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Előfizetési árak: 
Egy ev re . . 

Kél e v re . 

Negyed evre . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S ze r kes z t ő s ég : 

Kure*parti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közleme-

iyek es az előfizetési pénzek is 

küldendők. 
^ 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

rlirdetéseKre nézvt 
i iap egy oid&ia 24 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bélyegdij minden 

aeiktatastól külön 30 kr. 

Hinietesek Schönfeld A. könyvkereske-

désében is ¿elvetetne* 

HérmenteUen levelek csak ismert kezek 
töl fogadtatnak el. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor köilése 30 kr 

Kéziratok vissia nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r a t p, k e d d e n é s p é a t e k n n r n g t 9 1 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelőd szerkesztő és kiadó-tnlaidono? 

SIMA FERENC, 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Soh5afeld A. kinyv- és papirksrssksdéséksn. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatót. 

Karácsonyra. 
Jézus születésének napját ünnepli ma a 

keresztény világ. A legmagasztosabb, a leg 

szentebb ünnepe ez az emberiség azon ré 

szének, melyet a szeretett Jézusi vallása fog-

lal egy nagy, hatalmas egyház kötelékébe. 

A világtörténelem legdicsőbb napja ez, 

mert Jézus születésével végződik a mult és 

kezdődik a )elen, végződik a setétség és kez-

dődik a világosság. 

Igen, setétség és világosság, kétség és 

remény, önzés és szeretet, hit, bün és 

megváltás bontakoznak ki az emberiség 

lelki világa felett uralkodott zavart fogalmak, 

tanok és hitelvek közül. 

Krisztus születésével kezdődik a földön 

az egész világegyetemet magába foglaló és 

mindenkinek vigaszt, reményt és boldogságot 

nyújtó keresztényi hitélet s vele szemben 

összetörnek a bálványok oltárai és megdől 

Mózes azon tana, hogy; „Egy az isten és 

ennek választott népe Izrael*; mert Jézus 

azt mondja, hogy „az istennek választott né-

pei nincsenek, ő szerető atyja az emberiség-

nek és nem tesz különbséget a szegény és 

gazdag között*. Tehát a szeretet tana volt 

az, melyet ő hirdetett, s melylyel meghóditá 

a félvilágot. 

De Jézus élete nemcsak a legtisztább val-

lás megalapítása szempontjából képez az em-

beriség történelmében világfordulatot, hanem 

azért is, mert ő volt az első, ki isteni kül-

detésének egész erejével hivta fel a szabad-

sága és jogában békóra vert népeket, hogy 

emberi öntudatra ébredjenek s a jogegyen-

lőség szent elvén restaurálják az állami és 

társadalmi életet. 

Jézus tehát nemcsak vallásalapító volt, 

de az első és legbátrabb hirdetője a népjog 

és népszabadságnak. — Az ő megjelenése 

tehát a földön mig a szeretet nevében nyit 

kaput az embereknek istenhez, addig itt a 

földi életre nézve tanaival a politikai szabad-

ság nagy eszméinek megvalósításához szolgál 

utul. 

A templom, melyet a vallás számára épí-

tett Jézus, sok hányattatás között is nő, szi-

lárdul s hivei maholnap elárasztják az egész 

világot ; de a gondolatszabadság és polgári 

jogegyenlőség szent tana, melyeket Jézus hir-

detett e földön tiszta fogalmakkal először: 

nem bírnak az államok politikai életében ural-

kodóvá válni. 

A hatalom zsoldosai meg megkísérlik, 

hogy rátapossanak a gondolatszabadságra és 

elnyomják az igazság szavát, kitépjék a nép 

kezéből polgári jogait. 

Ez napirenden van ma is, sőt helyi köz-

életünkben is tapasztaljuk, érezzük ezt rendre. 

De ha a jog és szabadság nevében hir-

detett eszmék mellett ugy élünk, mint Jézus 

élt, hogy, ha kell, nem félünk meghalni se 

eszméink diadaláért, akkor maholnap meg-

üljük helyi közéletünk karácsonyát is és ak-

kor tisztán száll lelkünkből a buzgó fohász 

Istenhez, hogy: 

„Dicsőség a magasságban Istennek, békés 
ség e földön az embereknek! © 

— Megye i kö zgyű l é s re volt a megyei 

képviselőtestület f. hó 22-dikére egybehiva. Stammer 

ur hivei kevés számmal jelentek meg; dacára, hogy 

árvaszéki elnök választás és a közigazgatási bizott-

ságba 5 tag választása is napirendre volt tűzve. Az 

úgynevezett Sima-pártiak azonban annál nagyobb 

számmal vonultak fel ezen, már azért is érdekes-

nek Ígérkező megyegyülésre; mert Stammer urat 

az ő becsületes megyei közigazgatása felől horgosi 

világításban meg akarták nyilatkoztatni, s mert vá-

lasztás lévén, ez a párt teljes erővel igyekezett ma-

gát érvényesíteni a választásnál. S kiváló súlyt fek-

tettek arra, ugy a közigazgatási bizottságba bevigye 

egy pár vezéremberét. — Stammer savanyu arccal 

járkált a teremben, látta a vele szemben álló falanxot, 

és hiába kereste az ő derék, mindenre igent mondó 

hiveit. 

Előre látta, hogy csúfos vereség vár rá, de ez 

vereség lesz Zsilinszkyre is, s azért egy pár táviratra, 

mely Csongrádról jött, hogy a Tisza zajlása miatt 

halasztassék el a közgyűlés, megragadta Zsilinszky 

a menedéket és kijelentette a közgyűlésnek, hogy 

nem nyitja meg a gyűlést; mert Csongrádról a Tisza 

zajlása miatt nem birnak átjönni s neki azt távira-

tozták, hogy halassza el a gyűlést. 

A Tisza ott állt Szentes és Csongrád kőzött 

mióta ez a megye fennáll s ugy lehet, hogy PZ a 

választó vonal a két város földje között már a megye 

keletkezése előtt is fenallt és nincs kétség benne, 

hogy a Tisza nem ebben az esztendőben zajlott elő-

ször, sőt zajlott ez sokkal jobban a megyei tisztují-

táskor; de azért a Tisza zajlása miatt, még mióta 

ez a megye fennáll, a közgyűlés el nem halasztatott. 

Zsilinszky ur megtette ezt is, s ha ideje lesz 

rá, meg fog tenni mindent, hol a nép joga ellen 

tehet valamit. 

Azt meg kell adni, hogy Stammernak nagy 

szolgálatot tett; de megmentette ezúttal magát attól 

is, hogy a közigazgatási bizottság fülledt levegőjét 

félig kieresszék. 

S a legérdekesebb a dologban az, hogy előre 

bejelentette, hogy a gyűlést jövő január hó 8-ikára 

fogja egybehivni. Bizonyosan tudomást szerzett ar-

ról, hogy Sima Ferencnek párbajvétségért kapott 8 

napi államfogházát éppen ezen időben kell kitölteni, 

s igy könnyebb lesz Stammer urat átvezetni a hor-

gosi verestengeren. 

Természetes, hogy január 8-ika sokkal alkal-

masabb nap lesz a megyegyülésre, mint dec. 22-ike 

lett volna. 

Természetes! 

Az ö rendszere. 
Nagy elismerés és méltó hála illeti Zsi-

linszkyt, vármegyénk közszeretet és köztisztelet-

nek örvendő főispánját, az ő tisztelt főispán-

sága alatt behozott s ideig-óráig mindenesetre 

uralkodó kormányzási rendszerért. 

Ez az ember, aki egy időben presbyteri 

tisztességes választás utján viselt tanári állást, 

később a nép szabad választási jogából nyert 

az országgyűlésre mandatumot, s ki egy mi-

niszter balfogásából eredt főispáni állásától 

eltekintve, egész életén át viselt tisztességeit 

becsületes választás utján nyerte, — s ez az 

ember, ki ráadásul maga is a porból emelke-

dett fel s már ezért is mintegy lélektanilag 

utalva volna arra, hogy a nép jogát ne csak 

tiszteletben tartsa; de ha kell, azt még a ha-

talommal szemben is megvédelmezze: behozta 

vármegyénkbe azt a rendszert, hogy miképen 

kell a törvényes formák között a legmegve-

tésre méltóbb módon a nép kezéből kicsikarni 

a választási jogot, hogyan lehet hatalmi erő-

szakkal a hatalom silány szolgáját beültetni 

azon tisztességnek székébe, melyre eddig 

Csongrádvármegyében tisztességgel senki nem 

gondolhatott, csak az, akit a többség bizalma, 

ragaszkodása és tisztelete hi fel az állás elfog-

lalására. 

Zsilinszkynek tartozik hálával és elis-

meréssel a szentesi közönség; de Mindszent 

és Szegvár is, hogy: ki lett találva a módja, 

hogy miként lehet a többség akaratának ki-

játszásával a nép nyakára erőszakolni a kisebb-

ség emberét, ki mint a hatalom erőszakának 

kifolyása, egyszersmind vak eszköze is ennek. 

A választási szabadság e nemes és minde-

nek felett becsületes ápolásáért már eddig is 

méltán érezhet ez a közönség hálát Zsilinszky 

iránt; mert hogy tőle származott, arra bizony-

ság Csongrádvármegye e^ész múltja s Szen-

tes története végig; mert itt az áldott emlékű 

Bach-korszakot kivéve, még nem viselt köz-
bizalmi állást más, csak akit valamely állásra 
a közbizalom kijelölt. 

