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A megyei közgyűlés. 

Aránylag kevés tárgy vau a mai napra 

kitűzött megyei közgyűlésre felvéve; de azért 

ez a közgyűlés egyik érdekesebb ülése lesz a 

vármegyéuek; mert a kevés tárgy között igen 

fontos, a megye közéletére messze kiha'ó in-

tézkedések és dolgokban kell a közgyűlés-

nek határozatot hozni. 

Kiváló érdeket kölcsönöz ezen ülésnek, 

— mint halljuk — az alispán évnegyedes 

jelentése is, melyben Stammer ur a legújab-

ban történt fegyelmi ügyekben és az ő veje 

lemondásáról fog kimerítő tájékozást nyújtani 

a megye közönségének. S erre szükség is van; 

mert a nyáron hűséget esküdött a megyei 

közgyűlés többsége Stammer kormányzata 

tisztasága mellett, s igy ha már más nem, 

ezen hűség-eskü is elkötelezi az alispánt, hogy 

töredelmes vallomást tegyen a közigazgatás 

azon fekélyeiről, melyek az ő keblének me-

legágyán fejlődtek ki, s melyekért őt terheli 

a felelősség. — Ez a helyzet-tisztázás min-

denesetre érdekes momentuma lesz a mai 

ülésnek. 

De fontos dolog az árvaszéki elnöki ál-

lás betöltése is, mely előre láthatólag nagy 

harcot fog előidézni; mert három olyan je 

löltről van szó, kiknek meg lesz a pártjuk. 

— Ónodi Gézát ajánlja ezen állásra az, hogy 

ő a legöregebb ülnök és elnökhelyettes. Sar-

kadi-Nagy Mihály mellett beszél az erősebb 

tehetség súlya s egy név, mely bár sokat 

vesztett értékéből a polgármesteri állásról tör-

tént indokolatlan lemondással; de azért a megye 

s különösen Szentesnek érdemesebb íérfiai 

között lesz ez a név mindig emlegetve. Ilu-

bacsek Pál volt megyei aljegyző, s mint ilyen, 

egyik tehetsége volt a tisztikarnak és mellette 

Mindszent és Sövényháza, azt hisszük, egész 

erővel fog kirukkolni. — Mindamellett komoly 

küzdelem csak Sarkadi és Ónodi között lesz, fel-

téve, ha Sarkadit kandidálják. Ellenesetben 

Ónodi Gézával szemben szóba se jöhet ko-

molyan senki. 

Rendkívül fontos kérdés a törvényható-

sági bizottsági tagok létszámának megállapí-

tása és a választó kerületek megalakítása is. 

Ezen tárgyban — szerintünk — most nem is 

dönthet a vármegye; mert az idevonatkozó terv-

vel ismerősnek kell lenni jó eleve minden 

képviselőnek. 

A vármegyei közigazgatási bizottság ma leg-

nagyobbára fejbólintó Bálintokból áll, kik alig 

ismernek más kötelességet, minthogy erkölcsi 

bizonyítványt adjanak Stammer és Zsilinszky-

nek. Most öt uj tagot kell választani. — He-

lyén való, hogy egy kis frissítő szellem is jus-

son abba a bizottságba, hol a megye legfon-

tosabb ügyei tárgyaltatnak és nyernek elintézést. 

Ott van a megyei úthálózat kérdése. — 

Ebben az volt a határozat, hogy a terv ki-

nyomattatik és kioszt ttik a megyei képviselők 

között. E sorok írója, bár megyei képviselő, 

nem látott ilyen tervet, már most ezen ügy-

ben is nehéz a megyének vakon határozni. 

Tehát az ülés igen fontos és ajánljuk a 

képviselőknek, hogy ott legyenek a gyűlésen 

teljes számmal! —.— 

— Horgosról, ebből az utóbbi időben me-

gyénk kőzigazgatasaban oly nevezetes szerepet játszó 

községből kapjuk a következő tudósítást: 

Már hírt adtam a jegyzőválasztás eredményé-

ről ; de részletes tudósítást csak most küldhetek. 

Mint irtam, ket párt allt a választásnál egymassal 

szemben ; az egyik a hivatalos part, a másik a nép-

part, mely Varjasy gazdaikodasat megunva, oda 

igyekezett hatni, hogy lehetőleg alispánmentes em-

ber jusson a jegyzői hivatalba. — Azt meg kell 

adni a főszolgabírónak, hogy igazsagosan járt el-

kandidált minden képes embert. De azt hiszem, hogy 

igy is kell eljárni minden embernek, akit becsületes 

szándék vezérel, s nem uf*y. mint Stammer csele-

kedte ezt Szentesen. Vagy talan a szentesi eset égeti 

ezeknek az uraknak a talpat és nem akarjak az e 

fajta visszaélést szaporítani ? Szóval kandidalva volt 

minden alkalmas jelölt, A pakulicok Kovács Dezső, 

a nep vezérei pedig Zubricky Pal mellett foglaltak 

állást, s a valasztás eredménye az, amit mar meg-

írtam. De hogy milyen szavazata van azoknak a 

hivatalos pártra szavazóknak, ide iktatom nevüket 

és állasukat : 

Kovács Dezsőre szavaztak : Burg Dénes megyei 

dohánybeváltó biztos, Pakolic János plébános, Tóth 

Henrik regále bérlő, Szaniszló Pal pénztárnok, Fehér 

György gazda, Fehér Antal volt biró, Szécsi Illés 

gazda, Vég Elek adónyilvantartó, dr. tíeck Nándor 

községi orvos, óz András közgyám, Balogh János 

biró, Gubica Péter tőrvénybiró, Biró Jakab esküdt, 

Huszár János esküdt, Fülöp Gergely esküdt, Varga 

Mihály esküdt. 

Ebből a névsorból láthatja mindenki, hogy 

csaknem kivétel nélkül érdekelt emberek serege állt 

a nép jelöltjével szemben. 

Zubricky, a nep jelöltje mellett szavaztak ezek : 

Pernyész Mihály, Huzsvár Mihály, Ótott Kovács 

István, Pataki Mihály, Nagy Antal, Horváth Ferenc, 

Fülöp Mihály, Erdélyi János, Sárkány Antal, ifj. Er-

délyi András, Ágoston István, Biró József, Nagy 

György István, Huszár József, Kovács Illés, Erdélyi 

Pál, Biró István, Fodor János, Ágoston József, Dongó 

Mátyás, Csóré Ferenc, Pónász Gábor, Erdélyi Miklós 

és Nagy József, a nép vezérei. 

