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Sohöofeld A. kiiiyv- éa paplrkereakadéaéfcea. 
Ugyanit t ' ;yes számok is kaphatók 

Szentes, 1891. szept. 24. 
Nagyobb érdeklődéssel még a közönség 

egyes választás elé Szentesen soha nem né-

zett, mint ezúttal a város első állásának, a 

polgármesteri széknek betöltése elé. Ugy, hogy 

bár az adóügyi tanácsnoki állás is be lesz 

ezúttal töltve, mégis alig van valaki, aki arra 

gondolna, hogy ki lesz az adóügyi tanácsnok ? 

— pedig ezen állás sikeres betöltéséhez az 

adózó polgárok annyi mindenféle érdeke van 

kötve; de ezzel senki nem látszik most tö-

rődni ; mert most nem az a fő a közönség-

nek, hogy adófizetési érdeke ki lesz-e elégitve 

az adóügyi tanácsnoki állásnak szerencsés vá-

lasztás utján leendő betöltése által, hanem az 

köti le a legnagyobb féltékenykedésig a pol 

gárok érdeklődését és tőként a városi képvi-

selőtestület tagjaiét, hogy a polgármesteri állás 

betöltésénél nincs-e veszélyeztetve a képviselő-

testület szabad választási joga? 

Tendentiósusan van ugyanis terjesztve, 

hogy Balogh János, kit a polgármesteri állásra 

csaknem egyérteleinmel jelöl ki egész Szentes 

város közönsége: nem lesz kandidálva. — 

Ezen feltevést istápolja a közvélemény előtt 

dr. Mikec Ödön megválasztásánál elkövetett 

törvénytelen eljárás, s ezen eljárásból merí-

tenek reményt és bátorságot azok, kiknek 

igen csekély száma nem szívesen látná Balogh 

Jánost a polgármesteri székben. 

Elébb ugyanis azt hirdették, hogy Balogh 

János nem választható, mert megyei tisztvi-

selő a községi törvény 75-ik §-a értelmében 

községi előljáró nem lehet. Hogy ezen hamis 

törvénymagyarázgatásoknak még csak ürü-

gyűl se szolgálhassanak a közönség bizalma 

kijátszására, s mert Balogh János egészen 

mint független ember akart a választó urna 

előtt állani: beadta lemondását. Tehát most 

már megyei tisztviselőnek nem tekinthető. — 

Ekkor azt mondták, hogy a közgyűlés még 

nem fogadta el a lemondást. De a törvény-

nek e mesterséges csűrés-csavarása elesik; 

mert Balogh János lemondásának beadásától 

a polgármesterválasztásig lett volna idő megyei 

közgyűlést egybehívni és a lemondást elfo-

gadtatni. — Ez azonban elmaradt, mert hi-

szen józan ésszel ezt a kifogást még ürügy-

nek sem lehet használni. 

Most ujabb kifogásokat terjesztenek. Azt 

mondják — már persze az alispán közvetlen 

környezetéhez tartozók, — hogy: Balogh Já-

nost nem fogják kandidálni; mert a Döme-

féle ügyből kifolyólag fegyelmi vizsgálat alatt áll. 

Ez a kifogás azonban törvény szerint 

még csak annyira se állhat meg, mint az 

előbbi; mert ott még lehet a törvényt igy, 

vagy ugy magyarázni; de ezen utóbb kifun-

dált akadlyára már nem lehet paragrafust ta-

lálni; de a gyakorlatból sem; mert p. o. 

éppen a legközelebbi megyei tisztujitáskor 

Gsemegi Antal, ki nemcsak fegyelmi vizsgá-

lat alatt állott; de fel is volt függesztve: a 

kandidáló bizottság által kijelöltetett, s fő 

szolgabiróvá való megválasztatásához csak a 

többség szavazata hiányzott. 

Sőt kandidáltatott és meg ís választatott 

a zsarolás vádja miatt vizsgálat alatt álló 

Mátéffy Kálmán. 

Ezeket Stammer alispán igen jól tudja, 

sőt tudja azt is, hogy Balogh Jánost a Döme-

féle fegyelmi ügyben csak anyagi felelősség 

érintheti; de egyéb nem, s igy mi azt a hir-

lelést, hogy Balogh János ne kandidáltatnék, 

komolyan nem vesszük, még akkor sem, 

mikor nyilván hirdetik, hogy azért akarnak 

katonaságot hozni, mert félnek annak követ-

kezményétől, ha Balogh János nem kaudi-

dáltatnék, s a képviselőtestület a polgár-

mesteri állás betöltésénél kénytelen lesz az 

alispán erőszakos eljárásával szembe állni. 

Mi a katonaság kérésére vonatkozó hirt 

is csak egy rossz tréfáink, s a választásnál 

a kandidátióval szemben Balogh János hát-

rányára terjesztett híreket sem vesszük ko-

molyan. — Mert hogy egy embert, ki a vár-

megyén közmegelégedésre s a közönség áta-

lános becsülése mellet tölti be a vármegyei 

árvaszéki elnöki állást, tehát magasabb rangú 

hivatalt, mint a polgármesterség, a kandida-

tiónál bármely cimen kifogásolják, ezt teljes 

képtelenségnek s az adott viszonyok között 

azon párttal szemben, mely Balogh Jánost 

polgármester-jelöltül kikiáltotta és azon in-

tenció ellenére, mely ezt a pártot és jelölt-

jét közös egyetértéssel vezérli: lehetetlenség-

nek tartjuk. 

Erről még csak szó sem lehet! — S 

miután a megyei párt egy töredéke által ki-

kiáltott ellenjelölt, dr. Tasnády Antal folya-

modását már beadta, igy két jelölt fog egy-

mással szemben állni. Egyik Balogh János, 

Szentes város közönségének, másik dr. Tas-

nády Antal, Stammer alispán és környezeté-

nek jelölje. 

A választás tehát nem lesz nehéz, s el-

találni, hogy ki lesz Szentes város polgár-

mestere, nem nagy feladat: Balogh János, 

ki immár 25 év óta szolgálja ezt a várost 

különböző pozitiókon, fényes tehetséggel, s 

a város szolgálata körül annyi érdemmel, 

mennyivel itt köztünk senki nem dicseked 

hetik! Dr. 

Közigazgatási bizottsági 
ülésből. 

— szept. 23. 

Vármegyénk kfiziwgatási bizottsága a mai na-

pon ket fontos es halasztast nem tűrő ügy elintézése 

végett rendkívüli ülést tartott. 

