
XXL évfolyam 1891. 4. szam. Péntek, január 9, 

Előfizetési árak: 
Egy evre . . . 

Fél évre . . . 

Negyed evre. . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőeég: 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

iap szellemi részéi illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTAMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a iap egy oldala 44 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 Itr. Bélyegdíj minden 

óeiktatastol külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyTkereske-

jeseoen is lei vetetne t . 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 

löl fogadtatnak el. 

Njrilttér-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

i s á r • a p , k e d d • n é s p é i t i k n r t g g e l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náidsr kötyv- és paplrksreskedéséfeea. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Szentes és Teés-Fábián. 
Szentes város képviselőtestületében 1886-ban 

felvettetett az a kérdés, hogy tűrhető állapot-e 

az, hogy egy községnek, melyet Teés-Fábián 

cim alatt ismer a geografia, Szentesen legyen 

közigazgatási székhelye, s ezen községnek 

közegészségügyét és közrendészetét Szentes 

lássa el — ingyen ? Az ily községi élet 

nem egyenesen arra van-e szánva, hogy 

néhány ezer hold föld birtokosai, kik külön 

ben is nagyobbára szentesi lakosok, kivonas-

sanak a szentesi közteher alól ? — Ezen 

állapot megszüntetése iránt azon időben fel-

terjesztéssel élt a város a vármegyéhez. 

Épen négy és fél éve ennek a fellépésnek, 

s végre az alispán összehívta az annak idején 

e kérdésben kiküldött bizottságot, mely Teés-

Fábián községének községi állapotát megtár-

gyalta. 

E bizottságban képviselve volt Szentes 

város, Teés és Fábián érdeke. — Szentes 

képviselői részéről egyenesen fel lett vetve, 

hogy ez az abnormális községi állapot csak 

ugy szüntethető meg, ha e két pusztából 

mondva csinált község Szentesbe kebeleztetik, 

és pedig olyként, hogy a bekebelezés által a 

teés-fábiániakat anyagi kár ne érje, mondassék 

ki, hogy Szentes nagyobb közterhet nem róhat 

ki a bekebelezett puszta birtokosaira, mint 

amennyit ezek most is fizetnek. S ezen adóért 

tartozik Szentes Teés és Fábián adminisztrá-

cióját teljesíteni. Természetes, hogy a mostani 

tisztséget átvenné a város a mai fizetéssel, s 

e tekintetben csak ezek halálával lenne joga 

az állások felett másként rendelkezni. 

A teésiek ezzel szemben azt mondják, 

hogy hivják őket Csongrádra is. A fábiániak 

pedig azt mondják, hogy építenek községházát 

odakint a határban, s így elesik a szentesiek 

azon kifogása, hogy a községháza Szentesen van. 

Ez azonban nem megoldása és nem 

rendezése a község adminisztrációja sorsának. 

Teés Csongrádhoz nem csatolható, már 

geográfiái helyzeténél fogva sem ; mert köz-

rendészetét akkor is Szentesnek kellene ellátni, 

Fábián pedig nem tenné józanul, hogy ő maga 

tartsa fenn a községi kormányzatot és viselje 

ennek összes terheit; mert ez anyagilag hát-

rányára volna. 

Az az egyedüli s mind a két puszta 

lakosságának érdekeit egyformán kielégítő 

megoldási mód, ha a község bekebeleztetik 

Szentesbe és Szentessel szemben kiköttetik, 

hogy az adminisztráció teljesitéseért nagyobb 

pótadót nem vethet ki, mint amennyit ma is 

fizetnek a fábiániak és teésiek. — Ez oly 

feltétel, mely mellett a község önként csat-

lakozhatik Szenteshez; mert ez esetre a mai 

pótadó árán ugy közigazgatása, mint egészség, 

közrend és főként népoktatásügye ugy lesz 

vezetve a két puszta lakosainak, mint azt a 

mai kor megköveteli. 

A bekebelezés e módja tehát nem teherbe 

vitele Teés és Fábiánnak, hanem adminisztrá-

ciónális érdekének alapos rendezése. — S azt 

hisszük, hogy ebbe a teés-fábiániak önként 

fognak belemenni. i 

Mit beszél a t i ekkönyv? 
Évenkint rendesen közölni szoktuk azt a 

statisztikai adatot, mely birtokváltozás dolgá-
ban egy év alatt — a szentesi telekkönyv 
adatai szerint — előáll. Érdekes dolgok ezek; 
mert világot vetnek azon anyagi hullámzatra, 
mely évenkint a birtokvaltozásoknál, a beke-
belezett és kitáblázott terheknél mutatkozik. 
Tükre ez az általános anyagi helyzetnek; mert 
ott, hol jó és kifogástalan az anyagi állapot, 
rendszerint kevés a birtokváltozás, s ami tő, 
kevés a bekebelezett teher; de ott, hol laza, 
bizonytalan alapokon nyugszik az anyagi 
helyzet, tetemes a birtokváltozás és a ki es 
bekebelezett terhek között nagy a különbség. 

Innen-onnan tizenhat éve lesz, hogy 
ezeket a statisztikai adatokat figyelemmel ki-
sérjük, s ugy találjuk, hogy az általános 
anyagi helyzet inkább hanyatlik, mint javul. 
— Nincs egyetlen év, melyben a kitörőit te-
her kissebb volna, mint a bekebelezett adós-
ság. S ez arra mutat, hogy a földbirtokos 
osztály anyagi helyzete mindinkább hanyat-
lik. Hauyatlik még akkor is, ha tekintetbe 
vesszük, hogy mezőgazdasági kultura tekin-
tetében nagy emelkedés mutatkozik az utóbbi 
években és jelentékeny az a tőke, melyet a 
legszerényebb gazdaságnál is a gazdasági be-
ruházás képvisel. Mert ennek a beruházás-
nak mutatkozni kellene a gazdák átalános 
anyagi helyzetének javulásával is; de ugy ta-
láljuk, hogy a mezőga dasági kulturhaladás 
anyagi eredményeit elnyeli a haladó kor ezer-
féle követelése, s a gazda adóssága nő. Nő 
folyton. S ha még csak a telekkönyvi terhek-
nél volna ez igy; de a takarékpénztárak óri-
ási forgalma is mind azt mutatja, hogy a 
gazda helyzete hanyatlik. 

Különben nézzük az adatokat. 
A uiult évben egy millió százkilencven-

hét ezer hatszázötvenkét írt értékben volt 
Szentes, Teés, Fábián, Szegvár és Mindszen-
ten a birtokváltozás, vagyis ily értékű birtok 
képezett adásvétel tárgyát. — A közelmúlt 
években alig volt 6 - 700 ezer írt átlagban a 
birtokváltozás. Tehát az óriási emelkedés nem 
az átalános anyagi helyzet javulását; de 
komoly hanyatlását mutatja. 

