
XXII, évfolyarr\ 1892. 70. szám. Péntek, junius 17, 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

Előfizetési árak: 
. 5 frt — kr. 
. 2 frt 50 kr. 
. 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség:: 
iparti-utca 31. szam, hova a 

emi részét illető közlemé-
előfizetési pénzek is 

' ' . - L küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a iap egy oldala 14 helyre Tan beosztva 
£«7 aely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetesek ScKőnfcld A. könyrkereske-

deseben is felvetetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert kexek 
161 fogadtatnak el. 

Nyílt tér-ben 
minden egyes ser közlése 30 kr 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

/ Megjelen hetenként háromszor: 
^vyfllrsap, kftfies Is péitikn rtgge; 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkeszti és kiadó-tniajdoaos 

SIMA FERENC. 

|Elö fizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohfcrftld A. kinyv- és piplrkirukiiéiébn. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

E két kiáltástól visszhangzott az egész 
héten Magyarország minden zege, minden zuga 
a Kárpátoktól az Adriáig: éljen a király, éljen 
a haza! 

Mióta Mária Terézia trónja előtt őseink a 
vitám et sanguninum pro rege nostra lelkes 
kitörésben példátlan kifejezést adtak a magyar 
nemzet hűségének és ragaszkodásának a ma-
gyar szent korona viselője iránt, azóta a 
Habsburgok dinasztiája előtt önzetlenebb és 
tüntetőbb kifejezést még nem adott a magyar 
nemzet a maga igazi loyalitásával, mint most, 
a királyi koronázás 25 éves jubileumán; mert 
1867-ben még a béke angyalának szárnyai 
alatt is égtek a mult fájó sebei s a koroná-
zási ünnep csak egy jobb jövőnek reményén 
gyújtotta fel a nemzet lelkében a hódolat és 
szeretet kegyeletének szent érzetét; de a re-
mény csak remény, s a valóság más. — S 
most, 25 év múlva, az akkori remények való • 
sulásának örömünnepét ülhette meg a nem-
zet, királya iránti ünnepélyes ragaszkodásának 
világra szóló nemzeti tüntetésében. 

Azért mondjuk, hogy nemcsak külsősé-
gekben ; de bensőleg sem ünnepelt a magyar 
nemzet őszintébben, igazabb lelkesültséggel 
soha, mint most, hogy az 1867-iki kiegyezés 
és koronázás 25 éves évfordulóját ülte. 

Lapunk szük tere kicsi ahoz; hogy csak 
főbb vonásokban is feltárhassuk azt a tün-
tetést, melyet a magyar nemzet ezúttal ural-
kodójának rendezett. Elég csak annyit mon-
danunk, hogy még az utolsó koldus is mécsest 
gyújtott szegény hajléka ablakában, hogy lel-
kének egy örömsugarát belevegyitse azon 
fényáradatba, mely a Kárpátoktól az Adriáig 
hirdeté, hogy a magyarnemzet örömünnepet 
ül; mert annyi viszontagság után immár 2b 
éve békében él királyával és nemzet és király egy-
formán élvezi a békének áldását. S most, mikor 
egymás keblén látja az ember a nemzetei és 
királyt a szeretet, ragaszkodás és hódolat kö-
zös könyével a szemekben, s a boldogság 
ragyogó sugarával az arcokon, akkor érezheti 
csak maga a király éppen ugy, mint a nemzet, 
hogy mennyi bünt követtek el azok a magyar 
haza ellen, kik évszázadokon át egy szeren-
csétlen politikai felfogásból kiindulva, nemze-
dékről nemzedékre oda munkáltak, hogy mi-
ként lehessen a nemzet és uralkodója között 

az egyenetlenséget és békétlenséget állandóvá 
tenni s ebből a kölcsönös viszálkodásból a 
maguk és ivadékaik számára előnyöket zsák-
mányolni ki. 

Nem jogos-e a magyarok istenéhez kiál-
tani fel, hogy : hol volnánk istenem, hova emel-
kedett volna ez a nemzet, az anyagi boldogság 
mely fokán állana ez a haza ma már, ha örökké 
a béke áldása virraszt felette ?! 

No, de immár megbűnhődte a multat s 
jövendőt; a béke és szeretet angyala fűzi 
össze a királyt a magyar nemzettel, a trónt 
a hazával, s igy áldás vár kölcsönösen reánk. 

A béke és áldás szelleme vezérli ezt a 
nemzetet ebben a hazában, fennállásának és 
uralkodásának második ezredévéhez. i 

S nagy lesz e nemzet, erősebb és gaz-
dagabb e haza, mint volt bármikor, csak a 
viszály angyala legyen örökre száműzve a 
nemzet és a király közül, s mindig együtt és 
mindig oly igaz lelkesültséggel kiálthassa ez 
a nép, amint kiáltja ma, hogy : Éljen a király, 
éljen a haza ! 

© 

Képviselői látogatás. 
Sima Ferenc, a tápéi kerület képviselője, a 

pünkösdi ünnepeket választói körében, és pedig 
Kisteleken és Dorozsmán töltötte. A kitüntető, mond-
hatni fényes fogadtatás, melyoen ugy Kisteleken, 
mint Dorosmán a nép szeretett képviselőjét része-
sité, méltó ra, hogy e helyen néhány vonásban 
szélesebb körben is nyilvánosságra jusson, annyival 
is inkább; mert ez bizonysága annak, hogy ennek 
a kerületnek a népe mily lelkesültséggel ragaszkodik 
ahoz a megpetóciónált mandátumhoz és annak 
képviselőjéhez. 

Sima Ferenc ünnepszombatján ment Kistelekre 
Temesváry Antal nyugalmazott járásbiró kiséretében. 
A déli vonattal érkeztek Kistelekre, hol az állomásnál 
a nép zaszlókkal és lelkesült éljenzéssel fogadta 
képviselőjét, kit a párt részéről Kádár Lajos párt-
elnök, a község részéről, az elöljárósággal élén, 
Tekulics Sándor főjegyző üdvözölt. 

A bevonulás után Sima Ferenc vendégtársával 
együtt Kádár Lajos vendégszerető házánál szállt 
meg, honnan délután az elöljáróság tagjait és a 
párt tőbb embereit látogatták meg. — Este bankett 
volt a képviselő tiszteletére, melyen a község intel-
ligentiája és előkelő gazdáin kivül több kisteleki 
intelligens hölgy is részt vett. 

Másnap a templomtéren tartotta meg a képviselő 
a nép ezrei előtt, több ízben zajos éljenzéssel meg-
szakított beszédét, melyben pusztán csak az országos 
politikai viszonyokat taglalta s határozott kifejezést 
adott azon meggyőződésének, hogy a mai kormány 
fejelés nélkül ezt az évet nem viszi ki, s a nemzeti 
közszellem immár határozott utat követel a kormány-
rúdhoz gróf Apponyi számára, kiben szónok a mai 
közjogi alapon a nemzeti szellem igazi képviselőjét 
és igy a 48-as párt politikai diadalának előkészítő-
jét látja. 