A halasztást m tűrő ügyek egyike a szegedi 

pénzügyigazgatósar 1 az állami adók hanyag behaj-

tasa miatt tőbh megyebeli község előljárósaga elleni 

felelősség kimondását indítványozó megkeresése, a 

másik a kereskedelmi miniszternek a szegedi állam-

építészeti hivatal részére a vármegyei útalap terhére 

megállapított evi dotáció kérdése volt. Az ülésen 

SUmmer alispan elnökölt, mivel Zsilinszky főispán 

egyéb bokros teendői és nagy elfoglaltsaga miatt a 

megjelenésben akadalyozva volt. 
Az ülés lefolyásáról a következőket Írhatjuk: 
Elnök Stammer Sándor alispan az ülést 10 

órakor megnyitván, mindenekelőtt a szegedi penzügy-

igazgatosag jelentese olvastatott fel, melyben, kon-

statalasaval annak, hogy a f. évi allami adó behajtasa 

körül Dorozsma, Algyő, Horgos, Tape es Sandor-

falva községek elöljárói a legnagyobb mérvű hanyag-

sagot tanúsítottak s hivatalos kötelessegeiknek szam-

talan sürgetés dacara sem tettek eleget: a nevezett 

községek elöljárói ellenében a felelősség kimondását, 

egyben pedig felhatalmazast kert a bizottsagtol arra 

nezve is, hogy a nevezett közsegek birói és jegyzői 

terhére azon esetre, ha kötelessegeiknek a jelen hata-

rozat vételetői számított 15 napon belől sem tenne-

nek eleget a hatralekos adók elenyesztetésere, allami 

adóvégrehajtókat rendelhessen ki. 

Adóról levén szó, Héti Ferenc szólt először a 

kerdéshez, s mivel a felolvasott jelentésből meg nem 

lat elég okot a felelősség kimondasara, ellenzi a 

határozati javaslat elfogadasat s indítványozza, hogy 

az illető közsegek elöljárói ezúttal csak muladekos-

sagaik sürgős igazolasara hivassanak fel, a jövő 

ülésre tartvan fenn a felelősseg kimondását. 

Hasonlo értelemben szóltak még a tárgyhoz 

Kiss Zsigmond és Fekete Marton is, mire a bizott-

ság a hatarozati javaslat elvetésével, szavazattöbb-

seggel Réti indítványát fogadta el. A hatarozat ellen 

Vadász József h. pénzügyigazgato felebbezést jelen-

tett be. 

S mert a pacban Szentesnek is okvetlenül benne 

keli lenni, az adobasa ezután a Szentes varos adó-

hivatalaban tett vizitjéről számolt be a bizottságnak 

— persze csak szóval, ugy hasból, felkérvén egyszer-

smind a bizottságot, ha nem hisznek szavaiDan, hat 

am győződjenek meg szemelyesen is és setaljanak 

le a hivatalba. — Íme a vizitről szóló referáda: ,Ma 

tartottam meg — úgymond az adóbasa — az ellen-

őrzést Szentes város adóhivatalaban is s miután azt 

tapasztaltam, hogy a külterületen még a zalogolás 

sem toganatosittatott s egyébkent is nagy mérvű 

adóhatralekban (?) van a város közönsége, kérem a 

felelősség kimondását Magyar József h. polgármester 

ellen is/ — Majd ha fagy! Tessek számszerű kimu-

tatást adni! — hangzott egyszerre több felől az 

adóbasa fülébe, kin az előbbi hatarozat hatasa alatt 

némi idegesseg kezdett erőt venni. S a bizottság, 

mivel egy betű alapot sem látott a Magyar József 

elleni felelősség kimondásara, az inditvanyt egyhan-

gúlag elvetette. 

Ezután a szegedi allamépitészeti hivatal részére 

adandó dotáció targyaban kelt kereskedelmi minis-

teri leirat olvastatott fel. A leirat szerint a minister 

a vármegyei útalap terhére személyi és dologi ki-

adások ciroén 1042 ft 65 krt javasol a nevezett 

hivatal részere. A bizottság tulmagasnak talalvan a 

javaslatba hozott összeget, oly ertelmü felterjesztés 

intézését határozta el, hogy csak az esetben hajlandó 

ezen hivatal évi terheinek viseléséhez hozzájárulni, 

ha az Szentesre, mint a vármegye központjára he-

lyeztetik át. 

Ezzel az ülés 11 órakor véget ért. 



2. old*.. 

Munkások betegsegélye. 
Lapunk f. évi 114. számaban említést tettünk 

róla, mely szerint a szegedi kereskedelmi és ipar-

kamara kerületi betegsegélyzö pénztár I 'tentésót ter-

vezi varosunkban Az iparkamara az ipari és gyári 

alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről 
szóló 1891. évi XIV. t. c. végrehajtasa tárgyában 

kiadott kereskedelmi miniszteri rendelet kapcsan fog-

lalkozott e nagy fontosságú kérdéssel, melyről ava-

tott tollból a következőket közölhetjük: 

A középeurópai allamok kormanyai és törvény-

hozásai, változó szerencsével foglalkoznak ennek a 

kérdésnek megoldasaval. A magyar kormány és a 

törvényhozás nem sietett ezen ügyben hozott inléz-

kedeseivel, semmit sem hamarkodott el. Mégis mar 

az adott viszonyok olyanok, hogy a törvény vegre-

hajtasa sok nehezseggel van összekötve es a nehéz-

seget csakis kölcsönös jo akarattal lehet elharitani. 

A magyar ipari es gyári alkalmazottak beteg-

segelyzesi ügye, nemcsak hogy sok tekintetben elüt 

a többi allam munkás betegsegelyzesi ügyetői, hanem 

a mi segelyezendóink sorsa is nagy mertekben — és 

pedig kedvezöleg — elter a többi európai allamok 

hasonlo munkasainak sorsatol. 

De mindamellett itt és ott eleg nehez föladat 

az, hogy olyanokrol keli a törvényhozásnak es kor-

mányoknak goudoskodniok, akikről sem a társada-

lom, sem maguk az erdekeit körök nem vultak ké-

pesek kellőleg gondoskodni. 

Az 1891. evi XIV. t. c. bizonyos letező szerve-

zetet talalt az ipari es gyári alkalmazottak betegse-

gelyezese teren, de oly nagyon hiányos szervezetet, 

amelybeu sem az ailaui, sem a törvényhozás, sem 

a tarsadalum, sem az illető közvetlen erdekeltek meg-

nyugodva ma sem lehettek s jövőre nezve meg kevesbe 

lehettek volna. 

Ezen szervezet legtöbb hiányát az erők szét-

torgacsolasa kepezte es ezen a törvényhozás ugy veit 

segítem, hogy mindenekelőtt olyan altalanos jellegű 

központi kerületi segelypenztarakat állit lói, melyek 

melleti a letező, sol ujon keletkező nasonlo segely-

penztarak is meglelhetnek. 

Most miuden attól függ, hogy az allam altal a 

törvény crtelmeben alkoiando ezen kerületi segeiy-

penztarak mily szerencsevei fognak megalkottatni. 

Mert noha kimondja a törvény, hogy a különböző 

jellegű segelypenztaraknak azonos elvek aiapjan kell 

tovább mukodmök vagy újra alakulniuk, sőt uizonyos 

szövetkezeti viszonyt is enged a különböző penztarak 

kozott, a teljes azonossag es kölcsönösség elvet nem 

mondja ki. 