De nemcsak azért tartozik hálával és elis-

meréssel ez a közönség Zsilinszkynek; mert 

módját találta annak, hogy miként lehet a 

rendelkezésére álló, mindenre kész lakájhivek 

segítségével a népet kiszorítani törvény által 

biztosított jogából; hanem koszorút érdemel 

ez az ember azért is; mert feltalálta az ő 

magára és derék hiveíre kényelmetlen, esetleg 

veszélyes közgyűlések feloszlatásának, sőt meg-

nem tartásának módját. 

Ez is az ő kormányzási rendszerének 

egyik vívmánya. 

Ha törvényes formák között ki lehet ját-

szani a nép választási jogát, akkor ki kell 

játszani, s ha nem lehet, ha meg kell hajólni 

a többség akarata előtt, akkor fel kell oszlatni 

a közgyűlést, s várni, mig a vihar elvonul. 

Ezt produkáltatta ez a Zsilinszky-sistém 

a szentest papiros-polgármesterrel. — Sajnos, 

hogy ez hiába várja a vihar elvonulását. 

S ha a közgyűlésnek már előre olyan 

képe van, hogy: megverik Zsilinszy ur hiveit, 

ezen eshetőséggel szemben is kitalálta ő a 

módját a biztos védelemnek. Akkor nem kell 

meg se nyitni a gyűlést. 

Ezt produkálta ő maga a f. hó 22-dikére 

egybehitt megyei közgyűléssel. 

ö t közigazgatási bizottsági tagot kellett 
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volna választani; de előkerült volna a megyei 

közigazgatásban legújabban napfényre jött fe-

kélyek égetése is s a hü gárda nem volt jelen, 

s az ellenzék teljes számbaa vonult fel. — 

Hogy ne, hiszen hallani akarta Stammer ajká 

ról a becsületes közigazgatási tanának hir-

detését, tehát megjelent teljes számmal. 

Igen ám ; de ez az ellenzék éles hegyi 

levegőt vitt volna be a közigazgatási bizott-

ság fülledt légkörébe, s akkor, ha abba a bi-

zottságba 5 egyenes, szókimondó embert be 

visz az ellenzék, akkor Zsilinszky ur részére 

nem oly könnyen szolgáltatják ki a tiszta 

közigazgatás bizonyítványait, s akkor az al-

ispán ur veje érdekében nem lehet a vissza-

élést palástoló referádák felett átsiklani, — 

— szóval akkor a tisztító tüz lángja mind-

untalan fellobogna Stammer ur sötét kamrá-

jával szemben és a salak kiégne minél elébb 

a megyei kermányzatból és csak a minden 

tüzet kiálló arany maradna meg. — S az 

emberek nem szeretnek tiszta arannyal dol-

gozni ; mert akkor kevés a haszon, s azért, hogy 

ne legyenek olyanok, kik az aranyba kevert 

rezet firtatják: útját kell állni minden áron, 

hogy Sima Ferenc es társai bejussanak ebbe 

a bizottságba, s mert most bejutottak volna, 

hát útját kell állni ugy, hogy meg se kell 

nyitni a közgyűlést, s Csongrád vármegyében 

eddig soha nem ismert okok és ürügyek se-

gítségével elhalasztani a gyűlést, esetleg olyan 

időre, mikor az ellenzék vezére itthou sem 

lehet. 

Ez a Zsilinszky rendszere, tessék tisztelt 

közönség, halát és elismerést szzvazni érte! 

— A z o r s z á ggyű l é s feloszlatásáról 
az „Egyetértés" dec. 22-iki kelettel a követke-

zőket írja: 

A mostani 1887. szeptember 28-án egybe-

hívott országgyűlés, melynek mandátuma te-

hát 1892. szeptember havában járna le, — 

értesülésünk szerint — mihelyt le lesz tár-

gyalva a főrendiház által is mindama tör-

vényjavaslat, melyeket a képviselő ház már 

megszavazott és ez valószínűleg még e hó 

vége előtt megtörténik, fel fog oszlatni. A 

mostani, ötödik ülésszak tehát be fog záratni 

január legelső napjai egyikén és egyidejűleg 

fel fogja oszlatni ő felsége trónbeszéddel az 

SZENTKSl LAP. 
155. szám. 

midőn a miniszterelnök a ház további mun-

karendje tárgyában előterjesztést teend. 
országgyűlést. — A király valószínűleg már 

január 2-án érkezik Budapestre és személye-

sen fogja az országgyűlés két házának tag- . 

jai előtt felolvasni a budai váriakban az \ J c r r o n é s F e j é r v á r y p a r b a j a 

országgyűlést feloszlató trónbeszédet. — A tör- ° 

vény értelmében a feloszlatás napjától szá-

mított 21-ik napra kezdőthetnek az uj válasz-

tások, a melyek azután tíz napon belől meg-

ejtendők Az uj választások tehát előrelátható-

lag már január hó végén fogják kezdetüket-

venni. 

Szokatlan élénkség uralkodott ma este 

a szabadelvű párt klubjában arra, hogy az 

országgyűlés közeli feloszlatásáról napok óta 

szállongó hirek megbizonyosodtak. A pártkör 

tanácskozási termében kisebb-nagyobb cso-

portok alakultak s élénk érdeklődéssel kezd 

ték latolgatni a téli választási campagne esé 

lyeit. Nem csekély volt a száma aioknak, 

a kik nyíltan beismerték azt a nézeiüket, 

hogy sok bajjal és inkonveniencíával fog járni 

a téli választás. Egyfelől azért, mert vaunak 

az országnak vidékei, a melyeken az eredmény 

tisztán az időjárási viszonyoktól fog függeni, 

a mennyiben például nagyobb havazás merő 

ben lehetetlenué fogja tenni a távolabbi köz-

ségek választóiuak a választási székhelyen való 

megjelenését. Ugyauaz lesz az eset a Duna 

nagyobb jégzajlása esetében ott is, a hol az 

egyik parton fekvő községekből a másik partra 

kellene átmeuiiiök a választóknak. Másfelől ily 

rendkívüli körülményektől el is tekiutve, azért, 

mert a nehezebb beszállítás jelentékenyen fogja 

a köiiségekei fokozni, s meri a választóknak kis 

számú zárt helyen való összetorlódása az 

összekoczczanásokra is több alkalmat fog 

nyújtani. Elismerték részben az elmondotlak 

indokolt voltát a korai feloszlatás barátai is, 

de az ily hátlányokkal szemben a feloszlatás 

mellett szóló érveket tolták előtérbe. Mint 

jellemző körülményt említjük meg, hogy a 

tőispánok túlnyomó többsége saját megyéik 

viszonyainak szempontjából is, a választások-

nak miuél előbb vaió kitűzése mellett nyilatko-

zott a kormányelnök előtt. — A szabadelvű 

párt klubbjában jelen volt az esti órákban 

Szapáry gróf miniszterelnök s több miniszter-

társa is, s szintén megerősítették az ország-

gyűlés küszöbön álló feloszlatásának hírét. 

A párt Budapesten tartózkodó tagjai teljes 

számmal jelen lesznek a ház holnapi ülésén, 

E párbajról lapunk mult számában már rész-

letesen irtunk; de mert ez a párbaj *z egész ország 

feszült érdeklődése mellett folyt 1*, a napilapok utján 

még a következő érdekes képet adjuk az eseményről: 

A Zichy Viktor gróf tragikus párbaja óta nem 

támadt nálunk lovagias affér, a melynek eldőltét 

oly türelmetlen kíváncsisággal s annyi balsejtelem-

mel várta volna az ország, mint az Ugron-Fejérváry-

ügyet. Mindenki érezte, hogy a mai mérkőzés elke-

seredett, kemény emberek komoly harca lesz s bi-

zonyosra is vette mindenki, hogy valamelyik ott 

marad a harctéren. A ki megfigyelte a közhangula-

tot, az tanúságot telut róla, hogy a lőváros közön-

sége egyformán féltette mindkét viaskodot. Az em-

beri érzések a legfanatikusabb kávéházi politikusban 

is elnyomtak a haragot, a gyűlöletet s minduntalan 

hallhattuk a jámbor óhajtást: vajha egyik fel se 

tonne kart a másikban. De a párbaj föltételei, a 

melyeket széltében kolportaltak, nem igen kedveztek 

annak a reménynek, hogy a miniszter is, a pártve-

zér is sértetlen keiül ki a harcból. Tudta az egész 

váró*, — bár egy beavatottságot affektáló kőnyo-

matos felrevezette hamis értesülésével a lapokat, — 

hogy előbb pisztolylyal mérkőznek s ha egyiköknek 

sem ered meg a vére, karddal vívnak tovább a végső 

kimerülésig. 

A kavéhazak és vendéglők közvéleménye kö-

rülbelül egyenlő chanceokat osztott mind a ket pár-

Dajononak, de Ugrón Gábor győzelmében még is 

jobban bízóit, mert valósagos legendák keringtek 

róla, mint a garibaldista harcok rettenetes vitézérő 

és csalhatatlan kezű vadászról, a ki megtizedelte az 

erdélyi havasok fenevadjait. A honvédminiszter sze-

melyes bátorságáról s a kardforgatasban való félel-

metes ügyességéről is sokat beszélt a hir, de arról 

senki sem tudott, hogy valaha párbajt vívott volna. 

Sőt emlegettek egy, évekkel ezelőtt tett dicsekvő nyi-

latkozata*, a melyből azt lehet megérteni, hogy nem 

tartja valami nagy virtusnak a párosviaskodast. 

