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Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szentes, 1892. május 5-en. 
Törvénytelenség törvénytelenségre hal-

mozódik. 
Tasnádi nem tagadhatja meg magát; 

hiszen törvénytelenség utján jutott a polgár-
mesteri székbe. Törvénytelen alispáni határo-
zattal foglalta el hivatalát. Nem csoda tehát, 
ha törvénytelenül összehitt városi képviselő-
testülettel kiván becsempészni oly határoza-
tokat, minőket a törvényes, 1892 évi képviselői 
névjegyzékben foglalt városi képviselők soha-
sem szavaznának meg. 

De ezúttal nem sikerült a merénylet, mert 
mult számunk vezércikkében felhivtuk a köz-
figyelmet azon méltatlan játékra, mely a kép-
viselőtestület törvényes többsége ellen célba 
vétetett. 

Lapunk évek óta tölti be az éber előőrs 
hivatalát és ez alkalommal is mi jelentettük 
ki nyiltan és leplezetlenül, hogy a mult keddre 
összehitt közgyűlés már februárban megálla-
pította a virilisek folyó évre érvényes név-
jegyzékét és ennélfogva a közgyűlést az uj 
névjegyzék alapján kellett volna egybehivni. 
Azon körülmény, hogy a névjegyzék ellen egy 
adófizető saját érdekéből felebbezéssel élt és 
ezen felebbezés a megyei közigazgatási bizott-
ság által nem lett még elintézve, nem lehet 
hátránynyal 99 legtöbb adót fizető jogainak 
érvényesülésére. 

Ezen álláspontunknak adott kifejezést 
lapunk szerkesztője a városi közgyűlésen, 
melylyel szemben dr. Csató Zsigmond, megyei 
főjegyző kisérlette meg vitatni azt, hogy a 
polgármester helyesen hivta össze a közgyű-
lést a régi névjegyzék alapján, mert mind-
addig, mig a felettes hatóság az uj névjegy-
zéket jóvá nem hagyja, a képviselőtestület 
tagjait az előző évi virilisek képezik. 

Valóban, szép theoria egy alispánjelölt-
től! Méltó volna dr. Csató ur mesterére, a 
nagy Stammerra, kinek Bach-huszári érdemeit 
nem rég iktatta jegyzőkönyvbe és jutalmazta 
nyugdíjjal a megye közönségének fejbólintó 
többsége. Hiszen, akkor csak fogni kell vala-
kit, aki a névjegyzéket felebbezi és a felsőbb 
hatóság akár decemberig elhúzhatja az uj 
névjegyzék jóváhagyását, mikor már a leg-
újabb névjegyzék is készülőben van! 

Ne higyje senki, hogy tulozunk! Hiszen 
ma májusban vagyunk és a legtöbb adót fi-
zetők névsora még nem jogérvényes! Hol van 
megirva, hogy a vármegyei kormányzattól 
tapasztalt jó akarattal október, vagy novem-
ber előtt el lesz intézve az ellene beadót* 
felebbezés ? 

Ismerjük jól a megyei irányzatot és tud-
juk, hogy ott gyors elintézésre csakis azon 

ügyek számithatnak, melyeknek sürgős lebo-
nyolítását a hatalom érdeke kívánja. Szentes 
város érdeke a legutolsó, az várhat ügyeinek 
elintézésére, mig csak belé nem fárad! 

De ha kebelbeli emberek ügyéről van szó, 
akkor mozgósítva van minden ember; a jegyző 
elintézi, az irnok sietve másolja, a főispán lesi, 
hogy aláírhassa s a hajdú sietve hordja szét! 

Vagy talán nincs igazunk? 
Tessék az alispáni állás betöltésére vo-

natkozó hirdetményt mai lapunkban elolvasni! 
Az alispáni állás még meg sem üresedett; 

mert a Stammer Sándor alispán lemondását 
elfogadó közgyűlési határozat még nem jogerős 
és máris pályázat hirdettetik ugy az alispáni, 
mint az esetlegesen megüresülő főjegyzői 
állásokra — csak ugy kutyafuttában. 

A pályázók adják be kérvényeiket május 
21-éig; az állás betöltése iránt az alispánt 
nyugdíjazó határozat jogerőre emelkedése után 
fog intézkedés tétetni! 

Valóban, nevetségesnek tűnnék fel e fő-
ispáni sietség, ha ki nem látszanék belőle a 
lóláb! Miért ily rövid határidőt tűzni a pá-
lyázatokra, ha a választás megtarthatásának 
kilátását még a messzi távol ködös homálya fedi? 

A sietség nem egyébért van, minthogy 
az ellenzéknek idő sem engedtessék egy alis-
pánjelölt személyében megállapodásra juthatni, 
hogy aztán Zsilinszky megcsinálhassa az ő 
Csatóját alispánnak ugy, ahogy Stammer 
megtette Tasnádit polgármesternek. 

De mi résen voltunk és résen leszünk! 
És kétszer egy sütetből nem tálalnak Csongrád-
vármegye közönségének. 

A törvénytelenségek láncolatának vége 
lesz és vége egyúttal azok politikai szereplé-
sének is, kiknek neve a törvénytelenségek so-
rozatához fűződik. 

De erről jövőre. © 

Az uj református papság. 
i . 

Nemes és áldozatkész elhatározása van 
a helybeli református híveknek, kik a város 
lakosságának csaknem tizenkilencezer lelkét 
magukénak vallhatják; s ezen elhatározás az, 
hogy a helybeli főgymnasiumi és polgári le-
ányiskolái vallás tanításra és a csongrádi, szeg-
vári, mindszenti, mágocsi, derekegyházi lelki-
pásztori funktiók rendszeres végzésére egy 
külön vallástanári, — illetve papi állást rend-
szeresítenek. A református egyháztanácsban 
már ez elvileg keresztül is ment; — csupán 
a módozatok megállapítása van még — tu-
domásunk szerint — hátra; és a „nervus 
rerum gerendarum/ — a mi a mai reális 
világban szintén nem az utolsó kérdések közé 
tartozik. 

Megengedi ngos szerkesztő ur, hogy ezen 

fontos kérdéshez, már az e tárgyban tartandó 
egyháztanácsi gyűlés előtt hozzászóljak, azon 
egyterű oio^/öiert ezen kérdés és annak 
helyes eli»*é^se városunk lakosságának több-
ségét nemcsak hitéleti; de egyéb és külö-
nösen anyagi szempontból is igen közelről 
érdekelvén; mondhatnám közkérdést, közérdekű 
ügyet képez, mely — felfogásom szerint — tel-
jes mértékben jogosultsággal bir arra nézve, 
hogy a helyi sajtó utján érdemileg tárgyal -
tassék. 