SZENTESI LAP. 

Azon közszellem, mely a céheket méltán, de 

nem helyes módon itelte el, mit sem látszik tudni 

azon igen fontos körülményről, hogy a régi céhek 

alatt fönnállott iparos munkás betegsegélyzö pénz-

tárak szorosabb szövetkezeti szabályok nélkül is a 

teljes kölcsönösség elvén alltak és boldogultak s hogy 

erejüket a kölcsönösség mellett azon varázs is okozta, 

hogy minden valamire való községben, vagy város-

ban, teljes erővel, mindenkire egyformán kőtelező 

föltételekkel szerveztettek. 

Az a tudat, hogy az illető bárhova vetődik az 

országban, mindenütt azonnal tagja volt az ottani 

segélypénztárnak, osztozott terheiben s esetleg élvezte 

annak jótékonyságát is, oly hiztató volt a tagokra, 

másrészt annyira nem kötötte meg a munkakeresés 

szabadságát, hogy ebben a kötelékben minden munkás 

jól érezte magat. Szerveztessenek tehát a mai beteg-

segélyzö pénztarak bármely elnevezés alatt, okvetlenül 

szükseges lenne, hogy minden községben egyformán 

élvezhessék a kötelezettek az intézmény jótétemenyét. 

És ebből a célból a törvény vegrehajtásánal arra kell 

törekedni, hogy a tőrvenyben kilátásba helyezett 

szövetség az altalanos kölcsönösség elvére legyen 

átvihető. X. 

Helyi és mt gyei hirek. 
— H a l á l o z á s . Városszerte mély részvétet 

keltő haláleset hire terjedt el f. hó 22-én városunk-

ban, mely Dobray Sándor kereskedő halálat tudatá. 

A hir nem jött bar varatlanul, mindazonaltal mélyen 

lesújtó az, mert az elhunytban társadalmunk egy 

köztiszteletben allt es szeretett tagot vesztett. Teme-

tése a város közönségének nagy számú részvétele 

s a dalarda közreműködése mellett tegnap délután 

ment végbe.. — E gyászesetről a kővetkező gyász-

jelentest vettük; 

tÖzv. Dobray Sandorné szül. Kovács Karolina 

ugy a maga, valamint leanya: Jolán és az összes 

rokonság nevében fájdalomtelt szívvel tudatja a 

forrón szeretett férj és jó édes atya, illetve testvér 

és rokonnak: Dobray Sándor kereskedőnek folyó évi 

szeptember hó 22-én délután 3 órakor, életének 

63-ik, boldog házassága 17-ik évében, hosszas szen-

vedes után történt gyászos elhunytát. A drága halott 

hült tetemei folyó hó 24-én, délután 4 órakor fog-

nak az ev. ref. egyház szertartásai szerint a közép-

temetőben örök nyugalomra tétetni. Áldás és béke 

lengjen porai felett! Szentes, 1891. szeptember hó 

22-én. Testvére: Dobray Ferenc és neje Szemes 

Borbála és gyermekei : Dobray Sándor, Ferenc, 

Berta, Ernő, Emma, Kálmán. Sógorai: Kovács Imre 

A „SZENTESI LAP TARCAJM 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Kegény két kötetben. — 101 

Irta Hugó Alfréd. 

A . S z e n t e s i L a p " számára forditotta: 

M. MAYER IDA. 

11. KÖTET. 

— Amit tettem, sajat elhatározásomból tettem, 

— replikázott vissza Hilda, tekintetet az aggódó nőre 

szegezve, — azért minden mas felfogas ellen tilta-

kozom ! 

— No, no ! Semmi érzékenykedes! Azt mon-

dom, ha nem is közvetlenül, de közvetve megtörtént 

a rábeszélés s ön engedelmeskedett, azt hiven, hogy 

kötetes ezen áldozatot meghozni. 

Hilda akaratlanul is összerazkódottt e telfede-

zesre. 

— S ki mondá önnek, hogy ez áldozat tőlem ? 

— kérdé elfojtott hangon. 

— Senki, egyszerűen komolyságából következ-

tetem. Egy boldog menyasszony nem ugy néz ki, 

mint ön. Hilda, van önnek bizalma hozzám? 

— Minő kérdés ? Igen ! 

— Nos, talán tudnék önnek valamelyes szert 
ajánlani ? 

— Köszönöm, nem kérek belőle, — felelt Hilda, 

116 szám. 

és neje Hutirai Berta. Kovács Sándor és neje Hel-

lermann Antónia. Kovács Ferenc. Sógornéja : őzv. 

Szakmáry Ferencné. 

— H y m e n . Götzl Berta kisasszonynyal, dr. 

Götzl Bertalan városi és megyei tb. főorvos kedves 

és szép leányaval, tegnap este váltott jegyet Herzog 

József ármentesitő tarsulati mérnök. Ezen eljegyzés-

nél a násznagyi tisztet a menyasszony részéről Hoffer 

Adolf, a vőlegény részéről pedig ennek édes atyja 

teljesítették. 

— E s k ü v ő k . Díszes esküvő volt í. hó 22-én 

délután a helybeli izr. templomban, amikor is Ehrlich 

Dinka kisasszonyt, Ehlich József polgártársunk ked-

ves leányát vezette oltárhoz Bleier József gazdatiszt 

Puszta-Sarszögről. — Egybekeltek még a f. hó 23-án: 

Bleier Jusztina kisasszony Bleier Lipót fiatal mészá-

rossal és Varga Jusztina Török József törekvő szabó-

iparossal. 

— T ű z i j á t é k . Bartseh Károly agg tüzmű-

vész, alföldi körutjaban tegnapelőtt varosunkba érke-

zett s itt f. évi szeptember hó 27 én a Széchényi-

ligetben fenyes tűzi játékot rendez a következő mű-

sorozattal : 

1. Napkelet, mely különböző szinü sugaraival 

gyönyörű látványt nyújt. 

2. Csillogó fényű illustrált szélmalom, nagy-

szerű szinpompaju mutatvany. 

3. A brillánt Glória, nagyszerű képlet, számos 

röppentyűvel, végül pedig agyuzással. 

4. Kinai alabástrom templom. Ezen mutatvány 

egy hölgy altal a közönségből gyujtatik meg, szin-

pompája és meglepő felrobbanasa által igen szép 

látványt nyújt. 

A 4. és 5. csoport között a Stuhver-féle , Virág-

csokor," mely nagyszerű fénypompaju s Stuhver 

kedvenc mutatványa. 

5. Záradékul: Arad bombáztatása 1848-ban, 

továbbá roham a varosra a lengyelek altal és Arad 

egése. 