„Latja baratom, mondotta volna egy nyughatatlan 

vérű hadnagyocskanak, én ennyire megöregedtem, 

generálissá lettem, megszereztem a csatatéren a Má-

ria Terezia-rendet, de parbajt sohase vívtam, pedig 

én is voltam valaha tiatal kuruc katona." 

A párbaj idejét persze nem tudta senki, vala-

Folytatást lásd a mellékleten! 
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Irta Hugó Alfréd. 
A » S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

H. KÖTET. 

Az ügyved ezután még sokáig küzdött önma-

gaval, hogy mit tevő legyen ? Végre az egyedül ki-

búvó ajtót, a szökést valasztotta, mit annal kónyebben 

megtehetett; mert ezen szándeka kiviteléhez a vas-

szekrenyben elhelyezett értékpapírok a módot és 

alkalmat önként kínálták. 

— Holnap reggelig elvárnak? — mormoga 

magúban, órajara egy futó pillantást vetve, — majd 

ha tagy! Tizenegy orakor indul egy gyorsvonat, 

miért ne hasznainam fel az alkalmat? Igaz, hogy 

holnap azt fogjak mondani az emberek, hogy meg-

szöktem ; de sebaj, inkább ez, mint az esetleges 

börtön. A doktor úgyis érteni lógja a dolgot, meg-

tartja szavat es hallgat. — Ezen papírok ertekéből 

Amerikaban meg szerepet jatszhatok, miért busuljak 

tehát, hogy minden másként történt, mint ahogy 

előre kiszámítottam magamnak? 

Azzal íróasztalahoz ült s ideges sietséggel egyik 

ügyvédtarsafiak irt nehany sort, melyben hátraha-

gyandó ingó es ingatlan vagyonának eladásra s az 

ebből befolyó penznek utana küldésére kérte fel. 

— iliaba, — mondá a levelet összehajtva és 

talan az ember iparkodása. Igy történt velem is. 

Csak legalább H>ldát vihetném még magammal! 

Mikor készen volt a levéllel s az értékpapíro-

kat összecsomagolva, tárcájaba helyezé, ismét óráját 

tekintette meg. 

— Kilenc I — mondá, —• van tehát még időm 

elég, hogy nyugodtan költhessem el vacsorámat, be-

csomagoljam a becsomagolandókat s gazdasszonyom-

nak kiadjam a szükséges utasításokat. 

S végre, mikor mindezzel készen volt, meg 

jegy utópiiiantast vetve szobajara, gyorsan elhagyta 

a házat. 
* * * 

Masnap futó tűzként terjedt el a székvárosban 

a hir, hogy Gumbinner Reinhard az éjjel megszökött 

s hogy utjat egyenesen Amerika felé vette. 

Az emberek az első pillanatokban azt l itték, 

hogy az ugyved megszökése valamelyes csalás vagy 

sikkasztassal all kapcsolatban, miután azonban azok, 

kik a szökést tulajdonképeni okat tudtak; de hal-

gattak róla, lassanként az egesz eset feledésbe ment. 

Mar-mar végkép el is felejtették a város lako-

sai a történteket, midőn *z egy tengeri szerencsetlenség 

következtében ismét szóba került a társaságokban. 

Az angol partok közelében ugyanis két hajó 

összeütközött a nyílt tengeren, melyek közül az epyik 

alámerült. A szerencsétlenség után a lapok részletes 

kimutatast hoztak azon szerencsétlenekről, akik ezen 

összeütközés következtében a tenger hullámai kőzött 

[leltek halálukat, 

Az elveszettek kőzött volt Gumbinner Reinhard, 

Rosetti Eugén és szolgája, neve is. 

Rosetti Londonból történt szökése után több 

tengerparti városban hangversenyezett s Ntw-Yorkba 

hajózása közben érte utói az Isten büntető keze. 
* * * 

Bennó báró igéretehez képest Hohenbergbe 

költözött kí, hová később Kornélia is megérkezett, 

Jenő pedig hazavitte szive választottját, Verhagen 

Katicát, ki házasságuk évfordulójára egy aranyos fíu 

gyermekkel ajándékozta meg férjét, határtalan örö-

mére Bennó bárónak, ki azóta a legboldogabb 

nagyapa. 

Csak a báróné maradt állhatatos. 0 soha sem 

tért vissza férjéhez. Róbert ellenben, mint szabad 

amerikai, egészen megváltoztatta világnézetei', s szív-

ből kivánt szerencsét bátyja házasságához. 

Hát Verhagen Richárdról mit szóljunk? Ó el-

adta üzletét s mint garcon ember megtakarított pénze 

kamatjából él uri módon. Hohenbergbe csak ritkán 

megy ugyan, azonban annal többet dicsekszik mág-

nás vejével, előkelő rokonaival és leánya litka sze-

rencséjével. 

Rühling doktorné járt a legrosszabbul. A tör-

téntek után ugyanis megkisérlé Kornéliát ^engesz-

telni, a baronesz azonban okulva a múlton, hideg 

udvariassággal utasította őt cl magatói, s igy kö^te és 

Kornélia között őrökre megszűnt minden kötelék. 
Vége. 
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mint azt se, hogy hol fog végbemenni. így esett 

meg, hogy már kora délelőtt akadtak emberek, a 

kik szomorúan döcögő bérkocsikat, sőt halottszállító 

szekeret is láttak kifordulni az Újépület kapuján, 

mig mások arra esküdöztek, hogy a honvédelmi 

minisztérium erkélyéről gyászlobogó bólintgat feke-

tén a Hentzi-szobornak. Pedig akkor még Ugrón 

Gábor ott ült nyugodtan és sértetlenül vas-utcai 

lakása ablakában, böngészve a reggeli újságokat, 

mig Fejérváry báró alkalmasint főpróbát tartott a 

kardpárbajból. A vas-utca szokatlanul élénk volt 

már korán reggel. A 6. számú ház kapuján mind-

untalan besurrant egy-egy józsefvárosi független ér-

zelmű választó, a ki látni akarta még egyszer a ve-

zérét. De a gazdaasszony nem bocsátott be senkit 

a képviselőhöz, a ki vépre kénytelen volt odaülni az 

ablakba, hogy megnyugtassa aggódó pártfeleit. A 

sarki hordár is oly türelmetlenül szaladgált fel s 

alá, mintha égetnék a talpát a gyalogút kövei s 

akár kérdezték, akár nem, meg-mepsugta a mellette 

elsiető embereknek, hogy a nagyságos Ugrón ur, a 

kinek ő a személye körüli hordárja, még nem ment 

el hazulról. S ha kocsi állott meg a ház előtt, oda-

futott megnézni, hogy ki ül benne. Csodálatosan be 

volt avatva a segédek minden titkába s ingyen árui-

gáttá eleven újságát a környékbeli boltosok közt, a 

kik mind olyan izgatottak voltak, mintha csak őket 

akartak volna odahurcolni a pisztoly csöve elé. Sze-

rencse, hogy ezen a vidéken nincsen patika, mert 

bizonyosan arzenikumot adtak volna benne égetett 

timsó gyanánt. 

Tíz órakor számtalan bérkocsi járt Ugrón la-

kása elé s kiszállott belőle a pártvezér egyik se-

géde: Bethlen Gábor gróf. A szomszédházak ablakai 

megteltek kíváncsi fejekkel s az utcán is megállot-

tak az emberek. A sarki hordár még türelmetle-

nebbül futkosott ide-oda. Fölrobbant volna szegény 

az izgatottságtól, ha el nem mondja boldognak-

boldogtalannak, hogy: „Most ment be Ugronhoz 

Fejérváry báró s mindjárt indulnak!" Fogvacog-

tató hideg volt, különben egész csődület tán»adt 

volna a vas-utcán. Bethlen Gábor gróf körülbelül 

fél óra hosszáig maradt Ugronnál, aztán elhajtatott 

a Sandor-utcába Keglevich István gróf lakása elé. 

Egyszerre ért oda a honvédminiszter másik segédé-

vel, Károlyi Tibor gróffal s nyomon követte saját 

segédtársa, Ábrányi Kornél is. Tegnap este csak 

szóval állapították meg a párbaj föltételeit s most 

irásba foglalták határozataikat. Mialatt a jegyző-

könyvet írták, robogó hintón jött Gromon Dezső 

honvédelmi titkár, hogy megtudja és hírül vigye 

miniszterének a párbaj helyét és idejét. Tizenegy 

óra után elvágtattak a Keglevich-ház elől a magán 

fogatok és bérkocsik. Bethlen Gábor gróf vissza-

hajtatott Ugronhoz, mig Ábrányi Kornél Farkas 

László dr. lakására sietett. 

A vas-utcát megint elfogta a láz, a mikor 

Bethlen gróf kocsija megállott Ugrón ablakai alatt. 

Most már bizonyos volt. hogy mindjárt indulnak. 

Néhány perc múlva kilőtt a házból a képviselő gaz-

daasszonva s valami csomagot csúsztatott a ko-

csiba. „A pisztolyok!• mondogatták a kapuk alatt 

didergő kíváncsiak, pedig csak egy összegöngyölt 

ártatlan plaid volt. Tizenkettedfél óra lett, mire Ug-

rón Gábor beszállott segédével a bérkocsiba, a mely 

nyíl módjara röppent ki a kerepesi-utra. A ki látra 

ezt a vágtatást, ha nem ösmerte is a kocsiban ülő-

ket, tudhatta mindjárt, hogy mi járatban vannak. 