A dolog ugy áll, hogy az egyházmegye 
megkeresése folytán az ősi szentesi reformá 
tus egyház régi nemes hagyományai és ebből 
folyó nobilis kötelmei alapján, magára vál-
lalta azt, hogy a Csongrádon, Szegváron, 
Mindszenten, Mágocson, Derekegyházán — 
egyszóval a környéken levő helységekben 
elszórtan létező református hiveket szárnyai 
alá gyűjti és azoknak, mint leány-egyházak-
nak (filiáknak) áldozattal is gondját viseli. 

Igaz, hogy ez idáig a helybeli reformá-
tus egyháznak jóformán semmi áldozatába 
sem került; — mert az áldozatot tulajdon-
képen papjaink és lelkes kántoraink hozták 
meg; kik — noha funktióit tekintetében hi-
ványuk csak Szentesre szól — nem vonakod-
tak soha azt a nobile oíficiumot teljesíteni, 
hogy egyházi és illetve vallás-szertartási dol-
gokban a fennebb emiitett községek református 
hiveit alkalmilag ellássák. Alig ismerünk ki-
vételt ; sőt azt hisszük, hogy annak eredő oka 
is csak sajnos félreértes, nem pedig a kántor 
durva mulasztása és fegyelmi eljárást maga 
után vonó alszerü renitenciája lehetett. 

Kétségtelen azonban, hogy most, ha ezen 
filiális papság kapcsolatosan a főgymnásiumi 
és polgári leány iskolai tanári állással akár 
ideiglenesen, akár véglegesen rendszeresítést 
nyer : az egészen uj helyzetet és uj viszonyo-
kat teremt, ugy a helybeli egyházkormány-
zat tekintetéből, mint a vidéki hivek egyházi 
adózására nézve; nemkülönben a helybeli 
református anya-egyház fentartási hozzájáru-
lására nézve is. 

Az mindenesetre helyes tervezet, hogy 
a kérdéses filiális papság és a helybeli fő-
gymnásiumi és leány-iskolai vallás-tanárság 
egy személyben, egy kézben öszpontosittatik. 
Helyes hitéleti, vallás-erkölcsi, egységességi 
és gazdasági szempontból. Hogy ez utóbbira 
már itt reflektáljunk : csak azért az egyért 
is, hogy most két vallás-tanár van, — egy 
a főgymnáziumban, — másik a polgári leány-
iskolában, s igy külön-külön fizetve, a kettő 
kap olyan tiszteletdijat, mely — az ügy egy kéz-
ben összeolvadva — sokkal kevesebbet igé-
nyelne. 

De ez elmaradhatlan is. — A két inté-
zetben a református vallás-oktatásnak egy 
kézben kell egyesittetnie s ugyanezen kézbe 
kell letenni a filiális papság mandátumát is. 
— Csakis az lehet a helyes megoldás; 
mely nélkül a helyzet csak bonyolulatot szen-
vedne 

Ha egyszer a szentesi református egyház 
a filiák gondozását elvállalta: ki nem térhet 
az elől, hogy ebből folyó kötelezettségének is 

teleget tegyen, ugy, a mint az hozzá illő és 
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általános egyházi szempontból méltó és hogy 
még azon felül is törvényes kötelezettségét 
teljesítse. 

Egy azonban ,sine qua non*, vagyis 
magyarán szólva: elengedhetetlen, hogy a 
szentesi ősi református anyaegyház fentartsa 
a maga jogát és suprematióját a már felso-
rolt filiális egyházközségek, illetőleg az ott 
lévő református hivek és a helybeli hitokta-
tás felett; — de csakis oly értelemben, hogy 
mig egy oldalról elvállalt kötelezettségét és „no-
bile officiumát* — ősi erényének megfelelőleg 
— teljesiti, más oldalról kifogásolhatatlanul 
eleget tegyen azon tartozásának, mely, mint 
anyaegyházat, vallás-életi és átalános egyházi 
szempontból, régi múltjából folyólag és a jö-
vőre vonatkozólag, kötelezte és elbocsátha-
tatlanul kötelezi. 

Igenis, a mi egyházunknak első sorban 
arról kell gondoskodni ezen Védéssel szem-
ben, hogy mint anyaegyház — ha-már egy-
szer a üliák fentartásának kötelezettségét ma-
gunkra vállaltuk — jogosult supremátiónkat 
egyházkormányzati és pasztoralis tekintetből 
teljes mértékben fenntartsuk; vagyis: a mi 
presbyteriumunk tagjai és a mi papjaink 
legyenek főnökök és irányadók, különösen a 
tiliális egyházak vezetése tekintetéből. — Más 
oldalról pedig a helybeli református egyház 
ezen állásnak fenntartásához akár ideiglene-
sitése, akár végleges rendszeresítése esetén 
csakis annyival járuljon anyagilag hozzá, 
amennyivel adott körülményei közt azt teheti 
és ennélfogva semmiesetre ne mulassza el 
az esperesnek, egyházmegyének, püspöknek, 
supenntendentiónak, sőt a konventnek — 
különösen a domesztikai aJapból leendő — 
támogatását a legmelegebben kikérni. 

Ez a kérdés nem lokális kérdés, legke-
vésbé a szentesi ev. ref. egyházra az (mert 
erre nézve legföljebb erkölcsi tekintetből bir 
a kérdés nyomatékkal), éppoly kevéssé kérdés 
a környékbeli községekben szétszórt reformá-
tus hívekre nézve, — hanem fontos kérdés 
általános és egyetemes református egyházi és 
vallási szempontból. 

Kálvinista. 

Eljárás a fertőző kórok körül. 
A városunkban uralkodo járványos betegsé-

gekre való tekintettel s annak meggatlasa céljából, 
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Egy fiatal asszonynak. 

— Töredék — 
— Pusztulunk, fogyunk! 
Igy sohajtott föl egy szeretetreméltó, kedves 

leányka, amint az ablaka előtt robogó diszes kocsi-
sorra tekintett, mely gyermekkori játszótársnőjét, 
mint boldog menyasszonyt, repité uj otthonába. Én 
e sóhaj- s a kísérő hamiskás mosolyból elég bátor 
voltam azt magyarázni ki, mennyire íölérzi s áhitja 
is talan az én kis baratnőm az irigjelt játszótárs 
boldogságát. 

— .Pusztulunk, fogyunk!« — S aztán mily 
édes, mi boldogító: pusztítani, fogyasztani á lányok 
sorát, számát . . . 