Tudatom még a tekintetes szerkesztő úrral, 

hogy mi nem nyugszunk abba bele, hogy Varjasy 

lemondott, mert az ő tavozásának oly nyomai 

maradtak hátra, melyekért valaki anyagi és erkölcsi 

felelősséggel tartozik. 

S mi ezt követeljük. Hogy mely esetekről van 

szó ? arról a jővő lapban irok. —s. —ő. 

Ugrón és Fehérváry párbaja. 
Ugrón Gábor 48-as pártvezér és Fehérváry 

Géza honvédelmi miniszter között régóta igen éles 

viszony uralüodik. Ugrón ugyanis a magyar parla-

mentben az, aki a honvédelmi miniszter magyar 

nemzetellenes katonai politikaja felett a legkegyetle-

nebb kritikakat szokta tartam, ami igen faj a honvé-

delmi miniszternek. Ebből a viszonyból igen elkese-

redett hangulat fejlődött ki az ellenzek hatalmas 

vezere és a honvédelmi miniszter között, melynek 

vegre egy, az egesz országot napok ota izgalomban 

tartó kihivás és parbaj lett a vége. 

Az eset a következő : 

A képviselőház mult penteki ülésén, akkor, mi-

kor Komjáthy Bela a csongradmegyei dolgokban in-

terpellált, mialatt Fehervary baró Beöthy Ákos 

kepviselő ínterpellaciojara felelt a Katonai Lapok 

dolgaban, egy közbeszólás reven heves párbeszéd 

kerekedett Ugrón Gábor és a honved miniszter kö-

zött. A mikor ugyanis azt mondotta a miniszter, 

hogy a Katonai Lapok-at, ha kell, ki is fogja til-

tani, Ugrón képviselő odakiáltotta neki: Ha ezt 

megteszi, akkor ki is dobjuk innen. Az onas larma-

ban elveszett a miniszternek e közbeszolasra mon-

dott telelete, a mely a gyorsírók löljegyzese szerint 

igy hangzott: Azt a hősieskedest ismerjük s valódi 

ertékere devalvalm tudja minden ember. 

Nem hallotta a miniszter riposztjat Ugrón Gá-

bor sem, ennélfogva csak a héttői ülesen reflektál-

hatott rea e szavakkal: ,Eleg alkalmat adtam a hon-

védelmi miniszternek, hogy azt a hösieskedést ki-

proöalja. Nem rajtam mult, hogy nem élt az alka-

lommal." Az ellenzek zajos helyesléssel és nagy de-

rültséggel fogadta Ugrón kijelentései. Fehérváry mi-

niszter Becsben voít, a mikor a negyvennyolcas 

part vezere ekkep emlekezett meg róla, de Gromon 

Dezső allamtitkar azonnal megtaviratozta neki azt a 

célzatos kijelenteset. A miniszter távíró utján bízta 

meg allamtitkarjat, hogy allittasson össze az ő és 

Ugrón eljarasanak megítélésére becsületbirságot. 

Mindenki tudja, hogy Ugrón és a honvédelmi mi-

niszter közt az Uzselác-affer tamasztotta ezt a mind-

untalan kitörő ellensegeskedest. Ugrón képviselő fö-

löttébb élesen nyilatkozott akkoriban Fehérváry báró-

ról a mentelmi bizottság előtt, habár nevét nem 

említette. Azt mondotta ugyanis, hogy meg van a 

maga veleménye az olyan ember lovagiassagáról és 

tisztességerői, a ki beleartja magát egy olyan lova-

gias ügybe, a melyhez semmi köze. A mentelmi bi-

zottság tagjai nagy megdöboenéssel hallgatták e ke-

mény szavakat s a képviselőházban altalanos volt 

az a velemény, hogy Fehérváry báró nem tűrheti 

el a sértő nyilatkozatot. A miniszter azonban nem 

vonta felelősségre Ugront, aki nyilván ezért mon-

dotta a hétfői ülésen, hogy hiaba adott alkalmat 

hősiességének kipróbálására. 

Hogy Ügron és Fehérváry báró mily engesz-

telhetetlen gyűlölséggel vannak eltelve egymás ellen, 

mutatja egy kis epizód is a mely még az Uzse-

lác-affér idején történt, hogy Fehérváry báró a kép-

viselőházba menet, talalkozott a Sándor-utcában Ug-

rón képviselővel, a ki az utca túlsó részén igyeke-

zett a házba. A képviselő köszönt a miniszternek, 

a ki azonban tüntető módon elfordult s nem viszo-

nozta köszöntését. Ugrón erre átment az utca má-

sik oldalára s e szavakkal állította meg Fehérváry 

bárót, haragosan nézve a szeme közé: 

— Miniszter ur, köszöntem önnek! 

A minisztert iszonyú zavarba ejtette ez az ut-

cai interpelláció. Egy pillanatig gondolkodott, aztán 

megemelte a kalapját s igy szólt; 

— Pardon! Nem vettem észre, 
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A nagy közönség folyton lázas érdeklődéssel 

viseltetett a párbaj előfeltétele és kimenetele iránt. 

Ugrón Gábor, a kit a honvédelmi miniszter 

tudvalevőleg még szerdán provokáltatott táviratilag 

s a ki a kihívást elfogadta, szombaton érkezett meg 

Erdélyből és vas-utcai lakásán fogadta fél 10 óra 

tájban újból a Fejérváry Géza báró megbízottait, 

Karolyi Tibor és Keglevich István grófokat. 

Rövid idei értekezlet után a miniszter meg-

bízottai eltávoztak, Ugrón Gábor pedig bement a 

képviselőházba, melynek folyósói ma egészen szo-

katlan képet nyújtottak. 

A legellentmondóbb hírek keringtek. 

— A párbaj már megtörtént, — hangzott 

egyfelől. — A felek ketszer váltották golyót. Egyi-

kük se sebesült meg! 

Másfelől meg az hallatszott: 

— Az ügy halasztást nyert! A párbaj délutáni 

két órakor lesz! 

—Nem is verekszenek! 

— De délután három órakor! 

Szóval, a hány ember, annyiféte hir. 

Ekkor érkezett meg Ugrón. Egyszerre meg-

rohantak mindenfelől és faggatni kezdték, hogy mi 

tőrtént, mi ujsag, mik a megallapodasok? De Ug-

rón elmenekült a kérdezősködők elől és csupán 

annyit mondott: 

— De hiszen csak nem adhatok fölvilágositá-

sokat a sajat becsületbeli ügyemről! 