A zajosan megéljenzett és megtapsolt beszéd 
után a vendégek a párt főbb embereivel együtt 

Keresztes Antal gyógyszerész vendégszerető házánál 
gyűltek össze ebédre. 

Kistelekről aznap a hat órakor induló vonattal 
utaztak el Dorozsmára, hova már Szánthó Lajos és 
Juhász János is elkísérték Sima Ferencet; utóbbiak 
a gyorsvonattal 5 órakor érkeztek meg Kistelekre 
és az állomásnál talalkoztak Sima Ferenccel. 

A koronázási ünnepelyre utazók miatt, a vona-
tok mindenhova nagy kesessel érkeztek meg, s igy 
Dorosmara is csak este Ő óra után érkezett meg 
a vonat. 

A hosszas várakozás azonban nem mentette 
ki a lelkesült dorozsmai közönségét, mely zászlók 
alatt rendkívül nagy számban gyülekezett az indó-
háznál. A vonatról leszálló képviselőt Dudás Béla 
ügy ved üdvözölte, mire megindult a hosszú kocsi-
sorból álló menet a varosba. A varosba érkezéskor 
egy íeher ruhaba öltözött kis leány gyönyörű koszo-
rút nyújtott át &ima Ferencnek, melyet a közönség 
lelkesült éljenzése kísért. Ettől fogva nem szűnt meg 
az ,£ljenu-riadal, mindaddig, mig a kepviselő kocsija 
a 48-as kör elé nem ért. Itt a késő esti órák da-
cára, nagy szamban összegyűlt közönség előtt a kép-
viselő hatasos beszedet tartott, melyet a jelenle-
vők gyakori zajos éljenzése szakított meg. Este a 
kepviselő es kisérete Cekus Ferenc vendégszerető 
hazanal gyűlt össze vaccorara, s a kedélyes társa-
ság a keső éjjeli órákig maradt együtt. 

Másnap reggel 8 órakor már sorakoztak a 
piactéren a kocsik, hogy a szakadó eső dacára Sima 
Ferencet az úgynevezett kápolnahoz, a tanyai válasz-
tók gyülekezesi helyehez kiserjék ki. 

Az útnak felén már feltűnt a dorozsmai tanyai 
bandérium festői csoportja. Mintegy 30 főre menő 
legénység, zászlók alatt s mindnyája a valasztási 
napokból ismeretes feher tollal jelent meg s kezdetét 
vette az impozáns menet, kísérve a tanyai választók 
megszamlalhatlan kocsija által. 

A tanyai fiatal leányok a képviselő kocsiját 
megkoszorúztak s igy, virágokkal felékesítve haladt 
a menet a kapolna előtt felállított diadalkapu felé. 
A diadalkapu boltozatán élő virágokból ez volt 
kirakva : Isten hozott! 

A ki nem látott még igazi lelkesültséget, az 
menjen el a dorozsmai tanyai választók közzé. A 
lakossag apraja-nagyja részt vett a fogadtatáson s 
egyforma lelkesedéssel üdvözölte a képviselőt. Kis 
gyermekek, kiket ölbe hurcolt anyjok, gügyögő 
ajkaikkal Sima Ferenc nevét éljenezték. 

Es bár az időjárás kedvezőtlen volt, az 5 ne-
gyed óráig tartó beszéd alatt rendületlenül kitartott 
a közönség, s a beszéd majdnem minden passusánál 
lelkesülten éljenzett. — Különösen a beszéd azon 
része keltett frenetikus tapsvihart, midőn Sima Fe-
renc a megyénél, az ellenzék kitartó kü/delmei foly-
tán beállott személyváltozásokat ecsetelte. 

Utána Szánthó Lajos tartott fél óráig tartó be-
szédet, melyet a közönség szintén lelkesülten foga-
dott. Vügül Temesváry Antal járásbiró köszönte meg 
az összegyűlt közönség szíves figyelmét s kitartásra 
buzdította őket. 

Ekkorra a szakadó zápor is elmúlt s a kép-
viselő és kisérete, egyik előkelő tanyai gazda ven* 
dégszerető házához ment ebédre, hova mintegy 60 
választó követte. Az Ízletes és magyaros ebéd után 
a vendégek kocsira ültek s a kisteleki állomáshoz 
hajtatva, Csongrádon keresztül érkeztek haza. 
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Űrnapján Horgoson fogja Sima Ferenc beszá-
molóbeszédét megtartani. 

Megemlitjűt még itt, hogy Dorozsmán Algyő, 
Horgos és Sándorfalva választó közönsége küldött-
séggel tisztelgett a képviselőnél. ó.—8. 

össze 

A koronázási jubileum Budapesten. 
Szemkápráztató, lélekemelő ünuepélyessegek 

között ért véget f. hó 6., 7. és 8-án hazánk főváro-
sában a király megkoronaztatasának 25 éves jubileuma. 
Oly rendkívüli sokasag még soha sem gyűlt össze 
Budapesten, mint ez alkalommal, s oly fényt és pom-
pát még nem látott a magyar főváros, mint most, 
a koronázási jubileum alkalmaból. A világ minden 
tájából mintegy 150,000 idegen sereglett 
Budapesten. 

Lapunk szük tere nem engedi meg, hogy az 
ünnepély lefolyását bővebben méltassuk s ebelyt 
csupán a bevonulás egy részere s a diszbauderiuu 
leírására szorítkozunk. 

A király junius 6-án délután fél 3 orakor er 
kezett meg a nyugati palyaudvar pazarul diszitett 
üveges csarnokaba, hol ministerek, képviselők, fő 
rendek, méltóságok, érsekek, püspökök és a Maria 
Terézia ezred diszszazada varakozott a királyra. Az 
üdvözlések után a király saját négyes fogataba szállt 
s megindult az impazans, festői menet, melyet csak 
látni lehet; de leírni nem. 

Közvetlenül a király fogata előtt lovagolt a 
diszbanderium, a regi dalias idők emieket elevenítve 
fel. Kacagányok, mentek, tollas és torgo kucsmák, 
kalapok, selyem és bársony attillak, arany, ezüst es 
dragaköves láncok, csattok, kardok és gyémántos 
gombok csak ugy csillogtak. A lovakon bársony ta-
karok, skotiummal kivarrva, ezüst, arany es acel szer-
szamok, valamennyi egy-egy fejdelmi vagyonnal tel-
érö. Sok lovasnak buzogánya is volt s a lovasok 
mellett csatlósok es aprodok stílszerű öltözetben. A 
király hintáját a diszfogatok hosszú sora követte, 
valamennyi fejedelmi vagyont erő pazarsaggal felsze-
relve. A bandériumot gróf Károlyi István vezette 
fekete paripan, melynek selyem takarója arany 
körmű parducbörrel való letakarva. 