Ugyanezt látjuk a telekkönyvi terheknél. 
Bekebeleztetett hatszázhuszonegyezer négyszáz 
tizenkilenc forint. Töröltetett ezzel szemben 
ötszázhetvenhatezer hétszáznyolcvanhat forint. 
— Tehát negyvenezer frt a teheremelkedés, 
és ez nagyobbára Szentesre esik. 

Az ingatlan, illetve a földbirtok terhe 
tehát folytonosan emelkedik és sajnos, hogy 
állami intézményeinkben nincs semmi irány-
zat, mely a földbirtokos terheinek enyhítésére 

vezetne. S ha ez pusztán szentesi jelenség 
volna; de azt hisszük, hogy az ország sová-
nyabb talaja, terméketlenebb vidékén a hely-
zet meg rosszabb, s igy hamis az a kép, me-
lyet a statisztika az ország átalános anyagi 
helyzetéről nyújt, hogy a kiegyezés óta ha-
zánk anyagi helyzete javult volna. — A ma-
gyar földmives helyzete romlott, hanyatlott 
óriási mértékben. Pedig Magyarország föld-
mivelő ország, s ha a földbirtokos és az 
egyszerű földmives helyzete napról-napra ha-
nyatlik, ez a nemzet átalános anyagi helyze-
tének romlását mutatja. 

— A k é p v i s e l ő h á z n a k ünnepi vaká-
ció utáni első tanácskozási tárgyaira nézve a 
B. H. következőkről értesül: Az ünnepi vakáció 
után mindenekelőtt tárgyalás alá fogja venni 
a tisztelt Ház a kisdedovásra, a vasárnapi 
munkaszünetre, s az ipari és gyári mun-
kások betegsegélyezésére vonatkozó törvény-
javaslatokat, amelyek átmentek immár a bizott-
sági előkészilő tanácskozáson, s bármely 
pillanatban napirendre tűzhetők. Követni 
fogja ezeket a bosnyák-hercegovinai csapat-
testeknek a magyar korona országai területére 
behozataláról szóló törvényjavaslat, melyet a 
ház igazságügyi bizottsága közvetlenül az 
ünnepi vakáció letelte után tárgyalás alá fog 
venni. Eközben az igazságügyminiszter be-
nyújtja a konzuláris bíráskodást szabályozó 
s a bírósági szervezetet módosító előterjesz-
téseit, melyek a ház tanácskozásainak további 
tárgyait fogják képezni. Csak ezek után kerül 
a sor a két közigazgatási reform-javaslatra. 
A felsorolt törvényjavaslatok mindenike előre 
láthatólag hosszabb vitát fog provokálni, mi-
ért is képviselői körökben nem tartják való-
színűnek azt, hogy a közigazgatási reform-
javaslatok ápril előtt napirendre kerülhessenek. 

— A közigazgatási reform. A 
magyar kormány legközeleb megkezdi a közigaz 
tási reform egyes javaslatainak részletes tár-
gyalását és kilátás van rá, hogy a javaslatok 
egyike még január végén, vagy február kez-
detén a képviselőház elé kerül. A reform alap 
törvénye a megyei közigazgatás államosításáról 
fog intézkedni. Erre való tekintettel, a mezei-
rendőrség és állategészségügy államosításáról 
szóló javaslatok megállapítását elhalasztották. 
A kormánynak nemsokára módjában fog állani, 
hogy a közigazgatási bíróságról szóló javaslatot 
benyújtsa a képviselőháznak. 

— A z i r r e d e n t i s t á k Dél-Tirolban 
egy idő óta ismét erősen izgatnak, ugy, hogy 
e miatt már is komolyan aggódnak Bécsben, 
s tervben van katonaságot bocsájtani a poli-
tikai hatóságok rendelkezésére. Az olasz irren-
deutistak célja és nemzeti aspirációja tudva-
levőleg Olaszországhoz csatoltatni a svájci 
kantonokat, a francia földből az olaszok által 
lakott Nizzát, Savoyát és Monacot, Tirólból 
az egész Adige völgyet Meránig, ezenkívül 
az egész Adria vizét s vele a keleti partvidé-
ket, Görcöt, Triesztet, Isztriát, a dalmát szi-
getekkel Dalmátiát, s végül a magyar Fiumét 
és a horvát parti határrészt. 



I. oldal. 

Helyi és megyei hirek. 
— E s k ü v ő . Dr. Berec Sándor, városunk fő-

gimnáziumának jeles fiatal tanára, f. hó 5-én tar-

totta esküvőjét Budapesten Schanovetz Mariska ur-

hőlgygyel. A boldog par f. hó 7-én érkezett haza 

körünkbe. 

— M e g h í v á s . A szentesi Casinó-egylet f. 

évi január 18-án d. u. 5 órakor saját helyiségében 

tisztújítással egybekötött évi rendes közgyűlést tart» 

melyben való részvételre az egyleti tagokat tisztelet-

tel meghívja az elnökség. 

— A m e g y é r ő l . Vármegyénk közigazgatási 

bizottsaga f. hó 12-én d. e. 9 órakor a szokott he-

lyen ülést tart. 

„ — E g y l e t i é le t . A csongrádmegyei gaz-

dasági egyesület f. hó 11-én, azaz vasárnap este a 

Kass-féle szálloda ettermében felolvasó estélyt tart. 

Ezen második felölvasóestelyen tíanfalvi Lajos WA 

mezőgazdasag és hitel*-ről fog felolvasást tartani, 

Gyárfás Dezső egyleti titkár pedig „A vetőmag és 

vetesrői" fog értekezni. A felolvasáson, mely este 

fel 7 órakor veszi kezdetét, nem egyleti tagok is 

szivesen lattatnak. Felhívjuk ra a gazdaközönség fi-

gyelmét. 

— N é p s z á m l á l á s . A népszámlálási mun-

kalattal az összeíró ügynökök legnagyobb resze mar 

keszen vau, s meg csak egynehánynak a munkaja 

hiányzik. Kemeny munka volt s a leggyakorlottabb 

embernel is hat-nyolc napot vett igénybe, mig 

„szakmanyaval* elkeszülhetett. Mint mar az eddig 

beerkezett szamlalolapokbot sejteni lehet, varosunk 

nepessege előreláthatólag meg fogja haladni a 31 ezret. 

— Szen t színészet . A dr. Ében Mihály 

magocsi uradalmi plébános altal januar 4., 5., 6. 

es 7-én iaradhatlan buzgalommal színre hozott „Jé-

zus élete" cimü vallasos színielőadások a közönség 

fokozott erdeklödese mellett tartattak meg a várme-

gyeház nagy termeben e célra keszitett színpadon. 

A színmüvet, mely hosszú időre emiekeben íog elni 

azoknak, akik megneztek es végig hallgattak, s mely 

Jézus eletet targyalja lá eves koráig, maga dr. Eben 

Mihály irta, ugyauő gyüjte hozza a zene és enekre-

szeket is Haydn es Liszt müveiből. A most bemutatott 

színmű különben csak az első szakasza a tervezett „Jézus 

élete"-nek, amennyiben a második szakasz, mely 

Jézus nyilvános eletet, a harmadik pedig, mely Jé-

zus szenvedeset lógja targyalni, még nem kész. — 

>ZENTESI LAP. 