És ezzel besietett a képviselőházi naplószer-

kesztő szobajaba, a hol később ifj. Ábrányi Kor-

néllal ee tíolgar Ferenccel tanácskozott az ügyről, 

melyben az a fordulat állott be, hogy Keglevich gróf 

az ügyet összefüggésbe akarta hozni Ugronnak az 

Uzeiac-ügyben tanúsított magatartasaval, a mi az 

ehntézest megint kesleltette. 

A tanácskozás után Bolgár Ferenc képviselő, 

a ki az utóbbi időben betegeskedett, arra kérte Ug-

ront, hogy a tulajdonképem tárgyalásokra, melyek 

ezután voltak következendők, bizzon meg helyette 

mast, mert ő a legnagyobb készseggel vallalkoznek 

ugyan erre, de még mindig gyöngélkedik és attól 

tart, hogy nem birja ki az izgalmakat és az aflairet, 

mely az ujabb körülmenyek folytán esetleg elhú-

zódhatnék, nem lesz képes végig tárgyalni. 

Ennek következtében az elintézés megint ha-

lasztast nyert. 

Benn a teremben ezalatt a kepviselők csekély 

érdeklődese mellett folyt a kereskedelmi szerződé-
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sek tárgyalása. Künn a folyóson többen voltak, mint 

a teremben. Éppen pccskai Gaál Jenő beszélt, mi-

kor a padsorokban mozgás, suttogás tamadt. 

Balfelől belépett Ugrón . . . 

És néhány pillanattal később az elnöki emel-

vénytől jobbra, b e l é p e í t Fejérváry Géza báró. Ugrón 

rendes helyét foglalta el és Linder György képvise-

lővel beszélt hosszasan. 

Szapáry Gyula gróf miniszterelnök pedig Fejér-

váry elé sietve, odavonta őt maga mellé és meg-

kérdezte tőle: 

— Nos, mi újság? 

A két miniszter jó darab ideig elbeszélgetett 

egymással, mire Fejérváry eltávozott. Kevéssel ké-

sőbb ment el Ugrón is, a kinek lakasát e alatt ?aló-

ságos ostrom alá vettek a kerdezősködők. 

A déli órákban Ugrón fölkereste a nemzeti 

kaszinóban Bethlen Gábor grófot és fölkérte, hogy 

az ügyben járjon el ő ifj. Ábrányi Kornéllal egye-

temben. Bethlen gróf el is fogadta a megbizást és 

az esti órakban a két fel megbízottai újra tárgyalni 

kezdték az affairet. 
* 

* * 

A segédek, mint nekünk táviratozzák, 

kardpárbajban állapodtak meg, bár először 

ugy volt, hogy elébb kétszeri golyóváltással, 

pisztolypárbaj lesz, s ha az ellenfelek nem 

találnák egymást, azután kardpárbaj végki-

merülésig. 

Vasárnap délben történt meg a kard-

párbaj, s mind két fél megsebesült. Fejér-
váry a mellén, Ugrón Gábor pedig a karján 
kapott vágást; de csak jelentéktelent. 

Ezzel egy nagy politikai párbajesemény 

játszódott le, de ezzel még aligha van vége 

a Fejérváry és Ugron-affairnek; mert Ugrón 

mellett van a nemzet meghamisitatlan köz-

véleménye s ez csak akkor fog hallgatni, ha 

Fejérváry távozik a politikai élet teréről. 

— C s o n g r á d v á r m e g y e tőrvényhatósági 

bizottsaganak Szentesen, 1891. evi december hó 

22-én délelőtt 10 órakor s folytáivá tartandó ren-

des közgyűlésén elinteztndő ügyek tárgysorozata : 

1. Alispáni évnegyedes jelentés. 

2. A varmegyei kőzigazgatasi bizottságból ki-

lépő 5 tag helyébe két évre 5 tagnak megválasztasa. 

3. A varmegyei igazoló választmánynak 1892. 

évre megalakitasa. 
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Az ü g y v é d t á rcá j a . 
— Regény két kötetben. — 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p * számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

¡11. KÖTET. 

— Doktor! — monda az ügyvéd parancsoló 

hangon, — megtiltom önnek, hogy sajat házamban 

sértéssel illessen. Aztán meg ne feledje, hogy urának 

is kell lenni, amit most mondott. 

— Én mindéikor csak a valót szoktam mon-

dani, s igy nagyhangú fenyegetései a legkevésbé sem 

tartóztatnak vissza, hogy azt, amit tudok, szemébe 

ne mondhassam önnek, — felelt az orvos, miközben 

egy feuitellbeu kényelmesen elhelyezkedett. — Ilyen 

valóság az is, melyet most akarok önnek mondani. 

Figyeljen tehát. Egy szerencsétlen ördög, aki ma 

reggel halt meg a kórházban, hoi egy rosszul irány-

zott lövés következtében feküdt súlyos betegen 

— Weknart érti ön? — kérdé az ügyvéd, 

metsző gunynyal vágva az orvos szavaiba. 

— Igen, őt, — válaszolt az orvos, a váratlan 
kérdéstől meglepetve. 

— Nos és mit fantasiált az a részeges fráter? 

— Elfogom mondani, csak figyeljen. Weimar 

Ferdinánd kevéssel halala előtt magahoz tért, s ezt 

az időt egy borzasztó vallomás megtevésóre hasz-

nálta fel, hogy lelkiismeretét megnyugtassa. Nos, 

ugyanaz a Weimar megvallotta nekem, hogy ő adta 

önnek azt az adag morfiumot, melylyel ön boldogult 

nevelőatyjat a masvilagra küldte, s melyért ön na-

gyobb összeget fizetett neki, noha egyenes uton sok-

kal olcsóbban juthatott volna hozzá ; de ehhez nem 

volt batorsaga ; mert ezáltal könnyen gyanút ébreszt-

hetett volna maga iránt. S Weimarnak, nehogy ő is 

belejusson a krédóba, hallgatnia kellett. 

Reinhard az orvos ezen elbeszélésére keserű 

gunykacajt hallatott, et azonban az orvost a legke-

vésbé sem feszélyezte s nyugodtan folytatá: 

— Ón és boldogult nevelő atyja között meg-

hasonlás történt, s mivel ön csak ugy érhette el 

célját, hogy örököse legyen egy nagy vagyonnak, no 

meg származási titkanak is, ha az öreg urat elteszi 

lab alól, módokat és eszközöket keresett arra nézve, 

miként hajthatná végre a legnagyobb bűnt, az apa-

gyilkossjgot ? S Wei'iiar — természetesen jó pén 

zért — segített is önnek e munkájában. Így történt-e? 