A vezer utan parosaval következnek ifjú Tisza 
Kalman és Benicky Géza, gróf Teleki Gyula es gr. 
Teleky Tibor sárga menen és gr. Teleki Ádám, gr. 
Zichy Aladar pejlovon és gr. Bethlen Bálint, ifj. gr. 
Zichy Béla fekete lovon és gr. Zichy Jakab, baro 
Sennyey István, a legjobb lovasok egyike, gyönyörű 
nagy fekete ménen és Ivánka László szép szürke 
lovon. Azután elléptet előttünk gróf Andrássy Géza 
remek sarga lovon, melynek kantárat ket sargaka-
batos, kéknadragos csatlós tartja hosszú állszijon, 
míg a ló után szintén ugyanolyan két csatlós lepdel 
jobbrol-balról, a következő párok gróf Zichy István 
és gróf Zichy Kazmer, Vermes Bela fehér öltözetben, 
nagyon szép szürke paripan, es Vojnits Oszkár szintén 
feher diszöltőnyben, pejlovon; továbbá Zejk Albert 
kek diszöltözetben sarga lovon és Tihorockay Lajos, 
Vojnits Imre sarga diszöltözetben fekete lovon és 
Szilágyi Lajos, Manaszy György fehér diszruhaban, 
megygyszin köpenynyel s csinos pejlovon és Orsich 
Metell szintén pejlovon, Vizsolyi Akos és Végess 
Árpád, Kónyay Gábor megygyszin diszruhaban 
pejlovon és gr. Somssich Adolf, báró Ambrózy 
Bela pejlovon és gróf Vay Ernő kék diszöltözetben 
pejlovon, Béldy László fekete lovon és gr. Lónyay 
Menyhért pejlovon. Zeyk József és gr. Thorockay 
Miklós, gróf Schönbom Karoly és gr. Sztáray István, 
Lyka Döme pejlovon és gr. Vay Péter pejlovon, 
gr. Zedtwitz Utz szürke lovon és Okolicsányi Sán-
dor sötétzöld diszöltözetben pejlovon, gr. Szapary 
György és gr. Trautenberg Frigyes, br. Szentkereszty 
Bela és Tisza István bordó bársonydiszöltőzetben, 
gr. Szapáry László és gr. Szapáry Pál sarga lovon, 
Kiepach József fekete lovon és Mariaffy Dávid, Ber-
zevicky György egy csatlóssal, ifj. gr. Széchenyi Imre 
egy csatlóssal, br. Vécsey József egy csatlóssal, gr. 
Zichy János egy csatlóssal, gr. Keglevich Gyula pej-
lovon és Meszlényi Pál, Putnoki Mór és Ugrón Zol-
tán, Boronkay István fehér diszöltözetben pejlovon 
és br. Révay Simon szintén fehér diszöltözetben 
szép szürke lovon. Gróf Wass Jenő és Montbach 
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Sándor, báró Nopcsa Elek fehér díszruhában sárga 
lovon és gróf Andrássy Tivadar gyönyörű zöld dísz-
ruhában, sárga lovon, Karasz István pejlovon és 
Halász Zsiga kék diszruhaban pejlovon, gróf Wenk-
heim Ferenc egy csatlóssal és gróf Wenkheim Dénes 
kék diszráhában, fekete lovon egy csatlóssal, Szere-
day Aladár sárga lovon, egy csatlóssal és gróf Keg-
levich Gábor egy csatlóssal, gróf Mikes Ármin pejlovon 
es gróf Pálffy Mór pejlovon, báró Podmanicky Gyula 
és Radvanszky György, báró Lipthay Frigyes nagy 
fekete ménen és Lovassy Ferenc sarga lovon, báró 
Sennyei Béla fekete lovon és báró Fiath Pal, Keltz 
Gyula és Jekelfalussy Zoltán. 

Atalános feltűnést keltett gróf Zichy Jenő az ő 
négy csatlósával. A gróf nagy erős pejlovat ült 
diszmagyarja nagyon szép szinű kék volt. Utana 
következett a fehér diszmagyarba öltözött gróf Szé-
chenyi Aladár, a kinek a lovát két csatlós vezette 
A bandérium azután igy alakult: Jeszenszky Imre 
pejménen és Hámos Aladar, Molnár Béla és Föld-
vary László, Rudnyanszky László pejlovon és Makray 
László, gróf Majláth József sarga lovon és gróf 
Széchenyi Géza. 

Mikor Apponyi Albert magas alakja kivált a 
többi közül, a nézők ismét zajosan kezdtek éljenezni. 
A gróf mellett két csatlós ballagott, a kik pejlovat 
vezették. Nyomon követték a grófot Kiss Pal és Dó-
kus Ernő, llertelendy Ferenc és Geist Gáspár, gróf 
Nadasdy Ferenc két csatlóssal, szürke lovon, gróf 
Hadik-Barkócy Endre két csatlóssal, gróf Nakó Kai-
mán ket csatlóssal, sötét zöld diszöltözetben, Miklós 
Gyula két csatlóssal, baró Rauch Pal két csatlóssal. 
Egyike volt a legszebb jelenségeknek Ugrón Gábor, 
a ki remek szürke lovon lovagolt, melyet két szekely 
csatlós vezetett. Ugronnak sötétkék diszöltözete volt 
s ugy valt ki tarsai kezül, mint egy íenyő. Nagyon 
szép volt a Miklós Ödön diszöltözete is, lovat szinten 
két csatlós kísérte. Tarslovasok voltak ezután Fern-
bach József és Helley János világoskék öltözetben 
pejlovon, baró Jósika Gábor és baró Jósika Samu, 
báró Gerlicy Ferenc es gróf Gyulai Samu fekete 
lovon, Rohoncy Gedeon és gróf Andrassy Gyula kék 
diszruhaban, Meszlényi Lajos két csatlóssal, baró 
Kemény Akos és FőHvary Elemér, Farkas Zoltán 
és Csernovics Diodor fekete lovon, gróf Zichy Géza 
két csatlóssal szürke lovon, kek diszöltözetben, gr. 
Esterhazi Karoly két csatlóssal, Deésy Zoltán és Fay 
Gyula, gr. Dessewüy Aurél pejlovon és gr. Almasv 
Denes, grót Esterházy Miklós Móric és gr. Esterházy 
Ferenc. 

