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Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed evre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr 
1 frt 25 kr. 
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S z e r k e s z t ő s é g : 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető kőzleme-
^yek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nezvt 
a iap e^y oldala U helyre van Beosztva 
E ŷ nely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

óeikiatastól Külön 30 kr. 
hiinietesek Schönfeld A. kóoyvkeresk« 

aeseoen is feivetetnet 

Bermentetlen levelek csak ismert kerek 
tői fogadtatnak el. 

Hyiltter-ben 
minden egyes sor közlese 30 kr 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 
v a s á r a a p , k e d d e n e s p é l t i k i i r « g g < 

Egyes szam ara 4 kr. 

Felelős szerkesztő ós kiadó-tulaidonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sottóafeld A. kinyv- ét papirktrttktdáséfcM. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatói. 

Aláirta. 
Idők multával, mikor ez a generatió már 

kihal, s mikor talán a köztisztesség iránt fi-
nyásabb lesz az érzék a hivatalos pályára tö-
rekvő intelligens kenyérkeresők között, egy 
romlatlan erkölcsű és elméjű ember előtt ér-
dekes kis okmányocska lesz a városi levéltár 
poros aktái között az a városi jegyzőkönyv, 
mely az 1891. dec. 30-diki városi közgyűlésről 
van dr. Mikec Ödön által megfogalmazva és 
dr. Tasnádi Antal, mint polgármester által 
aláirva, s a jegyzőkönyv hűségére nézve: 
Sima Ferenc, Burián Lajos, Szeder János és 
Novobácky Győző városi képviselők által hi-
telesítve. 

Ezen jegyzőkönyv 51 ik pontjában le van 
irva, hogy: Szentes város képviselőtestülete 
miért nem szavazta meg az 1892-ik évre szóló vá-
rosi költségvetést. Mert — úgymond a jegy-
zőkönyv, — dr. Tasnádi Antalnak polgármes-
terré történt megválasztatásával oly csorba 
üttetett a városi képviselő-testület választási 
szabadságán, melylyel szemben a képviselő-
testületnek minden alkalmat meg kell ragadni, 
hogy dr. Tasnádi Antal iránt táplált bizal-
matlanságának kifejezést adjon, s éppen azért 
veti vissza a képviselő-testület a költségvetést; 
mert oly emberben, kit nem a többség bizalma, 
hanem hivatalos erőszak helyezett a polgár-
mesteri székbe, a képviselő-testület meg nem 
bizik és rá a város anyagi ügyeinek kormány-
xásái nem bizza. 

S ezt a jegyzőkönyvet aláírja maga dr. 
Tasnádi Antal. 

Aláírja, hogy ő a képviselő-testület több-
ségének nem kell, hogy: rá a közönség a 
maga pénzének kezelését nem bizza. S ez az 
ember, ki kénytelen magáról a város nevé-
ben ilyen bizonyítványt kiállítani, azt hiszi, 
hogy polgármestere maradhat Szentesnek. 

Lehet-e az ilyen emberben egy szemernyi 
közéleti tisztesség és egy hajszálnyi szeretet 
a város iránt? 

Szahad-e azt mondanunk, hogy mi azt 
hisszük, hogy nincs egyik s e ! 

Mert lehet-e közéleti tiszteséggel csak egy 
percig is elfoglalni egy hivatalt, melyben 
a többség bizalma nélkül mozdulni se lehet? 

A száraz, rideg felelet: nem ! 

Szereti-e az az ember a várost, ki tudja, 
azt, hogy vele egy uton a városi képviselő 
testület soha nem fog haladni és éppen azért 
az ő vezetése alatt e város semmiféle köz-
alkotást létre nem hozhat? 

Egyenes felelet, hogy: n e m ! S ez az 
ember, ki maga irta alá magáról Szentes vá-
ros nevében azt az okmányt, mely hivatalo-
san jelenti ki, hogy : benne a közönség meg 

nem bizik és éppen azért rá a város egy 
árva krjának kezelését se bizza, az az ember, 
ki kénytelen ezt aláirni. azt mondja magáról, 
hogy ő Szentes város polgármestere ! 

Zsilinszkynek és Stammernek ilyen em-
ber kell ! 

Hiszen ő rájuk is megvetéssel tekint ez 
a közönség. Miért lenne hát Szentesnek olyan 
polgármestere, kit náluk többre becsülne a nép! 

így gondolkozik Zsilinszky és azt mondja, 
mikor azt a nevezetes jegyzőkönyvet elolvassa: 
ez az én szerelmes fiam, kiben nekem ked-
vem telt t 

Megyei közgyűlésből. 
— Jan. 7. 

Varmegyénk köztörvényhatósági bizottságának 
mai napon tartott küzgyülése, mely december hó 
22-éről a Tisza zajlasa miatt felhozott ürügy alatt 
halasztatott el, — a pakulicoknak a főispáni kívá-
nalomnak megfelelő számú részvétele mellett és Sima 
Ferenc jelenléte nélkül tartatott meg, ki betegsége 
miatt volt akadalyozva a megjelenésben. 

Az ülés lefolyásáról egyébként a következőket 
Írhatjuk : 

Elnök Zsilinszky főispán üdvözölvén a csaknem 
teljes számban együtt látott pakulicokat, az ülést 
pontban 10 orakor nyitotta meg. Az ülés megnyitása 
után mindenekelőtt az alispán évnegyedes jelentése 
olvastatott fel, mely egyszerűen tudomásul vétetett. 

Ezután a varmegyei közigazgatási bizottságból 
kilépő őt tag helyébe két évre ót tagnak választasa s 1892. 
évre h. tiszti ügyész kijelölese és a vármegye igazoló 
választmányanak 1892. évre megalakítása következett. 