Az előadásokról általában csak jót mondhatunk, s 

köszönet a nemes lelkipásztornak, hogy alkalmat 

nyújtott közönségünknek ezen, szigorúan vallásos 

színmű meglátására. Hasonlókép köszönet a sze-

replőknek is szíves fáradozásaikért, melylyel öt estén 

át részesítették a hálás közönséget. — Az előadá-

sokon, mint szereplők, a következők vettek részt: 

Makai István mágocsi tanitó, (Simon názáreti ifjú; 

Tamás, betlehemi lakos; Heródes király), Bojtok 

Károly mágocsi tanitó (Samu, betlehemi pásztor; 

királyi tanácsos), Schumann Etelka nevelőnő (Mária), 

Schmiedt Vilma (Angyal; Szent-Anna), Berényi 

Katona Etelka, a mágocsi gazda 10 éves leánya 

(Jézus), Berényi-Katona Katica 7 éves és Káplár 

Mici, dr. Ében 8 éves unokahuga (beköszöntők, 

majd Ráfi és Jani, további a királyfi és a kis árva). 

Ezenkívül szerepeltek még Mágocsról: Hajlamáse 

János tanitó, Horváth Miklós és Balogh Kálmán 

segédtanító, Káplár Teréz és Marton Róza; Szen-

tesről: Mezey Rózsa, Zigury Giza kisasszonyok és 

Papp Márton kántorsegéd. — Megemlítjük még e 

helyt, hogy dr. Ében plébános és az előadó személy-

zet tiszteletére Farkas Eugénia kisasszony f. hó 7-én 

bucsuestélyt rendezett, mely a legkedélyesebb han-

gulatban csaknem reggelig tartott. — A színpadot 

a tegnapi nap folyamán bontották szét, azonban — 

mint értesülünk — ha más alkalmas helyet talál-

nak, az előadasokat leszllitott arakon ismételni fogják. 

— Szen tes g y o m r a . A városi állatorvos-

nak a tanacshoz beadott jelentése szerint, közfo-

gyasztasra az 1890. év folyamán a városi közvágó-

hídon levágatott összesen 5251 darab jószág, és 

pedig: 1118 darab kis és nagy marha, 2759 darab 

juh és kecske és 1374 drb. sertés. 

— T á n c v i g a l m a k . A szentesi II. 48-as 

népkör f. hó 18-án a Halász-Szabó-féle házban 

táncvigalmat rendez. Belépti díj személyenkint 60 

kr. Kezdete 6 órakor. — A szentesi iparos ifjak 

képző és segelyző egylete pedig f. hó 24-én rendez 

táncmulatságot a kávéház nagy termében. 

— V i l l a n y v i l á g í t á s . Most, hogy Szente-

sen is tervbe vettek a villanyvilágítás behozatalát, 

nem lesz érdektelen, ha a délmagyarországi váro-

sok ez iranyu mozgalmait ismerhetjük. Lúgos város 

közgyűlése nem fogadta el a vilianyvilagitás beve-

zetése iránt beérkezett ajánlatokat, mert nagyon 

drágák. Ganz és társa budapesti cég 250 lámpa 

13. szám. 

után évi 17,000 frtot és Schmidt és társa karánsebesi 

cég 200 lámpa után évi 6000 frtot kért. Resicáról 

azt az értesítés vesszük, hogy ott szintén próbát 

tesznek a villanyvilágítással. A képviselőtestület el-

határozta, hogy a napokban ajanlatok benyújtására 

föl fogja szólítani a hazai nagyobb villanytelepek 

tulajdonosait. 

— B e t ö r é s . F. hó 7-én virradóra Miskolci 

Ferenc felsőpárti korcsmáját feltörték. A tettes az 

ablakon át hatolt be a korcsmába, honnan mintegy 

44 frtot tevő készpénzt, 1 ezüst órát, 1 tajtpípát, 1 

üveget, 1 gyufatartót és 45 db. kurtaszivart eltolvaj-

lott. A nyomban megejtett vizsgálat szerint a betö-

rést Szabó Bálint követte el, azonban mielőtt letar-

tóztathatták volna, megugrott. 

— H o l v a n e l ő s z ö r n j év ? Hogy a íöld 

kerekségén hol köszönt be az uj év legelőbb? erre 

a kérdésre a kővetkező földrajzi magyarázat adja 

meg a feleletet: Amikor pl. Szentesen az uj év be-

köszönt, akkor Fiadelfiában még csak dec. 31-én 

esti 6 óra, San-Franciskóban meg éppen csak dec. 

31. d. u. 3 óra. Amidőn nálunk dec. 31-ének éjféli 

12 óráját kongatja a toronyóra. Uj-Seelandban d. 

e. 11 óra van. És bármily hosszas kutatás után 

ismét és ismét csak Uj-Seelandnál fogunk megálla-

podni, mert tényleg az uj év ott köszönt be leg-

előbb. Boldogok tehát az uj-seelandiak, akik leg-

előbb vannak tul a „boldog" uj év éppen olyan 

mosolygó, mint kellemetlen gyötrelmein. 

— Obs i t ok . A ni. kir. II. számú honvéd ki-

egészítő parancsnokságtól az 1878. sorozasí évbeli 

és idejöket kitöltött katonak részére már niegkül-

dettek a végelbocsájtó levelek. Ilyen végelbocsájtó 

levél összesen 66 drb. érkezett a városi főjegyzői 

hivatalhoz s már a napokban kézbesittetni is fognak 

az illetőknek. 

— E l S z e r b i á b a ! Egy, 15 kocsi és vagy 

50 személyből álló karaván irdult el tegnap Szen-

tesről Szerbiába. Az illetők egy kőszénbánya válla-

lathoz vannak szerződtetve, mint kőszén szállítók. 

— H ű t l e n g a z d a a s s z o n y . Labádi Juiián-

nának hivják s Soós Antal bognár polgártársnál 

volt „alkalmazásban." Az ő kezén fordult meg min-

den, csoda-e hát, hogy szerét ejthette annak a mani-

pulatiónak, hogy felhasznalva gazdájának távollétét, 

egyet-mást a maga kezére kaparintson? Az eset a 

következő: Soós Antal f. hó 7-én este jelentést tett 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az ügyvéd tárcája. 
— Regény két kötetben. — 10 

Irta Hugó Alfréd. 

A „Szen tes i Lap* szamára fordította: 

M. MAYER IDA. 

Kornélia önkéntelenül összerázkódott bátyja 
ezen kijelentésére. 

