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Előfizetési árak: 
Egy evre . . 

Kel evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 

Kurcaparti-utca 31. szaru, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetesi pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nézve 
a iap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy nety ara 90 cr. Bélyegdi] minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Uirdetesek Stark Nándor könyvkereske-
aeseben is telvetetnet. 

Mermentetlen levelek csak ismert kezek-
től fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 

minden egyes sor közlese 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tulajdono* 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sttrk Náaétr kiiyv- és papír kereskedetéfcei. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

A mi kaszinónk. 
Nem sziveseu foglalkozunk a tárgygyal 

melyről irni akarunk; de a sajtónak néha 

vannak nehéz kötelességei is, melyek elől ki-

térni nem szabad még akkor sem, ha például 

egy_kaszjp4ról van is szó, s ha véletlenül 

éppen a mi kaszinónk is az, melynek morális 

szinvonala felett Ítéletet kell mondanunk. 

Dr. Csató Zsigmondnak ingavalléros maga-

viselete két kaszinói tag által a kaszinó 

választmánya elé terjesztetett azzal a szán-

dékkal, hogy egyszer már kezdjen a kaszinó 

a gyom irtáshoz, s igyekezzék ezen egyletet, 

melyhez köztisztesség és becsülés szempontjá-

ból és gavallérosság tekintetében egyetlen 

tagjával szemben sem szabad a józan, becsü-

letes kritika mellett a kétségnek még csak 

árnyával se férni, mondjuk, hogy igyekezzék 

ez a testület szemlét tartani tagjai felett, s 

utat mutatni azoknak, kiknek az ország bár-

mely intelligens városának kaszinója utat 

mutatna; de hát a mi kaszinónkban, mint 

ezt dr. Ecseri Lajos bizonyos liquidatiónális 

cikkben kifejezte magát, hiányzik az erkölcsi 

erő a társadalmi megvetésre, s igy dr. Csató 

Zsigmondra kimondatott, hogy ez az ur a 

Tóth Kálmán-féle ügyben tanúsított maga 

tartása után is tagja maradhat a kaszinónak. 

Hát hiszen ezt a határozatát a kaszinó 

tisztelt választmányának természetesnek tart-

juk ; mert ez a kaszinó mai helyzetének logi-

kai következménye. — És pedig szomorú 

következménye; mert mikor Csató Zsigmond 

ellen beadatott a kérvény, egy barátunk azt 

mondá, hogy: Csató Zsigát csapjuk ki? Hát 

hiszen helyes: de akkor kérni kell még egy 

egész sereg tagnak kiutasítását, hogy azután 

a kaszinóban minden asztalhoz zsenirozás 

nélkül ülhessen le az ember. — A másik 

pedig azt mondá, hogy: ott. hol ezek és azok 

az emberek kaszinói tagok lehetnek, én a 

kaszinóból Csató Zsigát nem tartom kicsap-

hatónak ; mert egyenlő mértékkel kell mérni, 

sőt a kaszinó azon elemei szoporulatának kell 

tekinteni, melyre a gavalléros felfogás sajnál-

kozással tekint ugyan; de a többire való 

tekintetből megtűrni kénytelen. 

A harmadik pláne azt mondja és hir-

deti, hogy ő a kaszinót, ugy amint az ma áll, 

korcsmának tekinti, hol mindenki tag lehet. 

Hát hiszen ez mind igen szomorú beszéd a 

kaszinóra és sajnos, hogy ezen védbeszédekben 

Ítélet van mondva, és pedig a legkegyetle-

nebb ítélet a kaszinó morális szinvonala 

felett. 

S mért van ez uraim ? Azért; mert a 

kaszinó is nyög azon társadalmi betegségben, 

mely erősen emészt városunk társadalmi éle-

tén, hogy nincs benne erkölcsi erő a társa-

dalmi megvetésre. — Pedig örök igazság 

marad Rousseau mondása, hogy: „Az a tár-

sadalom erős, s csak az tarthatja fenn magát, 

mely kidobja magából, ami megvetni való*! 

r.—r. 

A megye tiszta. 
i i . 

Lapunk múlt számában rámutattunk, hogy 

Stammer aiispán joggyakornoka a vármegye őrömére 

és Stammer ur boldogságára miként szerkesztette 

az alispáni hivatalban Szentes város vezéregyénisé-

geinek gyalázására, a megrabolt árvapénztárból fenn-

tartott „Darázs" cimü élclapot. 

Ez magában véve elég világot vet a helyzetre, 

s arra, hogy Csongrádmegyében Stammer alispán, 

hivatalos állásának fentartása érdekeben, nem irtó-

zik a legerkölcsteienebb eszközöktől sem, s hogy 

mig ez az ember a vármegye élén áll, addig tiszta 

közigazgatasrói beszélni nem lehet. 

No, de hát ez csak egy kis része annak a kép-

nek, melyet a Döme-féle sikkasztás alkaimaból a 

varmegye tisztatalansagara tel akartunk mutatni. 

Ha már annyira vagyunk uraim, hogy még 

egy Balogh János, Sarkadi es Buriánnak is szemébe 

dobja a tisztelt vármegye, hogy mulasztott, hát ám 

legyen, mi nem védjük ezeket az urakat, nem szo-

rultak rá; de a köztisztaság és becsület nevében 

médiumra állítjuk a varmegyét, s iteljen a kö-

zönség, hogy ha esetleg volna is hiba a városi el-

lenőrzésben, lehet-e ezt hatalyosan ellenőrizni és 

elnyomni, ha a vármegye vezető egyéniségei a 

sikkasztó penztárnokkal a mar felmutatott és alább 

bővebben megvilágítandó kebelbeli viszonyban 

allanak. S ebből ítélje meg a közönség azt is, hogy 

j Stammernek nem kellene-e e ezen ügyben a vad-

lottak padján ülnie? S Ítélje meg azt is, hogy nem 

j éppen az itt feltárt körülményekben leli-e magya-

rázatát az, hogy ez a tegyelini ügy csak négy és 

félév múlva vetetett vizsgalat alá, hogy a por lepje 

azokat a foltokat, melyek ezen ügyben htammer ur 

kabatjan csillognak, 

Mi nem védünk ezen ügyben senkit, álljon 

helyt magáért mindenki. — Hisszük, iiogyt hely is 
! fog allani mas, csak btammer roskadna össze, ha 

e kérdésben ratenné a fegyelmi vizsgalat a tárgyi-

lagos ítélet kezét. 

És most haladjunk tovább azon a fonalon, me-

lyen megindultunk: — a szegedi bünfenyitő törvény-

szék targyalasain. Nézzük, hogy miképpen is beszélt 

ezen tárgyaláson a törvényszéki elnök és Döme József, 

a sikkasztó pénztárnok. 

Elnök: Adott ön Albertényi megyei számve-

vőnek pénzt ? 
Vádlott: Adtam. 

Elnök: Miért? 