A szavazás mind a két bizottsági tagságra 
egyszerre ejtetvén meg, eredménye az, hogy a kőz-
igazgatasi bizottságba a beadott 101 szavazat közül 
Héti Ferenc, Wimmer Karoly, Nóvák József, Szeder 
János és Keller Kajos ; az igazoló választmány tagjaivá 
pedig Szeder János, Kristó-Nagy István, Hofferi Antal, 
Albertényi Antal és Cukor Emil választattak meg, 
mig a főispán altal ez utóbbi bizottság elnökévé 
Fekete Marton, tagjaivá Nóvák József, Wimmer 
Károly és Burg Dénes neveztettek ki. 

A közigazgatasi bizottság h. tiszti ügyészéül 
dr. Matéfi'y Ferenc választatott meg, ki hivatalos es-
küjének letevése után egy kis pákulic-éljenzésben 
is részesült. 

Most következett a gyűlés egyik legfontosabb 
tárgya, a vármegyei árvaszéki elnöki állasnak válasz-
tás utján való betöltése, mely Balogh János lemon-
dása folytán üresedett meg. 

Ezen állásra Onody Géza h. elnök, Hubacsek Pál, 
Szabó József és Sarkadi-Nagy Mihály volt polgármester 
és dr. Lakos Imre pályázták. 

A kandidáló bizottság — dr. Lakos Imre 
kivételével, ki csak feltételesen pályázott az állásra s ki 
Onody Gézával szemben nem kivánta jellöltetését — 
valamennyi pályázót kijelölte. Erre névszerinti sza-
vazás rendeltetett el, melynek eredménye a következő: 
szavazott összesen 96 bizottsági tag, ebből esett Onody 
Gézára 55, Sarkadi-Nagy Mihályra 22 és Hubacsek 
Pálra 19 szavazat, s igy elnök által ónody Géza je-
lentetett ki megválasztott árvaszéki elnöknek. 

Az Onody Géza megválasztatásával üresedésbe 
jött I. árvaszéki ülnöki s h. elnöki állásra, mint egyedüli 
folyamodó, dr. Lakos Imre II. ülnök, a II. ülnök-
ségre dr. Bartha Kalman III. ülnök, a III. ülnökségre 
Zolnay Kálmán első aljegyző léptettettek elő, míg a 
Zolnay Kalman előléptetésevei üresedésbe jött első 
aljegyzői állasra elnöklő főispán Mátéffy Kálmán 
II. jegyzőt, II. jegyzővé pedig dr. Sulc Lajos tb. 
aljegyzőt helyettesitette. E ket jegyzői állas a közelebb 
tartandó közgyűlésen fog valasztas utján betöltetni. 

Ezzel a valasztások véget érvén, kezdetet vette 
a folyó ügyek targyalasa, melyek közül kiemeljük a 
következőket: 

A vármegyei törvényhatosági bizottság tagjai-
nak a népszámlálás adatai szerint s az uj nepességi 
aránynak megfelelő kngazitasa targyaban az allandó 
választmánynak az országos statisztikai hivatal adatai 
alapján készített javaslata, mely szerint minden 500 
lakos után 10 bizottsági tag valasztando, tudomásul 
vétetett. E szerint vármegyénk bizottsági tagjainak 
szama a közelebbi 10 évre 240-ben állapíttatott 
meg, s fele részben választott, fele reszben pedig 
virilís képviselőkből fog allani. (Az 1881-1891. évben 
a vármegyei törvényhatóság 196 tagból állott.) 

Tájékozás végett ideiktatjuk, hogy az uj beosz-
tás szerint Szentes városa 52, Csongrád 12, Kistelek 
4, Csany és Sövényháza együtt 6, Mindszent 14, 
Szegvar (Derekegyháza, Magocs, Fábian-Sebestyen és 

; Teéssel együtt) 6, Dorozsma 12, Horgos 4, Algyő és 
Tápé 8 bizottsági tagot választ s ugyanannyi viulis 
képviselőt küld a törvényhatoságba. 

Ezután a községi számadasok megvizsgálásánál 
1892. évben közreműködő elnökök valasztasa és a 
lóavató bizottságnak 1892. évre megalakitasa ejtetett 
meg. A közgyűlés az állandó vál. javaslatara a tavaly is 
működött elnököket és bizottságot valasztotta meg. 

A kővetkező tárgy a belügyministernek a vár-
megyénk területén mind veszedelmesebb arányokat 
öltő trachoma-járvány elfojtasa céljából kért államse-
gély tárgyaban kelt rendelete volt. A miniszter, da-
cára a közigazgatasi bizottság indokolt felterjesztésé-
nek, nemcsak hogy megtagadta a kért segélyt; de 
a bajnak allamilag leendő orvoslása elől is a leg-
ridegebben elzárkózott. A közgyűlés sajnalattal vette 
tudomásul ezt a miniszteri rendeletet, melylyel szem-
ben az allandó valasztmány javaslatahoz képest, 
ujabb felírást határozott a kormányhoz. 

A kereskedelmi ministernek a szegedi m. kir. 
államepitészeti hivatal személyi és dologi kiadásai-
hoz való hozzájárulás tárgyában kelt rendelete ol-
vastatott ezután fel, mely szerint az évi hanyadot 
1042 frt 60 krban állapította meg az 1892., 1893. 
és 1894. évi útalap terhére. Ismeretes olvasóink előtt, 
hogy ezen rendelkezéssel szemben a közigazgatási 
bizottság egyik közelebbi üléséből azon felterjesz-
téssel élt a miniszterhez, hogy miután a vármegye 
közönségé a nagy távolság miatt ezen hivatal jóté-
teményeiben vajmi keveset, vagy egyaltal n nem 
részesül, mentse fel a vármegyét a fentartasi köte-
lezettség alól. Pénzről lévén szó, a miniszter — szo-
kás szerint — ezt a kérelmet is megtagadta. A köz-
gyűlés ezen elutasító rendelettel szemben is feíirást ha-
tározott el, s pedig — különös hangsúlyozásával annak, 
hogy miután egyedül Csongrádvármegye az az ország-
ban, mely az oly fontos államépitészeti hivatalt szék-
helyén nélkülözni kénytelen — Szentes székhelylyel egy 
önálló államépitészeti hivatal felállitasa iránt, mely 
esetben a vármegye közönsége hajlandó a nevezett hí-
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vatal évi fentartási kőltségeihtz kétharmadrészben hoz-
zájárulni. — Kíváncsiak vagyunk rá, mit szól majd 
ehez a kérelemhez a kegyelmes ur? 