A szüneteket több egymást követő szálló, kí-

gyózó, asztali disz és hulló röppentyűk töltik be. 

tíartsch Karoly tüzmüvészt sokkal inkább ismeri 

közönségünk, sem hogy az ő mutatványait bővebben 

is ajanlgatni volna szükséges, mindazonáltal egy 

körülményre mégis felhívjuk a kö/önség figyelmet, 

s ez különösen a Stuhver-fele virágcsokor. Mintegy 

40—50 röppentyű fog egyszerre felszállani, s amint 

a magasból visszahajtanak, egymásután bontakoznak 

ki belőlük a pompasabbnal pompásabb szinü csok-

rok. — Az előadás este 8 órakor veszi kezdetét. 

Helyárak a következők: Számozott hely 50 kr., ülő-

hely 30 kr., állóhely 20 kr., gyermekek és katonak 

— Reinhard becsületes ember s én feltétlenül bí-

zom ígéretében. 

Brigitta látva, hogy ez oldalról mit sem érhet 

el, egy utolsó kísérletre hatarozta el magat. 

— Ismeri ön Verhagen Richárdot? — kérdé 

egyszerre mas hangon. 

— A keztyüárust? 

— Ig n. 

— Csak ugy látásból. 

— Nos, ez az ember az öreg ur halála óta 

naponként vendége Remhardnak. Nekem ez a bizal-

massag sehogy sem tetszik s szentül meg vagyok 

győződve, hogy az az ember Reinhardnak gonosz 

szelleme; mert mióta a csúf törpével érintkezik, 

alig lehet előtte megállani. Pedig hallaná csak, mit 

beszélnek róla az emberek! 

-- Reinhardról ? — kialta Hilda türelmet-

lenül. 

— Róla bizony és pedig a legnagyobb szem-

rehányás hangjan. 

Nem folytathatta tovább, inert a folyosón 

léptek zaja hallatszott s a következő percben egész 

váratlanul Reinhard lépett a szobába. 

Reinhard, amint megpillantá jegyesét, hozzá-

sietett. 

— Mily kellemes meglepetés! — mondá, csó-

kot lehelve Hilda bársony puha kezére. 

Brigitta, a mint urat belépni latta, ijedten kelt 

fel székéről s félrehúzódva, fürkésző tekintettel 

szemlélte Reinhard mosolygásra erőitett arcát. 

— Mar vége az ülésnek? —- kérdé némi szünet 

múlva. 

— Mára igen, Klausné asszony, — felelt Rein-

hard, az utóbbi két szót erősen megnyomva, — 

néhány tanú elmaradasa miatt a tárgyalást holnapra 

kellett halasztani. 

— Az a borzasztó gonosztevő csak nem fog 

felmentetni? — szólt közbe Hilda. 

— Valószínűleg nem, dacara, hogy én védem, 

— tréfalkozék Reinhard. — A bizonyítékok sokkal 

erősebbek, semhogy megátalkodott tagadasával szem-

ben erejöket vesztenék — De istenem, már is tá-

vozni akarsz? — kérdé Hildától, ki ezalatt útra ké-

szen állott. 

— Már igen. Apám félóra múlva honn lesz 

s vacsoráról kell gondoskodnom. Látogatásom ezút-

tal különben sem önnek szólt, ugy-e Brigitta néni? 

Ezután kezét nyújtva Reinhardnak, gyors lép-

tekkel távozott. Reinhard egész a kapuig kísért«? 

menyasszonyát, hol a legszívélyesebb üdvözlésekkel 

búcsúztak el egymástól. 

Brigitta fejcsóválva nézte e jelenetet. 

— Csak megtudhatnám az igazi okotí — 

susogá, azzal ki akart menni a szobából. 

Az ajtóban Reinharddal találkozott s annak 

sötét, haragos arcától akaratlanul ís összerezzent. 

Hátha hallgatódzott ? — gondolá. 

Sejtelme nem csalta meg. Reinhard csakugyan 

mindent hallott. 

(Folytatása következik.) 
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felét fizetik. Jegyeket Máhr Kázmár cukrázdájában 

lehet előre váltani, az előadás napján pedig délután 

6 órától a liget bejáratánál. 

— A szegény i z r . i s ko l á s t a n u l ó k a t 

segélyző egyesület f. hó 20-án tartott ülésén meg-

alakult s az elfogadott alapszabályokat a miniszterhez 

felterjeszteni hatarozta. Az alakuló ülésen elnökül 

dr, Reis Soms, alelnökül Wellisch Vilmos, jegyzőül 

Kemény Dezső, pénztárnokul Kultsár Sámuel, ellen-

őrül Kurc Márton választattak meg. 

— Ősz kezdete . A csillagászati ősz f. hó 

23 -an délelőtt 9 óra 31 perckor köszöntött be; 

ekkor volt ugyanis az őszi napéjegyenlőség, vagy 

aequinoctikum. 

— H i b a i g a z í t á s . Lapunk mult számának 

vezércikkeben egy passzus, a második hasáb ötödik 

bekezdése, elnézésből tévesen szedetvén, mit is a pol-

gármester választással szemben a következőkben 

igazitunk helyre : 

.Tehát kezet fog ezen választásnál egymással 

part és vallás, s e kézfogast megpecsételik dr. Ulár 

István, Filó János, Gerőc Lajos, Fekete Márton, Kiss 

Zsigmond, Temesvary Antal, Szeder János, dr. Filó 

Lajos és Sima Ferenc, mint a városi képviselőtestü-

letnek elismert vezérfértiai. Hat kinek van joga 

feltenni azt, hogy ezen emberek vezérlete mellett a 

rendbontásnak meg csak arnya is támadhasson ?• 

— A s z ü r e t . Nagyon kevés helyen lesz az 

idén szüret. A budai hegyeken mar csak egy pár 

kosárrá való szőlőt lehet szedni. Az ország többi 

részéről is szomorú hírek erkeznek. A homokos sző-

lőket a peronoszpora tette tőnkre. A fürtök nem 

fejlődhettek, mert a levelek leszáradtak. Aradmegye 

pár nap előtt, régi szokás szerint, rendkivüli közgyű-

lést tartott, melyen az idei szüret idejet határozzak 

el. De az aradi Hegyalján oly rombolásokat vitt vég-

hez a fillokszera, hogy ez a gyűlés szinte feleslegessé 

valt. Maga Szathmary Gyula alispan azzal kezdte 

előterjesztését, hogy Hadna, Paulis, Ménes, Gyorok, 

Kuvin és Kovaszinc hegyközségekben a szőlő any-

nyira elpusztult, hogy ott nem lehet szüretelni; aki-

nek van meg ép tőkéje, az szedje le a termését, 

mikor akarja. — Nálunk most folyik a szüreteles. 

Hogy milyen eredmenynyel ? — szolgáljon igazolá-

sul, hogy a must literjét 18—20 krért keresve kere-

sik. Ha nem lesz bor, hát mit iszik a ilyenkor ? 

— Re j t é l y e s ese t rő l beszélnek most vá-

rosszerte. Egy Szilagyi Erzsébet nevű, 20 éves cse-

lédleany ugyanis Kovacska István 111. tizedbeli há-

zánál még f. hó 11-én egy gyermeknek adott életet. 