— Hogy Róbert nem kiméli a pénzt, már 

régen sejtem; de hogy tékozló is volna, soha sem 

hittem. Igaz ugyan, hogy egy lovas tisztnek adni 

kell az urat és nagyot jatszania 

— Ezt mondja a mama is s igy akarja men-

teni Róbert tékozlasait, — folytatá Jenő komolyan, — 

azonban én azt hiszem, hogy már is többet enged-

tünk meg neki a kelleténél, épen azért én elhatá-

roztam magam, hogy ez ellen tiltakozni fogok. 

— Azt hiszed, hogy ezzel a tiltakozással célt 
érünk? —- kerdé Kornélia aggódva. 

— Nemcsak hiszem ; de remélem is, dacára 

hogy apam közönyös az effajta dolgok iránt. 

— S ha a mama ismét pártfogásába veszi 
Róbertet ? 

— Meg az esetben is fel kell tárnom a valót 
s még ma okvetlen beszélni fogok apámmal. 

— Meg ma este? 

— Igen; mert reggel ismét távoznom kell. 

Ezalatt a ket testvér hazaérkezett. Livrés inas 

nyitotta fel előttük a kaput s pár perc múlva a 
báróné szobájaban voltak. 

Priska grófnő egy, vörös bársonynyal bevont 

feutelle-ben ült s divatlapot forgatott kezeiben. A 

grófnő inkább elegáns, mint szép volt. Hosszúkás 

arcát rendkívül hosszú orr éktelenité s durva vonású 

arca gőgösséget, uralomvágyat és szivtelenséget árult 

el. E mellett bizonyít a hidegség is, melylyel gyer-

mekei köszöntését fogadá. Metsző és fürkésző tekin-

tete különösen Jenőre esett, kinek egyszerű öltözete, 

ugy látszik, sértette méltóságát. 

— Bizonyosan gazdasagí ügyekben jársz? — 

kérdé oly hangon, mely Jenőt, ha szokva nincs hozzá, 

mélyen sértette volna. 

— Igen, apámmal kívánok beszélni, — felelt 

Jenő nyugodtságot színlelve. 

— Ugy ? S beszéded annyira sürgős, hogy még 

felöltözni sem értél rá ? Éz nem járja. Ilyen viselet, 

ilyen öltözet nem illik egy született nemeshez, s kér-

lek is, hogy jövőre, ha a varosba jösz, több gondot 

és figyelmet fordíts öltözetedre. 

— Bocsánat, kedves mama, — viszonzá Jenő ösz-

szevont szemöldökkel, — szalonöltözetben talán még 

sem ülhetek lóra? 

— Kímélj meg a felesleges magyarázgatástól, 

térj inkább a dologra. Kívánsz tőlem is valamit ? — 

kérdé a grófnő hidegen. 

— Nem, anyám. Apámmal óhajok beszélni. 

— Még ébren találod, a könyvtár-szobában lesz. 

Apropos! Mikor térsz ismét vissza Hohenbergbe ? 

— Holnap, korán reggel, anyám! 

— Ugy isten veled. Én valószínűleg aludni 

fogok még, mikor te útra kelsz. 

Ezután kezét nyújtotta Jenő felé, melyet az 

megcsókolt, s miután Kornéliával egy futó; de je-

lentős pillantást váltott, könnyeden meghajtotta ma-

gát és távozott. 

Jenő, mikor anyja szobáját elhagyta, nagyot 
lélekzett. Mindig egy nehéz kő esett le szivéről, mi-
kor e termet elhagyá, melyben anyja rendesen kor-
holni szokta volt. Hasztalan kísérlett meg mindent, 

s hasztalan igyekezett anyjával szemben meleg, szí-

vélyes szavakat használni, mindannyiszor visszauta-

síttatott. 

Lehangoltan lépett a terembe, mely Benno 

bárónak gyűjtemény és könyvtárul szolgált. A nagy, 

gyengen világított termen athaladva, apját a könyv-

tárban, szivarfüsttől körülvéve s újságolvasásba me-

rülve találta íróasztala előtt. 

Alig pillantá meg Benno báró Jenőt, felkelt s 

eléje sietett, hogy üdvözölje. 

Benno báró valódi arisztokratikus jelenség 

volt, magas, nyúlánk alak, jóságos és szelíd arccal. 

Még mindig tömött haja és gondosan ápolt körsza-

kalla már őszbe csavarodott ugyan; de sötét kék 

szemei még ifjúi tűzzel ragyogtak arany foglalatú 

szemüvegei mögött. 

Miután üdvözölte Jenőt, igy szólt hozzá: 

Csak nem hoztál valami rosz hirt HobenbergbŐl? 

— Nem, kedves apám, — felelt Jenő, miköz-

ben helyet foglalt egy széken, s a báró által nyúj-

tott szivarra rágyújtott, — a birtokon minden a leg-

jobb rendben van, bár az utóbbi napokban felette 

sok tenni való akadt. Az uj gépek is hatalmasan 

működnek. 

— Tehát beváltak, — mondá Benno báró eről-

tetett érdeklődéssel, — no, ennek csak örülni tudok. 

Legközelebb magam is kimegyek Hohenbergbe. Leg-

közelebb, mondom ; mert ezidő szerint annyi a dol-

gom, hogy még meghalni sem érek rá. Egy névso-

ron dolgozom már hetek óta, s bár éjjelt-nappalt 

egygyé teszek miatta, még máig sem vagyok vele kész. 

Jenő alig figyelt atyja szavaira, tekintete foly-

tonosan a tagas termen nyugodott, melynek falai 

egész a menyezetig rakva voltak különféle alakú és 

díszítésű könyvekkel. 

(Folytatása követkexik.) 



4. szára. 

Balogh István csendbiztosnál, hogy amig ő tegnap 

üzleti dologban H.-M.-Vásárhelyen járt, jó Labádi 

Juliánná asszony ugyancsak rosz fát tett a tűzre: 

megdézsmálta az egész házát, egy egész rakott kocsi 

hemme-hummival stb. odébb állt. Balogh csendbiz-

tos Soós Antal társaságában azonnal hozzálátott a 

nyomozáshoz, s ugy éjfél után 1 órára rá is akadt 

a szökevényre Labádi Sándorné III. tizdben levő 

házánál. A hűtlen gaszdaasszony eleinte protestált 

a terhére rótt bűncselekmény ellen, azonban taga-

dása mit sem használt. — A felvett jegyzőkönyv 

szerint Labádi Juliánná a következő tárgyakat 

tulajdonitotta el: 3 párnát, 1 dunyhát, 1 derekaljat, 

2 posztó ágyteritőt, 2 függönyt, 1 asztalteritőt, 1 

lepedőt, 1 fél szalonnát, 2 sonkát, 2 szál kolbászt, 

2 disznó oldalt, 1 hosszú pecsenyét, 6 liter zsirt, 

másfél tábla szappant, 12 tányért, 2 zsák búzát, 1 

zsak diót, más fél zsák lisztet, 10 liter tarhonyat> 

8 liter babot, 8 üveg befőzöttet, 1 akós dézsát, 4 

darab 50 frtos, 1 db. 10 frtos 3 db. 1 frtos bank-

jegyet, 2 db. 2 frtos ezütt tallért, 4 db. ezüst hú-

szast, 1 db. magyar aranyat, 31 db. 20 és 8 db. 