Kegyed, asszonyom — hisz kegyed volt az az 
ábrándos, szeretetreméltó leányka! — jónak látta 
ellenmondani nekem . . . . Kétszer ujult a hold — 
s boldog menyasszony volt kegyed is. 

boldog s elégedett! Nem kérdem. Nem szabad 
s nem is keli kérdenem. Nem mondja-e kegyed mo-
solygó szeme, nyilt arca, derült homloka?! Eszem, 
ez arc, e homlok nyitott könyv: a boldogság nyitott 
könyve. Nyitott a beirott könyv, átszőve ezeregyéj 
tündérregéivel. 

S mégis, mintha a tündérregék fátyolképein 
keresztül egy üres lap halványlanék felém . . . De 
hisz e szem, ez arc, e homlok nem h a z u d h a t . . . ön 
boldog. 8 én e tudatból merítem a jogot: beírni 
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a fenti cim alatt a következő ismertetés van sajtó 
alatt s fog közelebb minden egyes családfőnek 
megkűldetni: 

Fertőző kórok minda/.on betegségek, melyek a 
beteggel való közvetlen, vagy közvetett érintkezés 
által mis egyénben hasonló betegséget idéznek elő. 

A fertőző kórok egyatalában igen súlyos beteg-
séget képeznek; legkönnyebben fertőztetnek meg a 
gyermekek és azok, ellentálló képességük csekély lévén, 
a ragálynak többnyire áldozatai is lesznek. 

A fertőző kórok terjedése a betegek elkülönítése, 
a fertőző anyaggal telitett tárgyak és lakhelyek fer-
tőztelenitése által érthető el. A törvény a ragályos 
betegségben szenvedők elkülönítésére és fertőzteleni-
tésére nézve igen szigorúan intézkedik és a mulasztók 
az 1879: 40. t.-c. 99. §. alapján 300 frtig terjedő 
birsággal büntettetnek, teljes siker azonban csak azon 
esetben várható, ha a közönség a hatóságot készsé-
gesen és jóindulattal támogatja és intézkedéseit ponto-
san teljesiti. 

Minden, a városban vagy annak határában, a 
tanyák kőzött előforduló fertőző kór a kapitányi hi-
vatalnak azonnal bejelentendő. 

A bejelentést megtenni az 1876. XIV. t.-c. 80. 
§. értelmében kötelesek : a szülők vagy gyámok, az 
orvosok, bábák és tanítók. Fertőző kórok : a himlő. 
kanyaró, vörheny, roncsoló toroklob, hártyás gégelob, 
hökhurut (szamárhurut), hagymáz, vérhas, cholera és 
trachoma. 

A laikus, azaz a ki nem orvos, a fertőző kórokat 
kezdetben felismerni nem képes ; azért, midőn gyanús 
tünetek jelentkeznek, t. i. ha a beteg lázban, torok-
fájásban, nehéz nyelésben vagy köhögésben szenved, 
azonnal orvost kell hivni, s addig is, mig az a betegség 
természetét megállapítja, a beteget az egészségestől 
lehetőleg jól elkülönítve, jól kiszellőztetett szobában 
kell elhelyezni. 

Ha az orvos által a kór ragályossága megálla-
pittatott, a kór terjedésének meggátlása véget, a beteg 
egészen elkülönítendő és a látogatók távol tartandók. 
E végből minden lakás kapujára, hol fertőző kórban 
szenvedő beteg van, a hatóság egy, vörös kereszttel 
jelzett figyelmeztetést függeszt kik, és mindazok, ki 
ily beteghez látogatókat bocsátanak, valamint a lato-
satok is, szigorú büntetéssel sújtatnak. 

A beteg által, a betegség kitörése előtt legutóbb 
viselt ruhákon kivül csak a legszükségesebb tárgyak 
hagyassanak meg a kórszobában; a beteg által 
használt evő és ivóeszközök, ruhák, fehér- és ágy-
neműek inasok által ne használtassanak. 

Minden, a beteg által használt fehér-, ágynemű 
és egyéb, mosásra alkalmas ruhák, a nélkül, hogy 
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előbb kirázattatnának vagy kiporoltatnának, még a 
kórszobáoan, egy, kálíszappanlugot tartalmázó (20 
gramm veendő 10 liter vizre) edénybe teendők és 
ezen edényben szállitandók a mosóhelyiségbe. 

A mosásra nem alkalmas ruhák egy, 5% carbol-
savval jól megnedvesített kefével tisztitandók ki (5% 
carbo'sav, 100 rész viz és 5 carbolsav.) 

A beteg szükségét a szobában végezze; az 
ürülékek és nyáladékok egy 5% carbolsavat tartal-
mazó edényben veendők fel és azonnal az árnyék-
székbe üritendők anélkül, hogy az ülőhelyek bemocs-
koltatnának ; ha ez mégis megtörténnék, az ülőhelyek 
lúgos vízzel surolandók meg. 

A kórszoba netaláni rosz szaga ellen nem füs-
tölés, hanem kellő szellőztetés alkalmazandó és mind-
azon tárgyak, melyektől a rosz szag terjed, a szobából 
eltávolitandók. 

Ételeket a kórszobában tartani nem szabad, a 
beteggel érintkező személyek a kórszobában való evést 
és ivást kerüljék és onnan való távozásukkor mosa-
kodjanak meg, ruháikat pedig 5% carbolsavval ned-
vesített kefével kell megtisztitaniok. 

A felgyógyult beteg az orvos által meghatározan-
dó időben fürösztessék meg és tiszta ruhaneművel 
láttassék el. A kórszobában használt ruhái pedig, 
ha mosásra alkalmasak, n már emiitett lúgos vízben, 
vagy 5% carbolvízben való beáztass utánkimosandók, 
a mosásra nem alkalmasak pedig 5% calborsavval 
nedvesített kefével tisztitandók ki. 

Ha a fertőző kórban szenvedő beteg meghal, 
a hulla egy 5°/o, carbolsavba mártott lepedővel beta-
karva, egy tökéletesen elkülönített helyiségben, minden 
látogató szigorú távoltartásával helyezendő el, és 
lehetőleg gyorsan temetendő el. 

Az elhalt által használt ruhák, ágy- és fehér-
nemüek a már fentebb leirt módon fertőzteleniten-
dők és a helyiség, melyben a beteg, vagy hulla elhe-
lyezve volt, alaposan kitisztítandó. És pedig a padlatot 
5% carbolsavval jól meg kell locsolni és tisztára fel-
súrolni, a bútorokat 5o/o carbolsavval nedvesített 
ruhával és kefével jól meg kell tisztítani és a fala-
kat kétszeresen bemeszelni. Á szalma és egyéb ér-
téktelen tárgyak elégetendők. 