Tizenhárom napig, vagyis f. hó 24-ig sikerült is 

neki a titkot rejtegetni, ekkor azonban bűnös tette 

kitudódott, s a gyermek holttestét felkutattak. A 

bűnös anyaval a törvény fogja a leszámolást esz-

közölni. 

— L o v a r d a . Özv. Wollner Ferencné jelen-

leg Csongrádon működő lovarda-tulajdonosnő 10 

előadás tarthatasara engedélyért folyamodott a főka-

pitányi hivatalhoz. A jól szervezett cirkusz a jövő 

íiéten szándékozik előadasait megkezdeni. 

— Értesítés. A szentes város által fentartott tanyai isko 

Iákban (u. m. Derekegyházoldalon, Donáton, Nagy-Királyságon, 

Ecseren, Kajánon, Tökén) az 1891—92-ik iskolai év f. évi ok-

tober 1-én a beiratásokkal veszi kezdetet. A beiratások okt. 

hó 1-től 4-ikéig történnek az illető iskolai épületben. A min-

dennapi iskolába a 6 és 12 ev közt ál ló gyermekek Írandók, a 

a 12 és 15 év közt állók pedig az ismétlő iskolába. A rend-

szeres tanítás okt. 5-en kezdődik. — mindazon szüiók vagy 

gyámok, a kik iskolaköteleles gyermekeiket vagy gyáinoltjaikat 

be nem Íratják, a népoktatási törvény idetartozó intézkedése 

szerint, 50 krtól 4 írtig terjedő pénzbírsággal fognak büntettetni. 

Az iskolaszék megbízásából: Dégay Kálmán, iskolaszéki tag. 

— V á s á r . A hódmezővásárhelyi rkapitany-

ságtól vett értesítés szerint, az ottani legközelebbi 

országos vásár f. évi október hó 10-én a baromvá-

sárral veszi kezdetét. Ezen vasárra csak szabálysze-

rűen kiállított jarlattal ellátott állatok hajthatók be. 

— U j o n c b á l . Az ezen évben besorozott gaz-

dálkodó újoncok — Gönci Bálint es tarsai rendezése 

mellett — vasárnap, azaz szeptember hó 27-én 

este a Halász-Szabó-féle házban, egyharmadrészben 

a helybeli szegényalap javára, ujoncbá at rendeznek. 

Belépti dij személyenkint 60 kr. Kezaete 6 órakor. 

Miután külön meghívók nem adattak ki, a táncked-

velő ifjúság figyelme e helyen hivatik fel a mulat-

ságra. 

SZENTESI LAP. 

— A z ezen évben besorozot t gazdál-

kodó újoncok — Török Imre rendezése mellett — 

f. évi szeptember hó 27-én az alsópárti Teli-féle ház-

ban, (Goldstein Józsefne korcsmahelyiségében) ujonc-

bálat rendeznek. Belépti d i j : férfi 30, nő 20 kr. 

Hazánk és a főváros, 
— M á r i a V a l é r i a f ő he r cegnő család-

jában — mint Lichteneggből jelentik — már a 
közel jövőben örvendetes családi eseményt várnak. 
A főhercegnő a körülményekhez képest teljesen jól 
érzi magat. 

— M a g a s é l e tko r . Magyarorszagnak két-
ségkívül egyik legöregebb polgara hunyt el a mult 
héten Rakos-Csabán, polgári es nagyvezekényi Szal-
gáry Nándor szemelyeben. A megboldogult 114 évet 
élt s hajdanában Heves-, Borsod- és Gömörvár-
megyéknek volt táblabiraja. Szalgáry még Maria 
Terézia uralkodásanak utolsó éveben született, a 
francia forradalom kitörésekor már sintaxis diak volt, 
a mult szazad utolsó évében 20 eves. I. Napoleon 
bukasakor 35 éves volt, a magyar szabadságharcot 
pedig mint 69 éves aggastyan élte at. 

— M é r g e s s z ő l ő . Az ez idén elharapódzott 
peronoszpora ellen a gazdak tudvalevőleg rezgalic-
oldattal védekeztek. E szernek hasznalatat a földmi-
velésügyi minisztérium utasitásara a hatósagok is 
elrendelték. A rezgalicoldat azonban hasznalat köz-
ben a szőlőfürtőkre es szemekre is rárakodott apró, 
világos kek pontok alakjaban, melyeket sokszor észre 
sem lehet venni. Az ilyen szőlőtől a fővarosDan 
sokan megbetegedtek, — bar csak könnyebben, — 
és némelyeknél kisebb fokú mérgezési tünetek is 
mutatkoztak. Egy közgazdasagi irónk figyelmeztette 
erre a körülményre a főorvosi hivatalt és ajánlotta, 
hogy jó lenne a piacokon az ilyen mérges szőlőt 
elkobozni, a közönségét pedig figyelmeztetni arra, 
hogy az asztalra került szőlőt jól mossa le. 

Különfélék. 
— F e l s ü l t e g é r v á s á r l ó . Furfangosan akart 

felültetni egy nemetorszagi borbély egy parasztot. 
Miközben a borbély beretvalta, a paraszt elbeszélte, 
hogy birtokán az egerek éppen nem ritkák. „Nagyon 
sok az egér?" — kérdé a oorbély. — .Meghiszem". 
— „Pompás, nékem éppen szükségem van egerekre. 
Ha nekem idehozza őket, minden darabért egy fran-
kot fizetek magának." — A paraszt a felszólítást 
komolynak vette s néhány nappal később egy nagy 
kalitkaval állított be a borbély üzletébe. — ,Száz-
ötvenkét egeret hoztam* — mondá büszkén a paraszt. 
A borbély már rég elfeledte a tréfát, módot keresett 
hogy az egerektől s a paraszttól megszabaduljon. 
Egyet gondolt s azután azt mondta az egérfogó pa-
rasztnak : „Az egerek természetesen hímek ?• — A 
paraszt nagyot nézett a borbélyra s zavartan mondá: 
„Erre nem ügyeltem.- — Nem, akkor tartsa meg az 
egereit, mert én nőstényt házamban nem tűrök meg." 
Csak most vette észre a paraszt, hogy bolonddá 
tartották. Elgondolkozott: „Az egereket megint vissza-
vigyem? . . . Nem, inkább odaadom önnek ingyen 
az egereket* mondá s azzal kinyitotta a kalitka ajta-
ját s széteresztette a házban mind a százötvenket 
egeret. Az egész város kacag most — a borbélyon. 

C S A R N O K . 
A török szultán háreme. 

(Vége.) 

