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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre . 

5 frt - kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S a e r k e s s t ő a é g : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közleme-

qyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseidre nézvt 
i iap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy neiy ara 90 kr. Bólyegdij minaec 

oeiktatastól tü lön 30 kr. 

Hirdetések Schönfeld A. könyvkereske 

aeaeoen is felvetetnei 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
lől toga.itatnak el. 

N j i l t t é r - b e n 

minden egyei tor közléae 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a e á r a a p , k e t f i e a é t p é s t s k s s r « | f e ! 

Egyes szám ára 4 kr. 

Kelelfís szerkesztő es kiadó-tnlajdonot 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

SohSafeld A. k i iyv- ét papírkereskedését««. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatói . 

A népszerűség következménye. 
Alig 25—30 tag részvéte mellett tartotta 

meg f. hó 28-án Zsilinszky Mihály elnöklete 

alatt a csongrádmegyei gazdasági egyesület ez 

évi rendes közgyűlését. 

Kétségtelenül nagy részvétlenség és min-

denesetre szomorú dolog, hogy egy, az egész 

vármegye területére kiható és a megye népe 

legvitálisabb érdekét képviselő egylet, mikor egy 

évben egyszer közgyűlésre összeül, alig vesz 

az ülésben részt annyi tag, mennyi az igaz-

gató választmányban van a tisztikarral együtt. 

Ez a jelenség annál elszomorítóbb; mert 

mikor Zsilinszky Mihály, Csongrádvármegyé-

nek még ezidő szerint főispánját, az egylet 

élére állították, fenhangon zengett a vármegyei 

hivatalos sajtó, hogy: ime a nagy ember 

elfoglalta az egylet elnöki székét s most már 

a megyei gazdasági egyesület uj életre 

ébred. Pezsegni fog a vér az egylet eddig 

tespedt, bágyadt ereiben s nagy eredmé-

nyek várhatók az egylet tevékenységétől. 

Felszökik a buza ára, jó áron kei el a marha 

és a sertés; nagy termések lesznek, lejebb 

száll az adó és a gazda közönség jövőre 

boldog megelégedéssel várhatja sorsát. 

Mi egykedvűen hallgattuk ezt a dicshym-

nust ; mert előre sejtettük, sőt láttuk, hogy 

Zsilinszky elnöksége mellett el fog sorvadni 

ez az egylet és sorsán semmit nem változ-

tathat az, hogy egy buzgó, tehetséges fiatal 

ember vezeti a nehéz titkári tisztet. 

Elsorvad az egylet Zsilinszky elnöksége 

alatt, ez volt a véleményünk; de nehogy azzal 

legyünk vádolva, hogy Zsilinszky-ellenes ér-

zelmeinket átvisszük a gazdasági egyesület 

életére is, hallgattunk erről. S a házvétel 

kérdésben űzött schwindlériától eltekintve, az 

egylet részéről nyilvánult minden élettevé-

kenységet támogattunk. De hiába! Csongrád-

vármegyében elpusztul, elvész minden intéz-

mény, a sorvadás és lehetetlenség átka száll 

minden törekvésre, mely Zsilinszkyre van 

bizva, s igy el fog pusztulni a gazdasági egye-

sület is, ha ez az ember el nem hagyja az 

elnöki széket. — Mert hiába, a szentesi kö-

zönség van hivatva ezen egyletnek életet adni; 

de a szentesi közönség — egy pár ideális 

embertől eltekintve, ha csak hivatalosan obli-

gatórius helyzetben nincs, — kerüli azt a 

helyet, hol Zsilinszkyvel kell találkoznia, s 

igy nemcsak hogy a gyűlésre nem mennek 

el; de a szentesiek nagyobb része kilép az 

egyletből, ott hagyja; mert a saját vitális 

érdekét se kivánja egy oly körben istápolni, 

melynek Zsilinszky az elnöke. 

Ilyen népszerűségre tett szert Zsilinszky 

rövid kát évi főispánsága alatt. 0 

— A z „ő* rendaaere. A kőz- és társa- János községi bírót és Papp Ödön jegyzőt. S ezt 

dalmi élet atalakult az ő rendszere által. Rónay bejelentették a közbirtokossági gyűlésnek. Itt azon-

főispánsága alatt senki sem mert gondolni a vissza- ban Papp Balazs gazda felállt és kijelentette, hogy 

élések azon ¡furfangjaira, melyeket Zsilinszkyvel fel- a községi képviselő-testületnek nem volt joga ebbe 

lépni és dominálni látunk. az ügybe beleavatkozni; mert ez magát a kőzbir-

Egy érdekes kis képecskét mutatunk az ö rend- tokosságot illeti, s különben is a népnek nem is 

szere alatt érvényre jutni kész elemek működéséből- kellenek a kiküldöttek. Mi helye itt — úgymond — 

Többször irtunk arról a nevezetes csanyi köz- a főszolgabírónak, ki már felsült az ő kölcsönével P 

birtokossági kölcsönről, melylyel Zsilinszky az ő — Nem kell egy se! — kiáltá a nép. (Mert ezek az 

kedves főszolgabirája: Gikatricissel együtt boldogi- urak igen nepszerü emberek a csanyi nép előtt.) A 

tani akarta Gsanyt. De Gsany közbirtokosságának nép azután kiküldte a grófhoz Kardos János plébá-

hatalmas és éber védője van Kardos János plébá- nost, D.-Vince Józsefet, Horváth Antalt, Gémes Jó-

nos és D.-Vince József gazdában, kik a Zsilinszky zsefet, Tapai Gábort és végül azt monda, hogy: 

és Cicatricis-féle agyonboldogitás ellen tiltakoztak, s legyen köztük Somodi János biró is. 

a népet figyelmeztették, hogy e jó urak által ne A küldöttség nyomban el is indult, csak a hi-

hagyják magukat léprevezetni. igen, de Zsilinszky- vatalos bizonyitvanyokat vette kezéhez, hogy kik 

nek az a rendszere, hogy ha valaki nyíltan, becsű- vannak kiküldve? Gicatricis látva, hogy igy a kölcsön-

letesen küzd az ő szédelgő politikája ellen, azt be- manípulatióból teljesen, sőt csúfosan ki van zarva, 

vádolja alattomban, s befeketíti felettes hatósága előtt, rávette a deputacióba szintén kiküldött birót, hogy 

hogy erkölcsileg lehetetlenné tegye ellenfeleit. Igy táviratozzanak a grófnak, hogy a hozza menő kül-

cselekedett Kardos plébánossal, kinek azután csak- döttséget el se fogadja; mert ezek csak a felzakla-

ugyan semmi köze más a megyei állapotokhoz, mint- tott népnek és nem a törvényes hatosagnak a ki-

hogy nem engedi az ő lelki vezérlete alatt álló né- küldöttei, 

pet megzsaroltatni és Zsilinszky-féle közbirtokossági 

kölcsönökkel agyonboldogitani. 