— Csak folytassa, kérem ! — mondá Reinhard 

csúfolódó hangon és tettetett nyugalommal, — mond-

hatom, érti a módját, miként kell magunkat feltűnő 

és érdekessé tennünk. 

S az orvos rá sem hederitve az ügyvéd kifa-

kadásaira, folytatá: 

— A meghasonlás következtében önnek el kellett 

volna hagynia nevelőatyja házát. Hosszabb időre, 

talán örökre; mert az öreg ur félt öntől, amit bi-

zonyít az a körülmény is, hogy a két hálószoba 

közötti ajtót éppen bekövetkezett halálakor zárta be 

először. Fájdalom, azonban, óvatossága már későn 

volt. Sikerült ugyanis önnek a hálószobaba lopódz-
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4. Vármegyei árvaszéki elnök s az esetleges 

előléptetés folytán ülnök választás. 

5. A nagyraélt. m. k r. belügyminisztériumnak 

a törvényhatósági bizottsági tagok számának meg-

állapítása és a választó-kerületek alkotása tárgyá-

ban kelt 54000.—891. sz. rendelete, ezzel kapcso-

latban alispáni előterjesztés az ez ügyben tett elő-

munkálatokról. . ^ 

6. A községi számadások megvizsgálásánál 

1892. évben közreműködő elnökök megválasztása. 

7. Lóavató bizottságnak 1892. évre meg-

alakítása. 

8. A nagymélt. m. kir. belügminisztérium ren-

delete a varmegyei házipénztárról 1890. évre szer-

kesztett számadás tölülbiralasa tárgyaban. 

9. Ugyanannak rendelete a vármegye 1892 évi 

kőzigazgatasi, árva- es gyámhatósági kiadásairól 

szerkesztett költségelőirányzat jóváhagyása tárgyában. 

10. Ugyanannak körrendelete az egyes dohány-

bevaitasi állomásokhoz kőzigazgatasi biztosok kiren-

delése targyaban, ezzel kapcsolatban alispáni előter-

jesztés a tett elnöki intézkedésekről. 

11. Ugyanannak rendelete a trachoma járvány 

elfolytasa céljából kért államsegély megtagadasa 

tárgyaban. 

12. A nagymélt. m. kir. kereskedelemügyi mi-

nisztérium rendelete a m. kir. allamépítészeti hi-

vatal személyi- es dologi kiadasaihoz való hozzájá-

rulás tágyában. 

13. A tőrvényhatósági és községi közlekedési 

uthalózat megallapitasa iránti bizottsági előter-

jesztés. 

14. Mindbzenícn 1891. évi aug. 6-án megejtett 

tisztújítás ellen Haasz Juda és társai által beterjesz-

tett tölebbezés. 

15. A uiarha-vagas, husvizsgalat és huskimé-

resre vonatkozó varm. szabályrendelet tárgyalasa. 

16. Vasarrendtartasi szabályrendelet alkotása. 

17. A szegvari volt szeképület egy lakrészere 

vonatkozolag Szűcs Istvánnál kötött bérleti szerző-

dés jóvahagyasa. 

18. Uhímanek Endre sandorfalvi községi nyu-

galmazott tanító részére a község altal fizetendő 

nyugdíj-hányad megallapitasa. 

19. Csongrád község képviselőtestülete ártézi 

kut furatasara vonatkozó 312.—891. sz. hatarozata-

nak s a Mayer Hermannal kötött vállalati szerző-

desnek jóvahagyasa. 

20. Ugyanannak a vasari es piaci helypénzsze-

desi arszabaly megallapitasa targyaban keletkezett 

határozata. 

kodni s mérget keverni a boldogult poharaba, ki azt 

lefekvés előtt gyanutlanul hajtotta fel. 

— Szent Isten, igaz lenne ez, Reinhard ? — 

kiáltott most tel a pénztárnok elszörnyüködve. 

— Hazugsag! — felelt Reinhard vállat vonva; 

de halovany, beesett arca, tétovázó tekintete és gör-

csösen vonaglo ajkai nyugtalansagot árulták el. 

— Hogy hazugsag-e, vagy nem ? — folytataaz 

orvos erős hangsúlyozással, — azt majd a vizsgalat 

fogja kideríteni, s lesz ra gondom, hogy a bűn bün-

tetlenül ne maradjon. Azonban mielőtt jelentést 

tennék az esetről az allamügyesznek, alkalmat kíván-

tam önnek nyújtani a megbanásra. Nevelőatyja iránti 

kegyeletemoői kiiolyoiag tehát holnap reggelig időt 

engedek a meggondolásra. Gumbinner VVerner régi, 

hü barátom voit, nem szeretnék neven foltot látni, 

aztan meg az ön termeszetes atyja iránt is kímélet-

tel tartozom, ki, dacára az ön aljas bossiujanak, 

mélyen elszomorodna, ha ónt ily vétség miatt kellene 

a törvény előtt tudnia. Remélem, hogy megértett s 

nem kenyszent rea, hogy már most megtegyem a 

feljelentést ? 

Az orvos itt elhallgatott, s miután Reinhard-

tól nem kapott választ kérdesére, a pénztarossal 

együtt elhagyta a szobát. 

Gumbinner Reinhard egy ideig némán bámult 

a távozók után, s csak mikor ezeknek léptei vékép 

elhangzottak, szólalt meg. 

— Mit tegyek ? — mormogá magában. — 

Minden ellenem esküdött s itt nincs többé szá-

momra hely. 

(Vége következik.) 
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21. Ugyanannak a kórház és egyéb pénzala-

pok kezeléséről alkotott szabályrendelete. 

22. Dorosma község képviselőtestületének az 

egyházgonanoki állás tekintetében hozott határozata. 

23. Ugyanannak a községi földek haszonbérbe 

adasa tárgyában hozott hatarozata. 

24. Ugyanannak a kezbesitési ügy rendezése 
tárgyában hozott határozatai. 

25. Ugyanannak két rendbeli kisajátítási szerző-

dés jóváhagyása iránti kérvénye. 

26. Ugyanannak a Ii-od biró illetményének 

honnan leendő fedezése targyában 94. sz. a. ke-

letkezett határozata. 

27. A szentesi hengermalom részvény-társaság 

kérelme villamos jelző készüléknek a szentes-vásár-

helyi tőrvényhatósági ut felett leendő átvezetése 

iránt. 