Vádlott: Albertényi észrevette a számadásban 

a hibát és forszírozta, hogy ki kell javítani. Ö el 

akart menni a megyetói az ármentesitő tarsulathoz 

számvevőnek, s azt akarta, hogy ne hagyjon maga 

után olyan hibát, amiért később az állását veszít-

heti. Ö es Götzl városi számvevő vállalkoztak 

díjért, hogy kijavitjak a mérleget, az az uj mérle-

get csinálnák. (Valószínűleg ez volt az a hamis mér-

leg, melyet Gunda felfedezett, s mely eltűnt az 

iratok közül. No, de legyünk nyugodtan, van a gond-

viselésnek arra gondja, hogy az e fajta okmányok 

el ne tűnhessenek végképpen! Szerk.) Ezen munká-

ért adtam Albertényinek 530 frtot, Götzelnek 400 

forintot. 

Elnök : S igy az ön által a megyéhez beadott 

mérleg meg lett semmisítve? 

Vádlott: Igen, miután Albertényi és Götzel 

ujat csináltak. 

No, de ezt a képet nem folytatjuk tovább, csak 

azt jegyezzük meg, hogy ebből láthatja a közönség 

az árvapénztári sikkasztás hátterét. S a vármegye 

igen tiszteletre méltó tiszteletbeli ügyésze ezek da-

cára jónak látta védő állást foglalni a számvevőség 

mellett. Kérdjük, hogy ezek után jogilag megbíz-

ható kézben van-e ez a fegyelmi ügy? 

— A z a n y i l a t k o z a t . Boriszlavszky 
Leó tiszteletbeli megyei főszámvevőt a vár-

megye nyilatkoztatja, lapunk azon cikkével 

szemben, hol állítva van, hogy nevezett ur 

maga vádolja a megyei számvevőséget azzal, 

hogy a szentesi árvapénztár megrövidítésén 

fáradozó Döme József számadásának egyik 

sikkasztási tételét, mely 400 frtról szól, a 

megyén — közös egyezséggel — a számve-

vőség 136 frtért igazította ki. — Boriszlavszky 

ur nyilatkozata rágalmazónak jelenti ki a cikk-

írót, ki róla azt állítja, hogy ő a megyei szám-

vevőség ezen bűnös összejátszását és gyalá-

zatos manipálátióját tudja; mert ő nem tud 

semmit. 

Remekül fejlődik a vármegyei adminisz-

trátió karaktere Zsilinszky főispán uralma óta. 

Azelőtt, még az öreg Róuay volt a főispán, 

a tisztviselők, ha tudtak a vármegye kormány-

zatában valami becstelenségről, hát nyíltan 

megmondták, hogy ez gyalázatos dolog, me-

lyet égetni kell, s Fekete Márton főjegyző 

sége mellett, a tisztikarnak még gavalléros 

dologban is helyt kellett á l lni ; mert ezt meg-

követelte a tisztikar prestigéje; most nincs 

prestige, nincs egyeues álláspont, hanem szö-

vetséget tart fönn a tisztikar egy nagy része 

minden tisztességtelen dolog védelmére és 

nyilatkoznak az emberek, mint Boriszlavszky 

Leó, jobb meggyőződés ellenére s rágalmaz-

zák azokat, kik az ő korábbi vallomásait nyil 

vánosságra hozzák. 

Hát hiszen nekünk Boriszlavszki Leo 

nagyon másodrendű persona volna, hahogy 

ő nem megyei hivatalnok s ha ő maga nem 

foglal ennak idején álláspontot azon bűnös 

űzelmekkel szemben, melyeket a vármegyén 

elkövettek a Döme-féle sikkasztással szemben. 

Azt tudjuk, hogy Boriszlavszky alárendelt 

helyzetű ember a vármegyén, kinek nyilat-

kozni kell, ha nyilatkoztatják, s ezt mi meg 

is bocsájtjuk neki; de hogy a közönség ilyen 

nagy lelkű lesz-e, nem tudjuk; mert az iga-

zat megvallva, Boriszlavszky nyilatkozata 

nagyon tisztességtelen, különösen akkor, mikor 

ez az ur — mint erről a Döme-féle iratok 

betekintése után mindenki meggyőződhetik: 

— ö n k é n t , tehát minden hívás és unszolás 
nélkül jelent meg 1886-ban a Döme-féle sik-

kasztás vizsgálata alkalmából Gunda Zoltán 

miniszteri szakértő előtt és jegyzőkönyvbe 

kérte venni, hogy hallomás után tudomása van 
arról, hogy a megyei számvevőség a Dömt-félt 



2. oldal. 

számadás egy 400 frtos sikkasztási 
tételét 136 fr tért igaz i tot ta k i . 

íme egy ember, aki 1886-ban önként 
ny i la tkoz ik és kér i nyilatkozatát jegyző 

könyvbe venni s az alispánhoz feljelenteni : 

ma ismét nyilatkozik és a vármegye tisztáta-

lanságát védve, tagadja, amit öt évvel 

ezelőtt tett. — Ugyan kérdjük : vájjon Borisz-

lavszky ezen ujabb nyilatkozata oly önként 
jött-e, mint az előbbi? 

Ez a kérdés! 

Helyi és megyei hirek. 
— A » M a g y a r H í r l a p " , Horváth Gyula, 

varosunk diszpolgaranak szerkesztése és kiadásaban 
megjelenő politikai napilap első szama, f. hó 21-én 
jelent meg es 500,000 peldanyban iett az ország minden 
vidékere szetküldve. Mint ertesülünk, Magyarorszagon 
meg lapot oly rokonszenvvel, annyi várakozással 
nem íogadtak, mint Horváth Gyula lapját. — Az is 
igaz, hogy oiy két fényes nev nem all hazank egy 
lapjanak elen sem, nnnt a Horváth Gyula és Mikszáth 
Kalmane; de különös varázserővel bír a közönségre 
Horváth Gyuia lápjánál az, hogy 1867. óta folyton 
élénken erezte a közönség szükségét egy oly közjogi 
alapon álló lapnak, mely a kormánytól teljesen 
függetlenül ítél az ország politikai helyzete felett, 
ahelyt, hogy a kormány iránti loyahskodás hitvány 
szolgasag szinvonalara sülyedne, mint ezt pirulva 
latjuk minden közjogi iranyzatu lapnál. Horváth 
Gyula egyénisege nem tűr függést a politikában, ő 
sajat feltogasanak es meggyőződesenek állt szolgá-
lataban egesz életén at. — Ezt tudja róla az egész 
ország, ezert lapjat, uiint a partatian, józan politikai Íté-
let nyilvános torumat tekinti a közönség, s ezért van 
iranta a magyar zsurnalisztikái vilagban eddig pá-
ratlan nagy varakozás és rokonszenv. — E lapnak 
munkatarsai az ország legjelesebb zsurnalisztai és 
pedig minden partarnyalatból. — A függetlenségi 
partból ott van Tors Kalman, városunk országos 
kepviselöje is s ez mutatja, hogy Horváth Gyula 
lapja a politikai lüggetlensegnek nyilvános terén van. 
— A lapra az első napon niagabol a fővárosból 
3U00-ren fizettek elő. —• A vidéki városok közt 
azonban azt hisszük, hogy sehol nem fogadtatott 
oiy rokonszenvvel, mint Szentesen, hol eddig az elő-
fizetők szama haladja a kétszázat. De hiszen ez 
termeszetes. Hat hol vagyhatnak jobban tudni, 
hogy mit ír Horváth Gyula, mint Szentesen? 

