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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . . 5 frt — kr. 
Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 
Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

Sserkesstötteg: 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
Qyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

Megyeien hetenként háromszor: 
« i i i r i i p . k U é i i és p é l t e k « a rtgge 

Egyes szám ára 4 kr. 

Az igazság győzni fog! 
Megszólalt az országház Il-ik biráló b i \ 

zottságánál a telefon villamos csengője s a 
miniszterelnök kiadta a jelszót, hogy Sima 
Ferenc mandátumát meg kell semmisíteni. 

Állambölcselők és publicisták, az elmé-
leti és gyakorlati közjog hivatott művelői kö-
teteket irtak össze arról a képtelen jogi in-
tézményről, a mit ugy hívnak Magyarországon : 
parlamenti bíráskodás. 

Van egy mesterségesen összetoborzott 
parlamenti többség; a többség választ a ke-
beléből egy biráló bizottságot s ezzel meg 
van alakítva az a részrehajlatlan bíróság, mely 
a politikai páitérdeken felülemelkedve (?), dönt 
a kérvényuyel megtámadott mandátumok sorsa 
lelett. 

És ebben, a modern alkotmányos életbe 
beültetett furcsa areopágban döntő szerepet 
játszik a megtámodott kerület főispánja s a 
bírói parancsot kiadó ministerelnök. 

Megtörtéuik néha, hogy ez a tiszteletre-
méltó törvényszék a kérvénynyel megtáma-
dott mandátum ügyében vizsgálatot is rendel 
el, mint történt ez a tápéi mandátumnál. 
Százával hallgatja ki a tanukat, kiket a főis 
pán parancsára a szolgálatkész szolgabíró 
előre figyelmeztet vallomásaik és tanúság-
tételük fontos voltára ; — a vizsgálóbiztos 
inquísitori szigorúsággal és furfanggal adja 
fel az egyszerű, tanulatlan polgárok előtt 
a keresztkérdéseket, kik ezen keresztkérdések 
egész özöne alatt ellenmondásba keveredvén, 
a tanú akaratlanul is terhelő adatokat szol-
gáltat a vádhatóság kezeibe, — s a biráló 
bizottság, mely a vizsgálat adatai alapján itél, 
porcellán lavoirban mossa a kezeit egy-egy 
ellenzéki mandátum megsemmisítése után; 
mert igy kívánja ezt az osztó igazság — s a 
mit legelőbb kellet volna mondanunk — a 
politikai niorál. 

Csak azzal az egygyel nem vagyunk tisz-
tában, hogy minek az az esetlen komédia, 
melyet vizsgálatnak neveznek; minek a pol-
gároknak tanúvallomás végetti zaklatása, sőt 
mire jó az a parlamenti biróság, mikor egy 
egy alkalmatlan mandátum sorsa előre el van 
döntve a miniszterelnöki szobában? 

Mi teljesen tisztában voltunk azzal előre, 
hogy Sima Ferenc mandátuma meg fog sem-
misittetni. Nem azért járt Csongrádvármegye 
jó lelkű főispánja nap-nap után a Szent-
György téri palotába, hogy a tápéi mandátum 
utjának egyengetéséről megfeledkezett volna, 
s nem olyau kegyetlen természetű gróf Sza-
páry Gyula, hogy alázatos hü szolgájának 
Uyen apró visszonszolgálatokban segítségére 

ne lett yolaa. 

Felelős szerkesztő és kiadó-t ílajdonos 

SIMA FERENC. 

S ez a jó lelkű, derék főispán, a ki ha-
taln^val cs^k-élt, de vissza nem élt soha, él-
vi&i a4^r>j jy t t lan örömet, mely a gyűlölt 
eiQ&éifti yerer: Sima Ferenc mandátumának 
megsemmisítése alakjában nem mindennap 
kínálkozik s mfnt igazi tóthoz illik, kacag és 
fogja a hasát nevettében — a vármegyeház 
padlásán. 

Hát nem isteni élvezet ezf Sima Ferenc 
mandátuma meg van semmisítve! 