Hullát a vidékről, vagy a tanyáról a városi 
lakhazakba hozni nem szabad, hanem a i mindaddig, 
míg az orvos meg nem vizsgálta, a városi hullaházban 
helyezendő el. 

A tanyákról behozott, fertőző kórban elhaltak 
mindenkor a városi hullaházból temettetnek el ; a 
nem ragályos kórban elhaltak pedig orvosi engedély-
lyel a háztól is eltemethetők. 

A fertőző kórokhoz tartoznak még a fent elő-

azt az üres lapot — nem tündérmesével, csak pár 
egyszerű gondolattal — abból a csodálatos khaoszból, 
mit ugy neveznek: világ; mit ugy neveznek: é le t ! 

* 

Kegyed szerette az ábrándokat, mint lány és 
tudom, ma is szereti, mint fiatal, irigyelt asszony* 
Hát csoda-e ez? A nő a vágyak s ábrándok gyermeke' 
tündéries szinben látja az életet s annak nyilvánu-
lasait. A női szív megteremti jövőjét képzelraében, 
merészen. Merészen a magasra szárnyalőn, a mint 
a költö fantáziája sem képes. Arany álmokat sző, 
légvárakat alkot s nem fél a csalódástól. 

Ez a közös tulajdona az ifjúságnak, de még 
inkább a nőknek. 

Boldog ifjúság, mely nem gondol csalódásra! 
Boldog sziv, mely ment marad fagyasztó lehétől! 
Hisz a csalódás az első napvilággal veszi kezdeté t . . . 
Tündérvilág, fényes álmok, ábránd és boldogság 
megsemmisítő, zord hatalmát uralják. Ki elevenebb, 
bizalmat hord gyermeteg lelkében, kinek fellengzőbb 
reményei vannak: legtöbbször csalódik. 

És kegyed szép lelkének épen a csapongó vá-
gyaktól ment, nemes ábránd, küzdés nagyobb esz-
ményiség után, ifjúi hév, odaadás és tiszta szerelem 
alkotják jellegző vonásait . . . S tán — kit a lány 
őnfeledtségben ringó, ábrándos lelke alkotott magá-
nak: azt az ideált nem ölelhetik az asszony karjai, 
azt az ideált hiába keresik epedő szemei?! S innen 
amaz üres lap a boldogság beirott könyvében 
A kegyed szeme, arca, homloka — e nyitott, szép 
könyv — talán Heine szerelmi költészetéhez hasonló, 

melyet reflexió és csalódás teremt s mégis könnyen 
elhiteti képzelmünkkel boldogságát. 

íme, a boldogságról beszélek; holott talán gú-
nyolódást talál abban kegyed is, mint sokan, ha 
őket a boldogságról kérdezzük. Igazán, nehezebb 
tételt ennél az élet nem állit elénk. A boldogság 
viszonyos fogalom, s bárki tagadja, én elismerem 
jogosultságát. Sokan azért boldogok, mert szeretnek; 
mások boldogok kincseik miatt; legtöbben, mert van, 
mit enniök és inniok. íme, mily kevés kívántatik a 
boldogsághoz, s mégis mily sokan panaszkodnak, 
hogy ők boldogtalanok . . . Kegyed nem osztja né-
zetemet s igaztalannak tart ítéletemben. Legyen; 
beismerem, hogy viszonylagos meghatározását adtam 
a boldogságnak . . . , melynek teljességéhez még 
sok, igen sok szükséges; de viszont engedje bizto-
sitanom a felől, hogy az ily igazi boldogság vágyaink 
örökös tárgya, küzdelmeink örökös célja, de való-
sággá nem leszen soha. 

Életünk legfő java, s boldog jövő úttörője: a 
megnyugvás. Megnyugvás azon, mit a sors számunkra 
rendel, környezet s az élet elénkbe szab. A sors, a 
könyörtelen zsarnok, s az élet, e rideg s z á m o l ó . . . 
E kettő vas igája alatt nyög, szellem és sziv, szere-
lem és vágyak. Ne is higyje kegyed, mintha sziv és 
szerelem valóban az a „nagyhatalom* volnának, mely a 
költők s regényírók képzelmében él csupán, de mely-
nek az élet prózája ellene mond. Sziv és szerelem 
hatása az életre: mas az emberi társaság minden-
napi történetében s más a drámákban és regé-

I nyekben. (Vége következik.; 
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soroltakon kivül, habár azok bejelentése ez idő sze-
rint a törvény által nem lett is elrendelve: a tüdő-
vlése, járványos tüdölob és az influenza. 

Az ilynemű betegségeknél a fertőzés a köhö-
gés és köpés által kivetett anyagok által történik, s 
mivel a betegség ragályosságát laikus megállapítani 
nem képes, célszerű, akármily betegségben szenved-
jen is valaki, a köhögés vagy köpés által kivetett 
anyagokat egy edényben, melyben kevés carbolsav-
oldat van, felfogni, az edényeket az árnyékszékbe 
üriteni és aztán letisztítani, főként pedig arra kell 
ügyelni, hogy a ruhák, fehérnemüek, a falak és pad-
ját a köpésekkel be ne szennyeztessenek; ha pedig 
ez mégis megtörténnék, ugy azokat a fent leirt mó-
don kell fertőtleníteni. 

Városi közgyűlésből. 
Lucus a non lucendó ! Városi közgyűlésről kel-

lene tudósítást adni olvasóinknak, mely nem is tar-
tatott meg. Dr. Tasnádi Antal polgármester ugyanis 
f. hó 3-án, kedden reggeli 9 órára hivta egybe köz-
gyűlésre a városatyákat, hosszú tárgysorozatot mu-
tatva eléjök, mely azonban többé-kevésbbé lényeg-
telen ügyekkel volt teletömve. Azt hitte a politikus 
polgármester, hogy a városi képviselőknek ily nagy 
munkaidőben elmegy a kedvűk az ő hosszú tárgy-
sorozatának lemorzsolásában való részvételtől és igy 
könnyen lehetővé lesz néki a maga pákulicaival egyes 
kérdésekben többségre vergődni, főként miután azt 
a taklikát is megcselekedte, hogy nem a már jog-
érvényesen megallapitott és csak egy virilis szemé-
lyére nézve megfelebbezett idei névsor, hanem a 
már túlhaladott és érvénytelenné vált 1Ő91. évi viri-
lis névsor szerint hivta össze a közgyűlést, hogy ezen 
törvénytelen eljárás által magának néhány kiakol-
bólitott pákulic-megbizott szavazatait biztosítsa. 
De most az egyszer dugaba dőlt a csak azért is 
furfang; mert a városi képviselők lapunk mult száma 
által figyelmeztetve, oly nagy számmal jelentek meg 
a közgyűlési teremben, bogy a műpolgármester ur 
azonnal belátta, hogy itt rafinériával győzni nem le-
bet és hogy csak egy ügyes rűckwártskonzentrirung 
mentheti meg őt és pakulicainak szánandó seregét 
a legcsufosabb vereségtől. 