Az ősmagyarok egy tipikus alakján akadt meg 
szemünk, mikor a bandérium idáig elvonult előttünk. 
Gróf Sztaray Antal következett a zászlóval. A tüzes 
fekete mén alig bírt magaval, a folytonos ágyúdör-
gés idegessé tette, ugy megtáncolt a porondon, hogy 
a grófnak, a ki a kantarszáron kívül a zászlót is 
tartotta, ugyancsak dolgot adott, míg meg tudta fé-
kezni. De vegre is megszelídült a mén s nyugodtan 
engedelmeskedett uranak, a ki, mint az éj lovagja, 
feketéllett sötét díszruhájában a százsz'nü lovascso-
port közt. 

Mögötte léptek: Jankovich Elemér és gróf Te-
leki Samu, gróf Batthyany Karoly pejlovon és Ber 
nath Bela, Blaskovits Bertalan és gróf Majláth József, 
gróf Bethlen Balázs és gróf Ráday Gedeon, gróf 
Keglevich Bela egy csatlóssal, gróf Pejacsevich Tódor 
egy csatlóssal, gróf Bánffy Miklós egy csatósssal és 
gróf Bánffy György egy csatlóssal, Benedicty Gyula 
zöld díszruhában, sötét pejlovon és Patay József, 
gróf Hadik Miksa, bár t Vesselényi Miklós és gróf 
Vay Ádám, baró Thorctzkay Károly és báró Pon 
grác Anzelm, Meszlényi Pal és Halász Jenő, gróf 
Hadik Sándor gyönyörű fekete menen és Graefl An-
dor, Fodrócy Sándor és Bottka Béla, gr. Gsekonics 
Sándor meggyszin diszöltözetben egy csatlóssal és 
br. Bánffy Albert világos pejlovon, szintén meggyszin 
díszruhában, egy csatlóssal; gr. Ciraky Antal és báró 
Bornemissza Gábor, Bogdany Ferenc és Bíró Lajos 
Utánok léptetett gr. Bathyány József szürke lovon 
két csatlóssal s remek szép fehér ménen gróf Gse-
konics Endre négy csatlóssal. A gróf vörös diszöl-
tözete messziről kitűnt, lovának a sörénye hullámosra 
volt fodorítva, az egész felszerelés a képzelhető leg-
szebb s hír szerint egymilliókétszázezer frank értékű. 
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Ébből sejthetni azt a mesés gazdagságot, melyet a 
mai bandérium képviselt. . TTVJ I 

A bandérium utócsapatát képezték: baró Edels-
heim-Gyulai L. ifj. fekete lovon, megygyszin díszru-
hában és gróf Pejácsevich János, gróf Berchtold 
Arthur és Gromon Dezső szürke lovon, sötét kávé-
szín bársonydiszruhában, báró Inkey Imre és ifj. 
báró Huszár Károly, Klohusitzky János és gróf 
zár Imre, gróf Keglevich István szürke l ovo j^a rg^Mj 
diszöltözetben és Lat;novits Ernő, gróf faefotifyW 
Mihály és gróf Erdődy Rudolf, herc-g Est/rliázy Pal ~ 
és herceg Palffy Miklós s végül gróf Alnfóssy Ipire 
és gróf Andrássy Sándor. \ 

Éz a 174 előkelő úrból álló diszbandérium oly 
rendben sorakozott a várkastély udvarán, hogy be-
csületére vált volna bármely szervezett s begyakor-
lott katonai csapatnak. Gróf Károlyi Istvánnak a 
harsány vezénylését messzire lehetett hallani s pár 
pillanatattal mindenki megtalálta a maga helyét, 
ugy, hogy az egész felvonulás attól a perctől kezdve, 
a melyben a bandérium a Szent-György-téren lát-
ható lett, egészen addig, míg az utolsó lovas is 
megállította a lovát, alig tartott tiz percig. 

Bizonyára semmit sem nagyítunk, ha azt állít-
juk, hogy mióta a budai királyi palota áll, ilyen 
fényben uszö közönségét nem fogadta be még az 
orszagnak A magyar király dicsőségére ide jött ma 
a születési és a szellemi arisztokrácia, meg a véderő 
előkelősége. A jubiláló magyar király együtt láthatta 
a maga házában egy tekintélyes részét azoknak, a 
kikre mindig számithat akkor, a mikor életet, vért 
és vagyont kell áldozni a hazáért és a koronás fő-
ért. Bizonyára nem a külsősegekben kell keresnünk 
a legigazabb érzéseket, de az ünnepiesseg azért min-
dig azt fogja bizonyítani, hogy a kinek a kedvéért 
az ünnepi formákhoz fordulunk, az iránt nem kö-
zönséges fokaval viseltetünk a tiszteletnek és a sze-
retetnek. A magyar királynak csak körül kellett ma 
néznie budai várkastélya udvarán, hogy megbizonyo-
sodjék a telől, hogy Magyarország se nem volt, se 
nem lesz, hanem van. 

És jött a király, hogy megnézze azokat, a kik 
huszonötéves uralkodása betekével hazahozták, ha-
zakisérték. 

Helyi és megyei hirek. 
— A koronázás 25 éves jub i l eumát 

városunk közönsége is megünnepelte. Mar f. hó 6-án 
nemzeti trikolórok hirdették a magyar nemzet öröm-
ünnepét, f. hó 8-án valamennyi hitfelekezet templo-
mában hálaadó istenitiszteletek tartattak, este pedig 
a város fényesen kivilágíttatott. 

— N é p g y ű l é s v o l t pünkösd másodnapján 
Sándorfalván, hova ez alkalomból Sima Ferenc or-
szágos képviselőt is várta a nép. A népgyűlés lefo-
lyásával lapunk jövő számaban kimeritőleg fogunk 
foglalkozni, most csak annyit emelünk ki, hogy a 
gyűlés a község tarthatlan pénzügyi helyzetével fog-
lalkozott s Pallavicini őrgróftól várja a helyzet javí-
tását, mit ha el nem nyer, az esetre Sándorfalva 
lemond a nagyközségi szervezetről, mert a nép nem 
birja ki a 90 —100o/0 házipénztári kirovást. E kérdés-
ben a nép élén Topscher János gőzmalomtulajdonos 
áll, ki minden ügyeben együtt érez a szegény sán-
dorfalvi néppel. 

— K i lesz a c songrádi főszo lgabíró ? 
Már most van alispan, van főjegyző, mondják a 
csongradiak és kistelekiek, hanem az a kérdés, hogy: 
ki lesz a csongrádi főszolgabíró ? — Nem kis kér-
dés ám még ez se ; mert bezzeg sok név van for-
galomban. Csongrádról három nevet emlegetnek: 
Réti Ferencet, Csemegi Antalt és Blázsik Mártont, 
Szentesről dr. Tasnádi Antalt, dr. Filó Tihamér és 
dr. Lakos Imre árvaszéki ülnököt. Szóval lesz ismét 
erős választási harc. 