Olyan büszkén és önérzetesen, a hogy ez a kocsis 

trónolt a bakon, csak az az ember ülhet, a ki érzi, 

hogy szereplője lett a nap eseményének! 

A honvédminiszter bérkocsija már közel járt 

a Ferenc Jozsef-kaszárnyához, a mikor Ugroné még 

a központi pályaház körül száguldott. A miniszter, 

sötét polgári ruhában, cilinderrel a fején, Károlyi 

Tibor gróffal hajtatott ki a harctérre s az egész 

uton sűrűn eregette a szivarfüstöt. Mögötte halaladt 

Keglevich István gróf fogata a segéddel és Tyroch 

dr. főtörzsorvossal, mig leghátul Gromon Dezső ál-

lamtitkár bérkocsija robogott. A napos káplár seb-

bel-lobbal tárt kaput a hintók előtt s az inspek-

cióé kapitány szalutálva állott a tiszti pavillon előtt. 

SZENTESI LAP. 

A miniszter elhajtatott körülbelöl az udvar köze-

péig s onnan gyalog ment ajkapitánynyal és Károlyi 

Tibor gróffal a lovagló iskolába. Rendkívül élénken 

beszélgetett kísérőivel s fújta egyre a füstöt. Keg-

levich gróf előre sietett az orvossal, hogy megte-

gyék mindketten az előkészületeket. Ezalatt megér-

kezett Ugrón is a maga segédével s pár perccel 

később az utolsó kocsi is befordult a kapun Ábrányi 

Kornél képviselővel és Farkas László drral. Az ál-

lamtitkár megvonult a tiszti kantinban, de nem so-

káig volt ott maradása. Újra beült a kocsijába s 

jaratta fól-alá, a mig vége nem lett a viadalnak. 

Künn az utcán, a kaszarnya kerítése mellett, a 

bérkocsiknak egész tabora vesztegelt, mialatt a lo-

vagló iskolában, majd pedig a/ önkéntesek vívóter-

mében megmérkőzött ellenfelével Fejérváry báró 

táborszernagy. Újságírók és kaszinói tagok, köztük 

Atzél Bela báró és Kecer Miklós országgyűlési kép-

viselő várták türelmetlenül s a csikorgó hidektől 

dideregve a párbaj végét, gondosan ügyelve minden 

jelre, a melyből ki lehetne valamit magyarazni. Az 

udvaron ebédjükért siető huszárok szaladgáltak ke-

resztút, a tiszti pavillon előtt pedig zubonyban fa-

gyoskodó hadnagyok emelgették a lábukat gondtalan 

incselkedés közt. A bérkocsisok nekitámaszkodtak 

a kerítésnek s ugy lesték a lövéseket, a melyek 

azonban nem hallatszottak az utcára. Annál job-

ban lehetett hallani a tiszti pavillonbau nyugtalan-

kodó telefont, a melyet hol egy-egy aggódó minisz-

ter-kolléga, hol meg a kormanypartnak valamelyik 

türelmetlen miniszter-jelöltje csönditett meg idege-

sen. A tiszturak nem győztek felelgetni, hogy még 

el sem kezdték, vagy meg nem végezték el a vias-

kodast. 

A tisztek csoportjahoz ünnepies arccal köze-

ledett egy őrnagy, a kit azonnal elárasztottak kérdé-

sekkel. Hozza sompolygott bátortalanul egy-ket ön-

kéntes is, de az őrnagy ur sem tudott még sem-

mit. Varta ő is az inspekciós kapitany jelentését, a 

ki vegignézte az egesz mérkőzést. Egyszerre vag-

tatva jött a lovagló iskola felöl egy hintó s a ko-

cs.s előbb nemetül, aztan magyarul tudakolta ször-

nyen ijedt keppel, hogy merre van Fejarvary Imre 

baró haszartőhadnagy, a honvedmmiszter íia. Senki 

sem adhatott neki utbaigazitast, de mindenkinek 

megdobbant a szive. A kerítés mögött didergő bér-

kocsisok (mar a kiknek megengedték a vallási vi-

szonyai,) keresjtet vetettek s rémülten súgtak egy-

masnak: 

— Vege van! A miniszter haldoklik s el akar 

búcsúzni a fiától! 

A gonosz veletlen ugy akarta, vagy talan csak 

a remlato képzelet, hogy a varakozasnak épp e 

nehez perceiben betegszállító kosarat vigyenek at az 

udvar hátulsó reszen. A bérkocsik is megmozdultak 

a lovagló iskola körül, nyilvanvalo tehát, hogy baj 

történt. De szerencsere nem sokáig tartott ez az 

emesztő mzonytalansag. Horthy főhadnagy, a híres 

lovas, kocsin vagtatott a tiszti pavillon elé s han-

gosan adta ki a rendeletet: üzenjek meg telefonon 

a honvedelmi minissteriumnak, hogy a parbajnak 

vege s o exellenciajat nem erte semmi baj. Jött 

nemsokara Gromon allamtitkar is. Máskor oly hideg, 

komor arca csak ugy virított az örömtől. Magalíi-

totta kocsiját a pavillon előtt s mosolyogva magya-

razía abiakan keresztül a tiszteknek, hogy Ugrón 

Gábor ket vagast kapott a jobb karjara, ő exellens-

tiajauak gyenge karcolas van a mellén, karjan és 

tülen. Az allamtitkar boldogan szorított kezet a 

tisztekkel s baratsagosan intett a napos kaplarnak 

is, a mikor kaput nyílott a kocsijának. Sietett a jó 

hírrel Szapary grof minissterelnökhöz s útba ejtette 

a távíró hivatalt, a honnan nyilván a király kabinet-

irodajanak küldött üzenetet. 

A kaplar nyitva hagyta a kaput s egymás után 

robogtak ki rajta a megoekült ellenfelek, a segédek 

és az orvosok. Nyomon követte az államtitkárt Ugrón 

Gábor az orvosaval, Farkas László drral. Mosolyogva 

köszönt a tiszteknek es az újságíróknak, bekötött 

jobbkezével emelvén meg a kalapját. Nem lehetett 

hát valami nagy és fájdalmas a sebe. A segédek 

valamivel később távozták, valamint Fejérváry báró 

is, a ki kisérő nélkül tért vissza a budavári palotába. 

Tüntető módon tekintgetett ki a kocsi ablakán s 
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mig jobbjával a cilinderje szélét fogta, baljával a 

szivart szorongatta, hadd lássák, hogy mind a két 

keze ép. 

A vas-utcán már lesték Ugrón kocsiját s a 

személye körüli hordár egyszeriben szélvésszé válto-

zott, a mikor megpillantotta. Versenyt nyargalt vele 

a kapuig, megállítván nagy futásával a járó-kelőket, 

akik hamarjában nem tudták, hogy kergetik-e, vagy 

ő kerget valakit. De Ugrón kiugrott egy könynyü 

szökéssel a kocsiból, minden faradság nélkül ha-

lászta ki belső zsebéből a pénztárcáját s kifizette a 

kocsist, aki még sokáig mesélte a ház elé csődült 

kíváncsiaknak, hogy sok párbaja volt már, de ilyen 

mérges viaskodást még nem látott. A minisztert csak 

az imádság óvta meg attól, hogy mind a két golyó 

a szív közepébe nem fúródott, a kard meg olyan 

közel járt a fejéhez, hogy szörnyűség csak rágon-

dolni is. Fenn a várban alkalmasint ugyanezt be-

szélte egy másik kocsis más golyóról, más kardról 

és más valakiről . . . 

A párbajnak, a mely ilyen szerencsésen vég-

ződött, meglehetősen kemények voltak a feltételei. 

A felek először két golyót váltottak harminc másod-

percig való célzással, huszonöt lépésről avansz nél-

kül. A sima csövű pisztolyoka4 Bethlen Gábor és 

Károlyi Tibor grófok töltötték meg, a távolságot 

Ábrányi Kornél és Keglevich István gr. mérte ki 

s ez utóbbi volt a vezérlő segéd is. Mind a két go-

lyót csaknem egyszerre lőtték ki a párbajozók s ha-

bár erősen célba vették egymást, nem talált egyikük 

sem. A golyóváltás után bementek segédeikkel és 

orvosaikkal az önkéntesek vivóiskolájába, a melyben 

dermesztő volt a hideg. Mielőtt hozzáfogtak volna a 

vetkőzéshez, Fejérváry báró mosolyogva szólt oda 

ellenfelének: 

— Talán jobb is volna, ha nem vetkőznénk 

le ebben az istentelen hidegben! 

— De csak adjuk meg a módját! felelte Ug-

rón szintén jókedvűen. 

A mérges politikusok, akikegyaiás életére tör-

tek, mar a pisztolypárbaj előtt is váltottak néhány 

barátságos szót. Megakartak mutatni, hogy szemé-

lyes gyűlölség nincsen közöttük, csak afféle politikai 

nézeteltérés. A mikor először pillantották meg egy-

mást a lovaglóiskola homokján, akkor is a legna-

gyobb szívességgel emeltek kalapot. 