Hát létezik annál bujább öröm politikai 
kéjencre, mikor a becsületében hozzá férhetlen 
közéleti ellenfélnek legalább erszényén lehet 
eret vágni? 

Milyen jó, milyen kedves ez a biráló 
bizottság, hogy Sima Ferencet kétezer forint 
költségben is elmarasztalta! 

Hiszen az a bevallott és egész szemér-
metlenséggel nyíltan hirdetett cél, hogy Sima 
Ferencet vagyonilag kell tönkre tenni; mert 
máskép nem lehet megtömi. 

K é t e z e r f o r i n t t a l kellett meg-
fizetni azt a pár kegyetlen parlamenti beszé-
det, melyet Sima Ferenc a tiszta és becsü-
letes közigazgatás érdekében gróf Szapáry 
Gyula tüleibe dörgött s százakba került min-
den ostor csapás, melyet a hatalmával élő, 
de azzal soha vissza nem élö Zsilinszky Mi-
hály főispán hátán a magyar törvényhozás 
termében csattogtatott. 

No de elmultak a keserűség órái. A nem 
szeretem napokat kitörő kacaj és tomboló 
öröm váltotta fel. A főispán és pártja táncol 
és ugrándozik ; a szemek csillognak, a sava-
nyu arcok lakadalmi kinézést öltenek; a ke-
zekben habzó serleg. Hajrá! Igyunk! Hiszen 
oly édes, oly andalító az alacsony bosszú má-
mora. S újra felcsendül a kacaj. 

De mintha sírból jövő hang szólalna fel, 
mely megreszketteti a telt poharat tartó kezet, 
letörli az öröm kifejezését az arcról s kijó-
zanítja a bosszú mámorában elmerült 
agyakat. 

Mementó ! ! 
Korán lesz még örülni!!! 
A biráló bizottság ítélete nemcsak a tá-

péi kerület derék választóiban keltett megüt-
közést, kik minden vesztegetés és hivatalos 
pressió dacára tízszeres többséggel fogják Sima 
Ferencet újból képviselőjüknek választani, 
hanem visszatetszést szült az összes ellenzéki 
pártokban is, kiknek vezérfélfiai, névszerint: 
Ugrón Gábor, Horánsaky Nándor, 
Just Gyula, Horváth Gyula, Papp 
Elek, Ábrányi Kornél, Bo lgár Fe-
renc és még többen egyhangúlag határozták 
el és Ígérték meg, hogy Sima Ferenc válasz-
tására a t á p é i kerületbe mindannyian lejön-

Hirdetéseiere nézve 
& lap egy oldala S4 helyre fan beosztr» 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj mindea 

oeiktatastól kOlön 30 kr. 
Hirdetések Schönfeld A. könyvkereske-

deseben is felvétetnek 

Bermentetlen levelek csak ismert kesek 
161 fogadtatnak el. 

H y U t t é r - b e n 
minden egyes ser köilóae 30 kr 
K é z i r a t t k vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohlafeli A. klayv- i i pipIrkirMkiiéiékn, 

Ugyanitt egyes számok ii kaphatók. 

nek, s a midőn — mint a nép igazi barátja — 
Sima Ferenc melletti rendületlen kitartásra fog-
ják buzdítani a választókat, egyúttal a válasz-
tás lefolyását személyesen fogják ellenőrizni. 

Jairusz leánya nem halt meg, csak alszik. 
Nem Sima Ferenc lett eltemetve, hanem 

az Igazság. 
De hiába gördítettek a sírbolt szájához 

követ; a közvélemény el fogja onnan a szik-
ladarabot söpörni s fe l támad az Igazság! 

Megsemmisített mandátum. 
A tápéi mandátum megsemmisítéséről a fővá-

rosi politikai lapok következőleg írnak : 
A képviselőház II. bíráló-bizottsága teljes hat 

órán keresztül targyalta 15-én Sima Ferenc-nek, a tá-
péi kerületben megválasztott képviselőnek a mandá-
tumát. Négy órakor ült össze a bizottság és este 
tíz óráig targyalt. A vizsgálóbiztos által kihallgatott 
tanuk vallomasainak felolvasasa két és fél óráig tar-
tott, ezt a vedő és a kérvényezők ügyvédjének be-
szédje követte és késő este hirdették ki az ítéletet, 
mely a tápéi mandátumot érvénytelennek jelenti ki. 
es egyúttal Simát kétezer forint vizsgalati költségek-
ben marasztalja el. 