No, de az mindegy Zsilinszkynek, hogy valaki 

tisztán közügyből buzog a nép érdekében, ő csak 

A távirat természetesen hamarabb Pesten volt, 

mit a deputatió. — A gróf a titkárját bizta meg az 

ügy rendezésével, ki azonban a hozza menesztett 

tavirat által kétkedésbe lett ejtve, hogy mit tegyen? 

olyan lelkesültséget szeret és akarna türní, mely az De azért elfogadta ura nevében a deputatiót, s rend-

ő hitvány közéleti rendszerének még hitványabb kívül elámult, mikor látta, hogy a biró is ott van 

eszköze. S miután Kardos plébánosban csanyi nép- a néplázitó deputatusok közt. Kardos plébános az-

boldogítási törekvésében ellenfelet talált, azért őt után a mistifikált távirattal szemben felmutatta hi-

bevádolta a püspöknél, hogv a szószékről lázitja a I vatalos igazolványait, melyek a biró altal aláirva és 

népet a megyei hatóság ellen. — Ez a besúgás, ez 

a vádaskodás, a feljelentések serege, mind az ő 

rendszere. — Ezt, a Bach-korszakot kivéye, Zsi-

linszky előtt nem ismertük a megyében. 

Kardos plébánost azonban ez a denunciálás 

nem félemlítette meg. Akkor, hogy elvegyék mellőle 

a nép érdeke védelmében leghatalmasabb emberét, 

D.-Vince Józsefet, ez ellen tettek feljelentéseket. S 

Gik&tricis Csak legközelebb is megfenyegeté ezt az 

hivatalos pecséttel is el voltak látva. 

— No, biró uram, hát most már melyik al 
igazi irás? — kérdé a titkár, — a távirat-e, vagy 

a hivatalos pecséttel ellátót? 

A biró szemlesütve hallgat. 

A titkár azutan jó leszidta a birót és míg a 

deputátusokat leültette, őt négy óra hosszan, mig 

a tárgyalás é6 feltételek megállapítása tartott, állni 

hagyta. 

A csanyi közbirtokosság most már rendezte embert, hogy: Vince, Vince! annak a maga dolgá-

nak rossz vége lesz! Maga egyszerű paraszt ember, kölcsönét saját grófjával véglegesen és felpercenttel 

magának nem kellene beleavatkozni a dolgokba, olcsóbban, mint azt a Zsilinszky-konsortium meg 

még megissza a levét! akarta a népnek szerezni. 

Ez a Zsilinszky-féle szolgabirói rendszer. — I Tessék csak ezen a histórián elmelkedni egy 

Hogy éled fel a Bach-korszak! A becsületes magyar kicsit, s meggyőződhetik egyszerre mindenki, hogy 

ember azonban a Bach-korszakban sem félt semmi- ily machinatiók csak Zsilinszky rendszerével mer-

től, ha érezte, hogy igazsaga van, s igy D.-Vince hetnek magokról életjelt adni. 

uram is azt mondta a Zsilinszky rendszer által esi- S ez az ember és hívei azt hiszik, hogy öveké 

nált főszolgabíró fenyegetésére, hogy: kérem, tisztelt a jövő! 

ur, tudjuk mi, hogy mi fáj önnek. Az, hogy nem 

engedtük a népet a maguk kőlcsőnével agyonbol- ^ „ _ , r . . , x 

dü: i tan i
 v - Beszámoló ós pár ter tekei le t . 

No, de azért a fenyegés folyik, hogy hatha Csongrádon f. hó 27-én tartá Szivák Imre orszá-

meg lehet a nép vezetőit valahogy rémíteni. - Csany gos képviselő beszámoló beszédét; de már 

népe azonban ellenáll hatalmasan, mint az alábbi előtte való nap Hegyi Antal plébános értekezletet 

história is mutatja. hitt össze, melyen a váró« legtekintélyesebb 

Mikor már Gsany népének nagy örömére bi- gazdái elhatározták, hogy Szivákkal szemben 

zonyossá vált, hogy a Zsilinszky és Gicatricís-féle ellenjelöltet fognak felléptetni. — Szivák be-

bankkölcsön megbukott, akkor a nép elhatározta, számoló beszédében, sőt a tiszteletére rende-

hogy a Váltságos földeket terhelő kölcsönre nézve a zett fáklyásmenet alkalmával tartott beszédé-

törlesztés iránt a gróf Károlyi nemzetséggel fognak ben is élesen kikelt Hegyi plébános ellen, s 

tovább is szerződésre lépni; mert a grófi család egész szenvedélylyel hangsúlyozta, hogy : aki-
mindig méltányos volt hozzájuk. A község kőzgyü- nek a szeretet ünnepén a békét és szeretetet 

lése azonban egész illetéktelenül beleavatkozott ebbe kellene hirdetni (már mint a plébánosnak), 

a tisztán közbirtokossági ügybe és a grófi családdal az az ember hinti a közönségben el az egye-

a kölcsön tovább rendezésére hivatalos előterjesztés netlenség magvát (Mintha hizony annak a 

mellett kiküldték dr. Gicatricis főszolgabírót, Somodi plébánosnak, mint polgárnak nem voluajoga, 
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sőt kötelessége ellenvéleményt hirdetni bár-

kivel szemben is, ha a meggyőződése ugy 

hozza ezt magával. Szerk.) 

A Szivák-hallgatók között sokszor hang-

zott fel, hogy éljen Hegyi! 

Hegyi Antal plébánost azonban a kép-

viselő szokatlan kritikája nem korlátozta ab-

ban, hogy a beszámolás napján d. u. 3 órára 

a polgári körbe értekezletre ne hivja össze a 

Szivák-ellenes polgárokat. — S ez az érte-

kezlet — bár szükkörü akart lenni — oly 

impozánsan sikerült, hogy semmi kétséget 

nem hagy fenn az iránt, hogy Szivák nem 

fogja jövőre Csongrádot képviselni, 

A polgári kör nagy és melléktermei 

zsúfolásig volt tele közönséggel, míg több száz 

polgár az udvart és az utcát lepte el. Hegyi 

Antal zajos éljenzéssel kíséri beszédben mu-

tatott rá, kogy: Szivák képviselősége nem 

felel meg a csongrádi nép érdekének s fel-

hívta a közönséget, az ellenpárt megalakítá-

sára. — Pártelnökké egyhangú lelkes éljen-

zósek között Hegyi Antalt kiáltották ki. — 

Azután a végrehajtó bizottság tagjait válasz-

tották meg. Majd Eszes Matyas tartott lelke-

sítő beszédet. — Ekkor jelentek meg az ér-

tekezleten Sima Ferenc és d . Filó Tihamér, 

a szentesi két 48-as kör elnökei. 

Hegyi Antal az értekezlet nevében üdvö-

zölte a vendégeket és beszéd tartására kérte 

fel Sima Ferencet, ki közel egy óráig beszélt 

az országos politikai viszonyokról, de főkéut 

a csongrádmegyei kormányzatban uralkodó 

visszaélésekről, hatalmaskodásokról. — Szó-

nokot folytonosan zajos éljenzéssel kisérte 

beszédében a közönség, s viharos éljenzésben 

tört ki, mikor beszédét zárva, felhívta a jelen 

voltakat, hogy válasszanak bárkit, csak Szi-

vákot ne, ki a csongrádmegyei kormányzatban 

uralkodó hatalmaskodásokuak s a nép válasz-

tási joga ellen elkövetett visszaéléseknek egyik 

íőistápolója a kormánynál, meiy eppen az ilyen 

tanácsadók miatt nem juthat ahoz, hogy a 

SZENTESI LAP. 

csongrádmegyei állapotokról meghamisitatlan 

képet nyerjen. 