A kardpárbajt teljesen fedetlen felső testtel, 

minden kötés nélkül vívták a végső kimerülésig. Csak 

kétszer csaptak össze gyorsan, egymásután, s a mi-

kor Keglevich gróf megállította őket, konstatálták az 

orvosok, hogy Ugrón jobb kezének a tövén egy in 

átvágódott s karján is van egy gyönge vágás, mig 

Fejérváry bárót lapos ütés érte, a mely a jobb fü-

lét megkarcolva, végig csúszott a mellén, egy másik 

éles vágás pedig a karján ejtett sebet. Minthogy 

Ugronnak, aki tudvalevőleg nagvon vérmes ember, 

erősen csurgott a vére s különben is nehezére esett 

volna tovább forgatni a kardot, az orvosok kimon-

dották, hogy a felek végképp ki vannak merülve. A 

segédek erre elszedték tőlük a kardokat, a melyeket 

mellesleg mondva, Keresztessy vívómester adott köl-

csön, s befejezettnek nyilvánították a párbajt. A 

sérüléseket hamarosan bekötözték a doktorok, a 

bajvívók megráztak kibékülésük jeléül egymás kezét, 

aztán sietett mindenki haza. 

Otthon levették a miniszterről is, Ugronról is 

a hevenyészett kötést s néhány öltéssel összevarrták 

sebeiket. A képviselő fél órával későkb már vidá-

man ment ebédelni a nemzeti kaszinó vendéglőjébe, 

fogadván útközben is az ismerősök gratulációját. 

Alighogy hazatért, egymásnak adogatták kilincsét a 

pártjabeli képviselők, a kik közül Győrffy Gyula volt 

első vendége, valamint egyéb tisztelői is. A hordár-

nak, aki igazi vértanúságot szenvedett miatta, jutott 

végre komoly szerepe is; ő vitte el a táviróhivátalba 

a telegrammot, a mely Székely-Udvarhelyre röpült 

a szerencsés szabadulás hírével az aggódó hitveshez. 

A honvédelmi miniszternek Szápáry gróf mi-

niszterelnök volt első látogatója, utána a kabinet 

tagjai is sorra meglátogatták és szerencsét kívántak 

neki a fővárosbeli tábornokok, törzstisztek, valamint 

minisztériumának főbb tisztviselői is. Mondják, hogy 

néhány órával a párbaj után sok egyéb üdvözlő 

távirat között Bécsből is jött telegramm, a melyet 
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Pápay István, a kabinetiroda főnöke küldött volna 

a király nevében. A közös kormány és az osztrák 

kabinet tagjai szintén gratuláltak, de Ugrón Gábor 

lakasán is halomra gyűltek az üdvözlő levelek és 

táviratok. 

— Becsületreparatió. írtuk, hogy Alber-

tényi Antal, vármegyénknek a tisztes Kádár Henrik 

helyére kinevezett főszámvevője, rágalmazás és be-

csületsertés miatt pert inditott lapunk szerkesztője 

ellen a szentesi járásbiróságnál azért; mert a papi-

ros-polgármester elbeszélte neki, hogy: Sima Ferenc 

a polgármester választás napján — mint ezt Tasnádi 

a Mikec-közön kihallgatta — azon kijelentést tette, 

hogy Stammer a polgármesterválasztásnál csak olyan 

embert birt Szentes népe ellen felhasználni, ki a 

Döme-féle árvapénztári sikkasztásnál mélyen van 

kompromittálva, s ki a csougrádmegyei gazda-

sagi egyesület pénzét elsikkasztotta. — Ezen 

ügyben f. hó 23-án volt meg a végtárgyalás Gaál 

járásbiró előtt. 

S i m a Ferenc a tárgyalás során beismerte, 

hogy Albertényi Antalról azt mondta, hogy egy Al-

bertényi Antalt birt Stammer ura maga hitvány, 

erkölcstelen szándékának keresztülvitelére megnyerni; 

egy Albertényi Antalt, kiről megirtam, hogy: a me-

gyei gazdasági egyesület pénzét elsikkasz-

totta, s ezt nemcsak a lapban irta Sima Ferenc; 

de megirtu azt egy külön levélben is Albertéiu l An-

talnak, s ezt a levelet olvasta Tasnádi Antal Ecseri 

Lajus es Zehen albiró. — liyen-fajta urak segítségévei 

dolgozta ki Stammer, hogy a szentesi nép választási sza-

badságának kijátszásával, arculütésével egy papiros-

polgarmestert csináljon Szentesnek. Ez a papiros-pol-

garmester első hivatalos tényét azzal kezdte, hogy ta-

núskodott lapunk szerkesztője ellen ; de ő nem tagadott 

semmit, süt azt mondja, hogy a guzdasagi egyesület pén-

zellek el sikkasztásit allitja, mert tudja, s tudja onnan, 

hogy helyette — már mint Albertényi helyett — 

három nagyon közelről ismert uri ember vette fel a 

takarékpénztárból a pénzt, hogy azt helyre tegyék 

és a tisztelt urat megmentsék attól, hogy a gazdasagi 

egyesület az elkezelt pénzét bünfenyitő uton kelljen 

rajta keresni. 

Albertényi Antal különben ezt a Döme-féle 

sikkasztásnál maga is beismerte, de tudva azt, hogy 

ellene használt becsületsértő kifejezést a büntető tör-

vény értelmében bizonyitani nem szabad, bár ő a pénzt, 

mint közniegbizott kezelte el; azért becsületsértés 

és rágalmazás vétsége miatt pert inditott a helybeli 

járásbíróság előtt, ahelyt, hogy esküdtszék elé vitte 

volna tisatelt becsületét. A biró a sértő kifejezésért 

lapunk szerkesztőjét 100 frt pénzbirságban marasz-

talta ; de ez ellen Sima Ferenc l'elebbezéssel élt; inert 

Albertényi ur becsületét nem becsüli 100 Írtra. 

Már most nem tudjuk, hogy a felső biróiág 

miként.itél ezen ügyben s meg lehet, hogy lapunk 

szerkesztőjének meg kell fizetni a 100 frtot. — S ha 

kell, meg is tizeti; de be lesz-e ezzel bizonyítva, hogy 

Albertényi Antal nem kezelte el a csongrádmegyei 

gazdasági egyesület pénzét, s az elkezelt pénzt nem 

másoknak kellett-e helyre tenni ? - Ez a kérdés ? 

Pákulicok válaszoljatok! 

Helyi és megyei hirek. 

— Boldog ünnepeket kívánunk tisztelt ol-
vasó közönségünknek! 

— Vidéki előfizetőinket — nem értjük itt a 
tiszteletpéldányosokat — {elkérjük, hogy előfize-
téseiket legkésőbb január 10-ig beküldeni szíves-
kedjenek; mert azontúl az előfizetéssel elmara-
dóknak nem fogjuk küldeni a lapot. 

— Értesítjük lapunk olvasóit, hogy az 
ünnepekre való tekintetből, lapunk legközelebbi 
száma csak jövő kedden fog megjelenni. 

— T a n a r i j n b i l e nm . D.szes ünnepély lolyt 
le tegnap a gymnasiumban. Dosa Elek, a főgymna-
sium egyik legrégibb és legszorgalmasabb tanara, 
ünnepelte tanarsaganak 25 éves évfordulóját. Tisztelői 
szép számmal gyűltek össze, hogy kifejezzék jó ki-
vanataikat a szorgalomban eltöltött 25 év után. 

Az ünnepely 10 órakor vette kezdetét, a mikor 
Kiss Zsigmond gyninasiumi bizottsági elnök vezetése 
alatt küldöttség ment a jubiláló tanárért. Megjele-
nésekor a jelenvoltak lelkes éljenzése fogadta. A da-

SZENTESI LAP. 

lírda elénekelte a Hymnust, azután elkezdődtek az 
ünnepi szónoklatok. A gymn. bizottság elismerésé» 
és jókivánatait az elnök, Kiss Zsigmond tolmaesolta, 
beszéde végén átadta a tanár ur érdemeit ine'tanyolc 
jegyzőkönyvi kivonatot. A szentesi ev. ref. egyház 
presbitériuma nevében Filó János ev. ref. lelkész be-
szélt; felidézte azon időket, mikor a gymnas uni még 
i\7. egvház kezében volt. Majd dr. Tasnádi Antal, 
e^y'k volt tanítványa üdvözölte öt, mint inondá a 
város képviselő testülete nevében. A volt tanitvanyok 
érzelmeinek Aradi Kalman adott meleg szavakban 
kifejezést. A polgári leanyiskola tanítótestülete ne-
vében, melynek az ünnepelt 6 éven át tagja volt, 
Dégay igazgató beszélt. A gymnasium tanári kara 
neveben Zolnay K. igazgató éltotte Dósát, mint kar-
ársat és mint igaz jó barátot. Mostani tanítványai 

közül Molec Béla VIII. oszt. tanuló mondott ügyesen 
fisszeálitoÜ beszédet. A jubiláns tanár minden egyes 

' szónoklatra válaszolt. Az ünnepélyt a daiárda zarta be. 
— Ha l á l o z á s . Vettük a kővetkező gyászje-

lentést: „Halász-Szabó Sándor mint férj ugy a maga, 
mint kis fia Sándor, továbbá szülői, testvérei és szá-
mos rokonai nevében fajdalmas szivvel tudatja sze-
r tett nejenek Gojdár Zsuzsánnanak 1891. évi dec. 
23-án reggeli 9 orakor, életének 21-ik, boldog házas-
s iganak 4-ik évében, hosszas szenvedés utan tör-
tént gyászos elhunytát. 