Lapunk mult számának vezércikkéből ugyanis 
megtudta, hogy a törvénytelenül összebitt közgyű-
lés megtartása ellen tiltakozás fog történni, sőt azt 
is megsúghatta néki valaki, hogy az egész többség 
tüntetőleg fogja elhagyni a közgyűlési termet, miután 
a törvénytelen közgyűlés megtartása ellen óvását 
bejelentette; leghelyesebbnek találta tehát Tasnádi 
ur a híveivel való konferálás után, a maga részéről 
is kijelenteni, hogy a közgyűlés megtartását ő maga 
sem kivánja, illetve, hogy beleegyezik egy esetlege-
sen hozandó oly határozatba, mely szerint a mai 
közgyűlés azon időre napolandó el, midőn a/ 1892. 
év.e érvényes virilisi névsor a vármegyéről leérkezik. 

Ezen polgármesteri kijelentés után a közgyű-
lést megnyitottnak nyilvánította. 

Sima Ferenc hozzájárul ahoz, hogy a közgyű-
lés ne tartassék meg, azonban nem fogadhatja el a 
polgármester mentegetődzését, mert a közgyűlésnek 
összehívása a törvénynek határozott megsértése volt. 
A virilis tagok névjegyzéke a községekről szóló 1Ő86. 
XXII. t.-c. 33-ik §-a szerint minden évben kiigazí-
tandó és igy törvénytelen eljárás az, ha az 1892. év 
ötödik hónapjában még mindig az 1891. évi képvi-
selők hivatnak meg határozni oly dolgok felett, amely-
hez hozzászólani joguk nincs. Például hivatkozik 
Kristó-Nagy Istvánra, kinek megbízatása 1891. év 
végével lejárt és igy nincs semmi jussa a közgyű-
lésen való részvételre. Ha a közgyűlés el nem napol-
tatik, ugy ő a maga részéről annak minden hatá-
rozata ellen, mint törvénytelenek ellen, jogorvoslattal 
fog élni. A polgármester eljárását a leghatározottab-
ban elitéli, minthogy azonban Tasnádi törvénytelen 
eljárását megbánni látszik, külön indítványt ez elka-
lommal nem tesz, hanem a maga részéről is kéri 
a gyűlés elnapolását. 

Burián Lajos városi ügyész a törvény szavaira 
vonatkozva kifejti, hogy a közgyűlés törvénytelenül 
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lett összehiva és igy, nehogy annak esetleges határo-
zatai megtámadtassanak, legjobb lesz azt elnapolni. 

Csató Zsigmond a polgármester eljárását a 
közgyűlés összehívása körül törvényesnek tartja 
ugyan, de célszerűségi indokból hozzájárul annak 
elnapolásához. 

Sima Ferenc tiltakozik a célszerűség felhoza-
tala ellen. A városi képviselő testület a jeien furcsa köz-
igazgatási viszonyok közt a célszerűségi indokokat 
mellőzni kénytelen. Vagy törvényes a mára egybe-
hitt közgyűlés, vagy nem ? Ha törvényes, ugy le kell 
tárgyalni a tárgysorozatot, de minthogy nem az, 
követeli az elnapolást. 

Kristó-Nagy István, Udvardi Sándor, Kátai-
Pál János és Bálint József felszólalásaik után, Tas-
nádi ismételten mentegeti a maga eljárását és vé-
gűi hatarozatkep kijelenti, hogy majd máskor hatá-
rozunk, akkor t. i. ha majd törvényesen fogja összehívni 
a közgyűlést; vagyis midőn a Steiner Farkas ál-
tál megfelebbezett virilisi névjegyzék a közigazgatási 
bizottság által letárgyalva, a megyéről hozza vissza-
érkezik. 

Helyi és megyei hirek. 
— M e g h í v á s . A szentesi 48-as népkör folyó 

évi május ho 15-én délután 3 órakor a kör helyi-
ségében (Halasz-Szabó-fele haz) közgyűlést tart, 
melyre a kör tagjai ez uton is tisztelettel meghivat-
nak. Szentes, 1894. évi május hó 5-én. Az elnökség. 

— V i h a r o s o r s z á g g y ű l é s . A kepviseióhaz 
május 4-en tartott űlesében viharos jelenetek for-
dultak elő, Gromon Dezső honvédelmi allamtitkarnak 
Thaly Kaiman egyik mterpellatiójara adott valasza 
következteben. Thaly Kaiman azon debreceni katonai 
brutalitast tette interpellatioja tárgyává, melyet lapunk-
ban is megemlítettük, hogy egy közöshadseregbeli had-
nagy többször arculütött egy közhonvedet, ki allitolag 
nem kellő tisztelettel szalutált neki. Az allamtitkar 
előadta, hogy az illető 10 napi szobafogsaggal bün-
tettetett, de nevét vonakodott megnevezni, azért, 
mert az mar megbűnhődött s nevenek nyilvánossá 
teteiével másodszor büntetni nem lehet. Az allam-
titkar ezen kijelentésére hirtelen ingerülten zuduit lel 
az egész ellenzék. Húszan követelték egyszerre, hogy 
a tiszt megneveztessék. De az allamtitkar megmaradt 
tagadasa mellett és a többség valaszat tudomásul 
vette. Ekkor (Jgron Gábor kigyulladt arccal felpattant 
a helyéről s a teremből kifele tartva, elenk gesztusok 
közt kialtotta: „Kz hitvány gyávasáy eyy törvényho-
zástól l* Mondott meg egyebet is, de szavai elvesztek 
a rettenetes zajban. Ekkor Horváth Gyula, ki a 
balközep első padsoraban ült, felállt a helyéről s 
haragtól reszkető hangon kialtotta az allamtitkár felé : 
„Én pedig azt a névtelen tisztet disznó gazembernek 
nevezem. Most mar csak megnevezi magat." Egy 
pillanatra a megdöbbenes az egesz hazat elnemitotta, 
de a következő percben annal iszonyúbb lett a zaj. 
A baloldal tombolva éljenzett, a jobboldal zúgva 
követelte Horváth rendreutasitását, mit az elnök 
meg is tett, a jelenvoltak nagy része azonban erről 
a nagy zajban nem vett tudomást. Ezalatt Horváth 
Gyula es az ellenzéki kepviselők legnagyobb resze 
távozott a teremből. 