Hegyi Antal plébános az értekezlet nevé 

ben megköszönte szónoknak, hogy a gyűlésre 

átjöttek és lelkesítő beszédet tartott, azután 

újból összetartásra hívta fel a közönséget, 

mely lelkes éljenzések között oszlott szét. 

A Szivák-ellenes párt az ellenzékkel szö-

vetkezve, Hock Jánost lépteti föl, ki nemzeti 

párti. 

Áz értekezleten ott láttuk Csongrád leg 

tekintélyesebb gazdáit majdnem kivétel nélkül. 

S a hangulat a zászlóbontással oly lelkesült 

Csongrádon, hogy Hock János megválaszta-

tása feltétlenül biztosnak tekinthető, annyival 

is inkább ; mert gróf Károlyi Sándor is Hock 

János mellett foglal állást. Este különben 

Szivák tiszteletére íáklyásmenet volt; de vá-

lasztó polgár kezében nem lehetett fáklyát 

látni. — Este vacsora volt, melyre a cson-

grádi ellenzék azt mondja, hogy ez bucsuva-

csorául tekintendő. 

Helyi es megyei hirek. 
— Megerősített kinevezés. Gróf 

Szapáry Gyula belügyminiszter megerősítette 

Tasnádi Antal papiros-polgármester kinevez-

tetését, s igy most már a papiros-polgarmes-

ter szerdára össze is hitta közgyűlésre a kép-

viselőtestületet. Nem tudjuk, hogy a tisztelt 

belügyminiszter ur a jóváhagyással küldöU-e 

többséget a papiros-polgármesternek; mert e 

nélkül ezer belügyminiszteri jóváhagyással se 

existálhat polgármesteri állásában Tasnádi ur. 

Mert a szentesi közönség most még hango-

sabban kiáltja, hogy : ez az ur nem kell! 

Nem és nem! 
— A városi közgyűlés tárgyai a 

következők : 

1. A nagymélt. magy. kir. belügyminisz-

tériumnak a szentesi polgármester választás 

ügyében hozott 89942. Ui. 6. 891. számú 

határozata. 

2. Szentes város legtöbb adót fizetői név-

A „ S Z E N T E S I L A P T A R C A J A 

A kik egyet szeretnek. 
Irta: 

Oiyau csókolni való kedves arca volt mind a 

kettőnek. Anikoe piros, mint a feselő rozsabimbó; 

Katicae teher, mint az alabastrom. Anikó piros ar-

cahoz ep oly jol illett az a bogár fekete szem su-

gár szemöldökkel, mint Katica harmat tiszta arca-

hoz a tengerkek szem hosszú pillaival. 

Egy egész menyorszag lakott a szemekben. 

Anikóéban a vagy es csáb, Katicaéban a szelidseg 

es szemérem íensege ragyogott. 

Az egyik: Anikó tulajdon edes lanya volt 

Ürmös Ferencnek; a másik: Katica, talált leány 

volt. Egy rut, zimankós napon találta ürmös gazda 

a csótói hatarszélen egy arokparton; kis szaja ak-

kor is olyan mosolygós volt, mint most, eladó leány 

koraban. Azután, hogy nem akadt az arva kis te-

remtesnek edes anyja, igy szólott az öreg gazda 

feleségéhez, Sara asszonyhoz: ,Jó az isten, jót ád 

felesegem; ha már nekünk szanta a gondviselés ezt 

a kis porontyot, légy te neki édes anyja, én meg 

leszek szerető apja s a kis Amkó meg lesz neki jó 

kis testvérkéjed 

És ugy lett. A két leány együtt fejlett gyö-
nyörű rozsabimbókká. 

A szépség azonban az emberek egy része sze-

mében irigységét kelt, igy történt a két leánynyal is. 

Az ege« falu két partra szakadt. A házasodni 

akaró ifjak és ezek hozzátartozói a két leány párt-

ján állottak, őket tárták a falu gyöngyeinek, (igaz, 

hogy Ürmös gazda négy sessió földje is segítette 

értékesiteni a gyöngyöket.) A férjhez menendő leá-

nyok és azok mamái vcsinált szépség "-nek cimez-

gették őket s igyekeztek gúnyos megjegyzeseikkel 

kisebbíteni a dicserő part magasztalasat. 

Hanem minél jobban irigykedett a falu szeb-

bik fele az Ürmös leanyokra, annal büszkébb volt 

rajok Sara asszony, meg Ürmös gazda. 

Egyformán szerették mind a kettőt; sokszor 

mondogatta Ürmös a talusiaknak: „két fertály föl-

det adok mindegyiknek; Katica fogadott leányom az 

igaz; de ép ugy szeretem, mint a masikat." 

Igaza is volt, igen nagyon szerette mindegyi-

ket. 11a ugy vasarnaponkint el-elmentek együtt az 

Istenhazaba — bün, nem bün, — az öreg Ürmös 

gazda az ő ket teheroe öltözött leánykáján ugy rajta 

feledte a szemét, hogy sokszor azon vette magat 

észre, nem is tudja, mit beszelt az öreg Talasi tisz-

teletes. 

Rosz a világ, gonoszak az emberek. 

Lam, lám, ki hitte volna, hogy Ürmös gazda 

templomba járasa is szalka legyen a falusiak szemé-

ben. Pedig az lett. Ráfogták az öregre, hogy nem a 

vallásossag, hanem a leanyaival való kérkedés viszi 

az istenhazaba. 

Mégis csak szépek lehettek azok az Ürmös 

lányok! 

De akar vallásosság, akar hiúság is vitte Ür-

mös gazdat a templomban, annyi bizonyos, hogy 

kedves ember volt az öreg Talasi tiszteletes előtt. 

A minap is a parochia kis kapujába, hogy meg-

dicsérte a templomból kijövő hívek nagy álmélko-

dasára az egész Ürmös familliaí; „a leányok — 

úgymond az agg lelkesz — jók, vallasosak, aláza-

tosak és szelídek, Sara asszony igaz és hü feleség, 

jó anya s a szegények és ügyefogyottak gyamola; 

Ürmös uram istenfelő, becsületes, s a mi fő, egy-

háza szükségéi iránt bőkezű. Legyen is áldás egész 

haza népén." 

Hanem ez a nagy dicséret bizony, bizony ár-

talmára vált Ürmös gazda népszerűségének; a biró-
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jegyzékének az 1892. évre megállapítása iránt 

intézkedés. 

3. Az 1892. évi költségvetés megállapí-

tása iránt határozathozatal. 