A bol íogultnak hült tetemei f. évi dec. hó 
25-én d. u. 3 órakor fognak a reform, egyház szer-
artasa szerint a reform, alsó temetőben örök nyu-

galomra tetetni. Szentes, 1891. dec. 23-an. Beke 
poraira !tt 

— A csongrádmegyei gazdasági egye-
sület ház vétele még mindig kisért a modern, a po-
litikai szédelgés alakjában. — Ez az egylet a Haris 
házat akarja megvenni, amint megírtuk már egyszer 
ezt a zseniális finánc-politikát. Zsilinszky az ő főis-
pánságának alkotások szempontjából teljes meddő-
ségét azzal az ideával akarja feledtetni, hogy ő meg-
veszi a Haris-házat a megyei gazdasági egyesületnek. 
Megveszi semmiből. Hát nem jogtalan az ilyen em-
ber ellen való támadás, ki semmiből teremt és alkot, 
hasonlóan az egek urához. — No, hát ezt a derék, 
jeles fértiut mégis csak kár bántani. — S a „Szen-
tesi Lap" mégis bántja, támadja, mert ennek a 
zseniális szemfényvesztőnek szédelgése napnál vilá-
gosabban tünt ki a legközelebbi ülésében a gazda-
sági egyesület választmányának. — Mikor ugyanis elő-
ször tapétra hozta a Haris-ház vételügyét, hát azt be-
szélte, levelet is mutogatott; de nem olvasott a 
I laris-test vérek tői, hogy : ezek készek a házat az 
egyletnek általa meghatározandó időre törlesztés 
mellett eladni. Lapunk szerkesztője már akkor kije-
lentette, de meg is irtuk azt, hogy a Haris-testvérek 
sokkal okosabb emberek, minthogy egy olyan egy-
letnek akasszák házukat a nyakába, melynek egy 
árva fillérje sincs. — No, de egy főispán szava nagy 
garancia. De ez nem a mi főispánunké. Most beje-
lentette, hogy a Haris testvérek csak készpénz fize-
tés mellett adják a házat. Ezt a gyors tempóba jövő 
kudarcot azonban a tisztelt főispán ur azzal akarta 
fedezni, hogy megreszkirozott egy valótlanságot, ál-
litván ugyanis, hogy a Haris testvérek azért szabnak 
most mar más feltételt; inert a „Csongrádmegyei 
takarékpénztár44 azt irta nekik, hogy várjanak a ház 
eladással, majd ez az intézet jövő márciusban 
kész a házra alkudozásba lépni. — Sima Ferenc 
erre nyomban kijelenté, hogy ez nem igaz. — No, 
de hát azért az egylet megveszi a Haris házat, 
mert Zsilinszky urnák van egy bankja, mely annyi 
pénzt ad az egyletnek, amennyi csak kell. A fő az, 
hogy a megye jótálljon a tisztelt egyletért. S a 
megye miért ne tenné ezt meg ? Mikor joga sincs 
hozzá! — No, de azért legyünk jó reménynyel: 
Zsilinszky, megyénk e derék, népszerű főispánja min-
dent kivihet és igy csak rajta függ, hogy a megyei 

gazdasági 
házat! 

egyesület semmiből megvegye a Haris 

— Józna L á s z l ó első n a g y képe. A 
Munkácsy partfogolta jeles tehetségű müvész-nóven-
• lek, mint erről lapunk előző szamában megemlé-
keztünk, a mai naptól kezdve néhány napig kiállítja 
első nagy kepet a megyeház gyüléstermében, mely-
lyel a Bencur művész iskolajaba való belepte alkal-
aiaval a boldogult Simor hercegprímás altal kitűzött 
ösztöndíjra is fog pályázni. Buzdításunkhoz meg azon 
óhajunkat tüzzük, hogy mint eddig, ugy ezentúl is 
lutassa meg, hogy nem érdemetlent ért a nagy 

mester kitüntetése. Különben, a ki megtekinti — és 
hisszük, hogy sokan meg fogjak tekinteni az ifjú festő 
ez első sikerült kepét, melyen annyi lelkesedéssel és 
kitartással dolgozott, — bizonyára meg fogja lepni 
al a haladás, melyet e müve és a nyáron kiállított 
vizlatai közt tapasztalunk. Melegen ajánljuk megte-
k mtesét. 

* A szentesi sport-egylet f. hó 22-én dél-
utón nyitotta meg zeneszóval jégpályáját a kurcai 
hid melletti mederben. A jégpálya most igen al-

j kalmas és kényelmes is, a mennyiben sokkal köze-
jlebb van, mint a tavalyi, s ez intézkedése az egy-
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letnek, hogy t. i. nagy áldozattal uj jégpályát épít-
tetett a közönség kényelmének emelésére, — való-
ban elismerésre méltó. — A pályát a tagok díjta-
lanul használhatják, azok pedig, kik nem tagok, 
idényjegyeket válthatnak Nyiry Gyula pénztárosnál, 
melynek ára 3 frt, gymn. és polgári leányiskolái nö-
vendékeknek pedig 2 frt. Egyszeri használatra be-
lépő dij 10 kr, ünnep- és vasárnapokon pedig 20 kr. 

— K ineveze tek . A kereskedelmi miniszter 
Bambovszky Jenő fizetés nélküli miniszteri segédfo-
galmazót valósagos miniszteri segédfogalmazóvá ne-
vezte ki. - Az igazsagügyminiszter Molnár Géza 
csongrádi kir. járasbirósagi a.jegyzőt a szegedi kir. 
tőrvényszékhez jegyzővé nevezte ki. 

— A Dósa-féle j nb i l e a l i s ü n n e p e n fel-
tűnt két nepszerü ember megjelenése. Az egyik Zsi-
linszky, a másik a papiros-polgármester. Zsilinszky 
bemegy a terembe és leül egy padra; de mellé 
Zolnam kívül nem ül senki. S igy a megye főis-
panja csaknem egyedül ü! az egész ünnepélyen, mint 
a szégyen padon szokás. — S ez onnan van; mert 
ö igen tisztelt és népszerű férfiú. A másik a pa-
piros-polgarmester. Bemegy a terembe és leül Filó 
János ref. lelkész mellé; de a tisztes agg tüntetőleg 
all fel helyéről és átmegy a terem másik részébe, 
mintegy figyelmeztetve a jelen volt díszes közönsé-
get, hogy egy sorban nem kivan ülni egy olyan em-
berrel, ki mint hitvány hatalmi eszköz, nem atal a 
közbizalom megvetésével szemben se polgármestert 
figuráim. Filó János e magatartása tüntető volt s 
a lenézés és megvetés benne annal nagyobb. 

— Az n j n t ib i z tos . Az uj utszabályzattal 
Doiozsman egy második utbiztosi állás rendszere-
sítetett. Mmt halljuk, ide utibiztossa Boryszlavszky 
Leo, megyei irnok es tiszteletbeli számvevő nevez-
tetett ki. — Ha ez a kinevezés való ; mondhatunk 
sem kell, hogy ezzel csak a fő- és alispán egy kre-
atúrájának akarnak utat nyitni, hogy a hü szolgá-
lat jutalmaztassék. Tessék kitalálni, hogy ki jön 
Boryszlavszky helyére Y 

— J é g a Tiszában. A napok óta tartó 
kemény hideg időjárás következtében a Tisza f hó 
22 én beállott. A jégpáncél oly vastag, hogy rajta 
minden félelem nélkül lehet jarni-kelni. Tegnap már 
a kompjaró helyet is kivágták és igy mar ma aka-
daly nélkül lehet közlekedni — A Körös vize vasar-
nap reggelre szintén beállott. 

— Em l éke z t e t ő . Karácsony második nap-
ján, azaz f. hó 26-an az 1. 48-as népkör és a gaz-
dálkodó itjusagi balakra, valamint az ünnep harmadik 
napjan az önálló kerekgyártó iparosok által rendezendő 
táncmulatságokra emlekeztetjük a tánckedvelőket. 

— U j t á v i r a t i b l a n k e t t á k . Az uj tav-
irati dijszabas behozatalaval tavirat-biankettakat is 
íio/nak forgalomba; áruk 31 kr. lesz és tiz szóig 
terjedő táviratokat lehet velők feladni. 

— A leghosszabb éjszaka. December 
21-en volt az egesz esztendőben a leghosszabb éj-
szaka. Heggel 7 óra 46 perckor kelt a nap s 4 óra 
10 perckor mar lenyugodott. Akkor voit a téli nap-
tordulas, melytől a csillagaszok a telet számítják 
É'.uttai majdnem egesz pontosan eltalalták a való-
sagot: szokatlan enyhe idő után minap kezdődött a 
hideg és pár nap alatt éppen helyrepótolta a két 
hónapi mulasztast. A szép karácsonyhoz most már 
csak a hó hiányzik, a melyért ugyancsak imádkoznak 
a gazdak. mert ez a száraz fagy igen veszedelmes. 

— A z in f lnenza . Az orosz betegség, ez az 
uj baj mindegyre terjed a fővarosban. Ma mar sok 
ezerre megy a betegek száma s minden hivatalban, 
sőt talán minden családban van egy-két influenzás 
beteg. A korházakban is szaporodott a betegek szá-
ma. Mácsan a korona-uradalom összes cselédsége 
influenzában fekszik. Itt f. hó 20. temettek egy csalad-
bol három halottat, a kik egy napon haltak meg. 

— Lapunk mai számához a „ Magyar Hír-
lap* előfizetési felhívása van mellékelve. Ezen 
előfizetési felhívást ajánljuk előfizetőink figyel-
mébe; mert a „Magyar Hírlap* egyik legjobban 
szerkesztett napilap az országban. E lap a ka-
rácsonyi számában egy szép mülapot és egy, 
diszes képekkel és kitűnő szépirodalmi dolgoza-
tokkal ellátott gazdag emléklapot adott olvasói-
nak karácsonyi ajándékul. 