— E l ő k e l ő v e n d é g e i vannak ezidő sze-
rint városunknak, három tanférfiu; dr. Tergina 
Gyula kir. tanfelügyelő, dr. Finácy Ernő ministeri 
biztos és Békéssy Gyula, a debreceni tankerület fő-
igazgatója személyében, kik az itteni összes népis-
kolák, a községi főgimnázium és a polgári leányis-
kola megvizsgálása végett érkeztek városunkba. Dr. 
Tergina Gyula tanfelügyelő még a hét elején érke-
zett meg s azóta mindennap folytatja látogatasait. 
Eddig a rom. kath., az iparos tanonc, az ág. 
hitv. evangelikus, az izraelita és a belső reform, 
fiúiskolákat látogatta meg, hosszasabban időzvén 
minden egyes osztalyban. — Dr. Finácy Ernő mi-
nisteri biztos csütörtökön a polgári leányiskolát lá-
togatta meg, ma pedig a községi főgimnáziumban 
folytatja hivatalos szemléjét tiékéssy Gyula tanke-
rületi főigazgatóval egyetemben. Ugyancsak a mai 
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nap folyamán dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő a 
tanyai iskolákat fogja meglátogatni. A tanfelügyelőt 
ezen útjában Gerőc Lajos ref. lelkész kalauzolja. 
Mint örömmel értesülünk, ugy dr. Tergina tanfel-
ügyelő, mint dr. Finácy ministeri kiküldött, az ezen 
vizsgálataik közben tapasztaltak felett megelégedésü-
ket fejezték ki a felmutatott eredmény felett. 

— T ő z s d e i d i f f e r e n c i á k miatt több szen-
tesi tekintélyes gabonakereskedő fizetésképtelenségé-
ről beszélnek a városban. Az illetőknél — hír szerint 
— összes pénzintézeteink nagyobb összegekkel vannak 
érdekelve. Már két nap óta folynak a tárgyalások 
aziránt, mikép lehetne ez ügyet nagyobb vesztesé-
gek nélkül rendezni és igy olvasóink természetesnek 
fogják talalm, hogy ezúttal még sem neveket, sem 
bővebb részleteket nem említünk. 

— T a n ü g y i é r t e k e z l e t . Mint értesülünk, 
dr. Tergina Gyula kir. tanfelügyelő, ki az iskolák 
látogatasa végett időzik varosunkban, holnap délelőtt 
10 órara ertekezletet hivott egybe, mely a Szentes 
városi iskolaügyek rendezésevei all kapcsolatban. Az 
ertekezlet eredmenyéről értesíteni fogjuk olvasóinkat. 

— A z a l i s p á n i s z é k . Stammer Sándor 
nyugdijaztatasa folytan üresedesbe jött alispani 
allásnak választás utján leendő betöltésére Zsilinszky 
főispán már kiírta a palyazatot. A pályazati hirdet-
mény szerint az allassal 2000 írt evi tízetes, természet-
beni lakas és 300 frt utiatalany jar. Az 1883. 1. t. c. 
alapjan szerkesztendő kervenyek május ho 21-ik 
napjanak délutáni 5 órájáig adandók be Zsilinszky 
Mihály főispánhoz. 

— L e t ö r t v i r á g o k . Bő aratása van a ha-
lainak ezidő szerint városunkban, s a járványos be-
tegségek sürü egymasutanban szedik áldozataikat a 
gyermekek sorából. A het folyaman — május 3-an 
— Wellisch Vilmos kereskedő hajlekaba kopogtatott 
be a halai s vitte el a csalad szemefenyét, az alig 4 eves 
Bózsikát. — Szlávik Gyula kir. postahivatali főnököt 
es csaladját f. ho 4-én erte hasonlo csapas, 3 éves kis 
leányuk, Krisztinkának varatlauul bekövetkezett el-
hunytává!. — Ugyancsak május 4-én ragadta ki a 
halai szeretői szüleinek karjai közül Csuppay Erzsi-
ket is, négy eves koraban. A kis angyalok, a roko-
nok, jo baratok es ismerősök nagyszamu reszvétele 
mellett helyeztettek örök nyugalomra. 

— B ű v é s z e t i e lőadás j ó t é k o n y cé lra . 
Both Dezső antispiritistikai szalon-bűvesz és fütyülő-
művesz í. evi május 8-an (vasarnap) este 8 órakor 
a városi színkör helyisegeben bűveszeti előadast 
rendez a szentesi jótékony nőegylet javára. Az érde-
kesnek igerkező s 15 számból allo előadasra — tekin-
tettel a jótékony célra — e helyen is felhívjuk az 
érdeklődök ügyeimet. Helyarak: Nagy páholy 3 frt, 
kis páholy 2 irt, körszék 80 kr, karzati ülő-30 kr, 
karzati allo 20 kr, tanuló és gyermek-jegy 20 kr. 
Kezdete 8 órakor. 

— Szentes i l o v a k a szegedi gyepen . 
A szegedi gazdasagi egyesület altal f. evi május 1-en 
rendezett lóversenyen Szentesről Hejja Lajos 4 éves 
pejkancaja, Julcsa, és Bálint János 3 éves meggypej 
kancaja, Négra vettek részt. Sajnos, a hires szegedi 
lovak mellett egyik sem tudott helyrevergődni s igy 
nem szerezhettek babért a szentesi futólovaknak. 
Ertesülesünk szerint, Hejja Lajos Julcsája, melynek 
különben erős sanceai voltak az első helyre, egy 
sajnos baleset következteben maradt hatra. 

— A t a n u l ó k é s a z ú s z á s . A közokta-
tásügyi mininiszter már a tornazas és a korcsolyá-
zás érdekében kibocsátott rendeleteivel megmutatta, 
hogy sokat ad a fiatalsag testi nevelésére. Ezt szol-
gálja azzal a rendeletevel is, melyet most intézett a 
tankerületi főigazgatókhoz és általában a középis-
kolai tanari karokhoz. Arra ügyelmezteti őket, hogy 
miután az uszas a legjobb testgyakorlatok egyike, 
gondoskodjanak arról, hogy a tanuló ifjúságnak en-
nek gyakorlasara módja legyen. 