Szokott formaság szerint történik az is, mikor 
egy-egy rabszolgáló a nagy ur kegyébe emelkedik. A 
szultán gyakran meglátogatja az egyik vagy másik ud-
varát, mely ilyenkor lazasan készül, hogy méltókép-
pen fogadhassa a legmagasabb vendéget. A nők 
mind fésülködnek, kendőzik magukat, felöltik legszebb 
ruhajukat és türelmetlenül várják a padisah jöttét. 
Mihelyt ő felsége megérkezett és leült, a szokott 
szertartások szerint feketekávéval, befőttel, jeges víz-
zel és cigarettával szolgálnak neki. Ekkor van alkal-
muk a rabnőknek a szultánhoz közelíteni és magukra 
vonni figyelmét. Ha a nagyúr csak ennyit is mond: 
„Ki ez a csinos leány? Hogy hívják?" a rabnő sorsa 
rögtön nagyot változik, mert azonnal a gözdék, vagyis 
kiszemelt kisasszonyok sorába lép elő. A feleség 
vagy hercegnő, kinek udvaraban ez a jelenet folyik, 
int a rabnőnek, ki térdenállva csókolja meg a szul-
tán karszékének rojtját. Ez az első hivatalos be-
mutatás. 

A szerencsés leányzó erre tüstént külön lakosz-
tályt és cselédséget kap, aztán várja, hogy az ikbalok 
sorába emelkedhessék. Ha idáig jutott, saját udvar-
tartása lesz neki is, a hárem arisztokráciájához tar-
tozik s a törvényes feleségektől csak abban különbö-
zik, hogy kevesebb alárendeltje van s hogy helyzete 
nem valami állandó, mert a szultán egy szava visz-
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szavetheti a semmiségbe. Ha a padisa h azt mondja 
„Ne lássam többe," a leánynak tüstént távoznia k '1 
a palotából; de magaval viheti minden ingó vagyon<u. 

Az így eltávolított hölgyeknek a fényes porta 
magasabb tisztviselői és az udvarbeli urak között 
nagy a kelendőségük, mert mindenki kap a tisztes-
ségen, hogy ily balkézrevaló atyafisagba kerülhessen 
a szultánnál. 

Egyébbiránt a kadynok sem igazán törvényes 
felesegei a szultánnak; mert a próféta örököse mindig 
kivonja uiagát a szokott formaságok alól; feleségeit 
nem veszi el annak rendje és módja szerint. E nők 
azonban, ha a szultán meghal, nem mehetnek férj-
hez; így parancsolja a szokás. Átviszik őket a régi 
szerajba s ott töltik hatralevő napjaikat, valóságos 
rabsagban. Megesik azonban, hogy a kadynt vénsé-
gére szabadon bocsátják s ettől fogva a maga asz-
szonya. 

A hárem lelki életében az uralkodó természe-
tesen a teltekenyseg. A nők valosagos harcokat vív-
nak egymás között a nagyúr kegyéért. Abdul-Hamid 
szultannak néhány év előtt volt két szép kadyn-ja; 
az egyik cserkesz, a másik ruméliai. Ez a két terem-
tes kimondhatatlanul gyűlölte egymást s ádáz indu-
latuk egyszer véres tragédiaban tört ki. 

Egy éjszaka, éjféltájt (mert a háremben későn 
feküsznek) a két vetélkedő dühös feleselés után hajba 
kapott. A cserkesz nő kirántotta kis tőrét és meg-
szúrta ellenfelét. A rumeliai kadyn rettentő visitas-
sal rogyott össze; odarohant mindenki, az asszonyok, 
az eunuchok, sőt a szultán is, kit rögtön értesítettek. 
A cserkesznő görcsös vonaglassai feküdt a legyőzött 
ellenseg mellett a puha szőnyegen. Abdu-Hamid 
megparancsolta, hogy tüstént hívjak elő régi barát-
jat és orvosat, Mavrozseni pasát; maga pedig feledve 
méltóságát letérdelt a cserkesz nő melle és hízelgett, 
rimánkodott neki, hogy magahoz térítse. A szép 
bosszúálló görcsei ugy lekötötték figyelmét, hogy a 
sebesültet észre sem vette. 

Az udvari tisztek lóhalálában rohantak a peraí 
hegyre, hogy előkerítsék a doktort; de a pasa épp a 
menyasszonyánál mulatott, hát csak nagy nehezen 
bírtak megtalálni. Mikor Mavrozseni végre a Jildiz-
palotába jutott, a szultánt szobajában, egy kereveten 
fekve talalta. ö felsége sirt, mint a gyermek; ő is 
görcsöket kapott a tragédia lattara. Napokig beteg 
volt bele. Az orvos a cserkesz hölgyet csakhamar 
talpra alhtotta; s a kadyn boldog és büszke volt, a 
miért a padisah ugy aggódott érte. A rumeliai nő, ki 
különben alig serült meg, a mellőzéstől megalazva, 
kétségbeesetten osont vissza szobájába. Ez esetnek 
különben az lett a foganatja, hogy Mavrozseni pasa 
köteles állandóan a palotában lenni és éjjel semmi 
szín alatt sem távozhatik. 

Elfeledtem megemlíteni, hogy a hárem hölgytiszt-
viselői között van négy asszonysag, a ki „a szultán 
ő felségének belső titkara" címet viseli. Hogy mi e 
dámák igazi hivatása, azt nem tudja senki. Vájjon 
ők intézik a hárem szerelmes levelezéseit ? Nem 
tudom. Csak az bizonyos, hogy e hölgyek stílusa 
igen ékes és színes. 

Ha az eddig felsorolt nők számához adjuk a 
vagy harmadfélszáz mesemondónőt és felolvasónőt, 
valamint a fehér és fekete rabszolgalók sokaságát, 
az derül ki, hogy a szultán háremében legalább is 
ezerötszázfőnyi fehérnép van. Hogy ez a becslés nem 
merész, bizonyítja az, hogy a hárem dolgaiban annyira 
jaratos Kibrizli pasané asszonysag kétezerre tette a 
haremlakók összeségét. 

Szentesi piaei árak. 
— Vásári tudósítás. — 

— szept 24. 

A f. ho 21. és 22-én megtartott őszi orszá-
gos vasárunk, miként azt már jeleztük, egyike volt 
a jobban sikerültek s általaban azt modhatjunk, hogy 
az eredménynyel ugy a kereskedők, mint az ipa-
rosok es gazdak egyarant meg lehetnek elégedve. 

A következő arakat jegyezhetjük: 
Buea: mmja 9 frt 80-90 kr. 
Árpa: köole 4 frt 70-80 kr. 
Kukorica: ó, köole 5 frt 80 kr., mmja 6 frt, 

uj, csöves, vékaja 60 -70 kr., mmja 2 frt 60—80 kr. 
Zab : köble 3 frt 40 60 kr, mmja 5 frt 80 kr. 

Köles: köble 4 frt, 4 frt 30 kr., mmja 4 frt 

50—80 kr. 
Heremag: mmja 40—42 frt. 
Szalonna : mmja 49 50 frt. 
Ökör párja 220-300 frtig, fejős tehén dbja 

50-80 100 frt, rúgott borjú párja 30—45 frt, hieott 
sertés tiszta vigásra 44 —45 kr, sovány sertés 2—3 
éves párja 35-40 frt, egy éves parja 20—26 frt, 
8 — 10 hónapos parja 14-18 írt, juh párja 8 - 1 0 frt. 