10 kros ezüst pénzt. Az eltulajdonitolt portékák 

ilyetén szerencsés feltalalása után ismét kocsira és 

zsebbe kerültek s még azon ejjel visszavándoroltak 

Soós Antal házához. 

Szentesi p iac i á rak . 
Stentes, 1891. jan. 8. 

Buzaüzletünk az árak emelkedése követ 
keztében az egész hét folyamán élénk volt. 
Különösen a kukorica ára emelkedett, melyet 
helyi fogyasztásra nagyon kerestek. Ezenkí-
vül a hizott sertés ára is emelkedett pár 
krajcárral. 

A következő árakat jegyezhetjük: 
Buza: mmkéut 7 frt 50—60 kr. 
Kukorica: köble 5 frt 90 kr. 6 frt. 
Árpa: köble 5 frt 10—30 kr. 
Zab: köble 4 frt 20 kr. 
Szalonna: mmja 40 frt. 
Hizott sertés: tiszta vágásra 36—37 kr. 

Hirek a szomszédból. 
— A szeged i pogánysir .Nemrég emiitet-

tük, hogy Szeged hatarában egy poganysirra buk-
kantak, mely, ugy látszik magyar viteznek volt 
temetőhelye. Reiner János szegedi könyvtarigazgató 
és Tergina Gyula tanfelügyelő most részletesen meg-
vizsgálták a felhányt sirt s e kutatas alapján az a 
véleményök, hogy a pogánysir egy magyar főúré 
lehetett s szent István korából való. A falait csontvázák 
közül 3 férfié, 2 pedig nőé. A sirt most gondosan 
befedtek s tavaszszal újra fel fogják ásni, hogy az 
esetleg még benne talalható apróbb targyakat is ki-
szedjék a muzeum számára. 

Hazánk és a főváros, 
— A t a n i t ó i n y u g d i j - t ö r v óny revíziója 

előre veti árnyékát. Mint az „E-s* értesül, a köz-
oktatásügyi és pénzügyi miniszterek már megálla-
podtak abban, hogy a tanitó nyugdij-illetékeket ez 
évtől kezdve az adóhivatalok fogjak behajtani. A 
tanítók sóváran várják a revízió fényét is, mire a 
közoktatásügyi miniszter számos jóindulatu nyilat-
kozata után, teljes joguk van. 

— M e g g y ú j t o t t a a fe leségé t . Mezőtúron 
Gellért István jómodu gazdaember az őszön másod-
szor nősült. Alig 27 éves nejét azonban nem szerette, 
hanem e helyett első neje édes anyjával élt bűnös 
viszonyban. A fiatal asszony ezt észrevette s szemre-
hányást tett férjének. Ettől fogva a szerelmesek 
nem engedték, hogy velők egy asztalhoz üljön, 
nehéz munkákat végeztettek vele. A szegény asz-
szonyka hiaba panaszolta sorsát apjának, az csak 
béketűrésre intette. A szerelmesek arra vetemedtek, 
hogy a fiatal asszonyt megfojtsak, azutan pedig a 
boglyakemencébe tették s tüzet raktak holttestere. 
Az ismerősöknek feltűnt a fiatal asszony távolléte. 
Utánnajártak a dolognak s ekkor kiderült minden. 

— A m a g y a r szó a k a s z á r n y á b a n . 
Sajnos, ritkán hall az emDer olyan hirt, mint a 
minőt a „Dunantui" cimü lapban olvasunk. Arról 
szól, hogy hogyan megbecsülik a magyar szót a 
Szombathelyen állomásozó huszárezred ezredese, 
Kotz baró, meg alezredese, Zsenkiewitz. Kotz ezre-
des a minap meglátogatta az egyeves önkéntesek 
iskoláját s észrevette, hogy az egyik tanár nem 
magyarázott semmit magyarul. így szólt erre a taná-
rokhoz: ,Uraim, ne feledjék, hogy az önök hallga-

SZENTESI LAP. 

tói magyarok, hogy többen vannak köztük, a kik 
alig tudnak németül. Kivanom azért, hogy minden 
tantárgy magyar nyelven is magyaráztassék!« 
Zsenkiewitz alezredes pedig egy tiszthelyettest azért, 
mert egy altiszt magyar jelentését nem értette meg, 
14 napi szobafogsaggal büntetett, mondván neki: 
„On már 6 hónap ota van itt az ezrednél s még 
sem vett maganak annyi faradságot, hogy a magyar 
nyelvet egy kissé megtanulja!- — Megjegyzendő, 
hogy ugy Kotz baró, mint Zsenkiewitz külföldiek. 
Az első cseh, a második lengyel szarmazásu. 

Különfélék. 
— 112 éves k a t o n a . A török szultánnak 

van egy marsallja, aki 177ö-ban született, tehát 112 
esztendős. A mikor a padisah az olasz trónörököst 
fogadta, ez az öreg ember teljes félóra hosszáig allt 
mellette katonas feszességgel. 

— H á n y c s i l l a g v a n az égen ? A mult 
szazad végen Simonyi óbester (az, a ki később 1. 
Napoleon trónján kiverte a pipáját) Szuvarov muszka 
generális előtt be akarta bizonyítani, hogy a magyar 
embernek, főkép a huszarnak, helyén az esze és 
nincs olyan kerdes, a mire a magyar huszár talpra-
esetten ne feleljen meg. Gyönyörű csillagos éjszaka 
volt. A hires orosz hadvezer föltekint a ragyogó 
mcnnyboltra: »No hat kérdezze meg ezt az őrmes-
tert: hány csillag van az égen?" A vén huszár, 
megértven a kérdést, egyet pödrött deres bajuszan : 
»Méltóztassanak egy cseppet várni: elebb megolva-
som." Az öreg huszár aligha cselekedte meg ezt a 
nagy sort; de bezzeg megcselekedtek most a fran-
ciak, és pedig a fotogratia segítségével. A toulousei 
csillag-vizsgalo toronyban Baillaud iefenykepezte a 
Lant csillagzat ködtoitjat s azt tapasztalta, hogy a 
Ü centiméter szeles, 12 centimeter magas üveglapon 
(mely az ég 3 negyszögfokanak felei meg) szabad 
szemmel 4800 csillag lathato. Fölteve, hogy a csil-
lagok az egen egyforma arauyoan vannak elszórva, 
ugy a menybolt ket félgömbjén összesen hatvannégy 
millió csillag volna. 