— G a r a y I m r e , a szentes-vidéki takarék-
pénztár volt pénztarosa ellen — értesülésünk sze-
rint — a szegedi kir. bünfenyitő törvényszék a bűn-
vádi eljárást megszüntette. Tehát még sem volt oly 
törvénytelen és céltalan az a takarékpénztári közgyű-
lés határozata, melyben a vádfeljelentés visszavonása 
mondatott ki, miként azt a Szentes és Vidéke hir-
dette; és talán nem is volt helyén való az a kicsinylő 
hangon megeresztett válasz sem, melylyel a „Szentes 
és Vidéke" elkapatott jogásza azon jogon, mert —• 
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úgymond — ő fia az apjának, veje az ipának és 
sógora a sógorána*: a takarékpénztári ügyész azon 
véleményére felelt mely szerint a Garay Imre sik-
kasztása nem képezett oly büncselekmenyt, mely 
hivatalból lett volna üldözendő. 

— H a l á l o z á s . Részvéttel értesülünk egy 
nagy reményekre jogosított fiatal ember : Józsa László 
festőnövendék halálaról, ki e hó 6-án félévi súlyos 
betegség utan költözött el oda, hol nem bánt senki, 
nem fáj semmi. A városi közkórházban halt meg f. 
hó 7-én, hova nem rég szállítottak be súlyos bete-
gen. Temetése f. ho 8-an ment vegbe. Sírjánál 
Szépe László joghallgató mondott megható gyászbe-
szédet. Ismerősei körében mozgalom indult meg, 
hogy a korán elköltözött fiatal ember sirja fölé 
emlékkövet állítsanak. 

— E g y l e t i é l e t . A csongrádmegyei gazda-
sági egyesület igazgató valasztmanya f. évi junius hó 
2-an több tontos tárgy elintézése végett ülést tartott 
s a többek között elhatározta, hogy az aratás meg-
kezdésekor Szentesen, egyszerű és kévekötő arató-
géppel próbát tart, a nyar folyamán pedig a derekegy-
házi uradalomba gőzeke tanulmanyi kirándulást 
rendez. 

— E s k ü v ő . Farkas László fiatal gazdalkodó 
f. hó 6-án délután 4 orakor tartotta esküvőjet Mur-
vai Teruskával, özv. Murvai Janosné kedves lea-
nyaval. 

— Záróvizsga és t a n o n c m u n k a be-
m u t a t á s . Az ipartanodat bizottság f. hó 9-én tar-
tott üleseben az iparos tanonciskolák ünnepélyes 
záróvizsgájának idejet f. hó ¡26-an délelőtt 9 órara 
tűzte ki. Ugyanekkor tognak a tanoncmunkak is a 
közönségnek bemutattatni. 

— L ó v e r s e n y . A csongradmegyei gazdasági 
egyesület igazgató választmánya f. hó 2-an tartott 
ülesében lóverseny rendezését határozván el, annak 
megtartasat szeptemberre tűzte ki. Értesülésünk sze-
rint a lóverseny programmja összesen ót futamban 
állapíttatott meg, ezenkívül egy kocsiverseny is ha-
tározatba ment. A futamok a következők; 1. Állami 
díj. 2. Három évesek dija. 3. Hölgyek dija. 4. Szen-
tes varos, esetleg a gazdasagi egyesület dija. 5. 
Győztesek versenye. A kocsiverseuy 20 kilometer ta-
volsagban állapíttatott meg. 

— K i n e v e z é s . Belopotócky József sz ntesi 
II. oszt. adóhivatali ellenőrt a pénzügyminiszter a 
nagyszőllősi adóhivatalhoz 111. oszt. adótarnokka 
nevezte ki. 

— A s z e n t e s i 11. 48-as népkör f. hó 6-án 
jól sikerűit balat rendezett a H.-Szabó-féle házban, 
mely alkalommal dr. Filó Lajos 2 frt, dr. Filó Ti-
hamér 1 frt, Moskovic Oszkár 1 frt, Cirbus Sándor 
1 frt és Pandovits Döme 1 forintot fizettek felül 
a jótékony célra. 

— 2 0 d b . a r a n y j u t a l o m . A csongrád-
megyei gazdasagi egyesület a f. évi junius hó 14-en 
Mindszenten tartandó allami lódijazasnal egy, kitűnő 
3 éves kanca csikó részére 20 darab aranyat (100 
frtot) szavazott meg. 

— E l j e g y z é s . Fischer Éliás, a marosvásár-
helyi „Fischer J. gyógyszerész és vegymühely" cég 
könyvelője, f. hó 6-án jegyezte el varosunkból 
Steiner Gizella kisasszonyt. 

— A s z e r e l e m s ö t é t v e r e m . Régi nóta, 
mely mindig uj marad. Bebizonyult ez f. ho 2-an 
Sípos Éva cseledleanyon is, aki beleszerelmesedvén 
Dienes Lajos méntelepes kaplárba, addig bolondult 
utána, mígnem ez utóbbi megutálván benne a pros-
tituált nőt, felmondta neki a szeretkezést. A szeren-
csétlen leányzó nem birván elviselni a megaláztatást, 
s mert prostituált szive egyedül a káplárért dobogott, 
elhatározta, hogy meghal s még aznap nagyobb 
mennyiségű gyutaoldatot ivott. A mereg azonban 
nem okozott rögtöni halált s Sípos Vica f. ho 7~éig, 
tehát hat napig vívódott a halalial. A szerencsetlen 
leányt kórhazba szallittottak, honnan f. hó 8-an dél-
után temették el nagy számú „erdeklődő* publikum 
jelenlétében. 

— D r á m a a s ó h á z b a n . Véres eset játszó-
dott le J. ho 7-en éjjel 11 órakor a városi sóhazi 
épületben, a ménlovas katonak ezidő szerinti tanya-
ján. Dienes Lajos káplár ugyanis, kinek az öngyilkos 
Sipos Vicaval viszonya volt, s akit pár nappal előbb 
taszított el magatói, a feletti bujáoan, hogy a leány 
ő miatta lett öngyilkos, — no meg talan azért i s ; 
mert erkölcstelen viselkedésűk miatt a rendőrség f. 
hó 6-án éjjel rajtok ütött, — miután előbb egyik 
vendéglőben nagyott hujantott, reszeg állapotaoan 
előbb Túri Antal közlegényt, aztán önmagat lőtte 
mellbe. Túrit alvas közben erte a gyilkos golyója s 
mivel egyiköknel sem okozott közvetlen halált, a sú-
lyosan sebesülteket ápolás vegett a kórhazba szállí-
tották. Az orvosi velemeny szerint a sebek nem élet-
veszelyesek, s igy a vérengző káplárrá felgyógyulása 
esetén meg meleg napok varnak felettes katonai 
par ancsno kságánál. 