Ez az Ítélet egyszerűen igazságtalan. De ezzel 
nem is igen érdemes foglalkozni. Annyira megszok-
tuk mar, hogy az igazsaggal homlokegyenest ellen-
kező Ítéleteket hozzanak a bírálóbizottságok, hogy 
az efeléken meg sem ütközünk. 

De azt mar meg se hagyhatjuk szó nélkül, a 
mit a bíráló bizottságok legújabban produkálnak, 
midőn az erdekeit kepviselő vagyoni tönkretételóre 
törnek, 

Kétezer forintba kerül tehát egy vizsgálat Ma-
gyarorszagon. Hat egyéb ez az elfojtott boszuállás-
nal ? Ugyanígy jártak el a csongrádi, dédesi stb. el-
lenzéki képviselők mandátuma ellen beadott kér-
vényeknél. 

Ez nálunk a pártatlan igazság. 
És ha a mai ítélet csak Sima Ferencnek szólt 

volna, akkor még hagyján, hogy az egész kormány-
párti apparátust ellene zúdították. 

De nem csak erről volt és van szó. Hanem 
meg akartak értetni azzal az ellenzéki Szentes vá-
rossal, hogy üldözőbe vette a kormány, üldözőbe 
vette a csongrádmegyei tiszta magyar fajt, mialatt 
a magyarság kipusztítására vágyakozó oláhság sza-
badon garázdálkodhatik. Oly üldözés ez, mint a mi-
lyen üldözés ala fogja a saratovi vagy bakui fanati-
zált csőcselék a kolera-orvosokat és a rend meg 
törvény fentartóit. 

Idáig jutottunk 

A tanuk vallomásai között volt egynehány, mely 
nagy derültséget keltett. Így az egyik tanú azt állí-
totta, hogy neki határozott joga van Deme Ferencet, 
az egyik valasztót megvernie, mert — Deme a só-
gora. A sógort pedig szabad bántani. 

Az az elkeseredett hangulat, mely Tápén a kor-
mánypártiak és a függetlenségiek között uralkodott, 
még a gyerekekre is átterjedt. A vizsgálati iratok 
ugyanis azt tanúsították, hogy a független párti apá-
nak a gyerekei elvertek egy kis leányt, mert az apja 
a kormánypártnak volt hive. 

A bizottsági ülésén Percei Dezső elnökölt, A 



1 oldai. 
bizottság tagjai közül megjelentek.: Ováry Ferenc, 
Uodossy Imre, Polónyi Géza és Hudnay Bela. A vá-
lasztas ellen kérvényezőket Nagy Dezső dr. ügyvéd, 
Sima Ferencet pedig llets Ödön képviselte. 

líudnai vizsgálóbiztos felolvasta az általa ki-
hallgatott 130 tanú vallomasát. A vallomások felol-
vasasa utan Nagy Dezső dr. beszélt. Utalt arra a 
nagyfokú izgatottsagra, mely a valasztasi aktus alatt 
az egész varosban eszlelhető volt. A Sima-párt hívei 
olyan terrorizmust gyakoroltak, hogy még a válasz-
tas utan is erezhető volt, mennyire féltek a kormany-
partiak a függetlensegiektől. 

A tanuk vallomasai, úgymond, egészen mas 
képet tarnak fel, mint a milyet a valasztas ellen be-
adott kérvény nyújtott. ¿A vizsgálat nemcsak azt 
igazolta, a mi a kervenyben volt, hanem olyan ada-
tokat is hozott nyilvanossagra, melyek a tápéi válasz-
tást a terrorizmus altal veghez vitt választasok va-
losagos mintaképének tüntetik fel. 

lítal azokra a dolgokra, melyek a választások 
előtt történték, üoryoson például a nep fenyegető 
magatartasa miatt a kormánypárt jelöltje nem mond-
hatta el programbeszedet, Sándor falván köveket ha-
jigaitak reaja, ugy, hogy menekülni volt kénytelen. 