Az első napi ülésnek utolsó és hosszas vitát 
provokáló tárgya volt még a törvényhatósági és 
községi közlekedési úthálózat megállapítása iránti 
előterjesztés. Erről azonban majd csak a jövő szám-
ban referálunk. 

Clés vége délután 2 órakor. 

— M e l y i k a n a g y o b b n r ? Mig én Csőn-
grddvdrmegyc föszolgabirája leszek, meghajoljon előt-
tem az Ur isten is! Így beszelt mellére ütve dr. Ci-
katricis Lajos csongrádi főszolgabíró a szegény, egy-
szerű csanyi polgárok előtt, mikor ezek a községi 
képviselő-valasztás eredményének kihirdetését köve-
telték tőle. 

Mondja aztán valaki, ho?y a Zsilinszky-aera 
alatt nem emelkedett a megyei tisztikar tekintélye, 
mikor egy fiatal szolgabíró elvakult dölyfében már 
nem elégszik meg azzal, hogy az egyszerű csanyi 
polgárok megsüvegeljék, hanem, mig ö szolgabíró 
lesz, megköveteli az Ur istentől is, hogy meghajoljon 
előtte! 

Így beszélnek Zsilinszky katonái az egyszerű 
nép között s az az egyszerű polgár, mikor az üres 
pöíleszkedés ez undorát htja, keresztet vet macára 
és azt mondja: Uram bocsáss meg neki, mert nem 
tudja, mit cselekszik ! 

¿Szinte feltámad az emberben a vailasos érzés 
a megbotránkozásig, mikor leirja ezt a kis históriát; 
de leírjuk, hogy lassa a közönség, milyen egy, min-
den előerdem nélkül szokatlan polcra jutott megyei 
hivatalnok lelki szituatiója, ha magas hiva'ásaban 
e kell neki ereszkedni az egyszerű polgárok töme-
gehez, melynek — szerinte — sorsa és rendeltetése 
az, hogy egy szolgabirócska előtt alazatoskodva re-
megjen. 

Ugy esett az eset, hogy Csanyon nem a fő-
szolgabíró ur szaja ize szennt ütött ki a választás; 
mert tízszeres szótöbbseggel lettek bevalasztva a fő-
szolgabíró altai istápolt elemekkel szemben a plébá-
nos hivei, s ezt a ra, mint főszolgabiróra nézve csú-
fos kudarcot nem akarta a nép előtt kihirdetni. 
De a nép követelte, hogy a főszolgabíró hirdesse ki 
a valasztas eredmenyet. S egy polgár pláne elkiál-
totta magat a tömegből, hogy: ne áruljon itt a szolga-
biro zsakban macskat, hanem mondja meg, hogy 
kik lettek megválasztva? 

SZENTESI LAP. 
Érre dr. Cikatricis Lajos főszolgabíró kiáll és 

stentori hangon elkiálltja magat, hogy: ki merte azt 
mondani, hogy: én zsákban macskát árulok? (Mi 
merjük. Szerk.) Megkövetelem, hogy mig én e megye 
főszol-abiraja leszek, az Ur isten is meghajoljon 
előttem! 

Íme, ennyi és nem több az igénye Zsilinszky 
főszolgabirájának! 

Egy csanyi ember azt kérdezte tőlünk, mikor 
ezt a históriát elbeszélte, hogy: kérem, igaz az, hogy 
ez a mi főszoigabiránk a vármegye kegyelemkenye-
rén tanulta fal magát? 

— Hat biz', édes atyámfia, — felelenk a pol-
garnak, - olyanformán van a dolog; mert ez az 
ur, mint szegény fiu, megyei ösztöndíjon nőtt fel. 

— Akkor hat értem, — felelt emberünk s alázat-
tal meghajtotta a fejét. — Hát mit ért? 

— Hogy ez az ur miért akar nagyobb ur lenni 
még az istennél is 

— Hát miért? 
— Mert — felelt a polgár s aztán nem is 

mondott többet - a sörkéből lett tetű mindig na-
gyobbat csip! 

Hat mi sem mondunk többet! 

— Az o r s z á g g y ű l é s f e l o s z l a t á s a . 
Az 1887—9á-iki országgyűlés dec, 4-én tar-
totta utolsó ülését mind a két házban. Miud 
a két helyen bejelentették az elnökök, hogy 
ő felsége másnap, január 5-én zárja be trón-
beszéddel az országgyűlést a budai várban. 

A képviselőház ülésének elég mozgalmas 
képe volt. Képviselők és hallgatóság nagy 
számmal jelentek meg, s a honatyák élénk tár-
salgást folytattak. Még megszavazták a ház 
januári költségvetését, melyben a félévi lak-
bér (400 frt) szintén benfoglaltatik. Egyéb 
mozzanatai is voltak az ülésnek. 

Irányi Dániel még felszólalt, hogy a kú-
riai bíráskodásról szóló törvényjavaslat elin-
tézése előtt oszlatta föl a kormány az ország-
gyűlést ; ennélfogva a kormánynak becsület-
beli kötelessége szigorúan őrködni a válasz-
tások tisztasága fölött. 