28. Dr. Gonrád Sándor szentesi lakos orvos-

tudori oklevelenek kihirdetése. 

29. Dr. László Vilmos szentesi lakos orvos-

tudori oklevelének kihirdetése. 

30. Szamonkérőszék ülésének jegyzőkönyve. 

Helyi és megyei hirek. 
— H y m e n . Várady Krisztinka kisasszony-

nyal, Várady Lajos gyógyszerész és takarekpénztari 

igazgató kedves leanyaval, f. hó 8-an váltott jegyet 

Sárossy Imre hosszu-palyi,gyógyszerész. Áldást, sze-

rencset kívánunk e frigyhez! 

— U g r ó n G á b o r t , Fehérváry honvédelmi 

miniszterrel való paroaja alkalmaból, mint a nem-

zet igaz ügyének rendithetlen harcosat, szentesi párt-

hívei táviratilag üdvözöltek. 

— Ü n n e p i követ . A szentesi reform, egy-

ház megkeresésere, a debreceni reform, főiskola 

igazgatosaga a karácsonyi szent ünnepekre Seabó 
János III. éves theológust küldte ki ünnepi követül. 

Érdekkel nézünk e legatió elé; mert az illető, ki 

ezúttal előszór mutatja be magat a kerület egyik 

legnagyobb egyhazaüan, töldink, Szabó Lajos reiorm. 

tanító tia. 

— Megye i k ö zgyű l é s lesz ma, melyre 

— mint előre lathatólag igen érdekes ülesre, — e he. 

lyenis felhívjuk a szentesi megyei kepviselők ügyelmét. 

— A szentesi h á z i i p a r néhány igazan 

szép példánya — törülköző és kalaptartó, tükör, asztal 

8tb. — latható ifj. Kovács Sándor vegyeskereskede-

sében. A karacsonyi ajaudékul is igen alkalmas tar-

gyak Sántha Ferenc armentesitő tarsulati hivatalnok 

ügyes kezét dicsérik. Felhívjuk reá a haziiparcikkek 

iránt érdeklődő közönség figyelmét. 

— Koszo r ú s bá l . A szentesi szabó iparos 

ifjúság 1892. évi januar ho 23-an a kavehaz nagy 

termeben zártkörű koszorús tancmulatsagot rendez. 

A koszorút, mint értesülünk, az ifjúság telkérésere 

Molnay Vilma kisasszony adja. 

— I p a r h a t ó s a g i m e g b í z o t t a k válasz-

tása . Az iparhatósagi megöizottak valasztasa iránt 

az idén sem nyilvánult különösebb érdeklődés amennyi-

ben a f. hó 20-ára kitűzött valasztasi hatandó alatt 

mindössze hat szavazat adatott be. Megvalasztattak: 

Burián József kereskedő, Bori Laszlo csizmadia, Biki-

Nagy József szabó, Béladi Józseí csizmadia, Ceglédi 

Fülöp fodrász, Csillag Ármin aranyműves, Dobosi 

Dávid festő, Dobócky Jozsef. kőműves, Galti Lajos 

szabó, Kovács Sándor kereskedő, Kalman Béniamin 

cipész, Molnár Sándor szabó, Papp Antal bognár, 

Papp Nándor asztalos, Szóvá János kalapos, Török 

Mátyás cipész, Vecseri Sándor kereskedő, Varga 

Bénáimin cipész és Weliisch Vilmos kereskedő. 

_ E l h a l a s z t o t t ü n nepé l y . Ehrlich Laura 

kisasszony óvodájában t. hó 23-an megtartani szán-

dékolt karácsonyi ünnepély — a gyermekek között 

uralkodó járványos betegségek miatt — 1892. evi 

január 6-ára halasztatott el. 

— J é g p á l y a megny i t ás« A szentesi sport-

egylet a Kurca mederben egészen újonnan létesített 

jégpályáját, ma, azaz kedden délután nyitja meg, 

zene mellett, ünnepélyesen. A jégpályara az idény-

jegyek Nyiry Gyula egyleti pénztarnoknál ugy a 

lakásán, mint a községi bírói hivatalban, nemkülóm-

ben délután a jégpályán is kaphatók; egy idény-

jegy ára 3 frt, a gymnasiurai ifjúság és a polgári 

SZFNTESI LAP. 

leányiskola növendékeinek pedig 2 frt. Belépti dij i 

egyszeri használatra a jégpályára, a megnyitás nap-

ján, továbbá ünnep- és vasárnapokon 20 kr, máskor 

pedig 10 kr. 

— F igye l embe . A karácsonyi ünnepekre 

való tekintettel, a szentesi hitelszövetkezetnél e hé-

ten csütörtökön déli 12 óráig, a szentesi kölcsönős 

segelyző szövetkezetnél (20 kros) pedig ugyancsak csü-

törtökön délután 2 —6 óráig fogadtatnak el befizetések. 

A kamatfizetések elkerülhetése végett felhívjuk e kö-

rülményre a részvényesek figyelmét. Ezzel kapcso-

iatban megemlítjük, hogy a 20 kros egyletnél az uj 

részvények jegyzése folyamatban van. 

— Vége l ad á sok ko r l á t o z á sa . A keres-

kedelemügyi miniszter az ujabban mindinkább el-

szaporodó vegeladasok altal sokszor elkövetett visz-

szaélések ellen rendeletet adott ki. Figyelmezteti 

ugyanis az első fokú iparhatóságokat, hogy ne ad-

ják meg mindenkinek a végeladási engedélyt, habar 

a kívánt kellékeket felmutatja is, hanem csak ott, 

ahol a rendkívüli körülmények ezt szükségessé te-

szik. Az engedély kinyerése előtt hirdetett végeladá-

sokat pedig szigorú büntetéssel rendeli sújtani. Egy-

átalában felhívja az iparhatósagokat, hogy a vissza-

élések megszüntetésére nézve nagy gondot fordítsa-

nak az engedélyek kiadasanál. 

— Megszün te te t t t i l a l om . A ragadós 

száj- és körömfájás eihurcolasanak megakadalyozasa 

végett szarvasmarhaknak, juhoknak és kecskéknek 

a budapesti vásárra lábon való hajtását ezelőtt két 

evvel kiadott rendeletével a földmivelésügyi minisz-

ter betiltotta. Ezt a rendeletét a miniszter csak most 

vonta vissza, s ezzel most már az emiitett állatok-

nak a fővárosi állatvasárra lábon való felhajtását 

mi sem gátolja. 