Külföld. 
— O r t h J á n o s vég rende l e t e . Most mar 

a legillletekesebb körök is bizonyosnak tartjak, hogy 
a volt János főherceg nincs többe az elők kőzött, 
s hogy hajojaval, a Sz. Margarétával együtt örökre 
eltűnt. Ez aktualissa teszi, hogy a lapok most mar 
az eltűnt hajoskapitany végrendeletet is közlik. A 
végrendeletből egy becsi lap utan közöljük mi is a 
következőket: A volt főherceg fegyverei, műtargyai 
és ekszerei meg egy kis birtoka, mely a bansagban 
van, valamint mas mgósagai Ferenc József királyé 
lesznek. 230.000 markarói szóló életbiztosítási köt-
vényét anyjara, Antónia toskamai nagyhercegnőre 
hagyta. Minden egyéb vagyona es megjegyzett ér-
téktárgyai, nejere, vagy baratnőjere maradnak. Ez 
az a no, kivel a „Sz. Margaretan* együtt volt. Ha 
ez mar nem volna életben, ugy a hagyaték törvé-
nyes örököseire száll. Azonkívül meg apróbb es na-
gyobb ajandekokat hagy egyeseknek, kik baratai vol-
tak, vagy az eletben közel állották hozza. A végren-
deletet alkalmasint mar a közel jövőben kihirdetik. 

— Á t l y u k a s z t o t t h a j s z á l . Mikor Erzsebet 
román királyné legutóbb Angliaban jart, a sajat 
liajszalau volt alkalma megcsodálni a gépipar mai 
rendkívüli fejlettseget. Ellátogatott ugyanis egy var-
rotügyarba, a hol nagy gyönyörűséggé! nezte, hogy 
a munkasok milyen ügyesen ütnek lyukat a vékonyka 
aceltükbe. Egyszerre az egyik munkás illő tisztelet-
tel a királynéhoz íordult s arra kérte, hogy adjon 
neki egy szalat dus hajaból, majd valami nagyon 
szép dolgot fog ő azon produkálni. A királyné tel-
jesítette a kerest s kivancsian varta, hogy mi fog 
törtenni. Ekkor a munkás a selymes hajszalat a 
lyukgato gep ala tette, megnyomta a rugót s a 
következő pillanatban nagyító üveggel is alig iatható 
lyukacska volt a királyné hajszalan. Ebbe ezután 
egy selyemgubo finom íonalat húzta bele az angol 
s ugy adta vissza a hajszalat a királynénak, aki nem 
győzött eleget csodálkozni. 

I rodalom. 
— A Hét, Kiss József hetilapjának újévi száma gazdag 

tartalommal, íenyes kiallitásban jelent meg. Czimlapjan baró 

Podmanieky Frigyes arcképét hozza egy érdekes csevegés kise-

reteben. Szalay Imre Bohus-Szögyen Antóniáról közöl vissza-

emlekezeseket. Gróf Csáky Albinne Heine „Bacharachi rabbi 

jábol közöl egy reszletet. Murai Károly , A mi ujevi malacunk ' 

c imü kedelyes kis rajzot és Sebók Zzigmond egy megragadó-

kezet közöl „A kapasgyerek'-röl. Péterty Jenő, a nagytekin-

télyű mükrit ikus (iiordano Bruno-nak egyik sonnettjét fordította 

le Prém Józseí-tol szinten van a füzetben egy Beranger-íorditas. 

Továbbá Incedi László-tól költemény és fölötte gazdag nagy 

kritikai royat, Szinházi krónika, Innen-onnan stb. A Het második 

évfolyamaba lepve, méltán szamithat arra, hogy azt a nagy elis-

merest, melyet az első evben kivívott, most mar anyagi siker 

i is fogja követni. A Het előfizetési ara 10 frt 5 frt 2 frt 50 kr. 

Az elotizetesi penzek A Hét kiadóhivatalához József-körut 44-. 

sz. küldendők. — Mutatványszámok kivanatra ingyen és bér-

mentve. 

3. oldal. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton—Szentes között) 

Ervénves 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

Szentes indul 
loke , 

.vszt.-Márton , 
P.-Homok , 
T.-Földvár , 
Martfű „ 
Kengyel indul 
P.-Tenyő , 
Szajol , 
Szolnok érk. 
Budapestre érk, 

B.-pestről indul 9 ó. 

Szólna 

Szajol 

P.-Tenyő 

Kengyel 

Martfű 

T.-Földvár 

Homok indul 6 ó. 

Kszt.-Márton , 7 ó. 

Töke , 7 ó. 

Szentesre érk. b ó. 

0 o. 35 p. éjjel, 12 o. 
6 ó. 11 p. éjjel, l á o. 
6 ó. 51 p. d. e. 1 ó. 

7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 
7 ó. 41 p. d. e. 

7 ó. 59 p. d. e. 
8 ó. 34 p. d. e. 
8 ó. 55 p. d. e. 

9 ó. 16 p. d. e. 
9 ó. 44 p. d. e. 

1 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok—Szentes, 

2 ó. 

2 ó. 

3 ó. 

3 ó. 

3 ó. 

4 ó. 

7 ó. 

05 p. 
41 p. 

20 p. 
52 p. 
17 p. 
36 p. 
11 p. 
31 p. 
55 p. 
25 p. 
45 p. 

3 ó. 
4 ó. 
4 ó. 

5 ó. 

5 ó. 
6 ó. 

40 p, 

45 p. 

20 p. 

43 p. 

11 p. 

39 p. 

08 p. 

¿0 p. 

10 p. 

3K p. 

13 p. 

éjjel, 8 ó. 

éjjel, 11 ó. 

éjjel, 12 ó. 

ejjel, 12 

éjjel, 

ejjel. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u . 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
éjjel. 

d. e. 

d. e. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

d. u. 

Balogh Béniámin 
III. t. 132, szánni (536 nszöl udvarterü) háza 
szabadkézből eladó; — értekezhetni a tulaj-

donossal ugyanott. 1 — 2 

Pályázati hirdetmény. 
A „ szentesi polgári olvasókör "-nek folyó 

1891. év april 24-től 1894. év april 24-ig 
terjedő időre legalább két tágas szobából álló 
helyiség s egy teljesen felszerelt kuglizó szük-
ségeltetik; felhivatnak azért azon háztulajdo-
nosok és vendéglősök, kik a kör számára 
szükséges bérbeadandó helyiségekkel rendel-
keznek, hogy ajánlataikat t. hó 15-ig alólirott 
kórelnökhöz beadni szíveskedjenek. 

Megjegyeztetik, hogy az ajánlatokban ha-
tározottan kiteendő, vajon az illető háztulaj-
donosok, esetleg vendéglősök hajlandók-e a 
körnek telajánlt helyiségeget bútorzattal is 
ellátni s a kör tagjait étellel s itallal kiszol-
gálni. ? 

Szentes, 1891. január 7. 

Balázsovits Norbert, 
körelnök. 