Gr. Károlyi Gábor interpellált a miatt, 
hogy Székesfehérvártt a főispán a közgyűlés 
határozata dacára nem engedte meg, hogy a 
városház termében felfügeszszék Kossuth arc-
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képét. Gróf Károlyi Gábor a Kossuth képé-
nek eltiltásával szembe állította Jellasics sír-
jának megkoszorúzását s ebben az alakban 
terjeszté elő interpellációját. Gróf Szapáry 
miniszterelnök azt válaszolta, hogy az esetre 
vonatkozó iratokat még nem kapta meg. A 
miniszterelnök válaszát a többség tudomásul 
vette, az ellenzék nem. Ezután Iszákovics 
Milán terjesztett be két interpellációt a pol-
gárosított határőrvidék dominális földjeinek 
kedvezményei ügyében. 

Ezzel a napirend ki lévén merítve, kö-
vetkezett Péchy Tamás elnöknek búcsúbe-
széde, mely az ülésnek nagyérdekü mozzanata 
volt. Péchy állva mondta el búcsúbeszédét, 
s mikor áttért a saját elnöki működésének 
ecsetelésére, az ellenzék rögtön zajos éljen-
zésben tört ki. Péchy Tamás kiemelte, hogy lehet-
tek talán, a kik az ő elnöki működésével nem voL 
tak megelégedve, deőazért nyugodt lelkiismeret-
tel tekint vissza mindarra, a mit tett és viseli a 
felelősséget tetteiért. Hangoztatta, hogy a kép-
viselőháznak nincs szentebb joga, mint a szó 
lásszabadság; s ennek korlátozására vannak 
a házszabályok és vau az elnöki hatalom. 
De a korlátozás sem léphet át szerinte a szó 
lásszabadság elfojtására, még a a legszigorúbb 
eljárás mellett is, mely a parlamentben a 
rendet fen tartani van hivatva. Kiemelte Péchy 
Tamás, hogy bármily nagy izgalmak voltak 
is, soha a parlamentben semmi nem tö.tént, 
a mi két szeut dolgot érintett volna: a trónt 
és az államrendet. 

Január 5-én délelőtt 11 órakor rekesz-
tette be ő felsége az országgyűlést A trónbe-
széd meghallgatására a képviselők és főren-
dek már 10 óra után azonnal elindultak, 
díszmagyar ruhákba öltözve. A lánchíd kö-
rül, főkép pedig fent a várban, sokan nézték 
a felvonulást. A két ház tagjai közül ezúttal 
nem jelentek meg oly számosan, mint más-
kor. A képviselők jelentékeny része az ünne-
pekre már elutazott s vissza sem jöttek. Az 
udvarnál a szokásos pompából semmi sem 
hiányzott. Az uj primás először vett részt 
most zászlós uri méltóságában. A két ház 
tagjai a nagy teremben gyűltek össze. Jelen 
volt a horvát bán is. 

A „SZENTESI LAP4' TÁRCÁJA 

A szeszélyes nők. 
„Egy szép asszony, kinek szeszélye nincs, mondta 

nem regen egy ismerősöm, idővel ép oly unalmas 
lesz, mint az örök kek ég, melyen egy felhő sem 
látható." 

A tertiaknak, de különösen a jámbor férjeknek, 
bő tapasztalat jut az asszonyt szeszély vanacióiról. 
Mert az asszonyi szeszélynek sokféle árnyalata van. 
Árnyoldala meg több. 

Az asszonyi szeszély tarsadalmi kérdés, melyet 
érdemes bővebben, sót gyakran is szellőztetni. 

A nők idegrendszere az egész phisikai organis-
musban finomabb, gyöngedebb, érzekenyebb részek-
ből van alkotva, mint az erős neme es a szeszelyek, 
jobban mondva a hirtelen változó hangulat, egye-
nesen betolyasolja a vibráló idegrendszert. És ezt 
egy bizonyos tokig egesz természetesnek kell találni. 

Az asszony, kinek egykedvű, nyugodt természete 
van, a kivetelek kivételéhez tartozik, mig ellenben a 
szeszelyesek szama megszamlalhatlan nagy. 

A szép nók között talalkoznak leginkább a 
változó hangulatuak. Ezek értik, hogy miként kell 
szeszélyeikkel megigezni a fertiakat. Ez a szó, meg-
igezés, nagyon helyes kitejezes. Egy ügyes asszony, 
ha szeszelyeit a kellő időben tudja alkalmazni, a leg-
jobb hatast érheti el. 

A szeszélyes asszony olyan, mint a jó pezsgő: 
felfrissít és felvillanyoz. És ennek okáért a legelőke-
lőbb es legműveltebb férfiak kutatva keresik a heves 
ídegrendszerü nők tarsaságát. 

Sok példa van erre. Egy világfi, kit neje elha-
nyagolasa miatt barátja szemrehányásokkal halmo-
zott el, ezeket mondta: 

,Te nem vagy e reszben tapasztalt ember, 
édes barátom és azért erkölcsi kötelességemnek tar-
tom néhány felvilágosító adattal szolgálni. Én, mint 
tudod, erősen igénybe vett ember vagyok. Nemcsak 
az országházban, de a különféle bankoknál is tömér-
dek dolgom akad és midőn este, holtfáradtan haza 
megyek, hogy némi szórakozást talaljak, nőmet a 
legjobb hangulatban találom. Egy cseppet nem ha-
ragszik reám. Minden ellenmondás nélkül teljesiti 
kívánságaimat. Nagyon kedves asszony, különben 
hímez vagy olvas. Rendszeresen homlokát csókra 
nyújtja, elbeszéli szokásos házi dolgait, a melyre 
csak félfüllel, vagy sehogy sem hallgatok. 