Hazánk és a főváros, 
— A z o r s z á g g y ű l é s feloszlását Szá-

páry Gyula miniszterelnök f. hó 23-án beje-

lentette az országgyűlésnek, s igy még február 
hóban meg lesznek az országos képvisalöválasztások. 

— A T iszaszabá lyozása . A Tiszaszaba-
lyozás folytatólagos munkálatairól és a Ferenc-csa-
torna torkolatának áthelyezéséről f. hó 21-én beter-
jesztett törvényiavaslatok összes kötségeit 17 millió 
frtra irányozza elő. E költségekből azonban az ál-
lamkincstárra nézve csupán egy milliónyi évenkinti 
Uher esik. 
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Különfélék. 
— A pén t e k és A m e r i k a . Az újvilág 

részben is baljóslatú hire van a pénteki napnak, s 
elő.télettel viseltetnek iránta az emberek, pedig Ame-
rika sokat köszönhet a pénteknek. Pénteken ült ha 
jóra Kolumbus, hogy a tengeren tul szárazföldet 
keressen ; péntek napon fogtak hozzá az Egyesült-
Államok legrégibb városa, St. Augus'ine (Ftorida) 
építéséhez; — péntek napon született a dicsőítet 
Washington stb. 

— H a r i s n y á k embe r i ha j bó l . Á khinai 
halászok a rendes gyapotharisnyak telett meg em-
beri hajból készült harisnyakat s hordanak, mint a 
melyek — hitük szerint — a legjobban védik őke'. 
a meghűlés ellen. Az emberi hajat Khinában, habár 
Európaba is nagy mennyiséget küldenek ki, nagyon 
sokfélekép hasznalják. 

Előfizetési felhivás 

MAGYAR HÍRLAP 
189á-ik évi, második évfolyamára. 

Az uj évvel mi a régiek maradunk ; lapunknak, sem 

politikai, sem társadalmi iránya nem fog változni. 

Az uj év kezdetén és az uj választások küszöbén vilá-

gosabban lát az ország népe. Megkülönbözheti a kormány és 

pártoknak politikai törekvéseit, meg az eszközöket, melyekkel 

e törekvések megvalósítására indulnak. 

A hangzatos frázisok, az üres formák mögé rejtőznek 

azok, kiknek a hatalom megtartása minden áron egyedüli céljuk. 

A szabadság hangoztatása mellett, nemcsak annak el-

nyomására törnek, hanem a független veleményt és gondolko-

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

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

zeteket vall és hirdet. 

Az állam hatalmát első sorban nem a közjó és közérdek 

előmozdítására használjak, hanem ellenfeleik megfélemlítésére, 

leigázására és megsemmisítésére. Az állam hivatalnokainak és 

tisztviselőinek munkaerejét az állam, meggyőződését a maguk 

számára vindikálják; őket az állam szolgáinak és 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 szavában. 

A megfelemlitéssel szemben a felbátoritást, a hivatalos 

üldözéssel szemben a sajtó védelmét nyujtjuk azoknak, kik e 

kárhozatos politika áldozatául vannak kiszemelve s e küzdel-

münkben bizton és bátran támaszkodunk az országnak e perc-

ben elnyomott és megfélemlített, de azért a nemzet szivében 

élénken élő közvéleményére, mely nekünk eddig is támogatá-

sának oly félreénthetetlen tanúbizonyságát szolgáltatta. 

A »Magyar Hírlap* ot kitilthatják, terjesztését megaka-

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

elvű eszméknek, elveknek és iránynak, melynek szolgálataban 

lapunk eddig állott és a jövőben állani fog, terjedését meg 

nein gátolhatjak addig, mig e hazának szabadságszerető, a 

törvénynek nemcsak formáit, hanem lényegét is tisztelő magyar 

fiai lesznek. 

A brutiális erőszak az abszolutizmos idejében elnyom-

hatta, leigazhatta e nemzetet, üldözőbe vehette a szabadság-

szeretetét, a független gondolkozást e haza földjén, de nem 

bírta annyira megrontani az ország polgárait, hogy annak szol-

gálatába alljanak. 

A nemzeti géniusz, mely a nemzet ezredéves múltja fö-

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

polgárok megfélemlítésén és a független gondolkodás elnyo-

másán alapul, és nem árulnak annyi meggyőződést a piaci 

vásárokon, a mennyi elegséges volna ama meggyőződés ellen-

súlyozására, a mi nem eladó. 

Hivei vagyunk és maradunk a 67-diki kiegyezési alapnak. 

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

vényes eszközökkel az államra és nemzetre elönyösebben meg-

változtatni akarják, mint teszik ezt a függetlenségi párt és a 

48-as párt, hanem azoktól, kik a nemzeti és állami önnálló-

ságról való lemondásnak kutforrásául tüntetik azt föl, s kik 

ennek formáiban soha nem keresnek és találnak erőt a nem. 

zeti jogok inegoltalmazasára, hanem mindig hímet tudnak varrni 

belőle a nemzeti aspirációkról való lemondásra, mint teszik ezt 

az aulikusok és stréberek. 

A sajtó és igy lapunk föladatának tekintjük a hazára, 

nemzetre káros politikának útját állani és oly irány és politika 

megvalósulására közreműködni, mely egy szabad, alkotmányos 

államban a polgári és egyéni szabadságot minden igaz és hü 

fiának biztosítja. 

Lapunk egyik állandó közleménye a rendes folytatások-

ban megjelenő regény. Kiváló hazai és elsőrendű külföldi erők 

müveit közöljük. Karácsonykor kezdjük meg Csiky Gergelv 

nemrég elhunyt nagy nevü irónak „A nábob" cimü regényét, 

mely az elhunytnak utolsó müve. Azonkívül ,A nábob kincse4 

cimen egy második, rendkívül érdekfeszítő angol regény köz-

lését is megkezdjük. 

A „Magyar Hírlap* előfizetési ára i : 

Egész évre — — — — — — 14 frt — kr. 

Hat hóra — — — — — — 7 „ — „ 

Három hóra — — — — — — £ • » 

Két hóra — — — — — — 2 , 4 0 , 

Egy hóra — — — — — — 1 , 2 0 , 

Egyes szám ára 4 kr. 

SZENTESI LAP. 

Előfizetőinknek kedves szolgálatot vélünk tenni, midőn 

Gyermek Újságot 
mellékelünk lapunkhoz, hogy előfizetőink 7—15 éves gyerme-
kei ne nélkülözzek azl az olvasmányt, mely koruuknak minden 
tekintetben megfelel. Ez a kis újság a „Kis Világ*, mely heten-
kint egyszer jelenik meg pompás szinnyomatu melléklettel s 
melyet minden penteken fogunk szétküldeni, olyan lesz, hogy 
tanuljanak és okuljanak belőle a gyermekek, ne legyenek 
olyan olvasmányokra szorulva, melyek ártalmukra lehetnek. 
Avatott kezekre van bizva e gyermek-ujság szerkesetése, s min-
den közleménye, minden illusztrációja gondos megfontolás tár-
gya lesz. 

A „Kis Világ* előfizetési ára lesz (de csakis a Magyar 
Hírlap el< fizetői számára, más nem kaphatja meg e gyermek-
lapot *vész évre "2 frt, felévre 1 frt, negyedévre 50 kr. 

Mindazoknak, akik decemberben lépnek előfizetőink közé, 
ingyen küldjük meg a Magyar Hírlap Karácsonyi ajándékát, 
mely a maga érdekes voltaban és disz^s kiállításában párat-
lanul áll a matryar sajtóban, s azok, akik már most negyed 
évre szóló előfizetési összeget küldenek be, 189á. január l-ig 
ingyen kapják a lapot. 

M a g y a r H i r l a p 
kiadóhivatala Budapest, Gránátos-utca 16. 

5. oldal. 

Sülyös Imrének 
Nagynyomáson öt katast. hold földje vetés-

sel s a rajta levő épületekkel együtt szabad 

kézből eladó; értekezhetni a tulajdonossal 

22. tanyaszám alatt. 

Berényi István 
III. t. 633. számú háza örök áron szabad kéz-

ből eladó; értekezhetni a tulalajdonossal a 

fenti szám alatt. 
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Hivatalos hirdetmény. 
A nagyméltóságú m. k. pénzügyminisz-

tériumnak 29206.--XX 890. sz. a. rendele-

tével Szentes város 1882 — 1891. évi lezárat-

lan B) tabella adófőkönyvének l e s z á m o l á s a 

10 éven keresztül mind a négy tizedre elren 

delve lett. 

Ezen rendelet alapján a városi képviselő 

testület 126.-kgy. 891. számú végzésével 

alulírottat bizta meg a tíz évi, mind a négy 

(4) tizedre vonatkozó adóleszámolással. 

Ebből folyólag felhívom Szentes város 

összes adófizető polgárait, hogy az 1881. év-

től kezdve mindennemű adókönyvecskéiket 

tartsák kéznél, s ha azok bemutatására meg-

hívást nyernek, ugy azokat az adóleszámolási, 

illetve birtoknyilvántartói hivatalban haladék-

talanul mutassák be. 

Szentesen, 1891. december 22-én. 

1V3 J uh á s z János , 
birt. nyilvttó, adólesz.megbizott. 