— L a p u n k legközelebbi száma a karácsonyi 

ünnepekre való tekintettel, csütörtökön délután fog 

megjelenni. 

Különfélék. 
— Londonnak óriási arányairól fogalmat 

nyújt a következő érdekes statisztika: Londonnak 

van a Themsén 48 hídja, 76 színháza, 2200 posta 

és távírda hivatal* 15 ezer hivatalnokkal. Számlál 

547,418 házat; 1450 templomot, 2100 kórházat s 

egyéb hasonló intézetet, 7600 sörhazat, 1800 kávé-

hazat, 570 hotelt, 3100 sütődét, 2500 mészárszéket, 

326.000 férfi es női szolgaszemélyzetet. Londonban 

több skót tartózkodik, mint Edinburgban, több íror-

szági, mint Dublinban, több katholikus, mint Ró-

mában és több zsidó, mint Palesztinában! Találunk 

19,000 bérkocsit és 1500 omnibuszt. Lakosainak 

lélek számául 4.425,000-et tüntetnek ki. 

Közgazdaság. 

— Sertés-üzlet. Budapest, dec. 19. 
Az üzlet iránya e héten csökkenő árak mel-

lett lanyha volt. Heti átlag-árak: magyar vá-

logatott áru 320-380 klg. nehéz 45—46^ 

kr. 280—300 klg. nehéz 45—45x2 kr. Öreg 

300 kilogrammon tuli 44—45 krajcár, vidéki 

sertés 4 2 - 4 4 kr. Szerb 40-44*2 kr., román 

— kr. tiszta klgk; páronkint 45 klg. életsuly 

levonás és 4 % engedmény szokásos. Eleség-

árak: Tengeri 6.75 írt. Árpa 6.80 forint Kő-

bányán átvéve. 

— G y a p j ú . Budapest, dec. 19. Tartó-
san lanyha irányzat mellett mintegy 400 mm. 

adatott el a következő árakon: közép első 

nyirásu 60—64 frt, jobb első nyirásu 68— 

75 frt, jó szőrű posztógyapju 95—102 frt, 

mosott nyirott gyapjú 102 — 110 írt, jobb 

minőségű 115 — 135 írt, mosott bőr és timár-

gyapju 90—95 frt, cákli gyapjú 35—37 frt 

56 kgként. 
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művésze mily szomorú véget ért. A .Budapesti Hír-

lap" közelebb pár kérdést tett föl olvasóihoz, melyek 

közt a lánchíd oroszlánjainak legendája it szerepelt. 

A közönség által küldött válaszok nagyobb résieax 

ismert mesét mondja el, mely igy hangzik: 

Széchényi és Clark sehogy sem tudtak meg-

egyezni abban, hogy mivel legyen díszítve a világ 

nyolcadik csodája? Danubiust leányaival jégtáblákon, 

majd egyik oldalon a magyar szenteket, Istvánt, 

Lászlót, Imrét, Erzsébetet, a másik oldalon pedig 

a Hunyadiakat akarták megörökíteni. Végre sok huza-

vona, jegyzékváltas után megállapodtak az állatvi-

lágban. Ha nem lehet emberkirály, hát legyen állat-

király. Nagynehezen fogtak szobrászt. 

— Negy testvér-oroszlán kell, — mondák a 

bzobrásznak. 

— Elkészítem, csak legyen modell, — felelte 

a szobrász. 

Akkor még nem született meg az állatkert. 

Szerencsére azonban valahol a vámpatota körül 

tanyázott az öreg Montenegro, a mostani öreg Mon-

tenegró édes apja, a ki már akkor foglalkozott ál-

latok szeliditésével. Itt akadt egy vén oroszlán. Le-

hetett mintázni. Szobrászunk hozzá is fogott, de a 

rab király első orditásara összeesett. Akkor azt mond-

ták szegényre, hogy gyáva, pedig idegbeteg volt. Ki 

is jelentette, hogy abbahagyja munkaját. Lett újra 

jegyzékvaltas, fejtörés. Mit csinaljanak? Oroszlán 

keiíett. A nélkül akar hid se legyen. Sikerült sok 

utánjárás után nagy pénzért megvenni Nérót Mon-

tenegrótól. Szegény allat! Lekötözték, nyelvét tő-

ből kivágták, hogy ne tudjon többé ordítani (!) Tíz 

nap telt el teljes felépüleseig és Nero azután némán 

járt-kelt ketrecében, busán nézve hol a lázasan dol-

gozó szobrászra, hol meg a tejes bögrére; annak 

tartalma lévén ezentúl egyedüli eledele. A minta el-

készült és Nero hasztalan varta megszokott ven-

dégét, kivel annyiszor nézett »farkasszemet*, bus. 

komorságba esett és elköltözött a muzeum úveg-

ketrecébe. A nyolcadik csuda is elkészült, négy iker-

oroszlan nehezedett ra. A szoDrász barátjaival sé-

táit, hol az egyik, hol a másikhoz. 

— S ime müvem, mely örökre hirdetni fogja 

mestere nagysagat. Egyforma, hibátlan mind a négy ! 

Csizmadia-inas haladt el mellettük. 

— No, még ilyen oroszlánt se láttam, egyik-

nek sincs nyelve!" 

A szobrász kővé meredten vette észre hibáját, 

majd csendesen megindultak könyeivel együtt lába 

és vitték a korláthoz és azontúl a szürke hullámok 

közé. 

Valami harminc felelet hosszabban rövidebben 

mondja el ezt, ugy, hogy a legenda ez: az „orosz-

lánok szobrászát, a ki dicsekedett müvével, egy gye-

rek figyelmeztette, a nyelvek hiányára s erre a mes-

ter a Dunába ölte magát". Egy levél azonban a le-

gendát szétrombolja: mert Msrsalko, az oroszlánok 

szobrasza még 1877-ben, igaz, hogy súlyos betegen, 

de még élt és az ősz-utca 15-ik számú házban la-

kott. Később halt meg, ágyban, párnak közt. Tehát 

nem ölte magát a Dunába, a mint a legenda me-

seje emlegette. 

CSARNOK. 

A l ánch íd i oroszlánok. 

A lánchídi oroszlánok mesteréről egész legenda 

van elterjedve, a mely elmondja, hogy ezeknek 

Szerkesztői üzenet. 

