négy munkás ember beszélhessen vele 

Dr. Lakos Imre meghallgatta a munkásokat, 
de csak az volt a válasza, hogy a népgyűlés betil-
tására vonatkozó rendeletét vissza nem vonja. — 
Erre a munkások Doroghyval visszamentek a Kos-
snth-tórre, a hol a néptömeg nyugodtan várta a kö-
vetségbe ment embereket. Doroghy ismét felállt az 
emelvényre és kijelentette, hogy a munkások hasz-
talan jártak a polgármesternél, mivél a gyűlés meg-
tartására az engedélyt nem kapták meg. Erre a 
néptömeg ujolag lármázni kezdett, Doroghy had-
nagy pedig komolyan figyelmeztette őket, hogy 
csendben oszoljanak szót, mert ha ezt tenni vona-
kodnának, ugy ő kénytelen lesz, a mit ugyan nem 
éhejtana, a fegyveres erőt is igénybe venni. — Ki-
jelentette azt is, bogy a szétosztásra 20 pereznyi időt 
ad, melyek végeztével, hozzálát a Kossuth-tér kiürí-
téséhez. 

A komoly és higgadt figyelmeztetés nem hasz-
nált semmit a nép csak lármázott ós fenyegetőzött 
tovább. Doroghy erre azt mondotta Fekete Nagy 
Balázsnak, hogy neki megengedi, hogy az emelvényre 
lépjen és elvtársait szétosztásra hívja fel, de mást 
mondani nem enged. Erre azonban Feketo nem vál-
lalkozott, hanem szó nélkül ott hagyta néhány ve-
zértársával Kossuth-tért. 

A vezérek elillanása után kitűzött 20 perez jó 
eltelt, de azért a tömeg mindig ott állott a téren 
fenyegetetődve, kiabálva. 

Doroghy látva hogy szépszerivel nem boldogul-
hat, a csendöröknek parancsot adott, hogy a Kos-
snth-teret ürítsék ki. A tömeg látva hogy a dolog-
nak fele sem tréfa menekülni igyekezett, ez azon-
ban nem volt oly könnyű. Egyik a másikat tolta, lökte 
csakhogy mielőbb menekülhessen. A csendőrök pe-
dig a puskatusával nyomták az előlállókat, ugy azon-
ban, hojy nagyobb baj vagy szerencsétlenség ne 
essek. Még is voltak néhányan olyan merészek, a 
kik a dolog komolyságában nem hittek, a lármá-
val, fenyegetőzéssel, szitkolódzással nem hagytak 
alább. Volt olyan is, a ki tüntetőleg veregette a 
mellét, hogy oda szúrjon a csendőr, ha mer. Az 
ilyeneket azután a csendőrök a puska tusával erő* 
sebben meglöktek, u?y hogy némelyik el is esett. 

Dudás Szabó Islvánt és Marcsó Istvánt pedig, 
a kik a csendőrszuronyát megfogták, m*g is szúrta 
a csendőr. A seb azonban nem veszélyes, mert 
Dudás még vasárnap délután kiment kapálni, Marcsó 
sebe is olyan, a mely az orvosi jelentós szerint tí nap 
alatt meggyógyul. 

A Kossuth tér kiürítése alig vett néhány perczet 
igenybe. A nép legnagyobb része az uri-utezába me-
nekült. Mikor a Váradi gyógyszertárig jutottak, a 
csendőröket Dorog.y csendörhadnagy visszasipolta 
a Kossuth-térre. 

Túrák János látva, hogy a csendőrök az ül-
dözést ubbanhagyták fenyegetőzni szitkozódni kez-
dett, s hivta a mu ikásokat, hogy szedjenek téglá-
kat s verjék agyon a csendőröket. Ezzel azután azt 
erte el, bogy a csendőrök letartóztatták. Még letar-
tóztatták Nagy Bálintot is, mivel egy téglát vett fel, 
hogy avval egy csmdőrt megüssöű. Nagy Bálintnak 
ezer szerencséje, hogy Doroghy hadnagy ott volt 
közelében, mert különben a csendőr föltétlenül le* 
szúrta volna. 