4825 — 1890. tkv. szám. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy P á s z t i 
I m r e végrehaj tatónak S ándo r Józse f és 
neje K o z á k A n n a végrehajtást szenvedők 
elleni 100 frt tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében, a szegedi kir. törvény-
szék, (a szentesi kir. járásbíróság) területén 
levő, Szentes városában fekvő, a szentesi 8574. 
sz. tljkvben A f. 2101. rsz. alatt foglalt in-
gatlanra az árverést 1224 frtban ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a íenebb megjelölt ingatlan az 1891. évi 
j a n u á r hó 31-ik napján délelőtt 9 óra-
kor ezen telekkönyvi hatóság helyiségében 
megtartandó nyivános árverésen a megállapí-
tott kikiáltás áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10\-át, vagyis 123 irtot 
készpénzben, vagy 1881. LX. t. c. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság-
ügyminiszteri rendelet 8., § ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t. c. 170. §-a 
értelnieben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, a kir. járásbíróság tkvi 
hatóságánál 1891. évi december hó 20-ik 
napján. 

T e m e s v á r y y 
kir, aljbiró, 
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36—1891. sz. Csongrádvármegye alispánjától. 

Hirdetmény. 
Csongrádvármegye alispáni hivatala ré-

szérói ezennel közhírré tétetik, miszerint a 
vármegyei törvényhatósági bizottságnak 1890. 
évi december hó 29-én és folytatva tartott 
rendes közgyűlésén 461. sz. a. kelt határo-
zattal elrendeltetett, hogy a törvényhatósági 
bizottság elhalt választott tagjai, jelesül a 
szentesi I. alválasztó kerületben megválasztott 
Tóth János, — a szentesi IV. alválasztó kerü-
letben megválasztott Pataki Imre — és a 
csongrádi II. alválasztó kerületben megválasz-
tott Bogyó Mihály helyébe uj tagok válasz-
tassanak. 

Ugyancsak a már hivatkozott törvény-
hatósági bizottsági határozattal ezen válasz-
tás idejéül 1891. év j a n u á r h ó 14-ik 
n ap j a , helyéül és pedig, a szentesi I. alvá-
lasztó kerületre nézve a szentesi casinó, — 
a szentesi IV. alválasztó kerületre nézve a 
szentesi rom. cath. egyháztanácsterme, — vé-
gül a csongrádi II. alválasztó kerületre nézve 
a csongrádi casinó tüzetett ki. 

Erről a választó közönséget oly figyel-
meztetéssel értesítem, hogy a választási eljá-
rásra vonatkozó panaszok, vagy a megvá-
lasztottnak szenvedő választóképessége ellen 
tett észrevételek a választás napjától számí-
tandó 15 nap alatt a vármegye igazoló vá 
lasztmányához nyújtandók be. 

Egyidejűleg a választó közönség tájékoz-
tatása végett közlöm Csongrádvármegye tör 
vényhatósági bizottsága virilis és választott 
tagjainak névjegyzékét a következőkben. 

Legtöbb adót fizető bizottsági tagok: 

őrgróf Pallavicini Sándor, gróf Károlyi 
László, gróf Károlyi Sándor, Sváb Jakab, Ká-
rász Géza, id. Faragó Mihály, id. Sarkadi 
Nagy Mihály, Bagi Mihály. Zsoldos Ferencz, 
gróf Szapáry Géza, Uhlár István, id. Sarkadi 
Nagy Antal, Jurenák Imre, Bagi Imre, Filó 
János, id. Mátéffy Ferencz, Nagy Imre, Eszes 
Mátyás, Rúzs Molnár Sándor, Sváb Gyula, 
Weisz Lőrincz, Tóth Henrik, Stammer Sán 
dor, Szeder János, dr. Ecseri Lajos, Nóvák 
József, Rakovszky Iván, Szarka Mihály, öttö-
mösi Magyar Imre, Kohn Adolf, id. Jernei 
Mihály, Dallos S/ilágyi Sándor, dr. Mikecz 
Ödön, Hunyadi Lajos, Hegyi Antal, Kass 
Gusztáv, Epstein János, ifj. Vecseri János, 
Kánitzer Adolf, Vajda Sándor, Kovács Imre, 
Körrey Ferencz, Gerőcz Lajos, Újhelyi Nán-
dor, Keller Lajos, Szobotka Fülöp, Szeder 
Imre, Kiss Zsigmond, dr. Pollák Sándor, Lá-
zár István, Szürszabó N. Imre, Sarkadi N. 
Sándor, Horváth Sándor, Kohn József, Fekete 
Márton, Polgár János, báró Maasburg Sán-
dor, Tamásffy Béla, Sárdi Mihály, Kanász N. 
Imre, Csúcs Antal, Horváth János, Szobotka 
Gusztáv, Sulcz Lajos, Forgó Pál, Halus Jó-
zsef, Dósa Béla, Csúcs János, ifj. Piti József, 
Zuckermann Károly, Szvoboda Ferencz, Sar-
kadi N. Ferencz, Czukor Emil, Rabi Ferencz, 
Kristó N. Imre, Sisák Antal, Soós Pál, Páko 
licz János, Berkecz Ferencz, Greskovics Pál-
ifj. Sarkadi N. Antal, Jurenák Béla, Babós 
Sándor, Pintér András, Rácz László, Rácz 
Ferencz, Piti Péter, ifj. Marót! István, Bam-
berger Lipót, Szél Bálint, Cs. Forgó József, 
Mojzsik Lajos, Sima Ferencz, Tajthy Kálmán, 
Mezei Mór, Krpalek Lajos. 

Választott bizottsági tagok: 

Aradi Kálmán, Abaffy Zsigmond, Burg 
Dénes, Burián Lajos, Bányai József, Babós 
József, Bálint János, Beszedics István, Bálint 
József, Bartucz János, dr. Bojnitzer Antal, 
Burger Alajos, Czékus Andor, Cseh-Pál László, 
dr. -Csató Zsigmond, ifj. Czékus Ferencz, Cse-
megi Antal, Dudás Béla, Éder János, dr. Filó 
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Lajos, Fábián Tóth István, Faragó Albert, 
Fehér Antal, Gombos József, Grűner Géza, 
Gyulai Sándor, Holczer Adolf, Hoffer Antal, 
Héjjá Lajos, Hódy János, Herke Ferencz, He-
gedűs István. Illés Jenő, Ivánkovics Imre, 
Illés Antal, Józsa György, Kovács János, Kátai 
Pál János, Kuklics György, Komjáti Mór, Kál-
mán M. Imre, Kristó-Nagy István, Kálmán 
István, Kálmán Mihály, Korbuly Béla, Kala-
pis János, dr. Lábos Endre, Lászlóffy László, 
Lovas András, Mészáros Miklós, Mészáros 
István, Mezei Pál, Mészáros Károly, Ónodi 
Lajos, Pataki József, Pásztor János, Pap Ákos, 
Tóth Kálmán, id. Piroska István, Pap Ödön, 
Réti Ernő, Rácz András, Réti Ferencz, Sar-
kadi Nagy Mihály, Soós Ferenc, Soós Sán-
dor, Sóhlya Antal, Szánthó Dániel, Szánthó 
Lajos, Szabó Imre, Szabó Sándor, Szepesi 
János, Széli Antal, Szoboszlai Szabó Bálint, 
Szépe Károly, Szőke Pál, ifj. Szepesi József, 
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Szluha Imre, ifj. Temesváry Antal, ifj. Teku-
lics János, Tary Endre, id. Temesváry Antal, 
Tajthy Ferencz, Udvardy Sándor, Varjassy Ist-
ván, Wittich Sándor, Varga Imre, Wimmer 
Károly, Varga Károly, ifj. Várady Lajos, id. 
Várady Lajos, Zolnay Károly, Zádory Mátyás, 
Zsarkó Ferencz. 