E. M. Horgos. A kérdéses nyugtákat, melyekre 

a horgosi állapotok tisztázása érdekében igen fon-

tos szerep vár, mar átadtuk Komjáthy országos 

képviselőnek. S ennek ügyvédi részét is ő fogja a 

megkárosított felek érdekében elvégezni. Az egyesek 

j itt nem károsodnak; mert amit egy jegyző, mint 

hivatalnok cselekszik, ha ő nem képes számolni, ak-

kor felelős érte a község es felelős a jelen esetben 

Stammer alispán, mint büntakaró. Magán levélben 

többet. 

S. N. I. Tisza-Sas. Holnap újból irok. 

D. A. Aseód. Hogy mely fajokkal szolgálha-

tok? — levélben fogom megírni. 

Ss. I. Szegvár. Megkaptam. Még nem néz-

hettem át. 
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I roda lom 
— A Difat Szalont, melynek legutóbbi száma is rendkí-

vül díszes kiállításban es válogatott tartalommal jelent meg, 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Az egyetlen divatlap, mely ugy 
a főrangú, mint a középosztálybeli müveit hölgy minden igé-
nyének megfelel. Nemcsak divatképeiben íkét szinezet is min-
den számhoz) rnimtáiban és magyarázataiban nyújt majdnem 
kétszer annyit, mint más basonlo irányú lapok, szépirodalmi 
része is ely terjedelmes, hogy teljesen pótol egy külön szépiro-
dalmi lapot. Divatrécze leghívebb tükre az uralkodó divatnak, 
utmntató a jó ízlés és takarékosság fontos kérdéseiben. Szer-
kesztője Fangné Gyujté Izabella. Szépirodalmi közleményeit a 
magyar iredalem élsé rangú tehetségei írják a két teljes ívre 
terjedő széirodalmi részbe, melynek szerkesztőbe Szabóné Nogál 
Jánka. A lap nyemdai kiállítása megfelel a belső értéknek és 
diszere válik a magyar könyvnyomtató iparnak. A Divatszalon 
nemcsak legéiszesebb, legértékesebb női lapunk, hanem a 
legolcsóbb is. Ara egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 
1 frt 50 kr. Előfizetések a D vat Szalon kiadóhivatalába Buda-
pest, irizellatór 1- sz. eimzendők. — Mutatvanyszámokat kivá-
natas ingyen küld a kiadóhivatal. 

Előfizetési felhívás 

MAGYAR HÍRLAP 
189á-ik évi, második évfolyamára. 

Az uj évvel mi a regiek maradunk ; lapunknak, sem 

politikai, sem társadalmi iránya nem fog változni. 

Az uj év kezdeten és az uj választasok küszöbén vilá-

goeabbaa lát az ország népe. Megkülönbözheti a kormány és 

pártoknak politikai törekvéseit, meg az eszközöket, melyekkel 

e törekvesek megvalósítására indulnak. 

A hangzatos frázisok, az üres formák mögé rejtőznek 

azok, kiknek a hatalom megtartása minden aron egyedüli céljuk. 

A szabadság hangoztatása mellett, nemcsak annak el-

nyomására törnek, hanem a független véleményt es gondolko-

zást a nemzetből ki akarják irtani. A köz- és társadalmi élet-

ben rendszeres üldözés annak a bere, ki velők ellentétes né-

»eteket vall es hirdet. 

Az allain hatalmát első sorban nein a közjó és közérdek 

előmozdítására használják, hanem ellenfeleik megfélemlítésére, 

leigázasára és megsemmisítésére. Az allain hivatalnokainak és 

tisztviselőinek munkaerejét az állam, meggyőződését a maguk 

szamára vindikálják; őket az állam szolgainak es a maguk 

cselédjeinek tekintik. 

A hatalom, jog, javadalom azoké, kik velük vannak; az 

elnyomás, a jogfosztás azoknak jut, kik ellentállanak. 
Ez irányzat ellen fog küzdeni lapunk minben sorában 

minden szavaban. 

A megfelemlitéssel szemben a felbátoritást, a hivatalos 

üldözessel szemben a sajtó védelmét nyujtjuk azoknak, kik e 

karhozatos politika áldozatául vannak kiszemelve s e küzdel-

münkben bizton és batran támaszkodunk az orszagnak e perc-

ben elnyomott es megfelemlitett, de azért a nemzet sziveben 

elenkcn elo közveleinenyere, mely nekünk eddig is tamogata-

sauak oly ielreeuthetetlen tanubizónysagat szolgaitatta. 

A .Magyar Hírlap- ot kitilthatják, terjesztéset megaka-

dalyozhatjak mindenütt, a hová hatalmuk elér, de a szabad-

elvű eszmeknek, elveknek es iránynak, melynek szolgálataban 

lapunk eddig állott és a jövőben allani fog, terjedeset meg 

nem gátolhatjak addig, mig e hazának szabadságszerető, a 

törvenynek nemesak formait, hanem lényeget is tisztelő magyar 

fiai lesznek. 

A brutiális erőszak az abszolukizmos idejében elnyom-

hatta, leigazhatta e nemzetet, üldözőbe vehette a szabadság-

szeretetet, a független gondolkozást e haza földjen, de nem 

bírta annyira megrontani az ország polgarait, hogy annak szol-

galataba alljanak. 

A nemzeti géniusz, mely a nemzet ezredéves múltja fö-

lött érködött, tovább fog élni, mint az az erőszak, mely a 

polgárok megfelemlitesen es a független gondolkodás elnyo-

másán alapul, es nem áruluak annyi meggyőződést a piaci 

vasarokon, a mennyi elegseges volna ama meggyőződés ellen-

súlyozására, a mi nem eladó. 

Hívei vagyunk es maradunk a 67-diki kiegyezesi alapnak. 

Ezt azenban nem azoktól feltjük, kik törvényes uton és tör-

vénye« eszközökkel az allamra es nemzetre elönyösebben meg-

változtatni akarjak, mint teszik ezt a függetlenségi part és a 

4i>-as part, hanem azoktol, kik a nemzeti es állami önnallo-

ságról való lemondasnak kutforrasaul tüntetik azt föl, s kik 

ennek formáiban soha nem keresnek és találnak erőt a nem-

zeti jogok megoltalmazasara, hanem mindig Ilimet tudnak varrn1 

belőle a nemzeti aspirációkról való lemondásra, mint teszik ezt 

az auliknsok és stréberek. 

A sajtó és igy lapunk föladatának tekintjük a hazára, 

nemzetre káros politikanak utjat allani es oly irány es politika 

megvalósulásara közreműködni, mely egy scabad, alkotmányos 

államban a polgári és egyéni szabadságot minden igaz és hü 

fiának biztosítja. 