— E m b e r b a r á t o k figyelmébe. Ma, mi-
dőn a megélhetés annyi gondot okoz az emberiségnek, 
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sokszorosan nehezedik ennek súlya azon szerencsét-
lenekre, akik ónhibájokon kívül vesztették el erejöket 
a munkara s valtak keresetkeptelenné. Egy ilyen 
szerencsétlen, önhibáján kívül keresetképtelenné lett 
fiatal csalados mesteremberre hívjuk fel ezúttal a jó 
szivű emberbarátok figyelmét, aki egyéb keresetforras 
hiányában, cimtáolák festésére ajanlkozik, hogy a 
maga és családja életet fentarthassa. Lakik L t. 627. 
szám alatt. 

— A z é l e t u n t a k száma, akik öngyilkos 
kézzel vetnek veget életűknek, ismét szaporodott egy-
gyel városunkban. F. hó 9-en hajnali 3 órakor 
ugyanis Buzi József 111. t. 602. szarn alatti la-
kasan a mestergerendara leiakasztva talaltatott. A 
megejtett vizsgalat szerint Buzit zualt anyagi visszonyai 
kergették a halaiba, mihez meg a nejevei való rosz 
viszony is járult. Buzi 38 éves volt. 

— K i f o g o t t h u l l a . F. hó 9-én délután 
a kistiszai szigetben egy, mar teljes feloszlásnak in-
dult fiu gyermek-hullat fogtak ki a halaszok. Miután 
alapos a gyanú, hogy a hulla a f. hó 3-an rejtélyes 
modon ellünt Kiss Istváné lehet, a rendőrkapitányság 
a szemeiyazouussag megailapitasa vegett a keiló in-
tézkedéseket megtette. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonok, jó barátok» 
ismerősök és megtisztelőknek, kik istenben boldogult feled-
hetlen gyermekünk: Farkas 1 uh annak f. hó ti-an délután 
vegbement temelesen megjelentek s szUloi és testvéri mely faj-
dalmunkat igaz részvétük nyilvánitasa által is enyhíteni igye-
keztek : fogadjak ezúton is halas köszönetünk nyilvánítását. 
Szentesen, 169:2. május b. Farkas Gedeon és csaladja. 

— A v á r m e g y e i h a j d ú k balja, mely f. 
hó 6-an a kellemetlen idő miau nem volt megtart-
ható, vasarnap, L ho 12-en tog a auiazal-íeie tul a 
kurcai helyisegben megtartatni. Belepti díj szemelyen-
kint 50 kr. Kezdete 8 órakor. 

— P o f o z k o d ó o r v o s . Szegvarról írjak la-
punknak az alaojji ootranyos esetet, melynek uose 
egy orvos: „Egy tisztességes iparos, ki csak nem 
regen jött közsegünkbe lakni, ismeretsegszerzes, no 
meg egy kis szorakozas vegett is, a napokban el-
látogatott a kormánypárti (uri) kavehazba, s ott, 
egyik telreeső asztal melleit tisztessegtudoan boroz-
gatott. Közüen az asztalok egyike mellől felkereke-
dett egy kaputos ember, hogy kimenjen az ivobol. 
E piilauatuan iparosunk is ki akart menni, s az aj-
tónál talalkozva a kaputos vendeggel, öt artatlan, 
sőt nyajasnak is mondhato ilyen kilejezessel szólí-
totta meg; .Engedje meg az ur, hogy kikísérhessem, 
azaz hogy együtt mehessünk ki." E megszolitasra 
az illető kaputos vendeg, aki senki mas, mint Boros 
Jakab doktor, rettentő haragra gerjedven, visszafor-
dult s minósithetlen szavak kisereteben protestált a 
kíséret ellen, vagy hogy hozza még csak szólni is 
mereszeljen. Ezen nem vart leielet vérig sertelte az 
iparost, s m ctőn e feletti megbotránkozásának sza-
vakban is mereszkedett kifejezest adni, dr. Boros 
oresag nekirohant es palem et puolice felpofozta az 
illetőt. Ilyen a szegvari iparos sorsa egynemely pöf-
íeszkedo oresag előtt. Dr. Borosnak kulonoen egyeb 
viselt dolgai is vannak, erről azonoan most hallga-
tok, eleg a sok közül ez is mutatóul. r. L 

Tanügyi értesítések. 
— A Szentes városa altal fentartott tanyai iskolákban 

a f. évi vizsgalatok a következő napokon fognak magtartatni: 

A kis-tökei iskolában jun. 13-ikán d. e. 
Az ecseri f , 14-ikéc d. e. 
A kajáni , , 14-ikén d. u. 
Az ep.rjes-szóli B , 15-ikén d. e. 
A nagy-királysági t „ 15-ikén d. u. 
A donati t , 17-iken d. e. 
A derekegyházoldali B , 17-ikén d. u. 
üzen vizsgalatokra a t. közönségét tisztelettel meghivja. 
Szentesen, 1892. jun. ti-ikán. 

Az isolakszék elnöksége. 

— Van szerencsém a t. szülőket és tanügybarátokat tisz-
telettel értesíteni, hogy a szentesi rom. kath. elemi iskolákban 
a f. 1891—4. tanév zár vizsgalatai az egybaztanács, mint isko-
laszék altal következő sorrendben állapíttattak meg: 

Junius 21-en d. u. 4 órakor a torna vizsgálat a központi 
iskola udvarában 

Junius 22-en d. e. Csuppai Marton, 
d. u. Bona Sándor, 

Junius 23-án d. e. Marschallne Nagy Hóza, 
d. u. Marschall Endre, 

Junius 25-én d. e. Bugyi Antal, 
d. u. Bónáne Csuppai Mária, 

Junius 27-én d. e. Bóna József, 
d. u. Kameszdorfer József, 

Junius 28-án d. e. Kovács Gyula, 
d. u. Csuppai Kózsa tanítók és tanítónők 

saját helyisegeiben, melyre a t. szülök és erdekeltek ez uton 
is meghívatnak 

3. o\á%L 

A hálaadó istenitisztelet pedig a f. junius hó 29-éii d. 
e. 8 órakor fog megtartatni. 

Szentes, 1892. junius 6-án. 
Korbuly Béla, 

isk. széki jegyző. 

— A szentesi reform, egyház által fenntartott iskolákban 
az 1891—2. iskolai évről a zarvizsgák a következő sorrendben 
fognak megtartatni: 

Junius 12-én a délelőtti isteni tisztelet végeztével a pol-
gári leányiskolába jaró növendekek, 

19-enjpedig szinten a délelőtti isteni tisztelet után 
a gymnásiumba járó finövendékek v alias vizsgája. 