A két letartóztatott embert a rendőrségre kí-
sérték. 

Vasárnap délután a csendőrség a Kossuth «teret 
m gszálta tartotta ós semmi csoportosulást meg 
nem engedett. 

Ei volt az »első vór"-nek története Ssentesen. 
0 rakodunk, bogy előidézésével valakit okoljunk, mert 
búunek tartanánk a hangulat izgatottságát fokozni. 
D? kérjük ugy a hatóságot, mint a munkásokat, hogy 
inkább igyekezzenek az ellentétük elsimítására, mint 
kiélesitésére. Egyet azonban szíves örömest kieme-
lünk, azt, hogy Doroghy csendőrhadnagy megmu-
tatta, bogy hogyan lehet a kötelességnek is eleget 
tenni ugy, hogy ártatlan vér ok nélkül ne omoljon. 

Helyi és vegyes l^irek. 
— Hegyi plébános ilgye. Da 

czára primási szentszék ítéletének, Hegyi 
Antal csongrádi plébánost tovább is üldözik, 
zaklatják, kínozzák hurczolják. Ügyéről biz-
tosabb adatokat beszerzendő, lapunk szer-
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kesztője tegnap Csongrádon járt. Az idő rö-
vidsége és a tér hiánya miatt azonban rend-
kívül érdekes tapasztalatait csak legközelebbi 
számunkban^ adjuk közre. Előre is föltétlen 
határozottan az a meggyőződésünk, hogy a 
a sokat üldözött pap, az ujabban előrántott 
vádakkal szemben is teljesen tiszta és ár 
taUan. 

— Munkásszerződéseket csak gyéren kö-
tik aa érdekeltek. Vasarnap es béifőn ±2 szerződést 
kötöttek meg a jegyzői hivatalban összesen 80 mun-
kásság a kik közül 13 volt a vidési, a töhbi pedig 
helybeli. — Megemlítjük azt is, hogy vasárnap lOá 
darab munkásigazoívany lat kivaltva. Eddig mind-
össze 1513 igazolvany adatott ki, a mi tekintettel a 
munkások nagyszamara, nagyon csekelynek mond-
ható. 

— Békés i I m r e szocziálista vezér ellen az 
utóbbi időkhen vizsgalat loiyt, hogy a munkasokat 
a munkásigazoivanyek kt nem vallásira izgatja, 
Okot a gyanúra egy levél udott, meiyet tíekCbi Imre 
,egy csongrádi elvtárs*-hoz lutezetl.Ez ugjfbcn uia 
lariotta meg dr. L^os Imre a largyaiasi, a mely-
LTK eredmenyc az lett, hogy liekesi a vad alól fel-
mentetett. tiekesi Imre b^smerte, hogy a szobán 
lorgo levelet ó irta, es hogy a csongrádi eivtaxshoz 
intezett levelet a czéibol irta, hogy felhívja a hgyel-
mei, miszerint a Cáongradmegyei gaatUsagi egylet 
aitai szerkesztett uiunkasszurzödéi a munkások er-
dekeinek nem megfcitlő, nnert is figyelmezte:! a 
cscngiádiak«tt hogy m». daddíg, míg a rnun aaok >s 
nem szerkesztenek egy szuzodési mintát, adú-t a 
gálákkal ne szerződj A t ¿UüuJJuü Ufc4tlia, 
hogy a munkasiga^OiVanyoa k>vaitas* ellen izgatott 
voina, sőt állította ŐS azt tanukkal is kepei volt 
beigazolni, miszennt fetVilagosuoU őket, nugy erde-
keik veszelyeztetese ne.küi k. vau ü .ujak a munkás 
igazolványokat. Azt is lagauta, m.ut ha ő akar a 
haiosag, akar peuig a törvény ellen izgatott voina. 
Mindezek utan dr. Lakos Imre polgármester tíeaesi 
imret az ellene emelt vad alól felmentette. 