— E m l é k e z t e t ő . Schnur György tánctanitó 
próbabáljára, mely holnap, szombaton fog a 48-as 
népkör helyiségében megtartatni, ismételten felhívjuk 
a résztvenni kívánók figyelmét. 

— A m ű i p a r n e t o v á b b j a . Borozgat két 
atyafi. Pista: ,Ma már valóban sokra viszik a mű-
ipart; van már műbőr, műselyem, művirág s tudj ' 



mintegy perc délután. Csongrádra 

délután, 

érkezik 1 óra 38 perc délután, 6 óra 20 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 15 perc délelőtt, 3 óra délután, 
Félegyházári érkezik 10 óra 18 perc délelőtt, 4 óra 

03 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 01 perc délelőtt, 4 óra 57 

ménesbirtok igazgatósága- perc ^ ^ é r k e z i k , ó r a n p e r c d é l a t á n > 8 ó r a ^ 
perc este. 

isten még miféle hamisítás és utánzat, hogy az ember 
ki nem ismeri magát!« — Palkó: »Ugyan hagyd el. 
kérlek, hiszen nekünk Szentesen még műpoigármes-
terünk is v a n / 

— A k i l e n c e d i k l e á n y . Két uri ember 
találkozik az utcán. „Te, miért vau olyan rósz 
kedved?* kérdi az egyik. — „Mert férjhez adtam a 
kilencedik leanyomat.* — ,Parvarba! Hiszen akkor 
még éppen jó kedvednek kellene lenni. ' — ,Igen 
ám, csakhogy nyolc még otthon van.* 

— S ü l d ő - s e r t é s e k á r v e r é s e . A föld mi-
velésügyi ministerium értesítése szerint, a mezőhe-
gyesi birtokon öt falkában felállítva levő, 
2000 db. egyéves süldő-sertés fog a f. évi május hó perc este. 
11-én délelőtt 11 órakor a nevezett ministerium ta-
nácstermeben Budapesten szóbeli uton elárverez-
tetni. Venni szándékozók által Írásbeli ajanlatok is 
nyújthatók be, még pedig f. évi május hó 9-én déli 
12 óráig a mezőhegyesi 
nál, vagy az árverés napján, az árverés megkezdé-
sének idejéig a targyaló bizottságnál a ministerium 
tanácstermében. A részletes feltételek Szentesen, a 
városi közigazgatasi irodában tudhatók meg. 

— A s z e n t e s i v a s n t o n . Utas: „Ma mégis 
gyorsabban halad a vonat, mint máskor." — Kalauz : 
„Meghiszem azt, hiszen ma kedvező szelünk van !* 

— T a p a s z t a l á s b ó l . Agglegény: „Mondd 
csak, igaz-e az, hogy a nős tertiak tovább 
mint 
nekünk ugy tetszik 

— V a g y - v a g y . Vigéc a kereskedőhöz: „Uram, 
hogy meri ön az én megbízóimat szedelgóknek ne-
vezni? . . . Most vagy rendel nalam, vagy beper-
lem becsületsértésért. * 

— E r s z é n y m i n t n a p t á r , i . : „Mondd 
csak, hanyadika van ma i" B. (erszenyebe pislantva); 
„Ma kőrül-belől 20-ika v a n r — A. : Miért nézed 
meg az erszényedet YM — B . : Mert ez a naptaram. 
Penztarcamban ket rekesz van. Elsejetöl 10-éig jobu 
teleoen uem az arany, balleieben az ezüst; tizede-
ketöl huszadikáig a jobb oldalon az ezüst, a balon 
semmi; huszadikatol kezdve pedig mindkettő üres." 

— A k a s z á r n y á b ó l . „Miért jarnak a törzs-
tisztek lohaton — „Tudni tudnám, de nem mereai 
megmondani . . . — Csak batran, ki vele!" — 
.Nos ha t ; mert a gyalogolasra rendesen koVerek." 

SZENTESI LAP 
Szolnokról indul 11 óra 47 perc délelőtt, 3 óra 51 perc éjje.. 
Ssentesre érkezik 4 óra délután, 8 óra 13 perc reggel 

Szentes — Budapest. 
Szentesről indul 5 óra 35 perc éjjel, 12 óra 05 perc d. u 
Szolnokra érkezik 9 óra 44 perc d e. 4 óra 17 perc d. u 
Szolnokról indul 11 óra 22 perc d e. 4 óra 47 perc. d. u 
Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u 8 óra 40 perc éjjel 

Budapest—félegyháza -csongrádi vonal 
Budapest - Csongrád. 

BÓTH DEZSŐ 
antispiritistikai szalonbüvész és fütyüló-művész 

1 8 9 2 . m á j u s § - á n 
a szentesi jótékony nőegylet javára, a városi színkörben 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 12 óra 25 perc 
délután, 2 óra 35 perc délután. 

Félegyházára érkezik 12 ora 08 perc délután, 4 óra 46 
perc délután, 4 óra 56 perc délután. 

Félegyházáról indul 12 óra 35 perc délután, 5 óra 20 tart, melyre a n. é. 

nagy 
közönséget e helyen is tisztelettel 

meghívja. 

Érdekes m ű s o r ! — Kezde te 8 órakor . 
Bővebbet a falragaszok! 

Félegyháza—szegedi vonal. 
Félegyháza—Szeged. 

184.—1892. Csongrád vármegye főispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrád vármegye törvényhatósági bizott-

ságának f. évi april hó 26-án 144. sz. a. ho-
Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, .Kistelek, Szatymaz. u határozata alapján, a nyugdíjazás folytán 

Dorozsma ielé) 12 óra 18 perc délután, o óra 02 perc délután. rs i j o j _ _ </ 
Szegedre érkezik 1 óra 46 perc d. u. 6 óra57 perc este. 

Szeged—Félegyháza. 
Szegedről indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

élnek, Péteri fele)9 óra 58 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 
a nőtlenek?" - Férj : „Lehetseges, iegalabb 4 1 ^ d é í ^ ™ 10 ó r a 5 9 p e r c d é W ö l t - 4 ó r a 

megüresedett, évi 2000 forint fizetéssel, ter-
mészetben adott lakással és 300 forint uti-
átalánynyal javadalmazott a l i s p á n i , illetve 
az esetleg előléptetés folytán üresedésbejövő 
s évi 1400 forint fizetéssel és 300 forint lak-
bérrel javadalmazott vármegyei f ő j e g y z ő i 
állásra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom 
azokat, kik ezen tiszti állások valamelyikét 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 
H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.- vásárhelyről mdui 6 óra 46 perc reggel, 4 óra elnyerni kivánják, hogy kellően felszerelt s az 
06 perc délután, 9 óra 08 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 7 óra 55 perc 
délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

reggel, 4 óra 41 perc 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
Szegedről indul 5 óra ejjel, 9 óra 59 perc délelőtt, 6 óra 

óra 34 perc este. 
H.-M,- Vásárhelyre érkezik 6 óra 22 perc reggel, 10 óra 

45 perc délelőtt, 7 ora 43 perc este. 