Ez napról-napra ilyen rendes moderben folyik. 
Ha nyugodt és vidám, olyan, mint a napfény dél-
ben, ha lehangolt, hasonlit az esős időhöz, mely 
nem akar kiderülni. Ne csudálkozzál tehát, ha vál-
tozást keresek más nők társaságában. Szeretem a 
puskapor-idegzetü nőket 

Ezek a nyakába ugranak az embereknek, vagy 
szellemes szóáradattal elhalmozzák. Egyik nevezetes 
pletykát, pikantériát, a másik után beszélnek el, 
melyek érdekesebbek, mint egy politikai esemény, 
vagy egy gyermek gagyogása. Nőm egyhangú, mig 
barátnőm, különösen a kis énekesnő, sir és nevet 
egy pillanatban és mennyi kedves, bizar szeszélyei 
vannak. Meg lélegzeni sem tudok miatta. Majd ezt 
akarja, majd azt kívánja. — Ha délelőtt egy ibolya 
csokrot kér ós délután elküldöm, — a szemrehá-

nyások egész özönével fogad, hogy miért nem rózsa-
csokrot vettem. Délután vagyva-vágyik az operába 
de előadas előtt néhány perccel meggondolja magát 
és otthon marad. Soha sem tudja az ember, mi lesz 
a legközelebbi kívánsága és hogy e kívánságát egy 
futó perc alatt nem változtatja-e meg?. És mindez 
az embert izgatja, leigazza, „felvillanyozza és az 
unalmat messze kergeti." 

A szeszély a női életben nagy szerepet játszik 
és sokszor komoly eseményeknek is alapjaul szolgált. 
Az ó- és újkorban egyaránt olyan kívánságaik vol-
tak és vannak, hogy csak életveszélylyel lehet ki-
vinni. Egyik asszony rózsát kíván a sziklatetőről, 
mig a másik egy jégvirágra vágyik. Volt egy királynő, 
ki lovagját — csupa szeszélyből, — lónak használta. 

Vannak asszonyok, kik számításból szeszélye-
sek és ezek a tapasztalatlant hálóba csalják, — A 
tapasztalt férfi gyorsan tisztába jön velők. Ez ellen 
egy nagyon hasznos gyógyszer létezik. Hasonló 
fegyverrel kell harcolni. A ki a veszélyt számlálja, 
az hirtelen enged szeszélyeiből, de az igazán szeszé-
lyes nő heves, haragos és könnyebben adja jelét 
valódi indulatának. 

A szeszély és gáncs ikertestvérek, mert egyik 
a másik nélkül nem lép föl. Az ájulási roham már 
csak rokonságban áll a fentiekkel. Az okos és ügyes 
nő nem feszíti tul szeszélyeit, mert a túlfeszített 
hur pattanni szokott. És miután a férfiak imádják 
a szeszélyes nőket, melegen ajánlható, hogy szeszé-
lyeiket ne csak gyakorolják, hanem rendszeresen 
tanulják is. 

Hevesi A. 
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A jelenlevőknek tartós, élénk éljenzése 
közepette lépett ő Felsége a terembe, s le-
ülvén a trónra, kalpagját a fejére tette. A 
király jobboldalán, az első lépcsőfokon, a ma 
gyár főpohárnok, Bánfi Miklós gróf, mellette 
ő Felségének első főudvarmestere, Hoheulohe 
herceg, azután a magyar testőrkapitány és a 
lovas testőrök kapitánya foglaltak állást. Ezen 
urak előtt foglaltak állást a magyar minisz-
terek; ő Felségével szemben, közvetlenül az 
emelvény előtt, a középen a hercegprímás, 
mögötte a zászlós urak állottak. 

Szapáry Gyula gróf miniszterelnök, az 
emelvényre lépve, átnyújtotta ő felségének a 
trónbeszédet. Erre a király felolvasta a trón-
beszédet. Elhangzása után éljeuzés hangzott, 
és midőn ő Felsége a kalpagot letette és 
ugyauazon kísérettel ismét áthaladt a nagy 
termen, hogy a belső lakosztályokba vissza-
térjen, még mindig élénk éljenzés volt hall-
ható. Ezután az országgyűlés tagjai lementek 
a várkápolnába, hol fényes isteni tisztelet 
volt, melyet Vaszary hercegprímás vezetett, 
ö Felsége is megjelent. Déli 12 órakor a 
hálaadó istenitisztelet véget ért. 

— Az uj o r s z á g g y ű l é s egybe-
h i v á s a . Az uj országgyűlés február 18-án 
fog összeülni, a mint ez uz alábbi királyi 
meghívó levélből kitűnik, mely a köztörvény-
hatóságokhoz és a külön képviselőküldési jog-
gal felruházott városokhoz intéztetett: 

Mi első Ferenc József\ Isten kegyelmé-
ből ausztriai császár, Csehország királya stb. és 
Magyarország apostoli királya. 

Kedvelt híveink! 
Uralkodói kötelmeiukhez tartozván az 

ország törvényeinek hü és pontos végre-
hajtása fölött őrködni: 

Miután az 1848. évi IV-ik t.-cikk I ső 
§-a az országgyűlést évenkint Pestre egybe-
hivatni rendeli és miután számos függőben 
levő kérdés mielőbbi megoldását a nemzet 
erkölcsi és anyagi érdekei sürgősen köve-
telik : 

Minisztertanácsunk előterjesztése folytán 
elhatároztuk, hogy az ország főrendeit és 
képviselőit a folyó évi február hava 18-ik 
napján megnyitandó országgyűlésre Buda-
pest fővárosba egybehívjuk. 

Minek folytán Nektek ezennel komolyan 
meghagyjuk, hogy haladéktalanul megte-
gyétek mindazon intézkedéseket, melyek a 
törvény értelmében szükségesek arra nézve, 
hogy az 1874. évi XXXIII. t.-cikk által ren-
delt módon és számban megválasztandó 
képviselőitek a fenkitett országgyűlésen 
megjelenhessenek, s a törvényhozás műkö-
dése a mondott napon és helyen akadály-
talanul megindittathassék. 

Kikhez egyébiránt császári és királyi ke-
gyelmünkkel kegyelmesen hajlandók ma-
radván. 