— V i r á g v a s á r n a p . Krisztus Jézus Je-
ruzsálembe történt bevonulasanak emlékünnepet ün-
nepelte f. hó áá-en, viragvasarnapjan a keresztény 
világ, emlekere azon örökszép esemenyeknek, midőn 
a nep palmaagakat hintett a bevonulo Jézus útjába. 

SZENTESI LAP* 

„Hozsanna Dávid fiának !• — visszhangoztak ak-
kor Jeruzsálem falai s virágok illata töltötte be a 
Megváltó útját, mely az igazságnak volt diadalün-
nepe. A helybeli rom. kath. templom egészen meg-
telt e napon hivőkkei. Barkaszentelés után a kör-
menet, ezután pedig a szentmise tartatott meg, 
melyet dr. Ulár István esperes-plébános végezett 
fényes segédlettel. — Virágvasárnap egyszersmind 
bevezető a nagyhétbe, amelyen a keresztény tem-
plomokban leiekemelő megemlékezések vannak a 
legnagyobb martyrról, akinek vére megszentelte az 
egész földtekét. 

— N a g y h e t i s z e r t a r t á s o k . A nagyheti 
szertartások a szentesi rom. kath. templomban a 
következő sorrendben fognak megtartatni: Nagy-
szerdán d. u. 3 órakor gyászvecsernye, mely alatt 
Jeremiás siralmai énekeltetnek. Nagycsütörtökön reg-
gel fél 9 órakor ünnepélyes szent mise, melynek vé-
geztével az oltári szentség elrejtetik s az oltárok 
ékességiktől megfosztatnak. D. u. 3 órakor gyász-
vecsernye Jeremiás siihalmaival. Nagypénteken reg-
gel fél 9 órakor gyaszisteni tisztelet, passió, a keresz-
ten meghalt Jézus imádása s Jézus sirbatétele, végül 
szent beszéd, tarja Chobot Ferenc káplán. D. u. 3 
órakor gyászvecsernye, Jeremiás siralmaival; este 
6 és fél órakor szentségbevétel. Nagyszombaton reg-
gel 6 es tél órakor szentsegkitéfel, reggel 7 órakor 
(űz és vizszentelés, utana ünnepélyes nagy mise. 
Este 5 órakor feltamadási körn»en»'t. Húsvét vasárnap 
reggel 7 és 8 órakor szent mise, utana az ételek 
beszentelése 9 és felórakor szent beszéd és ün-
nepélyes nagy mise. D. u. 3 órakor ünnepélyes ve-
vecsernye. Húsvét hétfőn regg 1 7 és 8 órakor szent 
mise, 9 és felórakor szent beszéd, utána nagy mise, 
d. u. 3 órakor vecsernye. 

— A szentesi jótékony nőegylet f. 
hó 22-én tartott közgyűlése iránt az idén sem nyil-
vánult különösebb érdeklődés s mindössze tizenhatan 
vettek részt benne. Elnökké, miután Kiss Zsigmondé 
e tisztéről, melyet 10 éven át viselt, lemondott. 
Zsilinszky Mihalyné, alelnökké Hegedűs Sándorné, 
I. titkárrá dr. Sulc Lajos választatott meg. Egyéb-
ként a tisztikar és valasztmány a régi maradt. 

— G ő z h a j ó z á s . A dunagőzhajózási társaság 
helyi ügynökségé a felső Tiszán vegyes szolgálat-
ban közlekedő bajok menetrendjéről a kővetkező 
hirdetményt teszi közzé: „Mene t r end Felfelé: 
Szegedről Szentes és Szolnokra hétfőn, szerdán, 
pénteken délután 3 órakor. Első menet f. hó 23-án. 
A hajó az éjjelt Csongrádon tölti. Csongrádról 
Szolnokra: kedden, csütörtökön, szombaton reggel 
4 órakor. Első menet f. hó 24-én. — Lefelé. Szol-
nokról Szegedre: kedden, csütörtökön, szombaton 
délután 3 órakor. Első menet f. hó 24-én. A hajó 
az éjjelt Csongrádon tölti. Csongrádról Szentes és 
Szegedre: szerdán, penteken, vasarnap reggel 4 
orakor. Első menet f. hó 25-én. — Egyelőre csak 
I. és II. osztályra vétetnek fel utasok. 

36. szám. 

— U j k á v é h á z . Nemcsak uj fogadó; de uj 
kávéház is fog közelebb városunkban nyittatni. Egy 
Werber nevű karcagi lakos ugyanis a tegnapi napon 
városunkban járt, hogy tájékozza magát az itteni 
viszonyokról. M nt értesülünk, Werber a Pollak örö-
kösök főutcái házában szándékozik egy, „a mai kor 
igényeinek minden ben megfelelő kávéházat nyitni, s 
ez iránti kérvényét már a legközelebb tartandó 
tanácsülésre be fogja nyújtani. 

— A n e g y e d i k stb. Az 1886. év végével 
feloszlott s mind máig felszámolás alatt nyögő 
Segély-egylet felszámoló bizottsága most teszi közzé 
az egylet negyedik évi vagyoni kimutatását. Ezen 
kimutatás szerint a volt Segély-egyletnek azon 1003 
frt 03 kr. künn levő követelés sel együtti melyet 
1891. mártius 20-ig sem lehetett (??) behajtani, össze-
sen 6600 frt 83 kr. vagyona van. Ugyan-ugyaii: 
hány évig fog még ez az egylet felszámolás alatt 
állani? 

— F e l h í v á s ! A szentesi kőmives és ács if-
júság f. évi február hó 26-án tartott értekezletén 
egy „Altalános munkás betegsegélyzö egylet" alakítását 
határozta el. Ebből kifolyolag tisztelettel felhívjuk 
városunk minden polgárát, a kik ezen ügy iránt 
érdeklődnek, miszerint f. hó 30-án, azaz husvut 
másodnapjan délután 2 órára az ipartestület nagy-
termeben egy altalanos értekezletre minél ezámo-
sabban megjelenni szíveskedjenek. Szentesen, 1891. 
mártius 23. Az előkészítő bizottság megbízásából: 
Kiss-Molnár Bálint 

— A b e l v i z e k h a t á r u n k b a n . Az idei 
nagy hó, a gyors olvadás folytán, a mélyebb fek-
vésü szántó és kaszálókat varosunk határaban több 
helyen vizárral borította el, igy Mucsihátnak is nagy 
részét. Különösen a „büséri" birtokosok szenved-
tek e nnatt érzekeny károkat, sőt Gránicz Imre, 
Herényi Sándor, Hegedűs András tanyái az ár altal 
teljesentkörül vannak zárva s mint szigetek tűnnek fel. 
A hegyeskirálysági és cserebökényi kaszálók egy 
beláthatlan tengert képeznek s csak a határgat tartja 
a vizet, különben ürge módra őntené ki Mucsihat 
nagy részét. 