S E I H T K S I L A P 

M e g h í v ó . 
70. azám. 

! 1196/898. tk. 
n . 

— K e r e s k e d ő i l j a k vasarnap tartandó 
mulatsága — biztosra vesszük — kitűnően fog si-
kerülni. De meg is erdemlik, hogy a közönség párt-
fogolja ökeL A kereskedő ifjak áldozatkészségének 
köszönhetjük, hogy már háromszor volt Szentesen 
alkalmunk katonazenekar jalekaban gyönyörködni, 
ez alkatommal a honvéd zenekar fog kijönni, mely-
nek művészi játéka az utolsó iit időzése óta meg 
mindig a fülűnkben cseng. 

— A flóbert p u s k á n a k csaknem áldozata 
lett vasárnap délelőtt egy háta* gyermek, ügy esett 
a doiog, hogy id. Szaoto Janus nazánat lakó LLb-
reczenyi Endre ne*ü keroskedősegeu kezébe vett egy 
6 mihmeteres töltött flóbert puskát es azt nezegeini 
kezdte. Búzás Earoiy kel lepesnyire elakart haladni 
a cso előtt, a mikor is a flóbert ravasza lecsapódott 
es a golyó a balderekaba hatolt. Buzas Károlyt 
szülői a helyszinere megérkezett dr. Czuukermann 
Soma v. alorvos javaslatira a budapesti üliői uti 
kiiuikara vittek, a hol a mai napon fogjak operáim, 
Szerencsére a kisgoiyo nemesebb részekét nem erin 
tett es így komolyabb naj nem lesz. A vigyazaUan 
Debieczenyi Eadie ellen a rencűrseg az eljárást 
megindította. 

A Gazdasági gőzmalom részvénytársaság 
a gőzmalom irodájában 1898. évi j u i l i l l H 
h ó 1 9 - é n d é l u t á n 2 ó r á r a 

r e n d ű i v ü l i n a g y g y ű l é s r e 

minden részvényes urat tisztelettel meghi 
M igazgatóság. 

T á r g y a k : 
1. Elnök-igazgató lemondása folytán 

igazgató választás. 
2 Részvények mikénti befizetéséről in-

tézkedés. 
3. Jegyzőkönyv hitelesítők kinevezése. 

C z u k o r E u i i i i i e ü ,Nagykirályságon 
a Hunyauy féle Unyafóldje, valamint néhai 
Czukor Adolfné tulajdonát képezett több 
rendbeli tauyafóld haszonbérbe kiadó. — 
Ertekezüelui Czukor Emillel Ili. t. 131. sz. a . 

^ r i e s i í é s . 

Abból az alkalomból, hogy az uj városi 
szállodái v i l i a i i i v i i a g i t á s r a 
rendezzük be, tisztelettel értesítjük x nagyér 
demü közönséget, hogy a vendéglői vezeték 
mentén levő hazakba bárkiuek ; Uvolabb eső 
helyekre pedig, — ha meglelő számú fo-
gyasztó jeieutkezi — szintén szolgáltatunk 
vilámoí világítást. 

Az idő rövidsége miatt kérjük e rész-
ben mielőbb jelentkezni. 

Sentesen, 1898. junius hó. 