Kelt Buda-Pest fővárosban, ezernyolcszáz 
kilencvenkettedik évi január hava 5-ik napján. 

Ferencz József s. k. 
Szapáry 0ryula gróf, s. k. 

Helyi és megyei hirek. 
— K é p v i s e l ő - j e l ö l t s é g : f e l a j á n l á s a . 

A tápéi választó-kerület függetlenségi és 48-as pártja 
Dorozsmán a valas4tok élénk erd klődése mellett, 
az összes községek küldötteiből közős értekezletet 
tartott s — mint ezt már lapunk niult számaban 
jeleztük — Sima Ferencet, lapunk szerkesztőjét kiál-
totta ki egyhangúlag képviselő jelöltjévé. Az érte-
kezlet Illés Antal pártelnök vezetése mellett azonnal 
egy küldöttséget bizott meg, hogy a jelöltséget a je-
löltnek felajánlják és a jelöltség elfogadására fel-
kérjék. — A küldöttség f. hó 6-án érkezett Szen-
tesre és lapunk szerkesztője előtt tolmácsolva a 
tápéi ellenzék megállapodását és felkérte a jelöltség 
elfogadására. — Lapunk szerkesztője a tápéi kerület 
ellenzéki polgárainak bizalmát melegen megköszönve, 
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kijelentette, hogy a jelöltséget elfogadja s legközelebb 
körútra indul, és pedig Kisteleken kezdve, hogy prog-
rambeszédét megtartsa. Mint mi értesülünk, ezen 
kerületben Nóvák József, az eddigi képviselő, ki kor-
mánypárti volt, nem fog fellépni, hanem Kelemen 
Béla főszolgabírót emlegetik, mint kormánypárti as-
piránst. 

— A s z e g v á r i kerületben, mint értesülünk, 
Nóvák József fog az ottani ellenzekkel szemben kor-
mánypárti programmal fellépni; de emlegetik itt még 
Lipcsei Adamot, a „Szegedi Híradó* szerkesztőjet is. 

— A z u j á r v a s z é k i e l n ö k . Balogh János 
leuiondasa folytan üresedésbe jött varmegyei arva-
széki elnöki állas a f. hó 7-eu töltetett be valasztas 
utján. Az allasra Sarkadi-Nagy Miiiaíy ±± es Huba-
csek Pal 19 szavazataval szemben, Ónody Géza első 
árvaszéki ülnök h. elnök valasztatütt meg 55 sza-
vazattal. 

— H á r o m k i r á l y o k n a p j a . A legenda 
három bölcs királyról beszel. Csillag vezette őket a 
Messiás bölcsőjehez. (Jet áldozták aranyat, tömjént 
és mirhát. A három bölcs király máig is fölemel-
kedik az idok melyebői. Vezeti okét a korszellem 
csillaga Leborulnak a Beke bölcsője előtt s áldozzák 
az aranyat, a miihokat, a uepek kincseit, mig a sötét 
háttérben a beket tenyegetö Herodes-legyverek vil-
lognak. A világ nem veszi ezt eszre; zeneszóval, 
fénnyel robog elő karneval herceg zaszloja. Amott 
köt virágot az iljusag s az öröm kelyhet ürítgetve, 
dőzsöli at a larsangot. iíi tudja, annak vegen narang 
helyeit nem az. oiuaz a^yiu dor^k-e a ieUeneies 
mementot, s a üarom bólcs király közül valamelyik 
nem veszti-e ei a koronáját V Vízkereszt napjan kü-
lönben az iden csaknem egész napon at esett az eső, 
mely a reggelre esett vékony horeieget is elmosta. 

— H a l á l o z á s . Faragó Laszlo, megyei tisz-
teletbeli aljegyző, Csongrád egyik legintelligensebb 
tiatal emberenek hozta halála üiret tegnap üozzank 
a taviro. — Faragó Laszio Zadory dorozsmai jegy-
zőnek hivataiaiol leli elmozdítana lolytaii íJoiozsuian 
volt huzauiosub íaő uta. Mont pályázott a 111. ül-
nöki allasra, s> a mull ko^gyuiesre — melyei Zsi-
linszky az elienzek gyozelmetol lelve, eliiaiasziott — 
átjött, s akkor megtazott; íníluenzaba esett és teg-
nap ejjel megualt. Egy nagy c^aiad gyaszolja iialalat. 

— E i n l e k e z t e t o . A szentesi asztalos Ujusag 
holnap, szombaton tartandó zártkörű baljaia isme-
teltén ügyelmezteljuk a tanckedveiö íljusagot. Az 
ifjúság, mint ezt mar jeleztük, minden leheiot elkö-
vet a bal sikere erdekeben, ezeiikivül igen díszes 
noi táncrenddel is log kedveskedni. 

— E g y l e t i é l e t . A csongradmegyei gazda-
sági egyesület í. evi januar lio 10-eu, azaz vasarnap 
este 7 orakor, a kavehaz nagy termtben leioivasj 
estelyt rendez. Felolvasnak: Szeder János tAz egye-
sület Lauitja, jelene es jövőjéről/ — Gyárfás De^ao 
titkár ,A joszaglakai maii) ozasiol.* Az egylet ezen 

, lelolvasason nem egyleti tagokat is szívesen lat. 
— E i ö j i e p t e t e s e k . Onody Gezanak arva-

szeki einokke történt megvalasztatasaval a varmegyei 
tisztikarban a kővetkező eloieptelesek történték: 
Első ülnök ietl dr. Lakos Imre, második uinök dr. 
Bartha kaiinan, narmadik ülnök Zoinay Kaiman; a 
ibiapan aitai pedig eiso aljegyző ve Alatefl'y nairnau, 
második aijegy<.ove dr. Sulc Lajos helyeltesitteliek. 