— Szerencsétlenség A szombat éjjeli tüzeset almával 
nagy szerencsétlenseg fenyegette Horváth János elöfogatos 
két kocsisát és lovait. Horváth ugyanis, hogy a vizipuskával 
minél előbb a vész szinhelyén téreinjen, a vízipuska elé négy 
lovat fogatott, ugy azonban, hogy,a rud végére fogot lovak szájaba 
nem akasztott gyeplöt, hanem egy kocsist ültett fel az egyik lóra. 
Amintazonban a városháza udvarból kihajtottak, a lovak örült 
sebességgel vágtattak végig a keramit-uton, s hasztalan volt a 
kocsisok részéről minden igyekezezt, a tüzes verü lovakat nem 
lehetet az útról letériteni egész a vásártérig, a hol aztán a 
szeiencsétlenség bekövetkezett. A tüzfecskendő ugyanis itt egy 
karóban fenakadt, mire az szétszóródott, a lóvak összerogytak s a 
kocsisok több ölnyi távolságra röpültek a levegőben. Szerencsére 
ezek kisebb sérülés árán megmenekültek a májdnem biztos 
haláltól, a két hátulsó ló azonban súlyosan megsérült: az eltört 
rud fúródott lábaikba. Ezzel kapcsolatban egy helyreigazítást is 
kell tennünk. A leégett kazal ugyanis nem a Kecskeméti és Götzl 
tulajdona, hanem Szalay Jánosé volt. 

— A z i t a l m é r é s i ü z l e t e k . Fontos ren-
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Horváth Gyula. 
Született . . , Mert hiszen minden életrajz a 

„született" igéből kezdődve fut végig a hírlapiróí 

chablonok serpentinain, a következő helyeknél alla-

podva meg. 

Hol járt az illető iskolaba? (Már t. i. ha egy-

általán jart.) 

Milyen hivatalokat viselt ? Melyik diátenclassisba 

tartozik? Miféle rendjelet kapott ő Felségétől? 

Ebben lehet némi változatosság, de aztán amit 

közbül írnak az egyik nevezetes férfiúról, az teljesen 

ráillik a másik es harmadik férfiúra is. A jelzők 

mindig ugyanazok: „Közéletünk derék bajnoka volt 

stb." „Nagyszabasu működést fejtett ki stb." 

De ilyenek a nekrológok is; száz meg száz 

ember hal meg, de csak egyetlen necrolog kopik. 

A zsournalisztika ugyanazon virágokbol köt koszoi űt 

üziraky Janosnak, amelyekből Simonyi Ernőnek. 

Azokkal a frázisokkal fogjuk eltemetni Majthényi 

Lászlót, amelyek Ivanka Imrére illenek. 

Ha holtról értekezik az író, rendesen eszében 

tartja: „A holtakról vagy semmit, vagy jót." 

Ha élőt énekel meg, azzal türtőzteti magát: 

„Legyünk kíméletesek az élők iránt." 

Nos igen. — De hat az igazat kiről szabad 

aztán megírni, ha sem az élőről, sem a holtról nem ? 

Az igazat ? Hm. Az igazat nem sok ember 

állja ki, se élő, se holt. 

Mert ha minden arcképhez (pedig minden hétre 

kell a szépirodalmi képes lapoknak egy-egy nagy 

ember) az igazat irná meg valaki, húszból tizen-

kilencre sülne ki, hogy nem érdemes az arcképét 

közölni. 

Ez pedig nem lehet. Az írástudó farizeusoknak 

komoly okuk van a status quo fentartására. Mert 

roppant nagy hézag mutatkozik a produkció és fo-

gyasztás között. 

A magyar anyák nem szülnek évenkint több 

nagy embert kettőnél, háromnál, de a képes lapok-

nak ötvenkettőre van szükségük, hát mesterségesen 

állítják elő magoknak a kellő mennyiséget. Egészen 

rendben van ez igy. 

Én magam azonban soha sem mentem bele 

ebbe, mert ellensége vagyok a hamis borok gyártá-

sának, a hamis nagyságok gyártását nem szeretem. 

Tollam szűz még az életrajzírástól. Vártam, iiiírt egy 

olyan ember kerül, aki kiállja az igazat. 

Ez Horváth Gyula. 

Nem irok róla száraz életrajzi adatokat. Nem 

is igen tudom, nem is igen jártam utána, mikor 

született, hol járt iskolába, milyen tanulmányokat 

tett, mikor, hol választották meg képviselőnek és 

mikor fog meghalni? 

Pedig, noha még fiatal férfi, (makacsul tartja 

magát a negyvenes évek tájékán), már is van igazi 

életrajza. Pláne kettő is. Egy regénynek való, egy 

pedig essaynak. 

Ha a regényíró tudakozódnék, azt mondanám: 

— Hamarabb volt kard a kezében, mint bajusz 

az ajka fölött. Eredj, tudakozódj utána. Légionárius 

volt. Száz kalandon ment át; néhány csatát végig 

küzdött. Egyet átaludott. Ellankadva a fáradtságtól, 

leszáll lováról a táborban és ledől a gyepre. Az 

ellenség eközben megtámadja a tábort, folyik a 

csata, hull a kartacs, de a gyermek-katona édesde-

den alszik. Mire fölébred, vége a csatának. H& ez 

nem elég, gondolj ki regényíró barátom, egy szép 

történetet ahhoz a forradáshoz, mely a homlokától 

végig szalad az arcán. Talán párbaj nyoma? Talán 

van is hozzá kész történet ? És ha még ez sem 

elég anyag, keresd fel őt a hetvenes évek végén 

Szegeden, hol Tisza Lajos oldalan várost épit. Vagy 

menj Szentesre, hol az elemek ellen folytat háborút 

diadalmasan. Sok érdekes epizódra talalsz az ő vi-

selt dolgaiban . . . Tudott aludni, mikor a többiek 

verekedtek s tud verekedni, mikor a többiek alusznak. 

Ám, ha az essay-iró kérdezősködnék, azt mon-

danám : 

— íme, láss egy politikust, akit érdemes ta-

nulmányozni. Egy sajatságos elmét, melyben a gon-

dolatok kergetik egymást, hol melység és felületesség 

olyan csodálatosan ölelkeznek. Ez az a matéria, 

melyből a nagy államférfiak támadnak. Talentum, 

melyet félig a tudás, félig a divínació mozgat. Erő, 

mely megmérve és kiszámítva nincs, s mely aszerint 

hajt, amint a sziv fűti vagy a hangulat érinti. 

Egy ember, akinek nem mestersége s mégis 

ugy ir, lendülettel, kolorittal, hogy már Gynlai Pál 

is szidni kezdi stylusat. (Ez a legmagasabb, amit 

Magyarorszagon eiérhetni.) Egy parlamenti szerep-

vivő, akinek vontatott előadása van, amit mondani akarj 

beleveszejti a szabálytalan konstrukciók chaoszába, 

s mégis szívesen hallgatott szónok; aki már mon-

dott gyenge beszédeket, de locus comminusokat 

soha. Fölfogása többnyire magas, gyakran hibás, 

de mindig eredeti és vonzó. íme egy csomó nagy 

tulajdon, s birtokosuk még mindég nem tudott nagy 

emberré lenni a kicsinyek közt. Mond meg honnan 

van ez, essay-iró barátom ? 