Szánthó Lajos és Tóth Árpád. 
W w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W W w w w ^ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Göbölyös 
Juliánná végrehajtatónak Farkas Rozália Kul-
csár Imréné végrehajtást szenvedett elleni 
200 frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a szentesi kir. járásbíróság 
területén lévő, Szentes városában fekvő, a 
a szentesi 1395. sz. tjkvben A. +. 1826. r. 
sz. alatt foglalt ház és udvarra — azon 
megjegyzéssel, hogyha ezen ingatlan a C. 4. 
alatt Farkas József javára bekebelezett szol-
galmijog fentartásával az ezen szolgalmijogot 
megelőző rangsorozattal Busa István javára 
bekebelezett 100 frt tőke s 6o/o kamatai ki-
elégítésére szükséges 118 írtban értékesíthető 
nem lenne; az esetnen az árverés hatályta-
lanná válik s a kitűzött határidőben a szol-
galmijog fentartása nélkül fog eladatni 424 
Írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlan az 1898. évi junius hó 
¡20 ík napjának d. e. 9 órájakor ezen telek-
könyvi hatóság épületében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áion alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10%-át készpénzben, 
vagy ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezésérői kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, a kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságnál, 1898. évi márczius hó 
23 ik napján. 

KATKICS, 
kir. aljárásbiró. 

K i a d ó h i v a t a l ! ü z e n e t . 
Gazdasági g ő z m a l o m , Szentes . Meghi-

vásuk lapunk mu t számához későn erezett, mai 
számunkba hozzuk. 

flyilttór. 

A z e l ő k e l ő világ; 
asz ta l i v ize a 

*M I N T GYÓGYITAL 
ORVOSILAG AJÁNLVA. 

Kapható : 

DOBRAY SÁNDORNÁL. 
1 0 - 5 

IFJ. KOTZO FAL 
B u d a p e s t , V. k e r ü l e t .Lipót -körut 1 8 . h x í í í u . 

A t. ci. vevőközönségmk szíves tudomására hozza 
hogy nagyobb kényelmükre irodáját 

V. ker., Lipót-körut 18. sz. 
(Vígszínház mellett, a nyugoti palyaudvar Margithid köze-
lébe helyezte át. 

Fentartotta azonbin a VIII. ker., Szeutkirályi-utcza 
59. sz. műhelyt és az V. ker., Lipót-körut 5—10. szám. 
alatti raktárhelyiségeit. 

A közönségnek további pártfogását kérve ajánlja 
Garrett legújabb szerkezetű compound gőzmozdonyait, 
fc.'stabil C9 stabil alakban, a melyek iOVo tüzelőanyag 
megtakarítással dolgoznak. 

Gőzmczdonyokat es gőzcséplőket négyszer fordítható 
aczel dobsinekkei, toldást nem igénylő szalmarázókkal a 
nagy szita felülettel, minden nagyságban. 

Minden fajta lovas cséplőkészleteket, arató- ós vető-
gépeket, szecskavágókat, répavágókat ós minden más gaz-
dasági gépeket. 

Vidéken l akó ü g y n ö k ö k ker e s t e tne k . 6H6 

m m MEZŐGAZDÁK 
UudupvHty V.t A Ikotmány-utexa 31. sz, 

Az ADRIANCE, PLATT és Co. 
new-yorkl gyár világhírű 

J A d h i a N C J : « 
k é v e k ö t ő - , m a r o k r a k ó a r a t ó -

é s fűkaszáló-gépeinek 
n , » ! I . V » f o r N a i á f l l k i 

A V . V E R M O R E L féle 
% vlllefranohoi gyár világhírt 

. . • < : € m , % s 
p o r u n o H | H ) i 11 - f t ' o « > 

I c e n d f í i n o l c 
Í K i i r ó l a g o a k é p v l o e l e t e , 

— » 

Minden a mezőgazdaság keretébe 
tartozó szükségletek, mint: 

vetőmagvak, műtrágyák, 
.anyagok, szerszámok, gépek stb. 

UKjntányoaabb b e u e r s é a l f o r r á c a 33667 
A szövetkezei alapszabályait e* havonklnt kétezer megjelm« „ÜZLETI 

KRTESITO".Jét bárkinek Injryon fi* bérmentve megküldi. • 
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