4. A bor és hus-, valamint a sör- és 

cukor fogyasztási adóból befolyó jövedelem-

nek a kincstártól való bérbevétele iránt a 

kincstári képviselővel tartott tárgyalások ed 

digi eredménye és ezzel kapcsolatban a 

2692. 891. sz. a. hozott tanácsi határozat. 

5. Csongrádvármegye közig, bizottságá-

nak 686.(1891. szám alatt a keramitut utvám-

ügyében szükséges pótlásuk eszközlése 

végett, a város közönségéhez intézett felhívása. 
— K a r á c s o n y . A Karácsonyi szent ünne-

peknek tartósan uideg idő melleit, a legszebb verő-
fenyes napok kedveztek. Zúzmara nem ragyogott 
ugyan a rak gal>lyam, csengő-bungo szánok nern 
röpülhettek a fekete rögön, mindez azonban mit sem 
vont le az ünnep jelentősegebői. Fekete karacsony volt 
mar máskor is, majd feher lesz a húsvét — mon-
dogattuk az öregek, — amitől azonban az isten óv-
jon ; mert husvet a jövő évüen apnl 17. és 18-ára 
esik, tehát akkona, mikor var a termeszet nagyon 
is előrehaladt ailapotba jut. Az ünnepek alkalmá-
ból jol esü öröíLinel konstatáljuk még, hogy a Meg-
váltó születésének e<nlekünnupe aikalmabol a tem-
plomokban szokatlanul na^y szamu ajtatos közönség 
hallgatta az oktaio szsnt beszedeket. A templomokon 
k.YÜl napközben különösen az utcaknak es a jégnek 
volt nag>obu közönségé, estenkent pedig az István 
es Janosokat köszöntők, valamint a balokba sietők 
aradata hullámzott tel s ala. Szóval ünnepelt min-
denki s a munka szünetelt három teljes napon at. 
A három napos ünnupet — mondanunk is felesle-
ges — az olvasó közönség unta meg legjobban; 
mert három uapoa at nélkülözni volt kenytelen a la-
pokat. 

— H a l á l o z á s . A Sarkadi csaladnak újból 

gyasza van. Hódmezővásárhelyről ugyanis Balogi 
Sománé szül. Sarkadi Nagy Terézia asszony hala-

Iának hírét hozza a távíró. Az elhunyt fiatal asz-

szony Sarkadi-Nagy Mihály volt polgármester nővére, 

íd. Sarkadi-Nagy Mihály leanya volt. Halalat sze-

rető férje es több arvan maradt gyermek siratja. 

— £ 1 j e g y z é s . Dr. Tasnádi Antal a 

karácsonyi ünnepek alatt jegyet váltott Go-
lyóssy Juliska kisaszoaynyal Szegedről. Mint 

valasztaskor megbukott egy olyan emberrel szem-

ben, a ki meg a nevet is bíróvá választasa utan 

tanulta leirni. 

A megbukott párt vezére, Talasi Marton tisz-

teletes nőtlen fia: Matyi, ki különben notariusa volt 

& falunak, azzal biztatta a búslakodó Ürmös gaz-

dat: ,Sebaj, urambatyam, oda se nézzen annak, jo 

meg másik birovaíasztas is." 

De nem is az fajt Ürmös Ferencnek; hogy 

őtet megbuktatta az a gőgös Egres Ambrus (no 

hiszen, bele is illik a biroi székbe, most tanitja 

írasra Macskásí, a fiatal rektor) hanem az bantotta 

igen nagyon lelkét, hogy a biróválasztás óta, a 

mióta t. í. a nótárius ur a házahoz járt, — uton-

utí'elen azt beszélték a talusiak, hogy Talasi 

Matyinak mas célja is volt, mint Ürmös Ferencet 

bíróvá választatni, mert ő kigyelme Anikónak 

Uram bocsá' . . . . de rosz a világ! 

Hiszen igaz, hogy Talasi Matyi a biro válasz-

tás idejeben talán a kelletnel többet is járt a házhoz, 

mint — a feltűnés kerülése vegett — szabad lett 

volna, s azt sem lehet tagadni, hogy ottléte alkal-

niaval neha-neha annyira beletekintett Anikó bo-

gárfekete szemeibe, hogy végre is Ürmös uramnak 

kellett figyelmeztetni, „hogy is áll már a dolog uram 

öcsém," meg, bizony mi türés-tagadás benne, Anikó is 

szívesen várta a csinos nótáriust . . . azonban még 

ezen ártatlan jelekből korántsem szabad azt követ-

keztetni, hogy Talasi Matyi orvvadász az Ürmös Fe-

renc uram rozsaskertjeben. 

De a falu nyelvét megkötni nem lehet, olyan 

az, mint a medréből kicsapott folyó, mely az elébe 

húzott gatakat, mint könnyű pelyheket sodorja el. 

Azonban ki tudja . . . ? azt mondja a köz-

mondás ,nem zörög a levél, ha a szél nem fújja." 

Talán a faluban elterjedt mende-mondában van is 

valami igazság? 
(Folytatása követkeiik.) 



156. szám. 

halljuk, ezen eljegyzésnél a násznagyi tisztet 

a vőlegény részéről Kristó Nagy István vé-

gezte. 

— A szentesi 48-as n é p k ö r f. hó 26-án 

tartott bálja fényesen sikerült. Közel 600-an vettek 

részt a mulatságban, melynek eredménye az, hogy 

60 kros belépti dij mellett 238 frt 43 kr. tiszta jö-

vedelem maradt az egylet könyvtára javára. 

— C s a n y r ó l irja levelezőnk, hogy ott ma 

lesz a községi képviselő-valasztas. Öt rendes és két 

póttagot kell választani. Gsanyon nagyon erős a var-

megyei ellenzék; mert ehhez tartozik majdnem az 

egesz közbirtokosság, s igy előre latható, hogy ez 

a part fog fényesen győzni a választásnál. A párt 

jelöltjei — rendes tagokul: D.-Vince József, Tapai 

Gábor, Horváth Antal. Nyilas Pál, Gémes József» 

póttagokul: Vince Menyhért és Papp Balázs. Gsanyon 

a t;sztuj»tás január 4-én lesz; de attól felnek a vá-

lasztók, hogy itt is gyakorolva lesz a Zsilinszky-téle 

valasztási rendszer, hogy: nem lesz jelölve a birói 

állasra a nép jelöltje. A nép többsége Írásosan fogja 

kérni jelöltjének kandidáltatásat. 

— E l l e n j e l ö l t . Csongrádon Szivák 
Imre kormánypártinak Hock János nemzeti 

párti lesz az ellenjelöltje. Hock János január 

3-án íogja programmbeszédét Csongrádon meg-

tartani. A csongrádiak ez alkalomra lehívják 

a nemzeti párt vezérét, gróf Apponyit, és az 

ellenzékek közt fenálló paktum folytán a 48-as 

párt vezérét: Ugrón Gábort is. Hock János, 

ki az ország egyik legnagyobb egyházi szó-

noka, január 3-án d. e. a csongrádi róm. 

kath. templomban egyházi beszédet fog tar-

tani és délután tartja programbeszédét. Hock 

megválasztatása bizonyos. 