De az essay-iró barátom helyett te kiáltasz 

közbe nyájas olvasó; 
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delet bocsátott ki közelebb a kereskedelmi minisz-
niszterium. Ugyansi a több oldalról felmerült kéte-
lyek eloszlatása végett azon fontos kijelentést tette, 
hogy az italmérési üzletek gyakorlásához az ipar-
hatóság engedélye nem szükséges, csupán a pénz-
ügyigazgatóságtól, illetőleg, mint Szentesen is, a regá-
lét kibérlett hatóságtól kell az italmérési jogosult-
ságot megszerezni. Ez annyit jelent, hogy az ital-
mérési üzletek kivonatnak az ipar-törvény rendel-
kezése alól és a regále-törvény paragrafusai alá he-
lyeztetnek. 

— M e g s z ű n ő b é l yegek . A rányomtatott 
belyegekkel ellátott levélboritekokat és postautalva-
nyokat f. évi junius hó végével kivonjak a forga-
lomból. 

Felh ívás 
a szentesi iparos ifjak képző és segélyzö 

egylete érdekében. 
A helybeli iparos ifjak képző és segélyzö egylete 

a mult évben ünnepelte meg tíz évi fennállasanak 
jubileumát. Ez alkalomból rendezett segéd-munka 
kiállítással megmutatta, hogy az egylet kifejezett 
egyik fő célját: a komoly önképzést és a nemes 
versenyt lanyhán nem veszi, — erejéhez képest szi-
vesen apolja. 

Azonban épen a jubiláris év és annak moz-
galma győzött meg nagyon is arról, hogy az egylet 
komoly céljahoz megfelelő felkarolásban sem az 
ifjúság, sem az önailó iparosok részéről mind ez 
ideig nem részesül. Pedig kétségtelen, hogy a célok, 
melyeknek megvalósitásara az egylet fennáll s be-
csületesen törekszik is, fontosak s mint ilyenek, mél-
tók a pártolásra. 

Alkalmat adni ifjainknak szellemi eszközök 
nyújtása által a szakadatlan önmivelésre, — szabad 
óráikban kellemes szórakozasra, — biztositani őket 
arról, hogy betegségök esetére van, aki róluk gon-
doskodik, — lehetővé tenni nekik a közvetlen érint-
kezést azokkal, kik immár jó nevet vívtak ki ma-
guknak az iparos pályán s mint ilyenek nevelő pél-
dául szolgálni hivatvák ifjainknak : oly célok, a melyek 
sem iparos ifjainkra, sem munkaadó mestereikre 
közömbösek nem lehetnek. 

Ez a meggyőződés nyert kifejezést az egylet-
nek ez évi rendes közgyűlésén, majd a megalakult 
uj választmany kebelében felmerült amaz inditvány-
ban komolyan vett határozatban, hogy az egylet 
melegebb felkarolására, városunk közönsége — alá-
irasi ivek kibocsátása utján — felhivassék, meg-
nyeressék. 

Bizalommal fordulunk hát ez uton is mind-
azokhoz, akik a szentesi iparos ifjak képző- és 
segélyzö egylete céljaival rokonszenveznek, neveze-
tesen iparos ifjainkhoz, hogy az egyletnek 
rendes, polgártársainkhoz, hogy pártoló tagokul a 
kibocsátott iveken alaírásukkal, vagy akár a pénz-
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tárnoknál (Kanász Nagy Antal) jelentkezésükkel az 
egyletbe belépni szíveskedjenek. 

Szentesen, 1891. márciusban. 
Az egylet valasztmanya nevében : 

Fetrovics Soma, 
egyleti elnök. 

Hirek a szomszédból. 
— B a n f a l v á n , a velünk is szomszédos, 

haladó kis községben nagy események vannak ke-
szülőot-n : a község képviselőtestülete f. hó :24-én 

j tölti be valasztas utján a községi jegyzői es orvosi 
allásokat. liogy egy 3000 klekkel bíró községben a 
nep jólléte és tarsadalmi tovább fejlődhetese mily 
szoros viszonyban all e ket tényezővel, mindenki 
elismeri, ki valamikor falusi idylli életet élt, vagy 
azt közelebbről szemlélte. Nem csoda tehát, ha ilyen, 
amúgy is ritka alkalommal a lalu egyik vegetol a 
másikig megindul a korteskedes, s jarjak sóiba a 
képviselőket s gyűjtik az egyes partok jelöltjeik 
részére a votumokat. Ilyen világ van egy par nap 
ota Banfalván. Az orvosi allasra, mely dr. Chrenka 
Dániel eiiialalozasa lolytan üresedett meg s körül-
belül 2000 írt évi jövedelemmel jar, pályáznák: dr. 
Novak Elenier körorvos Kiralydarocrol, dr. Boross 
Szegvárról, dr. Veisz Enyingről és dr. Miklovicz 
Bálint, banfalvi helyettes orvos. A jegyzői allasra, 
mely 1500 frt jövedelemmel jar, pályáznák : Kalmar 
József napdijas Orosházáról, balacz endrődi jegyző 
es Foltenyi Imre okleveles jegyző s szolgabirosagi 
hivatalnok Orosházáról. — Dr. Miklovic Bálint he-
lyettes orvos es Foltenyi Imre megvalasztatasa ve-
hető ez időszerint bizonyosnak. Mindkettőben jóra-
való tarsadalmi tenyezőt, pontos és szakkepzett 
hivatalnokot log nyerni a község; mert dr. Miklovic 
méltó utódja lesz a boldogultnak, Foltenyi pedig 
minden tekintetben ellentete elödjenek. 

— Gyilkosság egy hajó födélzetén. 
Ilyen cim alatt közöltük lapunkoan, hogy a mult evi 
nov. 22-én éjjel Szegeden, a „Salzah* nevü hajó 
egyik matrózat Baló Pétert, Boldizsár István hajós 
boszuból agyonütötte. Boldizsár telett f. hó 21 -en 
ült törvényt a szegedi törvényszék, s Boldizsárt a 
szándékos emberölesert 10 evi fegyházbüntetésre 
itelte. 

Hazánk és a főváros, 
— Jósika hamvainak hazahozatala. A kitűnő k ö l t ő : 

Jósika Miklós báró elhunytának negyedszázados évfordulója 
al¿a lmával egy nagybecsű tanumlany jelent meg Szaák Lujza 
jeles tehetségű irónö tollából, melyben mintegy 44JÜ oldalon 
Jósika iMiklos regenyes életét, irói es houtiui tevekenységet ta-
lál juk mely kritikai szellemmel, és lelkes kegyelettel méltatva. 
Szaak Luiza müveben hűen letükrözve talaljuk Jósikával kap-
csolatba hozva a nemzet ás nemzeti irodalom hőseit és azok 
emlekezetre méltó esemenyeit. A jeles irónö hat évi fáradsá-
gát valóban alig lehet erdeméhez méltóan kitüntetni, ha el-

— Ugyan, ugyan mit akartok még Horváth 

Gyulával? Ö felsége kitüntette vaskoronarenddel, 

Tisza barátságával; a ház megválasztotta alelnöké-

nek. — Hát nem elég ez egy embernek ? 