2t>-án d. e. gyümölcsfanemesitési vizsgálat, s a 
központi leányiskola 1. 2. es 3-ik osztályanak, vagyis Végh 
Eszter kisasszony tanítványainak, 

d. u. kézimunka kiállítás, tornászat és a 
felsőpárti belső leányiskola 1. es 2. osztályának, vagyis Fapp 
Antal tanitó ur tanítványainak, 

27-en d. e. a központi leányiskola 4. 5. és 6. osz-
tályainak, vagyis id. Csató Sándor tanító ur tanítványainak, 

d. u. a felső párti belső leányiskola 3-ik 
osztályának, vagyis Kovács János tanító ur tanitvanyainak. 

üs-au d. e. a felső parti belső leanyiskola 4 ós 5 
osztályanak, vagyis Varga Ferenc tanító ur tanityanyainak, 

d. u. a felsöparti belső liiskola 2-ik osztá-
lyának, vagyis Német Lajos tanító ur tanítványainak, 

29-én d. e. a felsőparli belső tiiskola 4. ós 5-ik 
osztályának, vagyis Papp Laszlo tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a felsöparti belső üukola 3-ik osztá-
lyának, vagyis Német Elek tanító ur tanitvanyainak, 

bU-án d. e. a központi tiiskola 5. es 6. osztályá-
nak, vagyis Vattay Vince oktato ur tanitvanyamak, 

d. u. a felsöparti belső tiiskola 1-ső osz-
tályának, vagyis Körtvélyesi aandor tanító ur tanitvanyainak 

Ju.ius 1-én d. J. a központi tiiskola 4-ik osztalyának, 
vagyis Sajó Sándor tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a központi tiiskola 1-sö osztályának, 
vagyis Papp Lajos tanító ur tanitvanyainak, 

2-an d. e. a központi tiiskola 3-ik osztályának, 
vagyis Kovács Lajos tanitó ur tanitvanyainak, 

d. u. a központi tiiskola 2-ik osztályának, 
vagyis Torday József tanitó ur tanitvanyainak, 

3-an d. e. az alsóparti leanyiskola 1. ós 2-od 
osztalyának, vagyis Szabó Lajos tanitó ur tanitvanyainak, 

d. u. az alsoparti leanyiskola 3. es 4-ik osz-
tályának, vagyis Falabu Sándor tanitó ur tanitvanyainak, 

4- én d. e. a felsöpárti külső tiiskola 1. ós 2. osz-
tályának, vagyis Takács János tanító ur tanitvanyainak, 

d. u. a felsöpárti külső leányiskola 1. és 1. 
osztályának, vagyis Katona József tanító ur tanítványainak, 

5-én d. e. a kiséri leányiskola 1. es 1-od osztá-
lyának, vagyis Kabai Endre tanító ur tanítványainak, 

d. u. a kiséri tiiskola 1. 2-od osztályának 
vagyis Tergenyei Fórenc tanító ur tanítványainak közvizsgája. 

A kottaismeretböli vizsgálat junius 29. ós 30-án az illető 
osztályok közvizsgája alkalmával fog megtartatni. 

A közvizsgák a templomban, a kézimunka kiállítás az 
egyház tanácstermében, gyümölcsfanemesitós és tornászat az 
illető gyakorlati helyisegeken tartatnak. 

A vizsgák kezdete d. e. mindig a reggeli istenitisztelet 
végeztével, — d. u. pedig 3 órakor. 

Szentes, 1892. junius 10. 

Geröc Lajos, 
ref. lelkész, 

a tanügyi bizottság elnöke. 

Hazánk és a főváros, 
— A z u j p é u z . A valuta-reform alapján ve-

retendő uj husz és tiz koronás arany ermeket a 
monarchia két államanak kor manyai a készpénzfizetések 
főlvevése előtt nem szándékoznák forgalomba hozni. 
Ellenben magánosok részere — minimális veretósi 
dij mellett — ezen időpontnál előbb, mar a jelen 
év utolsó hónapjaiban fognak korona értekre szóló 
aranyermek veretni, ugy, hogy az uj aranypénz ma-
ganosok szamlajara veretendő érmek alakjaban — 
valószínűleg már újévre megjelenik. 

Külföld. 
— Az esküdtek ítélete. Texasban történt az eset, a mi 

eléggé megmagyarazza furcsaságát. Texas tudniillik a szabad 
bosszú hazája, a hol nagyon olcsó az emberélet s a hol a 
nép sokszor maga veszi át a végrehajtó bíróság szerepét, ha 
attól tart, hogy a törvényes ítélet ellenkezesben lesz a közvé-
leménynyel. Egy Jack Dániel nevü ember lelőtt egy szegény 
ördögöt s a bünügy az esküdtszék elé került. Az esküdt urak 
megvizsgálták a holttestet s kérdezték az orvost; ,Hol találta 
a golyó a meggyjlkolt embert?* ,Epen a szive közepén*, volt 
a felelet. Az esküdtek konstatálták, hogy az orvos igazat 
mondott. ,Ki lőtte le?* volt az ujabb kérdés. ,Jack Dániel", 
hangzott egyszerre minden oldalról. Jack ur maga sem tagadta, 
hogy ugy van, a hogy mondják. Az esküdtek félre vonultak 
tenácskozni. Jó idő múlva előkullogtak. ,Nos, esküdt urak, 
kérdezte a biró, hogy hangzik itéletök?* — ,Biró ur, felelt 
az esküdtek szenióra némi habozás után, mindnyájan azt tart-
juk, hogy Jack Dániel — kitűnő lövő.* 
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Különfélék. 
— Virág által okosott halál. Egy fran-

cia hölgy a kertjében levő rózsabokorról rózsát sza-
kított le, melyet haja közé akart túzni, de előbb meg-
szagolta. Ekkor csekély orrcsiklandást érzett. A hölgy 
jelentéktelennek tartotta a csiklandást, néhány nap 
múlva azonban főfájásról panaszkodott. Csakhamar 
álmát íi el veszté s a növekedő fejfájás miatt utóbb 
borzasztó kínokat szenvedett. — Az orvosok ebbeli 
bajának okát a legnagyobb körültekintés mellett sem 
tudták kipuhatolni. Hat, borzasztó szenvedések közt 
töltöt hónap múlva, a szerencsétlen hölgy megőrült és 
szörnyű kínainak a halál vetett végett. Felboncolta-
tott. Mindenek előtt a szerencsétlennek a feje szede-
tett szét és csakhamar meg lőn fejtve a talány. Egy 
•érrel borított nagy pók ült a koponyában, lábai 
között még agyvelő darabokat tartva, mik táplálékul 
szolgáltak. A sokat szenvedett nő a pókot akkor 
szivta fel, midőn a rózsát a virágok királynéját szagolta. 