— A szentesi p o l g á r i o l v a sókö r a na-

pokban mar átköltözött uj helyisegébe, a régi kopla-

lóba. Aki e regi, piszokfeszket ismerte, az most bizony 

nem ismerné meg, oly csínnal és Ízléssel van reno-

válva. Ha van hely a varosban, ahol e régi, veterán 

kör ujbol felviragozhatik, ugy bizonyára e központi 

fekvésű hely az. Mint halljuk, a kör valasztmanya 

minden lehetőt elkövet arra, hogy a kör regi fényé 

ujoól visszakapja. így legutóbb tartott ülésén a teli 

időszakban ket hetenkenti telolvasasok tartasát ha-

tározta el. A legközelebbi felolvasas f. hó 31-én, 

Szilveszter napjan este 6 órakor lesz, amikor is Papp 
Lajos egyleti jegyző tart felolvasast. E felolvasáson 

nem körtagok is szívesen lattatnak. 

— Egy l e t i élet. A csongradmegyei gazda-

sági egyesület f. hó 28-an tartotta évi rendes köz-

gyűlését Szentesen, a vármegyeház nagytermeben. — 

A gyűlésen Zsilinszky Mihály lőispan elnökölt, jelen 

volt 30 részben szentesi, reszben vidéki rendes tag. 

— Az ülés lefolyásáról a kővetkezőket jelentjük. Az 

elnöki megnyitó beszed utan felolvastatott az elnök 

jelentése, melyben az 1891. evi működés is vázlato-

san említve volt. Rendezett ugyanis az egyesület az 

1891. évben 5 felolvasast, 1 dijazassal egybekötött 

borjukiallitast és egy lóversenyt, a ket utolsónál di-

jakra kiűzetett 757 irtot. — Titkár jelenteséből lát-

tuk, miszerint az egyesületnek 236 tagja van, és 

pedig 219 rendes tag évi 2 frt tagdíj fizetéssel és 

17 alapító tagja 1500 frt alapitvanynyal. Az igaz-

gató választmany altal benyújtott javaslat, mely szerint 

az egyesületi alapszabalyok átdolgozását szükséges-

nek látván, ennek teljesitésere egy bizottságot kül-

dött ki, elfogadtatott. Az 1892. évi költségzetés 

2242 frt 50 kr bevétel, és 2090 frt kiadasi összeg-

gel elfogadtatott. Az 1890. evi szamadas vizsgála-

tara kiküldött bizottság jelentése tudomásul vétetett. 

Titkár jelentése az egyesület pénzügyi helyzetéről, 

valamint az 1891. évi vagyonkimutatas tudomásul 

vétetett. — Ezen kimutatás szerint az egyesület-

nek 2200 frton felüli összeget érő vagyona van. Tar-

gyaltatott a Haris-haz vételügye is, mely tárgynál 

hosszas s igen érdekes vita fejlődött ki pro és kontra. 

Határozatában a közgyűlés a Hans-haz megvetelére 

kiküldött szűkebb körű bizottság jelentéset tudo-

másul vette és a további intézkedés megtételere 

ugyanezen bizottságot kiküldvén, elvileg a ház s te-

lek megvetelét helyesli, végérvényesen azonban a 

jövő évben összehivandó közgyűlés fog hatarozni. E 

argynái Fekete Marton is odanyilatkozott, hogy a 
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házvételt üres ideának tartja. Egyéb folyó ügyek le-

tárgyalása után a gyűlés feloszlott. 

— H a l á l o z á s . Részvéttel vesszük az érte-

sítést, moly Praznovszky Gabriella kisasszony okleveles 

tanítónőnek f. hó 20-án két heti súlyos betegség 

után Vingán, 21 korában történt halálát tudatja. A 

korán elhunytat Szentesen nagy számú rokonság 

gyászolja. E halálesetről a következő gyászjelentést 

vettük: „Alulírottak megszomorodott szívvel jelen-

tik a felejthetetlen gyermek, illetve testvér: Praz-
novszky Gabriella, Vinga városi okieves tanitónőnek 

Vmgan, f. évi. dec. hó 19-én, életének 21-ik évében, 

tanitóskodasanak 9-ik havaban, két heti súlyos szen-

vedés után történt gyászos elhunytát. A megboldo-

gult kedves halott földi maradvanyai f. hó 30-án 

fognak Vingán, a rom. kath. sírkertben örök nyu-

galomra tétetni. Az engesztelő szent miseaidozat f. 

hó 21-én fog a vingai belvárosi rom. kath. tem-

plomban az egek urának bemutattatni. Áldás és 

béke hamvai felett! Özv. Praznovszky Gyuláné szül. 

Bálás Irma, mint anya. Praznovszky Aladár, mint 

fivére. Praznovszky Irma, mint nővere." 

— G a z d á l k o d ó i f j a k b á l j a . A szen-

tesi gazdalkodo itjak egy része f. hó 26-án a Kass 

szalloda nagy termében, a csongradmegyei gazda-

sági egyesület javara táncmulatságot rendezett. A 

tancmulatsag igen jól sikerült, jó kedv uralkodott, 

mit az is bizonyít, hogy még reggel 5 órakor is 

táncolták. Az első negyest 50 par tancolta. A ren-

dezők ügyes fáradozassal végeztek dolgaikat, s a 

siker, mely faradozasaikat koronazta, az ő erdemök. 

Ezen rendezőség tagjai voltak: Földvári-Nagy Imre, 

Székely Sándor, Nagy Antal, Farkas László, Ve-

cseri Mihály, Székely István, Téli János és Lakos 

László. — A tancmulatsag tiszta jövedelmét, 34 ftot 

és a felülfizetésekből befolyt 18 frt 40 krt s igy ősz-

szesen 52 frt 40 krt a csongrádmegyei gazdasági 

egyesületnel átszoigaltattak. — Köszönettel adózik 

az egyesület ugy a tevékeny rendezőknek, valamint 

az alabb közölt felülfizetőknek. Felülfizettek: Zólyom 

L. 3 ft, Pápai F. 2 ft, Tóth Árpad 2 ft, Lakos 

Imréne 40 kr, ifj. Debreceni József 1 ft, id. Vá-

radi Lajos 1 tt, Hacker Gyula 1 ft, Stammer Sán-

dor 1 ft, Gyártás Dezső 1 ft, Zsoldos Imre 1 ft, 

legitj. Szeder János, 2 ft, Zsilinszky Mihály 2 ft, 

Csúcs Lajos 1 ft. — Összesen 18 frt 40 krajcár. 

— Esküvő . Kemény Dezső kapitánysági hi-

vatalnok ma, kedden délután 4 orakor vezeti ol-

tárhoz hevesmegyei Pétervásáron Hosenberg Etelka 

kisasszonyt. 