Lapunk egyik állandó közleménye a rendes folytatások-

ban megjelenő regeny. Kiváló hazai és elsőrendű külföldi erők 

m i veit közöljük. Karácsonykor kezdjük meg Csiky Gergelv 

nemrég elhunyt nagy nevü irónak „A nábob' cimü regenyet, 

mely az elhunytnak utolsó müve. Azonkívül ,A náb ;b kincse" 
címen egy második, rendkívül érdekfeszítő angel regény köz-

lését is megkezdjük. 

A .Magyar Hírlap" előfizetési ára i : 

Egész évre - - - - - - 14 frt — kr. 

Hat hóra — — — — 7 
Három hóra — — — — 3 * 5 0 * 

Két hóra — — — 4 * 4 0 * 

Egy hóra — — — — — — 1 " 20 ) 

Egyes szám ára 4 kr. 

SZENTESI LAP. 

Előfizetőinknek kedves szolgálatot vélünk tenni, midőn 

Gyermek Ú jságot 
mellékelünk lapunkhoz, hogy előfizetőink 7 - 1 5 éves gyerme-
kei ne nélkülözzék azl az olvasmányt, mely koruuknak minden 
tekintetben megfelel. Ez a kis újság a .Kis Világ-, mely heten-
kint egvszer jelenik meg pompás szmnyomatu melléklettel s 
melyet minden pénteken fogunk szétküldeni, olyan lesz, hogy 
tanuljanak és okuljanak belőle a gyermekek, ne legyenek 

0|Van olvasmányokra szorulva, melyek ártalmukra lehetnek. 
Avatott kezekre van bízva e gyermek-ujság szerkesetése, s min-
den közlemenye, minden illusztrációja gondos megfontolás tár-
írva lesz. 

A .Kis Világ* előfizetési ára lesz (de csakis a Magyar 
Hirlap előfizetői számára, más nem kaphatja meg e gyermek-
lapot etrész évre v2 frt, felévre 1 frt, negyedévre 50 kr. 

Mindazoknak, akik decemberben lépnek előfizetőink közé, 
inryan küldjük meg a Magyar Hirlap Karácsonyi ajándékát, 
mely a maga érdekes voltaban és diszes kiállításában párat-
lanul áll a magyar sajtóban, * azok, akik már most negyed-
évre szóló előfizetési összeget küldenek be, 189-2. január 1-ig 
ingyen kapják a lapot. 

Magya r H i r l a p 
kiadóhivatala Budapest, Gránátos-utca 16. 

Vasúti menetrend. 

(Puszta-TenyÖ—Kun-Szent-Márton—Szentes között.; 
Érvényes 1890. október 1-től. 

152. szam. 

P.-Tenyő , 8 ó. 55 p. d. e. 
Szaiol . 9 ó. 16 p. d. e. 
Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

3 ó. 31 p. d. u. 
3 ó. 55 p. d. u. 
4 ó. 55 p. d. u. 
7 ó. 45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

ö.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok , 3 ó. 
Szajol „ 4 ó. 
P.-Tenyő , 
Kengyel 
Martfű , 
T.-Földvár „ 
Homok indul 
Kszt.-Márton , 
Töke 
Szentesre érk. 

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

8 ó. 13 "p. d. e. 

15 p. d. e. 
47 p. d. e. 
20 p. d. u. 
41 p. d. u. 
09 p. d. u. 
36 p. d. u. 
03 p. d. u. 
15 p. d. u. 
52 d. d. u. 
25 p. d. u. 
— p. d. u. 

Szentes—Szolnok, 
indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 05 p. d. u. 

6 ó. 11 p. éjjel, 12 0. 41 p. d. u. 
6 ó. 51 p. d. e. 1 6. 20 p. d. u. 
7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 52 p. * 
7 ó. 41 p. d. e. 2 ó. 17 p. 
7 ó. 59 p. d. e. 2 ó. 36 p. 

Kengyel indíil 8 ó. 34 p. d. e. 3 6. 11 p. 

Szentes 
Töke 

Kszt.-Márton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 

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.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

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 órt 2 
perc délután, gyorsvonat 1 óra perc délután, omnibuszv . 
ó. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9 ó . 30 p. éjjel. 

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. 

A X X X X X X X X X X X X X X X X X H K X X X X X X X X X X X X X X X X £ 

VERSENY-REJTVÉNY. * 
X 

A 

X c i m ü , kitünrSeu szerkesztett, teljesen független napilap, 1892. január—március negye- ^ 

wdére járó előfizetési dij (3 frt 50 kr.) melléklésével nevezett lap kiadóhivatalának ^ 

^(Budapest, Granátos-utca 16. szám) beküldi, a Magyar Hirlap karácsonyi ajándékát és y^ 

* Mindenk i , aki a fenti rejtvény helyes megfejtését 1892. január hó 15 éig a 

M A G Y A R H I R L A P 

Elsőm — szólt Benakiba: nincs a nap alatt, — 

De mint a „régi" ellentéte megmaradt. 

Utolsóm — folyton van, s halad, bár elmarad, 

Lesd meg háromszázhatvan és öt nap alatt. 

S együtt? kivánja majd egy levéláradat, 

Hogy ekkor megfejtőm, boldognak tudd magad. 

X 

p A L M A I I L K A 
a bájos operette divának 

S Z Í N P A D I FESTÉK" 
cimü nngyérdekü regényét diszkötésben kapja jutalmul. 

* X X X X X X X X X X X X X X X X X KK xxxxxxxxxxxxxxxxy 
A mélyen tisztelt közönség szives tudomására hozzuk, hogy Szentesen, 

SZÉNÁSSY FERENG jt 

x x 
X 
X 
X 
X 
X 

A „Magyar Hirlap" kiadóhivatala. ^ 

vas- és fűszer-kereskedő urnái levő 

t lx 1 * V I 1 1 1 f f 

' s 

c o g n a c 
^ eladási raktárunkat teljesen friss és legfinomabb árukkal láttuk el-

* 
* * 

Különösen felhívjuk a n. é. közönség figyelmét finom zamatu theáinkra, továbbá >fr 

• ja legfinomabb Jamaica és brazíliai rum, magyar és valódi francia cognac eredeti buda- * 

^ pesti árakon árusittatnak el. 

4 Teljes tisztelettel: & 

* IMetricli és Gottsclilig, * 

Cj cs. es kir. udvari szállítók, thea- és rum-nagykereskedők Budapesten. íT 

Bsaiit?*, 1891. Nyraatfttt Sima Ferenci f j e r s t a j t t j á i i 