Hatóságilag engedélyezett cseléd-
szerző intézet, 

Értesítés! 
Értesítem a n. é. közönséget és a helyet, 

vagy foglalkozást keresőket, hogy hatóságilag 

engedélyezett intézetemben (Szűcs Dániel piac-

téri házában) számos leány és férfi cseléd, 

szobaleányok, szakácsnők, pincérek, mindene-

sek, udvarosok, kocsisok, lovászok, béresek, 

földmunkások (kubikosok) bőségben előjegyez-

vék és általam kívánatra minden időben a 

házhoz előállíttatnak, viszont a helyet keresők 

előjegyzésbe vétetnek és azonnal elhelyeztetnek. 

Az elhelyezési dijak a hatóság által a 

legmérsékeltebben lettek megállapítva. 

Vállalkozókkal fenálló összeköttetéseim 

folytán földmunkásokat a legnagyobb szám-

ban elhelyezhetek. 

Magamat a n. é. közönség becses párt-

fogásába ajánlva, vagyok tisztelettel 

Neumann József. 

Eladó ház. 
Léná r t J u s z t i n a I. t. 38. számú 

kurcaparti háza, mely áll 4 szoba, 2 elzárt 

melrg konyha, éléskamrák, kukoricagóré s 

egyéb hozzávalókból, — kedvező feltételek 

mellett eladó. 

Egy 8 lóerejű 
hat éves, teljesen felszerelt g ő z c s é p l ő g a r -

n i t u r egynegyed részben eladó. — Bőveb-

bet 1.1. 643. szám alatt Csúcs Sándorná l . 

Alulírottnak egy megbízható 

üzletvezetőre 
vau szüksége. Aki a i állást hajlandó elvállalni, 

jelentkezzen 

Neumann J ónásná l 
a Dósai-féle házban. 

Hódi Sándor 
IV. t. 615. számú házánál egy szoba, kony-

ha, kamra van egy teljesen felszerelt bolthe-

lyiséggel együtt haszonbérbe kiadó; értekez-

hetni a tulajdonossal ugyanott. 

Butor ! 
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Bútor! 
Jó tartós, finom, egyszerű, valamint legi/.lésteljesebben elkészített 

fa- és kárpit-butorok beszprzésére legmelegebben ajánlom Szentesen, a 

főúton (Sajtós féle emeletes házban levő) ujjonnan felszerelt 

butor-raktáramat 
hol is a butorszükségletek legolcsóbban szolid kiszolgálás mellett fedezhetők. 

FÁBIÁN ARMO, 
kárpitos és bútorkereskedő. 

Részletfizetésre. Részletf izetésre. 

OOOOOOOOOOOOOOOOGOO oooooooooooooooooő 



6. oldal. 

3710.-891. a. 0. 

Hirdetmény. X 
Felhivatnak mindazok, kik föld- és ház- H 

birtokkai rendelkeznek, hogy az ingatlanokat Q 
" " fS 

SZENTESI LAP. 155 szám. 

,<XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXA 
VERSENY-REJTVENY. 

telekkönyvi bekeblezós á l t a l ter- y 
helő adóssági kamatokat — az 41- Q 
talános jövedelmi pótadó leenge- Q 
dése cé l j ábó l — a bekeblezési végzés, fS 
vagy egyéb törvény szerint elfogadható 

okmánynyal igazolva, 1892. évi január hó 

1-től 31-ig bezárólag alólirt hivatalnál, 1892. 

évi február hó 1 tői 15-ig már csak a sze-

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. 

gedi m. kir pénzügyigazgatósághoz benyuj- X M i n d e n k i , aki a fenti rejtvény helyes megfejtését 1892. 
tandó igazolási kérelem kapcsán annyival is Y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
inkább benyujtaui el ne mulaszszák, mert a X T w | \ f J J . /m 1 4 T T . ft^ 
íeutjelzett határidőn tul vallomásaik tigyelembe X ^ ^ ^ ^ ^ A V • • * J L W 

nem vetetnek. ¡ Q c i m ü , kitűnően szerkesztett, teljesen független napilap, 1892. január—március negye-

Szentes Sl^de^hlgata1' Q d é r e járó előfizetési dij (3 frt 50 kr.) melléklésével nevezett lap k i adóh iva ta l ának^ 

' ' ' g u j c K á r o l y Q (Budapest, Granátos-utca 16. szám) beküldi, a Magyar Hirlap karácsonyi ajándékát és ^ 

X T-I Á T m /T A T 7 1 T ^ A X 

január hó 15-éig a x x x 
x 
X 
X 

a. ü. tanácsnok. 

V 
# A 

A 

U r . L á s z l ó V i l m o s ^ 
A 

egyetemes orvosiudor, a bécsi Alig. Kranken- X 

haus (közkórház), a mederöszterreichische Lan- X 

des-tindelanstallt (lelencház) és a m. kir. po- X 

zsonyi nőgyógyászati-szülészeti és bábaképző 

intézetnek hosszabb ideig volt gyakornoka, 

Szentesen te lepedet t le és itt orvosi 
gyakorlatát a tíethlehem-utcaban, 1. tized 412. 

sz. volt dr. l ollák bándor-féle házban levő 

lakásán megkezdte. 

Rendel bejáró betegeknek d. 
u. 72 ¡¿-tői 4 ora ig — szegenyek-
nek ingyen. 

I M H B i 

P Á L M A I I L K A 
bájos operette divának 

S Z Í N P A D I FESTÉK ' 
cimü nagyérdekii regényét diszkötésben kapja jutalmul. 

x x 
X 
X 

„ ^ ~ . . . . . . ^ . . ^ w - ~ ~ x 

X 
< A „Magyar Hirlap" kiadóhivatala, ^ 

:xxxxxxxxxxxxxxxxx «« xxxxxxxxxxxxxxxx^ 

a m 

Feihivas. 
A .Szentes i K ö l c s ö n ö s Segé lyzö Szö-

vetkezet" igazgatosaga az Ibi):»., 1893. es 1894. 

evekre u) alairasi iveket bocsátott ki ÜO kr. heti be-
tétréselet jeyysés céljából. 

Előnyössé teszi e szövetkezetet az a Körülmény, 

hogy : 

* * * 
* * 
* 
X 
* 

A mélyen tisztelt közönség szives tudomására hozzuk, hogy Szentesen, 

SZENASSY FERENC 
vas- és füszer-kereskedö urnái levő 

t l a • • I X 1 1 1 
es 

c o g ii a c 

feladási raktárunkat teljesen friss és legfinomabb árukkal láttuk el-
^ Különösen felhívjuk a n, é, közönség figyelmét finom zamatu theáinkra, továbbá # 

í. a kötelezettség csak 3 évig tart, tehát nem legfinomabb Jamaica és brazíliai rum, magyar és valódi francia cognac eredeti buda-

sóre VarakoznT;11 ^ ^ * " gyUJtÓU tÖke ^ ^ # Pesti á rakon áfUSittatnak el. 
2. ha valakinek van kölcsöne, ha nem törleszti # Teljes tisztelettel: 

is, három év alatt csak rövid ideig kell fizetni aköl- ^ 
csön után járó kamatokat; 

3) a heti betet egy-egy reszlet utan csak 20 3 cs- es k , r ' u d v * n the*- é s rum-nagykereskedők Budapesten. 

D i e t r i c h és € ro t t$c l i l i g , 

a kr. , mely csekely összeg módot nyújt a szegenyebb 

sorsuaknak is egy kis tőke gyűjtésére. 

Egy-egy részlet után beiratasi dijul egyszersmin-

denkorra 4 0 kr., heti betét c i m e n pedig újévtől rá-

kezdve három éven at 20 kr. fizetendő. • 

Részvényeket jegyezhetni: Balázsovits Norbert I 

igazgatónal, dr. Mátéffy Ferenc aligazgatónal, dr. g 

Csató Kálmán t i t k á r n á l , Kolpaszky J á n o s , Szőke \ 
ls t van, Kölber M.hály, Móc Kalman, Kanász-Nagy 
Antal (s/.abo), Nyiry Gyula, Bajcer Lajos, Lakos 
Karoly igazgatósági tagoknal, Négyesi Albert szöv. 

szolgánál és minden szombaton délután a hivatalos 
helyiségben (Kanasz. N. Antal férfiszabó hazában.) 

¡Szentesen, 1891. dec. 5. 

2—2 Az igazgatóság. 

Gunst Dávid 
vas és füszer-kereskedésében Szentesen 

egy jó házból való fin tanoncul 
azonnal felvétetik. 2—2 

Molnár József 
MI. t. 173. számú Imrei-féle háza eladó, vagy 

esetleg haszonbérbe kiadó, ugyanannak az 

alsó réten öt hold hereföldje van eladó; — 

értekezhetni a tuldjdonossal IV. t. 580. h. sz. a. 

* * 
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¡Edd-igr f e l - ü . l m - u . l l i a , t a , t l a r L ! 

Maager Vilmos-féle valódi tisztított 

D O R S C H M Á J O L A J 
Maager Vilmostól, Bécsben 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészthe-
tőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mind-

ama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi szervezet, különösen a 
mell és tüdő erősítését, a test súlyának ggarapodását, a nedvek javítását, va-
lamint általában a vér tisztítását el akarja érni. 

Egy üveg ára 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. 

szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 
Szentesen kapható: 

Várady Lajos, ifj Várady Lajos és Podhradszky Ferenc 
gyógyszertárában. 
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Sxeutts, 1891 Nyimatttt Siraa Ferenci fytn»ajt*j4n 