— K o m p k ö z l e k e d é s ü n k . Mióta a Tisza 

beállott, kompközlekedesünk a böldi révnél teljesen 

szünetel. Oka ennek főként az, hogy a révészek a 

jég kivagasaval sehogy sem boldogultak; mert a 

jeg oly óriási mennyiségben torlódott össze, hogy 

a Tisza itt csaknem a talajig jéggel van tele. S cso-

dalatos, hogy a kompjáron télül, mintegy egy kilo-

méterre, egy csöpp jeget sem lehet látni, ellenben 

mar Csongrád alatt ismét vastag jégpáncél födi 

a szőke vizet. A hatóság a bajon segítendő, a böldi 

révi kőmpközlekedés biztosítása végett megkeresést 

intézett Barkócy János csongrádi hajóépítőhöz, hogy 

a jeget S/entes város költségére haladéktalanul vá-

gassa át. Barkócy ma, kedden fogja e munkát nagy 

erővel megkezdeni. 

— Kös z öne t n y i l v á n í t á s . Mindazon is-

merősök, jo baratok es rokonok, kik szeretett és 

felejthetlen fiunk: Józsefnek végtisztességtételén meg-

jelentek s szülői fájdalmunkat igaz részvétök nyil-

vánításával enyhítették, fogadják ezúton is őszinte 

köszönetünket. Szentesen, 1891. dec. 28-án. Kölber 
Mihály és neje Balázsovits Emma. 

— P á l y á z a t . A varosnál üresedésben levő 

egy pénztari ellenőri és adószamtiszti állásokra, — 

mint értesülünk, — a varmegye alispánja már ki-

irta a pályazatot. A pályázati kérvények 1892. évi 

január hó 16-án délután 5 óráig adandók be. 

— Cselédszerző i n t éze t N o 2. Hírt ad-

tunk róla, hogy Neumann József foglalkozást köz-

vetítő és cselédszerző intézetet nyitott. Nos, alig nyi-

totta meg Neumann intézetét, már is konkurrense 

akadt. Halász-Szabó Mihalyné szül. Fekete Sára, 

ugyanis keveselvén e jövedelmezőnek ígérkező üzle-

tet e ménkű nagy varos igényeinek kielégítésére, 
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egy második cselédszerző intézet felállítását ter-

vezi s ez iránti lépéseit a városi hatóságnál már 

meg is tette. 

— Megszűn t j á r v á n y . Bácsbodrogmegyei 

Apatin községében a szarvasmarhák között uralko-

dott száj- és körömfájás betegség megszűnvén, ne-

vezett község és határa a zár alól feloldatott. 

— U t c a i b o t r á n y . Karácsony második 

napján délután 1—2 óra között cselekedte meg Szath-

mari-Nagy Sándor 24 éves fiatal ember.'Szathmári 

ugyanis a nevezett időben tettetett részeg állapotban 

a Ruzs-Molnár-féle háztól kifelé nyúló keresztutcán, 

valamint a honvéd-utcán is, az utcára eső házak 

ablakait hatalmasan megkongatta. Már-már azt hitte, 

hogy urí passiójának semmi komolyabb következ-

ménye nem lesz, mikor egyszerre a II. t. 706. sz. 

a. lakó Nyíri Sándor, kinél két ablakfiókot szintén 

bezúzott, utána lépett s nyakon csípte őt. Jó Szath-

máry N. Sándornak persze nem lévén a kárt miből 

megfizetni, felső kabátjai akarta zálogba adni. Nyiri 

azonban a kabátot nem fogadta el. Szathmári ekkor 

legényeskedésképen pénztárcáját dobta a földre, mely-

ben allitólag 7 frt volt. Azzal tovább akart menni, 

s meg is indult, sorsára hagyva drága pénztárcaját. 

Nyiri azonban gyanúsnak találvan a tárcával való 

fizetséget, utána szólt Szathmárinak, hogy vigye azt 

az üres bugyelarist, majd meg veszi ő a kárt rajta 

mas uton is. S jó Szathmari N. Sándor engedett a 

felhívásnak, visszafordult s a pénztarcát felemelte a 

hideg, fagyos főidről. S csodák csodája! Eg nyelte-e, 

föld nyelte-e a 7 floresnek hült helye! (Ha ugyan 

volt benne 7 frt.) — Tolvajok, zsiványok! — ordított 

Szathmári, aki ilyen raffinériaval akart egy kis ün-

nepi pénzhez jutni. — Nyiri végre megsokalván a 

komédiát, rendőrért küldött, mely rövid három óra 

lefolyása alatt trapp-galopp szerencsésen mégis ér-

kezett s véget vetett az utcai botránynak. 

B E K Ü L D E T E T T . 

Verfaelschte schvarze Seide, ^stteheTdt 
Stoffes, von dem man kaufen will, und die etwaige Ver-
fälschung tritt sofort zu Tage: Echte, rein gefärbte Seide 
träufelt sofort zusammen, verlöscht bald und hinterlässt 
wenig Asche von ganz helibräunlicher Farbe. Verfälschte 
Seide (die leicht speckig wird und bricht) brennt langsam 
fort, namentlich glimmen die ,Schussfäden• weiter (wnnt 
sehr mit Farbstoff erschwert), und hinterlässt eine dunkel-
braune Asche, die sich in Gegensatz zur echten Seide nicht 
kräuselt sondern krümmt. Zerdrückt man die Asche, der 
echten Seide, so zerstäubt sie, die der verfälschten nicht. 
Das Seidenfabrik-Depöt von G. Henneberg (K. u. K. Hoilief.) 
Zürich verschendet gern Muster von seinen echten Seiden-
stoffen an Jedermann, und liefert einzelne Hoben und ganze 
Stücke porto- und zollfrei in's Haus. 

Az aradmegyei 

bokszegi uradalmi földbirtok 
örök áron, kedvező feltételek mellett eladó. 

A feltételek iránt értekezhetni Orosházán 

1—2 az o rosház i t a k a r é k p é n z t á r n á l . 

E l h a l t a k névsora . 

Szentesen, 1891. december :20-tól december 28-ig. 

Sipos Gergely, 2 éves, hártyás gégelob. — 
Kapas Franciska, 3 napos, születési gyengeség. — 
Ramezdorfer József, 8 napos, tüdőhurut. — Pász-
tor Franciska, 5Va éves, tüdölob. — Puskás Mihály, 
PA éves, tüdőhurut. — Nagy Lidia, 30 éves, tüdő-
hurut. — Kiss Terézia, 3 hónapos, tüdőhurut. 
— Dóci Eszter, 1 éves, tüdőhurut. — Friedman 
Johanna, 66 éves, szívbaj. — Kis-Pál Mária, 8 éves, 
tüdőlob. — Rác Lidia, 28 éves, vesebaj. — Kövér 
Lidia, 18 éves, szívbaj. — Józsa Joakhim, 3 hónapos, 
tüdőhurut. — Vass Bálint, 6 hónapos, ránggörcs. 
— Tekes Terézia, 10 hónapos, bélhurut. — Kálmán 
Lidia, 9 hónapos, tüdőhurut. Gojdár Zsuzsanna, 
21 éves, tüdővész. — Török Rozália, 60 éves, szív-
baj. — Lénárt Piroska, 3 hónapos, agybaj. — Acsi-
Kovács István, 28/* éves, vörheny. — Sotolla Fran-
ciska, 49 éves, agyszélhüdés. — Szeri József, 23 
éves, tüdővész. — Kölber József, 12 éves, hagymáz. 
— Bartha István, 5Vs éves, álhartyás gégelob. — 
Farkas Károly, 7 éves, üszkös toroklob. — Harnos 
Rozália, 39 éves, tüdőlob. — Kucora Erzsébet, 77 
éves, aggkór. — Győmőri István, 7 éves, agyhártyalob. 
— Garai-Csak János, 8 hónapos, bélhurut. — Veres 
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Anna, 56 éves, torokrák. - Vecseri Erisébet, 4 hó-
napos, tüdőhurut. — Kenyeres Mária, 3 hónapos, 
ránggörcs. — Gyarmati Imre, 42 éves, influenza. 
Tóth Sándor, 68 éve«, szivbaj. — Sipriko Sára, 79 
éves, végelgyengülés. 