Balog Benedek 
III. t. 45. számú házánál három utcai és egy 

udvari szoba, zárt konyha, éléskamra van 

azonnal kiadó; — értekezhetni a tulajdonos-

sal a fenti szám alatt. 
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I roda lom. 

Előfizetési íelhivás 

M A G Y A R H Í R L A P 
politikai és társadalmi napilapra. 

A Magyar Hirlap megindulása alkalmával kiadott prog-
rammunkhoz hiven ragaszkodtunk. Az ország olvasóközönsége 
ma már megitelheti, hogy követtük-e a reális szabadelvű irányt 
és a nemzeti allam komoly érdekeinek védelmeben lankadtunk-e? 

A tarsadalini kerdesek mindig élénkén foglalkoztatják a 
Magyar Hirlap-ot, mely már több fontos kérdésben magahoz 
ragadta a vezérszerepet. Ilyen országos erdekü kérdés volt a 
nemet szinhaz ügye, melyben a Magyar Hírlap közölte elsőnek 
a hiresse lett íelsegíolyamodást. 

A kfizgazdasag minden egyes ága a Magyar Hirlap-ban 
kellő kultivalasra talál. Sohase érjük be a száraz hirek egyszerű 
közlésével, hanem azokat elvezhetö formaban s a kellő ma-
gyarazatokkal kisérve juttatjuk a közönség ele. 

Tarcarovatunk erdekes, modern cikkeket hoz; apró cik-
keiben a Magyar Hirlap fürge tollal, erdekes formában dólgozza 
fel a nap aktualis esemenyeit; ujdonsági rovata minden magyar-
országi hírlapét felülmúlja erdekesség és Irisseseg szempontjá-
ból, s nincs oly szama a lapnak, melyben egész halmaz ere-
deti hir ne volna, mely aznap csakis a Magyar Hirlap-ban 
olvashato. 

A többi rovatok is mind avatott kezekre vannak bizva, s 
gondoskodás történt, hogy a legapróbb hir is irodalmi forma-
ban kerüljön a közönség elé. 

A Magyar Hirlap szerkesztőségének belső tagjai: 
Abonyi Árpad, Ambrus Zoltán, Benedek Elek, Fenyő 

Sándor (helyettes szerkesztő), Füredi Mor, György Endre, Hor-
váth Gyula (felelős szerkesztő), Heltai Jenő, Janovics Pál, Kal-
noki Izor. Kohn Dávid, Kondor Alfréd, Kürthy Emil, Márkus 
Miksa, 1'oilak llles, Szabó Endre, Szana Tamás, Szemere Attila, 
Szemere Huoa, Szeredai Sváb Leó, J. Virág tí<»la. 

A Magyar Hírlap naponkint 2—H iv terjedelemben jele-
nik meg, ezenkívül hetenkint háromszor mellekleteket ad, meg 
pedig: irodalmit, tanügyit és mezögazdasagit. 

A közlemények frisseséget, valamint az irni tudó és akaró 
közönség közreműködését pályazatainkkal segítettük elő. A Ma-
gyar Hírlap ugyanis pályázatul kitűzött: 40 aranyat egy tárcára, 
lUO aranyat egv novellara és 10 aranyat e/y újdonságra, ez 
utóbbit allando pályázatul, a mely 10 aranyat minden hónap 
áO-an kiadjuk a legjobb es legérdekesebb hir beküldójenek 

Lapunk egyik allando közlemenye a rendes tolytatasok-
ban megjelenő regeny. Kiváló hazai es elsőrendű külföldi erők 
müveit közöljük s meg e hónap vegen kezdjük meg Ambrus 
Zoltán uj, eredeti „Midás Király« cimü regényének közlését. 

A .Magyar Hirlap" előfizetési árai: 
Egész evre — 

Hat hóra — — — — — — 

Három hóra — — — — — — 

Két hóra — — — — — — 

Egy hóra — — — — — — 

Egyes szám ára 4 kr. 

14 
7 
3 
1 
1 

frt — kr. 

* . 

, 50 , 
. 40 , 

Előfizetőinknek kedves szolgálatot velünk tenni, midőn 

Gyermei i Ú jságot 
inellekelünk lapunkhoz, hogy előfizetőink 7—15 éves gyerme-
kei ne nélkülözzék azt az olvasmányt, a mely koruknak minden 
tekintetben megfelel. Ez a kis ujsag a „kis Világ-, mely heten-
kint egyszer jelenik meg pompás szinnyomatu melleklettel s 
melyet minden penteken fogunk szetküldeni, olyan lesz, hogy 
tanuljanak és okuljanak belőle a gyermekek, ne legy nek 
olyan olvasmanyokra szorulva, melyek artalmukia lehetnek. 
Avatott kezekre van bizva e gyermek újság szerkesztése, s min-
den közlemenye, minden illusztrációja gondos megfontolás tár-
gya lesz, A „Kis Világ" szerkesztője mar hosszabb elbeszélés-
ről is gondoskodott, mely: „A kis gróf kalandjai* cini alatt 
fog mindjárt ?z első számban, Márkus bácsi tollából meg-
jelenni. 

A „Kis Világ* előfizetési ára lesz (de csakis a Magyar 
Hirlap előfizető számara, mas nem kaphatja meg e gyermek-
lapot Egész evre 2 torint, felévre 1 forint, negyedevre 50 kr. 

Magya r H i r l a p 
kiadóhivatala Budapest, Gránátos-utca 10. 

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

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 
Szentes 
Tőke 
tszt.-Márton 
t'.-Homok , 
T.-Föld var , 
Martfű 

indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 

, 6 ó. 11 p. éjjel, \i o. 
6 ó. j l p. d. e. 
7 o. 26 p. il. e. 
7 ó. 41 p. d. e. 
7 ó. 59 p. d. e. 

Kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 
P.-Tenyö , 8 ó. 55 p. d. e. 
Szajol „ 9 ó. 16 p. d. e. 
Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 
Budapestre erk. 1 ó. 55 p. d. u. 

05 p. 
11 p. 
20 p. 
5 i p. 
17 p. 
36 p. 
11 p. 
31 p. 
55 p 
2b p. 
45 p. 

Szolnok—Szentes. 
B.-peströl indul 
Szolnok „ 
Szajol 

P.-Tenyő „ 
Kengyel „ 
Martfű „ 
T.-Földvár , 
Homok indul 
Kszt.-Márton „ 
Tőke 

Szentesre érk. 

9 ó. 
3 ó. 
4 ó. 
4 o. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 

7 ó. 
8 ó. 

40 p. 
45 p. 
20 p. 
43 p. 
11 p. 
39 p. 
08 p. 
20 p. 
10 p. 
38 p. 
13 p. 

éjjel, 8 
éjjel, 11 
éjjel, 12 
ejjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

o. 
ó. 
ó. 