Kétségkivül igen szép magaslat, amit Horváth 

Gyula elért, kivált ha azt vesszük, hogy e pozició-

ból minden talpalatnyit apródonként kellett elfog-

lalnia. Némely ember rohammal veszi be a köz-

véleményt ; ő lassan nőtt; egy-egy beszéd, egy bátor 

föllépés, némelykor hírlapi cikk, sőt egyszer éppen 

egy toaszt (melyet a nemzeti kaszinóban tartott), 

emelték prestigeét, de aki tehetségeit ismeri, a szi-

vósságot és törhetlen erélyt, melylyel a magara val-

lalt feladatokat keresztülviszi, aki tudja, hogy Horváth 

alkalmas concepciókra, hogy eszméi vannak es hogy 

tud életet lehelni eszméibe, az mettán csodalkozhatik, 

hogy Horváth Gyula még nem több. 

Pedig annak igen egyszerű oka van. Horváth 

Gyula azért nem lett még eddig több, mert egy nagy 

hibája van: hangosan gondolkozik. 

Talán más politikust is nyomnak otthon té-

pelődések, gondolatot fűz gondolathoz, agya izzó, 

elke háborog, elgondolja magában, hogy ez a ja-

vaslat, ez az irány rosz, nem, nem szavazem meg, 

kikelek ellene, de ha aztán mégis megszavazza (mert 

tessék elhinni, hogy megszavazza), senki sem tud a 

töprengéseiről, a gondolatmenetéről semmit. Mikor 

a nyilyánosság elé lép, már akkor csak a legutolsó 

kiforrt gondolatát mondhatja el, azt, amelyik a cse-

lekedetével összhangzik. 

Az államférfiaknak nemcsak utógondolatjaik 

vannak, hanem előgondolatjaik is; az utógondolatok 

még napfényre jöhetnek, az előgondolatok soha; 

azok, —• mint az ínpurum az Íróknál, papirkosárba 

valók, Horváth Gyulának azonban se elő, se utó-

gondolatjai nincsenek, mert ő minden gondolatai 

legott kimondja, egyszóval fenhangon gondolkozik 

s innen van az, hogy a politikai egyenisege szet-

folyonak, kiforratlannak latszik, de csak latszik. Ez 

gatolja, hogy nagyobb pozicióra állítsák. 

Horváth Gyulanak külső alakja is érdekes, 

asszonyszemeknek tetszetős. Kissé alacsony termet, 

de ruganyos s eleg tinóin, hosszú aristokratikus arc, 

domború homlokkal, melyre liatalos hanyagsaggai 

ősz haj borul, nem minden kellem nélkül. Kekes 

szürke szemeinek tekintete lágy, mosolya faradt. 

Ellenségei iránt nagylelkű, baratjaival szemben 

kissé zsarnok ; szorakozott egész a mulatsagossagig ; 

jószivű egész a hihetetlensegig. Van ereje szembe-

szállni valakinek az akarataval, de nincs ereje szem-

beszállni a kerésével. 

Nemcsak a parlamenti teremben kedvelt, hanem 

a fehér asztalnal is. Lassan, terjegősen diskurál, 

elalmositó hangon, de bár trefas, vagy komoly dol-

gokról legyen szó, azokra, akik jól ismerik, mind-

ezen hibák dacara nagy eioeszélő benyomást teszi. 

Nem mond el ócska adomakat, hanem a mi élmé-

nyét vagy megfigyeléset elbeszeli, az az üde esz-

jarasában epigrammatikus éllel bontakozik ki. Em-

berekről vagy a viszonyokról mondott íteletei mindig 

találók, neha-néha pompasak, leszamitva azt, hogy 

ő is, mint minden szellemes emberi vagy nagyító, 

vagy kicsinyítő üveget használ. 

E sorok írója nem nyúlt az üvegek egyikéhez 

sem, hanem objectiv szemmel merte meg Horváth 

Gyulát, kí most megalapitvan Mikszáthtal a »Magyar 

Hírlapot", uj működési körben lép az olvaso közön-

ség elé. C. M. 
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gondoljuk, hogy mily nehéz a közelmúlt alakjait és történet-
eseményeit helyesen megítélni és jellemezni. — A széleskörű 
olvasottsággal, lebilincselő változatosággal és előadásbeli kel-
lemmel irt munkaban, tanulságos és élvezetes történeti tanul-
mányt nyer olvasó közönségünk bizonyára. A nemzeti kegye-
letnek ezúttal >aló kifejezése alkalmaból, szellemesen népsze-
rűsíti a Jósika eletirója — mint a „P. C." írja — azon tervet, 
hogy a néhány év múlva felosztandó drezdai temetőből haza 
kellene hozni Jósika hamvait, amint hazahozatta a nemzet a 
vahringi feloszlatott temetőből Jósika regényíró társának, Vas 
Gerebennek hamvait. 

— A temesvári lottó-pör. A temesvári lottó-pörben f. hó 

21-én delelött hirdette ki az ítéletet a kir. itélő-tábla, mely 

a temesvári kir. törvényszék ítéletét alaposan megváltoztatta. 

A vádlottakat ugyanis a btk 44)0. szakaszának második'pontjában 

körülirt közokirathamisitás bűntettében mondta ki bűnösnek. 

Farkas Menyhértet 5 évi, Szobovics Károlyt és Püspöky Józsefet 

egyenkint 4 és fél évi, Telkessy Nándornét pedig 2 évi börtönre 

itéli, melyből a három elsőrendű vádlott vizsgálati fogsága 

által egy évet és 4 hónapot, a Telkesiné vizsgálati fogsága által 

hat hónapot kitöltöttnek vesz. A többire nezve a temesvári kir. 

törvényszék íteletet a tábla helybenhagyta. 

Különfélék. 
— Érdekes a d a t o k J é z u s r ó l . Az evan-

gelistak egyszerű szép nyelven leírjak a Jézus élet-
történetét, különösen pedig három evi nyilvános 
működését, de ho^y milyen \olt megjelenese, kül-
seje, arról egy szót sem szólanak. Érdekes tehát az 
a levél, melyet Jézus kortarsa, Publius Lentulus, 
Juda kormanyzója küldött a római tanacshoz, a 
melyben körülményesen leírja Jézus személyét s ne-
mileg termetet is. „Egy igen erényes ember lépett 
fel s él napjainkban : — Judeaban, névszerint Jézus 
Krisztus, a kit a nép az igazsag prófetajanak, tanit-
ványai pedig isten fiának neveznek! — Így hangzik 
a mar majdnem ketezer éves level. Feltámasztja a 
halottakat és meggyógyít minden beteget. Ez az em-
ber valójában magas és szép termetű. Arca tiszte-
letremeltó, mely a szemlelőben kétségén kívül a 
szeretet és a felelemmel hataros tiszteletet költi tel. 
Haja füléig korai mogyorószmü és sima, innentől 
kezdve pedig göndör, kissé sötetebb és sima, fenye-
sebb s vallaira hullámzik ala. Hajanak valaszteka, 
a Nazarénusok szokása szerint, a fej középén van. 
Magas, nyílt homlokát és minden redő nélkül való 
arcat gyenge pir teszi kellemessé. Orra és szaja 
minden tekintetben rendes. Szakala dus es hajahoz 
hasonló színű, nem hosszú, de közepén kette van 
valasztva. Tekintete g-nytelen és férfias, szemei 
kékes-szürkek és tiszták. Dorgalódzásaiban félelme-
tes, intésiben megnyerő és szeretetreméltó. Vidám 
— folyvást megőrzött komolysaga mellett is. Ne-
vetni sohasem lattak, de sírni, reszvetkönyeket hul-
latni gyakran. Tudományával bámulatba ejté Jeru-
zsálemben a papi fejedelmeket, a tudósokat és dok-
torokat is. Termetére nézve nyúlánk és egyenes. 
Kezei és labai elesetteknek latszanak. Az etelben 

| és italban igen mértékletes. Beszedeben nyomatékos, 
kevés szavú és szerény. Ha a népnek beszel vagy 
prédikál, ajkairól kellemetesen folyik a beszéd. A 
nép mindenütt ahitattal és őrömmel hallgatja ezt a 

, férfiút. A közhír szerint soha senkinek se okozott 
kellemetlenséget, de igen sok kesergőt megvigasz-
talt, sok beteget meggyógyított, sőt halottakat is 
tamasztott fel ez a Jézus.* 

Irodalom. 