Előfizetési felhívás 

MAGYAR HÍRLAP 
1892-ik évi, második évfolyamára. 

Az uj évvel mi a régiek maradunk ; lapunknak, sem 

politikai, sem társadalmi iránya nem fog változni. 

Az uj óv kezdetén ós 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 aron egyedüli céljuk. 

A szabadság hangoztatása mellett, nemcsak annak el-

nyomására törnek, hanem a független véleményt ós gondolko-

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

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

zeteket vall es hirdet. 

Az allam hatalmát első sorban nem a közjó és közérdek 

előmozdítására használják, hanem ellenfeleik megfélemlítésére, 

leigázására és megsemmisítésére. Az állam hivatalnokainak és 

tisztviselőinek munkaerejét az állam, meggyőződését a maguk 

szamára vindikálják ; őket az állam szolgáinak ós 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 

karhozatos politika áldozatául vannak kiszemelve s e küzdel-

münkben bizton és batran támaszkodunk az országnak e perc-

ben elnyomott és megfélemlített, de azért a nemzet szivében 

elenken elő közvéleményére, mely nekünk eddig is táinogatá-

sanak oly felreenthetetlen tanúbizonyságát szolgáltatta. 

A .Magyar Hirlap*~ot kitilthatják, terjesztését, megaka-

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

elvű eszmeknek, elveknek és iránynak, melynek szolgálatában 

lapunk eddig állott és a jövőben állani fog, terjedesét meg 

nem gátolhatják addig, mig e hazának szabadságszerető, a 

törvén) nek nemcsak formáit, hanem lényeget is tisztelő magyar 

iiai lesznek. 

A brutiális erőszak az abszolutizmos idejében elnyom-

hatta, leigázhatta e nemzetet, üldözőbe vehette a szabadság-

szeretetet, a független gondolkozást e haza földjén, de nem 

bírta annyira megrontani az ország polgarait, hogy annak szol-

galataba ¿lljanak. 

A nemzeti géniusz, mely a nemzet ezredéves rnultja fö-

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

polgárok megfeleinlitésen és a független gondolkodás elnyo-

másán alapul, es nem árulnak annyi meggyőződést a piaci 

vásárokon, a mennyi elegseges volna ama meggyőződés ellen-

súlyozására, a mi nem eladó. 

Hívei vagyunk és maradunk a 67-diki kiegyezési alapnak. 

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

venyes eszközökkel az államra és nemzetre előnyösebben meg-

változtatni akarjak, mint teszik ezt a függetlenségi párt és a 

48-as part, hanem azoktól, kik a nemzeti es állami önnalló-

ságról való lemondásnak kutforrasául tüntetik azt föl, s kik 

ennek tormaiban soha nem keresnek és talalnak erőt a nem-

zeti jogok megoltalmazasara, hanem mindig himet tudnak varrni 

belőle a nemzeti aspirációkról való lemondásra, mint teszik ezt 

az aulikusok es streberek. 

A sajtó es igy lapunk föladatának tekintjük a hazára, 

nemzetre karos politikának útját állani es oly irány és politika 

megvalósulására közreműködni, mely egy szabad, alkotmányos 

államban a polgári es egyeni szabadságot minden igaz és hü 

tiának biztositja. 

Lapunk egyik állandó közleménye a rendes folytatások-

ban megjelenő regény. Kiváló hazai és elsőrendű külföldi erők 

müveit közöljük. Karácsonykor kezdjük meg Csiky Gergely 

nemrég elhunyt nagy nevü irónak „A nábob" eirnü regenyét, 

mely az elhunytnak utolsó müve. Azonfcivül .A nábob kincse" 
cimen eb'y második, rendkivül érdekfeszítő angol regény köz-

léset is megkezdjük. 

A .Magyar Hirlap* előfizetési árai : 

Egész évre — — — — — 14 frt — kr. 

Hat hóra — — — — — — 7 t — , 
Három hóra — — — — — — 3 , 5 0 . 
Két hóra — — — — — — 2 , 4 0 , 
Egy hóra — — — — — — 1 , Jü , 

Egyes szám ára 4 kr. 
* 

Előfizetőinknek kedves szolgálatot vélünk tenni, nfidőn 

Gyermek Újságot 
mellékelünk lapunkhoz, hogy előfizetőink 7—15 éves gyerme-
kei ne nélkülözzék 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-
dem közlemenye, minden illusztrációja gondos megfontolás tár-
gya lesz. 

A ,Kis Világ" előfizetési ára lesz (de csakis a Magyar 
Hirlap előfizetői számára, más nem kaphatja meg e gyermek-
lapot egész évre 2 frt, felévre 1 frt, negyedévre 50 kr. 

S Z E N T E S I L A P . 

Mindazoknak, akik decemberben lépnek előfizetőink közé, 
ingyen küldjük meg a Magyar Hirlap Karácsonyi ajándékát, 
mely a maga érdekes voltában és diszes kiállításában párat-
lanul áll a magyar sajtóban, s azok, akik már most negyed 
évre szóló előfizetési összeget küldenek be, 1892. január l-ig 
ingyen kapják a lapot. 

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

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes kőzött.; 

Érvényes 1890. október 1-től. 

Szentes—Szolnok, 

P.-Tenyő 
Kengyel 
Martfű 
T.-Földvár 

156. Mám. 

¡4 ó. 43 p. éjjel, 12 6. 41 p. d. u. 

indul szentes 
Tőke , 
Kszt.-Márton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 
Kengyel 
P.-Teny* 
Szajol 
Szolnok 

5 ó 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
7 ó. 

, 7 ó. 
indul 8 ó. 

, 8 ó. 
, 9 ó. 

érk. 9 ó. 

35 p. 

34 p. 
55 p. 
16 p. 
44 p. 

55 p. 

éjjel, 12 o. 05 P- d. u. 

éjjel, 12 o. 41 P- d. u. 

d. e. 1 ó. -20 P- d. u. 

d. e. 1 ó. 52 P- d. u. 

d. e. 2 ó. 17 P- d. u. 

d. e. 4 ó. 36 P- d. u. 

d. e. 3 ó. 11 P- d. u. 

d. e. 3 ó. SÍ P- d. u. 

d. e. 3 ó. 55 P- d. u. 

d. e. 4 ó. 25 p. d. u. 

d. u. 7 ó. 46 p. éjjel. Budapestre érk. 1 ó. 