1-2 o. 

15 

47 

20 
41 

09 

36 

03 

15 p. 

5-2 d 

25 p. 

— P 

d. u. 
d. u 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
ejjel. 

d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. u 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

A csongrád félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félegyháza Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du 
K.-K.-Si.állasról 12 óra 48 }>erc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra erk. 1 ura 31 perc du., 6 ora 18 p! este. 

Csongrád- Félegyháza. 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Félegyházáról Budapest felé indul 

Személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 
reggel, gyorsv 12 óra 01 p d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u. 

Budapestről Félegyháza felé indul : 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 2 
perc délután, gyorsvonat 1 ora 40 perc délután, omnibuszv 3 
ó 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9. ó . 30 p. éj'el. 

Gözhajózas 
a felső Tiszán Szeged és Szolnok között. 

Érvényes 1891. mártius 23-tól. 

Felfelé: 
Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán é. 

pénteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön és szom. 

haton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 
Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik) 
Csongrádról Szentes es Szegedre: szerdán, pénteken és 

vasárnap reggel 4 órakor. 

A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak 1. és 
II ozstályra vétetnek fel utasok. 

r j o n c b á l o 
Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. 

közönséggel, hogy III. t. á89. sz. alatti saját 
házamban levő, újonnan átalakított 

¿orcsmaholyissgemben f. hó 27-éa 
a lí. cigány zenekar közreműködése és Pataki 
István és Bílint István újoncok rendezése mellett 

u j o n c b á l 
tartatik. Belépti díj: nők részére ¿0, léríiak 

részére 30 kr. 

Ugy ezen ujoncbálra, valamint üzlethe-

lyiséí'omnek ez alkalommal történendő fel-

avatására a n. é. közönséget tisztelettel meg-

hívom 

Rébel i-Szabó Imre . 

Mészárszék átvétel és megnyitás! 
Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. kö-

zönséggel, miszerint sógorom : Beéh Márkus-

nak az uri-utcában levő s jó hirnevű 

mész á r o s ü z l e t é t 
átvettem s azt © h ó 27-éxi, v a s á r n a p 
megnyitom. 

E körülményről azzal van szerencsém a 
a n. é. közönséget értesíteni, hogy a mészár-

szék régi jó hírneve érdekéből az üzletre Beéh 
Márkus ur személyesen is felügyelni fog, s 
liogy legfőbb igyekezetem lesz a n é. köxön 
ség bizalmát friss és egészséges szép hus ki 
nérése által kiérdemelni. 

Székemben i m a r h a h ú s k i l ó j a 4 4 
kra j c á r é r t kapható . 

A n. é. közönség kegyes pártfogását 
kérve vagyok tisztelettel L a b á d i J á n o s , 

mészáros 

UQRAI ANTAL korcsmárosnak 
egy billiardja 

vau igen jutányos árou eladó. 1 — 2 

BUDAPESTI HIRLAP 
2Eü Mindenki, aki 

alkalmazást keres vagy alkalmazást adhat, a 
„ B U D A P E S T I H I R L A P 

a p r ó-lt i r d e t é s e i 
altal nélkülözheti a közvetítőket. 

K 'gí dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül es a viszo-
nyokat egyáltalában tekintve, gyakran fordul elö, hogy a 
költseges közvetítés dacara sem az alkalmazást kereső nem 
jut könnyen helyhez, sem az alkalmazást adó ncin kap 
könnyen meghízható embereket. Oua ennek főleg az, hogy 
a munkaaa és munkakeresó, a vevő és az eladó, nem 
érintkezik közvetlenül. A közvetlen érintkezésre pedig ma-
nap alig van hathat >sbb eszköz, mint egy elterjedt lapban 
való hirdetes, a „Budapesti Hirlap* apró-hirdetési rovata 
pedig naponta legkevesebb 90.000 ember által olvastatik. 
(A lap naponta 30.000 példányban jelenik meg; legkevesebb 
három olvasót lehet számítani egy-egy lapraj. Kereskedő, 
aki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot keres, vagy vi-
szont azok, akik hasonló alkalmazást keresnek ; a gazda, 
aki kasznárt, ispánt, vagy gazdasági gyakornokot keres es 
viszont, akik ajánlkoznak ; a háziasszony, aki szakácsnét, 
szobaleányt, dajkát, cseledleányt keres es hasonlóan szolgá-
lok, akik helyet keresnek; birtokeladás, üzleteladás, bir-
tokbérlet, házeladás, házvétel, nevelő, nevelőnői, házveze-
tőnői, gazdasszonyt, es egyel* palyazat, lakaskiadas es 
lakás bérbevételi hirdetesek, szóval az eletszükseglet minden 

fázisában könnyen es olcsó pénzen a 

Budapesti Hirlap apró-hirdetései 
által célt lehet elérni. 

Családi jelentésekre, különösen eljegyzési és hymen-
hirekre, esküvőre való meghívásokra, születési jelen-

tésekre, névnapi gratulációkra, gyászjelentésekre 
es m inden effeie köz lemenyekre 

a „Budapesti Hirlap4 apróhirdetési rovata kivalóan 
alkalmas. 

A hirdetesi dijak igen olcsók. Mindannyiszor, a hányszor 
a hirdetés megjelenik, egy-egy szu két krba kerül, vasta-
gabb betűvel négy kr. Címmel ellátott hirdetéseknel még 
egy-egy lurdetes utan 30 kr kincstári belyegilleték külön 
jar. Ha a cim nincsen kiteve, hanem a hirdetes ugy szól, 
hogy „Cim a kiadóhivatalban megtudható", akkor belyeg-
dijat nem kell fizetni. A kiadóhivatal ilyen esetben minden 
díj nélkül megmondja a kerdezösködöknek az illető cimet, 
sót videkre dijtal <nul levelez is, ha a kérdezősködő a posta-
bélyegét beküldi. Helyben a hirdetések a kiadóhivatalban 
vétetnek fel kés pénzen, vidékről a pénzt legalkalmasabban 
postautalványon lehet küldeni. A „Budapesti Hirlapa elő-
fizetési ára negyedévre 3 frt 50 kr., egy hónapra I forint 
20 kr A cim egyszerűen „Budapesti Hirlap Kalap-utca 16." 

Bécs 1873. 
Érdem-érem, 

Budapest 1885, 
Nagy diszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N.-Palánka 1837. 
Arany-érem. 

London 887. 
Diszoklevél 

C ^ s í k . J ó z s e f 
csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

els© s z e r é i n ! p o r t l a n d c e m e n t és v í z h a t l a n 
m é s z g y á i * 
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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. épitő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

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

kívánatra készséggel megküldetik. 

Páris, 1867. 
Bronz érem. | 

Kecskemét, 1872. 
Ezüst érem. 

j Újvidék, 1875. 
i Arany érem. | 

Szeged, 1876. 
Érdem-érem. | 

1 Trieszt, 1883. 
| Arany érem. 
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