— A t&nitas , meiy a vörheny járvány miatt 
december ho kozepen varosunk valamennyi iskolaja-
ban beszuntetleleli, i. iio 6-an iSiuet kezdetet vette, 
miután a járvány aiabo hagyott dühöngéséivé!. 

— E g y k i s s t a t i s z t i k a . Varosunk ahat-
allomanya volt az iö^i . evben: men, ezek kö-
zül tenyesztesre alkalmas á l , 3255 kanca, 1660 
hereit, 1997 csikó, tehai összesen 7ób0 lo. — 71 db. 
bika (ezek közül tenyesztesre alkalmas 41), 1578 
tehen, 410 ökör, 534 novendek marna, vagyis össze-
sen 2593 db. szarvasmarna, — 5400 db. jun, 68 
kecske es 7500 db. sertes. 

— V á l a s z t á s o k é s a z a d ó v é g r e h a j t á s , 
Hogy illik ez össze: azt a szabadelvű kipróbált po-
litika tudja, — irja a „Szegedi Napló-. Mar az igaz, hogy 
azok a szabadelvű fejek, melyek most a központ-
ban a választások izgalmaitól lőnek, politikusok kos-
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féle irányban. Ki meri azt állítani, hogy az adófi-
zető polgárokat örökösen zaklatják ebben a szegény 
országban? Lám, most is micsoda atyai jóindulatot 
tanúsít a kormány a pénzügyminiszterrel az adózó 
és valasztó polgárokkal szemben. Eddig csak aratás 
idejére adtak a népnek 6 heti exekuciómentes pi-
henést. Az idén ilyen téli pihenőd is lesz te boldog 
adófizető és választó. Már, mint biztos forrásból 
halljuk, leerkezett az összes vidéki adóhivatalokhoz 
a megindítóan atyai rendelet, hogy szüneteljen az 
adóexekució januar közepétől február végéig 
Ne járjon a vegrehajtó e nehéz téli időn 
senkinek a tanyajara, portájára, némuljon el 
a dob szerte az orszagban, adassék az adófizető 
népnek bekesseg, meg ne haragitsa őket semmiféle 
adóintő cédula, mig a képviselőválasztási mozgalmal-
mak tartanak s a választasok megejtetnek. Mert cso-
dalatos, hogy a választási mozgalmak és halasztások 
éppen abba a hat hétbe esnek, ami a népnek pihe-
nőül rendeltetik. Hanem aztan majd helyrepótoljak 
rajtad te, most 6 hétig becézett adófizető voks. 

— A p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g fölkérte a 
hatóságot, hogy jelentse be azon adótisztek es vég-
rehajtók neveit, akik a mult évben az adobehajtasok 
körül sikerrel fáradoztak. Az illetők reszére a pénz-
ügyigazgatás jutalmat akar kieszközölni a pénzügy-
minisztériumnál 

Hazánk és a főváros, 
G r a e í f E d e , nyugalmazott lovassági tá-

bornok, a honvedparaucsnoksag volt adiatusa s fő-
rendiházi tag, meghalt Budapesten jan. 4-ikén, alig 
pár órai betegség utan, élete 74-dik evében. Sok 
éven át működött József főherceg oldalan mint ad-
latus. 

Szerkesz tő i üzenet . 

Annak a 48 -asnak Csongrádon. 
Ön azt kérdi, hogy helyes dolog-e egy 48-as 
embernek egy nemzeti párti jelöltet támo-
gatni? S e lapok szerkesztője nem tett volna-e 
helyesebbet, ha azon van, hogy Hock János 
helyett egy elvhü 48 as jelöltet segített volna 
győzelemre? — Ezen kérdesére a válaszunk 
az, hogy e lapok szerkesztője, mint 48-as 
elvű ember, ha azt látta volna, hogy Cson-
grádon Szivákot egy 48-as jelölttel meglehet 
buktatni, akkor kétségtelenül oda működött 
volna, hogy egy ilyen elvű jelöltet léptesse-
nek tel a csongrádiak. — Ezt persze kérjük 
ugy venni, hogy ha a csongrádi ellenzéki 
választókra ez irányban befolyást bir gyako-
rolni lapunk szerkesztője. — A csongrádi ál-
lapotokat azonban mi ugy ismerjük, hogy ott 
csak paktum utján lehet Szivákot megbuk-
tatni. — S ezen paktum igen szerencsés 
eredménye az, hogy Hock Jánost, a nem 
zeti pártit léptették fel. Már most, ha a cson-
grádiak azon véleményben vannak, mint mi 
is voltunk, hogy ott alkalmasabb jelöltet, mint 
Hockot. még lámpással sem lehetne találni: 
szeretnénk tudni, hogy lapunk szerkesztője, 
mint ellenzéki ember, nem járt-e el nagyon 
is helyesen, mikor Hock mellett szóval és 
tollal egyformán síkra szállt? Hiszen lapunk 
szerkesztőjének nem az a célja, de a cson-
grádiaknak se az, hogy minden áron ellen-
zéki jelöltet állítsanak fel, hanem a cél az, 
hogy Szivákot megbuktassák, s ha ezt a célt 
biztosabban el lehet érni Hock Jánossal, a 
nemzeti pártival, mint egy 48-assal, akkor 
a józan politika azt parancsolja, hogy egész 
erővel Hock mellett kell állást foglalni elv-
külömbség nélkül minden ellenzékinek. Mert 
a fő, hogy Szivák bukják, s ehez azt az esz-
közt kell választani, mely erre legalkalma-
sabb. — Éppen ilyen kerületekre van a nem-
zeti párt és 48-as párt között azon frigy, 
hogy ott, ahol függetlenségi és 48-as pártit 
könnyebb keresztül vinni, ott ilyent, a hol 
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egy nemzeti pártival könnyebb a győzelem, 
ott nemzeti pártival megy az ellenzék közös 
szövetséggel a harcba. — Ezt teszik most 
Csongrádon. S ön is okosan teszi, ha nem 
hallgat az ámitókra! 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Ervenyes 1890. október 1-töl. 