— A Hét lá-ik számának boritékán Horváth Gyula 
finom kivitelű arcképe látható, élénkén irt jellemrajz kiséreté-
ben. Az első cikk aktuaiis tárca Napoleon Jeromosrol és 
Bauville-ről, a franciák egyik legnagyobb költőjéről, ki szin-
ten mostanában hunyt el. Egy másik erdekes aktuális cikk ily 
címet visel: Az írók, a festők és a legyezők. Hatala l'eter .,A 
nagyhétről Jeruzsálemben'4 irt cikket. Novella van a füzetben 
kettő: Kovács Dezsőtől és Guy de Maupassanttól. Verseket 
irtak: Celió, Kozma Andor, Zempléni Árpád. Számos aprosag. 
Innen-onnan zárja be a füzetet. „A Het" előfizetési ara: 10 
frt, 5 frt, '2 frt 50 kr. Mutatványszámot ingyen és bérmentve 
küld „A Hét* kiadóhivatala, VIII. József-körut 44. 

— A „Magyar Nők L a p j a 4 ciiuü szépirodalmi, társadalmi 

és háztartási hetilap, melyet uehany hónappal ezelőtt meg 

.Magyar Háziasszony- címmel ösniert a közönség, folyvást sok 

jelét adja annak, hogy ezúttal igazan oly kezekben van, me-

lyek rohamosan emelik e kedvelt lap értékét. Mióta Bársony-

István, az ösmert fővárosi író, meg Szirmai Mór szerkesztik, 

nagy átalakulason ment at az a hetilap. Alakra es tarta-

lomra egyaránt olyan most a „Magyar Nők Lapja- , hogy min-

den müveit nő élvezettel veheti kezébe. — A lap rendes tar-

talma a nőket illető érdekfeszítő aktuaiis cikkekből, elbeszelé-

sekből, költeményekből, tárcákból, regényekből, sokfele válto-

zatos apróságból s a háztartás minden ágara kiterjedő hasz-

nos közlemények usoportjabol all, — mindezt kiegesziti a 

kérdések és feleletek, keziratisiuertetés, a talány és a nyílt 

társalgó rovata, és amit elöl kellett volna említenünk, egy-

egy gyönyörű szép, sokszor valamelyik jelesünk arcképe. Ad 

ez a derek lap a felsoroltakon kivül folyvást egy regeny mel-

lékletet s havonta egy félivre terjedő illustrált divatmellékle-

tet is. 

A „Magyar Nők Lapja- ennek dacára a legolcsobb szép-

irodalmi hetilap. Ára egy évre Ü lorint, félevre három forint s 

negyedévre egy forint 50 kr. Az előfizetési pénzek a lap ki-

adóhivatalához (Budapest, Erzsébet-körut 7. szám küldendők). 



4. oldal. 

Közgazdaság. 
— Szentes város fa iskolá jában gaz-

dasági tanintézetek és vincellérképezdékből ministeri 
engedély folytán 1887. évben hozatott ojtóvesszők 
után nevelt, következő 1—2 méter magas csemeték 
kaphatók, u. m. 

Almafák . 

Nyári faj : asztraháni fehér, asztraháni piros, 
barack piros, nyári parmén, virginiai rózsa alma, — 
¿s*t faj : dancingi bordás, gravensteini, hartwendeni 
Sándor cár, — téli faj: velteni Jausen, londoni 
peppin, nemes bersdorfi, muskotály renet, ananász 
renet, Rudolf trónörökös, nagy casseli renet, Batuly 
Masánszky, gróf Palffy Pál almaja, fehér téli kalvil 
gásdonki renet, korodai renet, Parkev peppin, ka-
nadai renet, orleáni renet, téli piros pogácsa, sla-
voniai szerecsika, carmeliták renetje, — piaci: Po-
nyik alma, Török Balint, szercsika, nyári tarka 
peppin, aszalásra: Boikon alma. 

Ára darabonként: szentesi határra 15, vidékre 
20 kr. Régibb idő óta nemesítés alatt tartott fajok, 
u. m. Török Bálint, tükör, sikulai, bersdorfi, korodai 
pogacsa, szercsika, pármin, kormos, fontos, orleani, 
kapucin, kálvil, asztrahani, lanycsecsü stb. stb. al-
mafák 2—3 méter magasságban ugyancsak a fenti 
aron kaphatók. 

Körtefák . 

1—2 méter magas csemeték. Nyári faj: zöld 
Magdolna, juliusi esperes, boldogasszony, Clapp 
kedvence, stuttgarti kecskeőr, — korai és késő öszi: 
erdei vajonc, Vilmos körte, Izaiiibert vajonc, Gellért 
vajonc, uj Páteaun, Arenberg kolmárja, Napoleon 
vajonca, tíosch nobakja, Avreuchesi jó Luize, Diel 
vajonca, Klairgean, Augoulemi hercegnő, Liegel téli 
vajonca, egri körte, Mechelni Jozefin, téli esperes, 
nemes krassane, esperes bergamottéje, Hordempont, 
nemes Kolmár, Fondorra de Panisett, Sovler berga-
mott, — piaci: jó szürke, Kálmán körte, császár 
körte stb. stb. 

Szi lvafák. 

1—2 méter magas csemeték. Korai faj: Bávay 
ringlója, Wangenheim szilvaja, Berchtold szilvája, 
— közép érésű: zöld ringló, Kirche szil vaja, Viktória 
királynő, veres tojásszilva, Waschington sárga, — 
kései: átlátszó ringló, Bavay kései ringlója, beszter-
cei szilva, Jodoigue ringló, — aszalásra : ageni szilva, 
Spöth Anna, mirabolau ringló piros, zöld stb. stb, 

Cseresznye. 

2—3 méter magas csemeték. Korai érésű: 
májusi piros és fekete, coris de blanche, Bigoró 
Marcelhn, heidelfingeni óriás, — kései: nagy fekete, 
ropogós, hollandi hercegnő, disznódi fűszeres, piros 
és fekete pongorádi, kisőrsi stb. stb. 

Megygy. 

1—2 méter magas csemeték. Korai: Hortensia, 
Eugénia császárné, spanyol megygy, — közép és 
kései: prágai muskotály, fekete spanyol, nagy Mont-
morency stb. 