Szolnok—Szentes. 

13.-pestről indul 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 
Szolnok , 3 ó. 45 p. éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 
Szajol „ 4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 

5 ó. 11 p. éjjel, 1 6, 09 p. d. u. 
5 6. 39 p. éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 
6 ó. 08 p. d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 

Homok indul 6 ó. 20 p. d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 
Kszt.-Márton , 7 ó. 10 p. d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 
Tőke , 7 ó. 38 p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 
Szentesre érk. 8 ó. 13 p. d. e. 4 6. — p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félogyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 pere és 4 óra 55 pere 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. 

Félogyházáról Budapest felé Indul 
Személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 
röggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., szemólyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 órii 2 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 pere délután, omnibusz v. 
ó. 20 p. d. u. szemólyv, 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. 
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Z Q é c s T o e n , I - I s e r . , S i n g e r s t r a a s © 1 5 . s z . a . 

„zum goldenen Reichsapfel". 

Vért i sz t i tó labdacsok, ezelőtt általános labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggá 
megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem 
bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok altalános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen 
kitűnő háziszerböl készlet nem volna található. 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rosz 
emésztésből és székrekedesből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértólulások, aranyér, béltétlenség s hasonló 
betegsegeknel. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is, 
igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcse-
kélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán ínég a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden 
aggodalom nélkül bevehetők. 

A számtalan halairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek után 
egészzégük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitünk azon megjegyzéssel, hogy min-
denki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani. 

Schlierback, 1888. október 22-én. 

Tekintetes Űr ! 
Alulirt kéri, hogy felette hasznos es kitűnő vér-

tisztitó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék. 
Neureiter Ignác, orvos. 

Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept. hó 12-én. 

Isten^karata vott, hogy az Ön tabdacsai kezeim A m e r i k a i kÖSZVÓIiykenÖCS. ^ j o b b 
Közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megirom: En 
gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát 
sem voltam többé képes vegezni és bizonyára mar a hol-
tak közt volnék, ha az ö n csodálatára méltó labdacsai en-
gem nem mentettek volna meg Az Isten áldja meg ön t 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok 
engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint mar má-
soknak is egészségük visszanyerésére segitségül szolgáltak. 

Knific Teréz. 

Bécs-Újhely, 1887. nov. 9-én. 

Mélyeu tisztelt Ú r ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Ön-
nek 60 éves nagynéném neveben. Az illető 5 éven át szen-
vedett gyomorhurutban és vizkórságban, már életét is meg-
unta, melyről egyebkent le is mondott, midőn veletlenül 
egy dobozt kapott az Ön kitünö vértisztitó labdacsaiból s 
azoknak állandó hasznalata folytán tökéletesen kigyógyult 

Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa. 

Eichcngraberamt. Gföhl mellett, 1889. márc. 27-én. 
Tekintetes Ú r ! 

Alulírott ismetelten kór 4 csomagot az ö n való-
ban hasznos és kitűnő labdacsaiból L1 nem mulaszthatom 
legnagyobb elismeresemet kifejezni ezen labdacsok értéke 
felett es azokat, ahol csak alkalmam nyil k, a szenvedőknek 
legmelegebben fogom ajanlani Ezen hálairatom tetsztés-
szerinti hasznalásara Önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignác. 

Gotschdorft Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt 8-án 

T. U r ! 

Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsai-

ból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék- Csakis 

az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo-

morbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszabadul-

tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 

midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisz-

elettel Z w i c k l A n n a -

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-
féle, az .arany birodalmi almához" címzett gyógyszertár-
ban. Bécsben I , Singerstrasse 15. sz. a. keszittetnek va-
lódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz 
ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 
1 frt 05 krba kerül; bérmentetlen utanvételi küldésnél 1 frt 
10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg elöbbeni beküldésénei (mi legjobban 
postautalvánnyal eszközöltetik) bermentes küldessel együtt: 
1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr.; 3 csomag 
3 Irt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. 
és 10 csornai? 9 frt 20 krba kerül. 

NB. Nagy elterjedettségük következtében ezen 
labdacsok a legkülönfétébb nevek és alakok alatt utánoz-
tatnak ; ennek következtében kéretik osakis Pserhofer J -
fele vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekint-
hetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pser-
hofer J. névaláírással fekete színben ós minden egyes do-
boz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva. 

Gyors és biztos hatású, 
legjobb szer minden kösz-

vényes és csuzós bajok, u. m. gerincagy-bántalom, tag-
szaggatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, fül-
szaggatas stb. stb. ellen. 1 forint 20 kr. 

Tannnrhínin haikpnnrQ Pserhofer J.-tói. Évek óta I d l IMUUHI I IM I ld jKt JnOOS v a i a m e n a y i hajnővesztő szer 

^aközött orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy ele-
nsan kiállított nagy szelencével 2 forint. 

Á l t a h n n Q tf lnaQ7 Steudel tanártél. Ütés ós szúrás ál-Miiaianos lapasz t a l o k o z o t t s e b é k n é l ) m é r g e s daga . 
natoknál, ujjkukac, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más 
ily bajoknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 
50 kr. Bérmentve 75 kr. 

F a í n / h a ^ a m Pserhofer J.-töl. Sok év óta a fagyos ta-
i a 5 j u a i z . ö a n i g o k r a é g m i n d e n j d ü l t s e b r e > m i n t l e g . 

biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajcár. Bér-
mentve 65 kr. 

Utifünedv általánosan ismert kitűnő házi-szer hurut 
rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 üve-

gecske ára 50 krajcár. 2 üveg bérmentve 1 forint 50 kr. 

Élet-esszencia <Prá&ai csöppek), megrontott gyomor, 

rossz emésztés és mindennemű altesti 
bajok ellen kitűnő házi-szer. 1 üvegcsével 22 kr., H 

üveg 2 frt. 

Általános tisztitó-só B u l , r i c h A- w- töi Kitűnő házi-

szer a rossz emésztes minden kö-
vetkezményei. u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyo-
morhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam, Lüw e g 5 0 k r a j c á r ' e g y k i 9 ü v e g 
w 12 krajcar. 

Por a lábizzadás ellen. { ^ . j r f l K í i « 
kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit ós mint ártal-
matlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bér-
mentve 75 kr. 

a - h a l 7 Q a m Kitűnő szer golyva elles. 2 üveg 40 
a u a i ^ d l l l , k r a j c á r > bé rmentes küldéssel 65 kr. 

Helsó vapv pp-pwp í t - só k i t ü n ö gyóey«er» gyomor-
I1CIÖU Vd&y egtJbZbüg-bü h u r u t é g m i n d e n a reD-

detlen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osz-
trák lapokban hirdetett összes bel- ós külföldi gyógyszeré-
szeti különlegességek raktáron vannak és a készletben ne-
tán nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Pos-
tai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a 
pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések után 
véttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a 
küldés, ha az összeg előre b érkezik, mely esetben a posta 
költségek sokkal mérsékeltebbek. 

Golyva-

Njmata t t ginu forenci ?y»rssa<t*f*o 