Szentes-Szolnok, 

SZENTESI LAV. 

>zentes indul 
Tőke , 
Ksxt.-Márton , 
P.-Homok , 
T.-KöldYár , 
Martfű , 
kengyel indul 
l'.-Tenyö , 
Sxajol , 
Szolnok órk. 
Budapestre érk 

5 ó. 35 p. 
6 ó. 11 p. 
6 ó. 51 p 
7 ó. á3 p. d. e. 
7 ó. 41 p. d. e. 
7 ó. 59 p. 
8 ó. 34 p. 
8 ó. 55 p. 
9 ó. 16 p. 
9 ó. 44 p. 
1 ó. 55 p. 

éjjel, 12 o. 05 
éjjel, 11 o. 41 
d. e. 1 ó. Í0 

1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
7 

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

ó. 52 
ó. 17 
ó. 36 
ó. 11 
ó. 31 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

ó. 55 p. d. u. 
ó. 25 p. d. u. 
ó. 45 p. éjjel. 

Szolnok -Szentes. 

B.-pestről indul 9 ó. 40 p. 
Szolnok 
Szajol 
P.-Tenyö 
Kengyel 
Martfű 
T.-Földvár 
Homok indul 6 
Kszt.-Martén , 7 
Tőke , 7 
Szentesre érk. 8 

ó. 15 p. 
ó. 47 p. 

éjjel, 8 
3 ó. 45 p. éjjel, 11 
4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 p, 
4 ó. 43 p. éjjel, 12 6. 41 p. 
5 ó. 11 p. éjjel, 
5 ó. 39 p. éjjel. 
6 ó. 08 p. d. e. 

é. 20 p. d. e. 
é. 10 p. d. e. 
ó. 38 p. d. e. 
ó. 13 p. d. e. 

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

1 ó, 09 "p. d. u. 
1 o. 36 p. d. u. 
2 ó. 03 p. d. u. 
2 ó. 15 p. d. u. 
2 ó. 52 d. d. u. 
3 ó. 25 p. d. u. 

— p. d. u. 4 ó. 

A Csongrád — félegyházi h. ó. vasút menetrendje. 

Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Félegyházáról Budapest felé indul 

Személyvonat 3 óra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 
re&tfel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. e-

Budapestről Félegyháza felé indul : 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 2 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibusz v. 
ó. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9 ó. 30 p. éjjel. 

Csongrád—Félegyháza 

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

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 év kezdeten 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 inögé rejtőznek 
azok, kiknek a hatalom megtartása minden áron egyedüli céljuk. 

A szabadság hangoztatása mellett, nemcsak annak el-
nyomására törnek, hanem a független véleményt és gondolko-
zást a nemzetből ki 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 használják, hanem ellenfeleik megfélemlítésére, 
leigázására és inegsemmisitesére. Ar. 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 ininben sorában 
minden szavában. 

A megfelemlitéssel szemben a felbátoritást, a hivatalos 
üldözéssel szemben a sajtó védelmét nyújtjuk azoknak, kik e 
kárhozatos politika áldozatául vannak kiszemelve s e küzdel-
münkben bizton és bátran támaszkodunk az országnak e perc-
ben elnyomott és megfélemlitett, de azért a nemzet szivében 
élénkén 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 szolgálatában 
lapunk eddig állott és a jövőben állani fog, terjedését ineg 
nem gátolhatják addig, mig e hazának szabadságszerető, a 
törvénynek nemcsak formait, hanem lényegét is tisztelő magyar 
tiai lesznek. 

A brutiális erőszak az abszolutizmos idejében elnyom-
hatta, ieigazhatta e nemzetet, üldözőbe vehette a szabadság-
szeretetet, a független gondolkozást e haza földjén, de nem 
birta annyira megrontani az ország polgárait, hogy annak szol-
gálatába álljanak. 

A nemzeti géniusz, mely a nemzet ezredéves múltja fö-
lött őrködött, tovább fog élni, mint az az erőszak, mely a 
polgárok megfelemütésén 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 féltjük, kik törvényes uton és tör 

4. szám. 

vényes eszközökkel az államra és nemzetre előnyösebben meg-
váltóztatni 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 megoltalmazasára, hanem mindig himet 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 Gergely 
nemrég elhunyt nagy nevü irónak „A nábob" cimü regényét, 
mely az elhunytnak utolsó müve. Azonkívül ,A nábob kincse" 
címen e^y második, rendkívül érdekfeszítő angol regény köz-
lését is megkezdjük. 

A „Magyar Hírlap" előfizetési árai: 
Egész évre — — — — - — 14 frt — kr. 
Hat hóra — _ _ _ — — 7 , - , 
Három hóra — — — — — — 3 , 5 0 , 
Két hóra — — — — — — 2 . 4 0 , 
Egy hóra — — — — — — 1 , 20 , 

Egyes szám ára 4 kr. # 
Előfizetőinknek kedves szolgálatot vélünk tenni, midőn 

G y e r m e k Ú j s á g o t 
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 pénteken 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 előfizetői számára, más nem kaphatja meg e gyermek-
lapot egész évre 2 frt, felévre 1 frt, negyedévre 50 kr. 

Mindazoknak, akik decemberben lépnek előfizetőink közé' 
ingyen küldjük meg a Magyar Uirlap Karácsonyi ajándékát-
mely a maga érdekes voltaban és díszes kiállításában párap 
lanul áll a magyar sajtóban, s azok, akik már most negyegt 
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. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, város 
és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hirlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

g y o r s , p o n t o s , Íz léses és j u t á n y o s á r o n . 

Ugyanitt a 

I N T I L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár husmonegyedik év i f o l y a m á b a lépet t , — e lőf ize tések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

8 * c N j c n u í i t 1 »-ras Fsrennf f y « r t * i j t 4 j á n 