Irodalom. 
— ő Felsége koronás királyunk rnegkoronáztatáaának 

I5-ik évfordulója alkalmából ritka fénynycl ós pompával jelent 
meg a BMagyar GéntusM' legutóbbi siama. A 67-iki koroná-
zást megörökítő remek illustratiók egész sorozatát találjuk az 
utóbbi számokban. így: ,A király megkoronáztatása a buda-
vári plébánia templomban,• .A koronázási ebéd a budavári 
kir. palotában,- ,A lovaggá-avatás a budai helyőrségi tem-
plomban,* »Koronázási lakoma a vigadó termeiben,* ,A koro-
názási menet a budavári plébánia templomba,- .Népünnep a 
budai Vérmezőn, 1807. junius 8-án,- „A termeny-adoinányok 
átnyújtása junius 10-én." ,A koronázási domb-, ,Az eskületétel 
a pesti plebánia-téren-, ,A kardvágas a király-dombon*, ,A 
királyné megkoronáztatása-, ,Az 1508-tól 1867-ig vert koro-
názási érmek-, .Pénzszórás az ünneplő nép között.- A „Ma-
gyar Géniuszának a pazar fénynyel való kiállításával teljes 
összhangban a szellemi rész gazdagsága. Dócy Lajos, irodal-
munknak e kitűnősége, a .Magyar Géniusz- minden szamában 
megjelenik szellemes csevegéseivel. Nemkülönben nagy feltü 
nést keltett — irodalmi körökben is — Gonda Dezsőnek, e 
tehetséges fiatal írónak .Ujabb irodalmunk- cirnü értekezése, 
famulus (Szabolcsi Lajos), az olvasó közönségnek méltán dé-
delgetett, kedvenc irója, humoros elbeszéléseivel szintén gya-
kori élvezetet szerez az olvasóknak. A .Magyar Géniusz- elő-
fizetési ára egész évre 10 frt, félevre 5 frt, negyedévre 2 frt 
50 kr. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 
14 szám. 

Beküldetett. 
Selyem-grenadineket fekete és egyéb 

színekben, meterenként 95 krtól 9 ft 25 krig 18 különféle 
fajtában, szállít, mengrendelt egyéb öltönyökre vagy 
egész végekben is, postabér- és vámmentesen Uenne-
berg Q. (cs. kir. udvari szállító) selyemgyára Zűriekben 
Minták postafordultával küldetnek. Svajcba címzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 

SZENTESI L A P ^ 

116.—ip. 1892. szám. 

É r t e s í t é s . 
Az 1891. évi XIV. t.-c. a kereskedők, 

iparosok és gyárosoknál alkalmazottak, beteg 
ség esetén leendő segélyezése céljából, beteg-
segélyző pénztárak alakítását rendeli el, amely 
pénztárakba minden kereskedőnél, iparosnál 
alkalmazottak belépni kötelesek. 

A nagymélt. kereskedelemügyi miniszter 
urnák 2342 . -892 . sz. rendelete értelmében. 
Szentes székhelylyel egy kerületi betegsegélyző 
pénztár alakítása rendeltetett el, amelyhez 
Szentes város és Gsongrádvármegye tiszán-
túli járása fog tartozni. 

Szentes város tekintetes tanácsának, mint 
a kereskedelemügyi minister 2342 . -892 . sz. 
rendeletében kijelölt iparhatóságnak 1200.— 
892. sz. a. kelt határozata szerint, ezen kerü-
leti betegsegélyző pénztár alakításával meg 
bízattam. 

Felkérem enuélfogva a kereskedőket és 
a képesítéshez nem kötött ipart űzőket, mi-
szerint az adatok bemondása végett, értesíté-
sem vételétől számított 8 nap alatt hivatalom 
ban jelentkezni szíveskedjenek, mivel ennek 
elmulasztása esetén kénytelen lennék a tör-
vény szigorát alkalmazni. 

Szentesen, 1892. május 25. 

Nyiry Gyula, 
városi tanacsnok. 

184 . -892 . kid. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a kunszentmártoni kir. járás-
bíróság 1780 - 892. P. számú végzése által Tóth 
Sámuel kisújszállási lakos végrehajtató javára 
Heilig Márton, Eszter, Róza, Greif Mária és 
Sarolta ellen 273 frt 50 kr. tőke, ennek 1892. év 
február hó 26-ik napjától számítandó 6°/o ka-

67. szám. 

matai és eddig összesen 80 frt 40 kr. per-
költség követelés erejéig elrendelt s 1892. évi 
május hó 10 én foganatosított kielégítési vég-
rehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 392 frt 
10 krra becsült házi bútorok, ágynemüek, 
konyhai, kamrai eszközök, 7 hordó borból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek 2079.—1892. P. sz. kikül-
dést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Csépán, alperesek volt lakásán leendő 
eszközlésére 1892-ik év junius hó l ő - i k 
napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz venni szándékozók ezennel oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t.-c. 107. §-a értelmében, a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX t.-c. 108. §-ában megállapított 
feltételek szerint lesz fizetendő. 

Kelt Ksztmártonban, 1892. junius 2-án. 
Dóka Elek, 

kir. birósági végrehajtó. 

özv. Szrenkányi Lajosné 
berekháti földje fele terméssel, továbbá I. t. 

258. számú háza eladó. 
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kik nemi gyengeségben szenvednek, — 
rendeljek meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-
zott „ K e f e l s t o r " nevü galv. 
villanyos készülék leirását tartalmazó 
Képes füzetet. A készüléknek a testen 
való hordása teljesen ártalmatlan. Zseb-
ben kényelmesen hordható. A legtöbb 
előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva. 
A készüleket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr. bélyeg ellenében boriték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Biermanns 
villamtechnikus Bécs, L Schulerstr. 18. 

A Z A C H £ K L I A b e v á s á r l á s á n á l ó v a k o d j u n k a c s a l á s o k e l l e n ! 

A valódi 

ZAGHERLIN 
lepecsételt üvegekben kapható. 

— Vevő: „Nem fogadok 
el nyitott csomagban rovar-
port; mert én Zacherlint 
kértem! . . . Ez a különle-
gesség minden fajta rovar 
ellen kitűnő eredményűnek 
bizonyult, azért csakis „Za-
cherl" névvel ellátott zárt 
üveget kérek. 

Valódi 

ZACHERUN 
kapható: 

Szentesen: Szépe Károly, 
ifj. Vecseri Sándor, 
Mannó József. 
Burián József, 
ifj. Kovács József. 

Mágdlp: Rosner Zsigmond. 
Csongrád: Bagossy Gábriel. 

Veimes Gyula. 
Kunszentmárton: Vágó Gábor 