Végül arról is értesítem a választó kö-
zönséget, miszerint választási elnökül : a 

kerületbe K i s s Zsig-
IV. alválasztó kerületbe 
a csongrádi alválasztó 
Nándor, — pótelnökül 
kerületbe Bányai József 
a csongrádi alválasztó 
Ferenc bizottsági tag 

szentesi I. alválasztó 
mond, — a szentesi 
V á r a d y Lajos, és 
kerületbe Ú j h e l y i 
a szentesi alválasztó 
és Burián Lajos, — 
kerületbe pedig Réti 
küldetett ki. 

Kelt Szentesen, 1891. évi január hó 3-án. 

Dr . Csató Zsigmond, 
4—3 főjegyző, h. alispán. 
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Szerkeszti : 

Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. 

B r a n k o v i c s G y ö r g y . Főmunkatárs: V á r a d y A n t a l . 

i 

K É P E S G S A L . A D I L A P O K , O 
o 

A „Képes Családi Lapok" XlII-ik évfolyamába lép az 1891. év első napjával. A magyar szépirodalomnak 
e hatalmas tényezője, a magyar müveit családoknak e szellemi kincse, ujevi első számában Jókai Mórnak „Kétszer 
kettő négy4 cimü regényét, Benitzky-Bajza Lenkenek „Hasonló hasonlóval* cimü elbeszélését, Lauka Gusztávnak 

^ „A bölcső titka" cimü regényét, baró Horváth Miklósnak „A csel" cimü elbeszélését, Tábori Róbertnek „Sylvia" 
U cimü regényet, liudnyánszky Gyulának, Ualmady Győzőnek költeményeit, Brankovics Györgynek „Az ajándékozás W 

művészete" s Várady Antalnak' „A társadalom es a szinhaz" cimü erdekes cikkeit kezdi közleni. — A „Kepes | J 

b 

O 
o 

Előfizetési ára a Hölgyek Lapja c.divatmelléklettel s a Regénymelléklettel együtt: 1 évre 6 ft, '2 évre 3 ft, '4 évre 1.50 

Családi Lapok"-at a tentnevezett jeles irókon kivül meg a következő neves irók és Írónők támogatják, mint munka- ^ 
~ ' * ~ ' ' '  m ' * * - "  1 ^  £ x  J- Prém társak, ez évfolyamban: Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Komócsy Lajos, Temérdek (Jeszenszky 

József, dr. ¡Sziklay János, lnczédy László, Palágyi Lajos, Erödy Dániel, Dengi János, Tölgyesy 
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Danó), dr. 
Mihály, Vértessy 

Gyula, Méry Karoly, Murányi Ernő, Petri Mór.'dr. lioditzky Jenő, Grosz Lajos, Csorba-Palotay Ákos, Szanday 
Zénó stb; Benitzky-Bajza Lenke, Büthner Lina, Nagyvárady Mira, Kulitfay-benitzky Irina, Harmath Lujza, 
llevessiné-Sikor Margit, V. Gaál Karolina, Karlovszky Ida, Mericzay-Károssá Irma, Erzsike stb. 

A „Képes Családi Lapok" az összes szépirodalmi képes hetilapok között a legélenkebb, legváltozatosabb. 
Tartalma az irodalom minden válfaját felö.eli; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők müveit mutatják be. 

„Hölgyek Lapja" cimü s havonkint kétszer megjelenő d i v a t m e l l e k l e t e a legújabb diyatképeket hozza 
s e mellett a magyar háziasszonynak valóságos szellemi titkara, amenny ben a nevelés, az egészség, a gazdaság, 
kertészet, a háztartás s a konyha terén nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna s nincs olyan titok, a melybe 
hölgyeinket be ne avatná! 

Regénymelléklete négy kötet érdekes regénynyel ajándékozza meg évenkint az előfizetőit. 
A „Képes Csaladi Lapok'-nak még a zöld boritéka is tele van mulattató közleményekkel, humoros 

apróságokkal, sakk-, kep-, szam-, kocka- és ponttalányokkal és szórejtvényekkel, melyeknek megfejtői értékes jutal-
makat kapnak. 

A „Képes Családi Lapok" gazdag tartalma és számos melléklete dacára mégis a legolcsóbb szépirodalmi 
képes hetilap, azért bizton számítunk minden hontiu és honleány, minden magyar család támogatására és pártfogására. 

Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik eziránt — legcélsze-
rűbben levelező lapon — hozzáfordulnak. 

A ki az egész évre szóló hat forintnyi előfizetési összeget husz krajcár csomagolási és 
postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi. annak két eredeti regényt küld jutalmul. 

A ki öt uj előfizetőt gyűjt s az előfizetesi összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy diszes 
emlékkönyvet, vagy egy — kiadásában megjelent — regényt küld. 

Megrendelhető postautalványon minden postahivatalnál és minden könyvkereskedésben. 
Előtizeteseket (a hónak bármely napjától) elfogad a „Képes Családi Lapok* kiadóhivatala, Budapest, 

Nagykorona-utca 20. sz*m. 
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ÜZLETI ÉRTESÍTÉS. 
Tisztelettel hozom a n é, közönség becses tudomására, hogy egy dus 

t a r t a l m ú a l k a l m i b e v á s á r l á s o m folytán azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy ez idényre kellő, l e g ú j a b b n ő i és férf i g y a p j ú , fél-
gyapju szöveteket, parchet, k a imuk té l i kendőket, valamint a 
legdúsabb választékban k a r t o n , s z a t i n o k a t s másnemű m o s ó k e l m é k e t , 
a legfinomabb r umbu rg i kanavász és vásznakat g y é i x i á l O X l 
szolgáltathatok ki. 

Egyidejűleg ajánlom 

9 
melyet a legfinomabb árukkal láttam el, ugy, hogy a n. é. közönség szükség-
leteit kifogástalanul fedezhetem. 

Végül ajánlom 

DISZTEMETKEZÉSI VÁLLALATOMAT, 
melyben 2 f o r i n t os t eme t ke z é sek t ő l kezdve, a legnagyobb disztemet-
kezések rendezését t. vevőim minden kényelmének megfelelőieg, elvállalok a 
legolcsóbb árszámitás mel lett . 

Mire a n. é. közönség becses figyelmét íelhivni és az eddig kiérdemelt 
becses pártfogásukat továbbra is kérni bátor vagyok. 

7VPio Mély tisztelettel: 

Szentet, 1891, Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