Gőzhajózás. 

Irodalom. 
— A háború. Még nem következett el, még nincs itt az 

az óriási nemzetközi harc, melyet a politika Falbjai olyan rég-
óta jeleznek már. De nem kell nagy prófétai kepesség annak 
a megjoslasahoz, hogy nem keshetig soká. Egyelőre megcsi-
nálta a háborút — Zola Emil. Tudniillik nyugvóban irt egy 
,A háború* cimü regenyt, melynek kizarólagos fordítási jogát 
a v Magyar Hírlap" szerezte meg. A haboru Zola ^mil min-
den eddig irt regényei között a legszenzációsabb. Targya a 
francia-porosz haboru idejéből van mentve és megragadó, 
igaz, intimus színekkel festi a rothadó francia császárságot, 
az elzUlló napoleoni népet. Valósagos haboru e regeny, olyan 
hatalmas és megragadó, mint ket óriási nemzet halálos harca. 
Es ezért számíthat altalanos nemzetközi erdeklodésre. A ma-
gyar olvasó közönség épp oly hamar es olyan könnyen hozzá 
tér e munkahoz, mint a francia közönség: A .Magyar Hír-
lap* (elólizetesi ara egy hónapra 1 frt 20 kr.) e ho vegen, a 
francia eredetivel egyidejűleg kezdi meg ,A haboru- közlését, 
meg pedig könyvalakban, ugy, hogy minden elólizető a köz-
lesek belejezeae utan egy pompás kötet birtokaba jut. 

Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 
Szeged és Szolnok között. 

— Érvényes 1892. évi mártius 15-től. — 
Felfelé: 

Szegedről Szolnokra: Hétfőn, szerdán és pén-
teken délután 3 órakor. Ejjelizés Csongrádon. Szen-
tesről ugyanezen napokon és pedig az innen esti 8 
órakor induló hajóval lehet Szolnok felé utazni. 

Csongrádról Szolnokra: Kedden, csütörtökön és 
szombaton reggel 4 orakor. 

Lefelé; 

Szolnokról Szegedre: Kedden, csütörtökön és 
szombaton délután 3 órakor. Éjjelizés Csongrádon. 

Csongrádról Szegedre: Szerdán, pénteken és 
vasarnap reggel 4 órakor. Szentesről ugyanezen na-
pokon és pedig az innen 5 órakor reggel induló 
hajóval lehet Szeged felé utazni. 

1883. I. t. c.-ben körülirt képzettségüket iga-
zoló bizonyítványokkal ellátott folyamodvá-
nyaikat 1892. évi május hó 21-ik nap-
jának délután 5 órájáig hozzám nyújt-
sák be. 

Az alispáni állás betöltése iránt fent 
hivatkozott közgyűlési határozat jogerőre emel-
kedése után tétetik intézkedés. 

Szentes, 1892. april 30-án. 
Zsi l inszky Mihály, 

főispán. 

Nyüttér. 
£ rovatban köröttekért nem váUal felelőséget a *zerke«ztó. 

Válasz . . . . ó á - n a k ! 
A .Szentesi Lap* f. évi 52. számában a fenti aláírással 

megjelent nyílttéri közleményre vonatkozólag egyszersminden- j gyártmányért kezeskedem 
korra kijelentem, hogy nyiltterező . . . . o ó-Val (Cakó 
Julianna) szemben tanúsított azon magam viseletért, hogy t. i. 
május 1-en dudaszóval adattam neki ejjeli zenet, éppenséggel 
nem pirulok, nem pedig egyszerűen azért, mivel én nevezett 
Cakó Juliannát az ő, nyilvánosságra hozott megvetése előtt, 
jóval hamarabb megvetettem. Tehát akinek a háza ég, az ne 
kiabáljon tüzet Kijelentem egyúttal, hogy nevezett . . . . ó 

<i-t mindaddig, mig a nekem tulajdonitott gúnynevek 
eredét be nem igazolja, rágalmazónak nyilvánítom. 

Szentes, 1892. május 4. 
Vecseri Sándor 

; 

Vasúti "menetrend. 
Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 
Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 9 óra 30 perc éjjel. 
Szolnokra érkezik 11 óra 28 perc délelőtt, 12 óra 35 

Perc éjjel. 

Ü O I t - K I v o \ A T . i r 
Pillanatnyi előállítása kitűnő, egészséges bornak, melyet 

a valódi bortól lehetetlenség megkülönböztetni, ajánlom mint 
értékes külöalegesseget. 

2 kiló ára (100 liter borhoz elégséges) 5 frt 50 kr., 
utasítási ív mellékelve. A legjobb eredményért és a kitűnő 

mányért kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
az én eddig fölülmulhatatlan erősítő szeszemmel, melyet pá-
linka-gyártásnál szintén alkalmazhatnak, érhető el; ezen szesz 
az italoknak kellemes és csípős ízt kölcsönöz és csak nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600-1000 literi bezáró-
lag) használati utasítással. 

Ezen különlegességeken kívül ajánlom különfele sze-
szsimet, — rumot, cognakot, finom liqöröket stb., mint utol-
érhetetlen kitűnő italokat. Utasítás mellékelve. — Árjegyzék 
díjmentesen. 

Kari Philipp Pollak, 
szeszkülönlegességek gyára Prágában. 3—50 

Szakértő ü g y n ö k ö k kerestetnek. 

Sientes, 1892. Nyomatott Sima Ferenc gyonsajtóján. 

pooooooooooooooo o ooooooooooooooooog 
AZ ELSŐ ALFÖLDI O 

C O t t J Í A C - G Y Á » § 
I o 
¡Halász Ferenc és társa Kecskemét § 
! ajánlja minden fajú COGNAC-gyártmányalt, különösen az Q 
¡orvosi tekintélyek által kellemes és gyógyhatású Ital- Q 

nak elismert O 

GYOGY-COGNACJÁT, 
mely palackokban kapható Szentesen : 

Roblcsek Gáborné, Szénásy Ferenc, 
Máhr Kázmér, Burián József, 
ifj. Kovács Sándor, Moskovio Oszkár 

és Szépe Károly urak üzleteiben. 2—10 
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