Őszi barack. 
1—2 meter magas csemeték. Duráncai, bal-

govain kopasz (jul.), de Deux Socur (szept.) Olga 
királynő (szept.) Pourpiee (jul.) Precocce de Pengőid 
(jul.) Mignon de Lepere stb. 

Kajsz in barack. 

1—2 méter magas csemeték. Legjobb magyar, 
Moor Paul, Nagy-Szombat, Nancy, Poureet stb. 

Árak, mint fentebb Szentesre 15, videkre 20 kr. 

Vidéki megrendelők ezen árjegyzékben kitett 
árakon felül még a csomagolás és vasútra szállítás 
költségéit, valamint a vasúti dijat is fizetik. Megren-
delések Szentes varos tanácsához intézendők. 

Ezenkívül még a következő fák és cserjek 
kaphatók: 

Konstantinápolyi birs helybelieknek 15 kr, vidé-
kieknek 20 kr, ór ás; noszpolya 15 20, dió a 15 — 
20, fügefa 20—25, szelíd gesztenye 1. rendű 20—25, 
nemesített eperfa 15—20, közönséges eperfa 6 — 10, 
mandulafa 5—8, inalna 2—3, ribiszke 2 3, gyöke-
res szőlővessző 2—3, szomorú körösfa 20—25, kö-
zönséges körösfa 10-15, platánfa 15 20, tuja 
20—25, nemesitett rózsa 20—25, vad rozsa 1. rendű 
8—12, pyramis akac 15—20, gömb akac 20—25, 
közönséges akác I. rendű 10—15, II. rendű 5—8, 
III. rendű 2—3, juhar 5—8, tarka levelű juhar 15— 
20, nyárfa I. rendű 10-15, II. rendű 5-8 , gala-
gonya 15—20, teljes viragu szilva 15—20, vadgesz-
tenye 15—20, bálvány 10-15, papirfa 10-15, 
sophora 15—20, akác gledicia stb. magoncok 'la — 
1, gyümölcs magoncok 1—2, ojtóvesszők darabon-
ként helybelieknek ingyen, vidékre 1 kr, szomorú 
fűz 10-15, májva 5—8, bajnóca 2- 8, veres som 
5 8, tamari x2—3, lonc 2 -3, arany ribiz 2 3, 
orgona 2—3, hóbogyó 2—3, amor 2-3 , mactura 
1—2, borsófa 2-3 . 

SZKNTESI LAP. 

Beküldetett. 

Schwarce, weis^e und far-
bige SeidenstofTe von 60 kr. 
bis fl. 15.65 p Meter — ^latt undgeinustert (ca 240 versch. 
(Jual u. 2U00 versch. Farben, Dessins etc. vers. roben- und 
stükweisse portó- und zollfreildas Fabrik-Dép6t6. Henneberg 
(K. u. K. Hoflieferant), Zürich. Muster umgehend. Briefe 
kosten 10 kr. Porto. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS. 
A nagyérdemű közönség eddig hálásan 

tapasztalt nagymérvű pártfogása arra indított, 

hogy 

hentesüzletemet 
az igényeknek megfelelően nagyobbítsam 
s e célból azt áttettem Kohn Gábor ur 
házába. 

Uj üzletem megtekintésére a 11 é. figyel-

mét újból felhiva, vagyok tisztelettel 

Richter György, 
hentes. 

A szentesi Segély-egylet vagyoni 
kimutatása. 

36. szam. 

Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási társaság. 

Menetrend. 
Fölfelé: 

Szegedről Szolnokra: hétfőn, szerdán é.s 

pénteken délután 3 órakor. Első menet már 

tius 23-án. A hajó az éjjelt Csongrádon tölti. 

Csongrádról Szolnokra : kedden, csütör-

tökön és szombaton reggel 4 órakor. Első 

menet mártius 24-én. 

Lefelé : 
Szolnokról Szegedre : kedden, csütörtök 

és szombaton délután 3 órakor. Első mene-

mártius 24-én. A hajó az éjjelt Csongrádon 

tölti. 

Csongrádról Szegedre: szerdán, pénteken 

és vasárnap reggel 4 órakor. — Első menet 

mártius 25-én. 

Megjegyeztetik, hogy egyelőre csak I. és 

II. osztályra vétetnek fel utasok, a következő 

Vagyon s 
Készpénz 26 frt 65 kr 

Takarékbetét s tőkésített kamat 5571 frt 15 kr. 

Hátralékokban 1003 frt 03 kr. 

Összesen 6600 frt 83 kr. 

Teher: 
Jótékony cél 70 frt 69 kr. 

Kitörült betét 202 frt 50 kr. 

Egyéb tartozások . . . . 127 frt 50 kr. 

Tiszta vagyon 6200 frt 14 kr. 

összesen 6600 írt 83 kr. 

Szentesen, 1891. mártius 20-án. 

Abaffy László, Kiss Zsigmond, Sugár Ármin, 
pénztárnok. felszám. biz eln. könyvelő. 

Szabó Lajos, Sulc Károly, dr. Csató Zsigmond 
f. b. tag. f. b. tag, f. b. tag. 

Balázsovits Norbert, Schleier István, 
f. b. elnök. f. b. tag. 

Aradi Kálmán, Körtvélyesi Sándor, 
f. b. tag f. b. tag. 

h e l y á r a k k a l : 
I. 0. ii. 0. 

Szolnokra . 1 frt 20 kr. 80 kr. 

Uj-Kécskére 75 kr. 50 kr. 

T.-Kürtre . 55 kr. 35 kr. 

Csongrádra 15 kr. 10 kr. 

Mindszentre 30 kr. 20 kr. 
Szegedre . 90 kr. 60 kr. 

Az ügynökség. 

Nagy nyereményesélyek a legnagyobb biztonság mellett. 

Meghívás a Budapesti Bankegyesület részvény-
társaság által alakított 

alkalmi sorsjegy társasághoz való 
belépésre. 

E csoport 1050 drb. állami és osztr. bélyeg-

gel ellátott magánsorsjegy. 

A nyeremények összege több mint 4t m i l l i ó . 
Nagyon kedvező feltételek. Kitűnő nyereményesélyek csak 

o. é, 2 frt 50 kr. havonkénti befizetéssel. 

D csoport 100 nagy kamatozó államsorsjegy, a 

11 milliót meghaladó nyereményösszeggel. 
Havonkénti befizetés 10 frt o. é. és egyéb kedvező kombiná-
tiók. Ügynökök előnyös feltételek mellett alkalmaztatnak. 

Ajánlatok intézendők: 

a Budapesti bankegyesület részvény-
társasághoz 

Budapest, Erzsébettér 18 szám. 

Bécs 1873. 
Érdem-érem, 

Budapest 1885. 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1887. 
Arany-érem, 

London 1878, 
Diszokievél. 

csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

első szerémi portlaiid cement és vízhatlan 
m é s z ^ y á r 

4 38 B E O C S I 1 T B A N " 

Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V., Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. épitész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. építő közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Kecskemét, 1872. 
Erüst érem, 

Páris, 1867, 
Bronz érem, 

Újvidék, 1875, 
Arany érem, 

Szeged, 1876, 
Érdem-érem, 

Trieszt, 1883. 
Arany érem, 

8i«nt0f. 1891. Ny*nut#tt Sinat Ferenci syors**jtéján. 