Vedó szerint itt nem elszórt alkalmi ízgatasok-
rol van szó, hanem oly izgatásokról, melyek ugyan-
olymodon több helyen es ismetelten előfordultak, a 
melyek enueltogva rendszeresen szervezetteknek lát-
szanak es a valasztas eredmenyére döntő befolyást 
gyakorolta*. Felhozza vedő a felekezeti izgatasokat is. 

Végül utalva arra a körülmenyre, .hogy Sima 
mandatumat csak ő és Hegyi plébános védik, a va-
lasztok közül pedig senki sem jelentkezett a valasztas 
vedelmere, keri a mandaíum megsemmisitese mellett 
Sima Ferencet a költségekben is elmarasztalni. 

llets Ödön: A kervenyezők azt mondjak es a 
vizsgalatot is erre nézve rendeltek el, hogy voltak 
oly egyenek, a kik jogosulatlanul szavaztak Sima Fe-
rencre, es voltak olyanok is, a kik jogosult szavaza-
tukat nem gyakorolhattak, Kimutatja, hogy az elren-
delt vizsgalat eppen az ellenkezőt oizonyiija, mert a 
kiírói a kervenyezők azi mondjak, iiogy jogosulatla-
nul szavaztak, kiderült az ellenkező, t. 1. az, hogy 
jogosan szavazlak. A mi a megielemiitést illeti, ez 
szerinte haromlele időre esik, t. i. a valasztas előtti 
időre, a valasztas napjara es a valasztas utam időre. 
A valasztasi időre vonatkozolagjuhallgattak 86 tanul, 
ezek közül azt vallja, hogy megtelemlites volt, csak-
hogy e t'l tanú ugyanazonos azokkal, a kik a kérvényt 
álairták. Azt hiszi, jogallamban elünk, a hol apanaszló 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 
A tiltott szerelem. 

A „Szentesi Lap" részére 
irta : Szűcs István, szegvari tanitó. 

(Folytatás.) 
Öngyilkosnak koszorút! ? 
Minek ez ? 
Az, kit az emberiséghez fűzött legszebb koszorú, 

az anyai s apai szeretet, a köztisztelet nem tartott 
vissza az eletben ; az, kinek a sors szeretetet, boldog-
ságot, vagyont, tiszteletet és szép reményeket ígért, 
s mégis veres betűkkel irja szivébe e rettenetes szót: 
.haiti az nem érdemli meg, hogy sirjat feldíszítsük 
emlekezetünk koszorújával. 

Így beszéltek Fénylaky Alfréd hivataltarsai, 
mikor öngyilkosságát meghallották; igy beszélt volna 
mindenki, ha az öngyilkos levelet nem hagy maga 
utan szülei és baratainak, a titok felderitésére nézve. 

A level igy hangzott: 
.Nem halhatok meg a nélkül, — kezdé Fény-

laky Alfréd hatra hagyott levelében, — hogy ön-
gyilkosságom okat kedves szüleimmel és barataimmal 
ne tudassam! 

Azt hiszem, a ki soraim atolvassa, egy könnyet 
hullat azért, kit annyira boldogított az élet; mert 
szerettek szülői, tiszteltek embertarsai, s ki maga 
karho-tatta az öngyilkosságot es mégis e borzasztó 
halaihoz láncolta végzete. 

De nem 1 Ne a végzetnek rójjunk fel minden 
rosszat. Vagy ha igen, akkor azon végzetnek, melyet 

SZENTESI LAP 

egyszersmind tanú nem lehet. Kijelenti, hogy ezek kor-
mánypárti kortesek, olyanok, a k.k anyagi tekintetekből 
nagyon szeretnék, ha minél többször volna képviselő-
választás. A tanuk vallomásaiból konstalalja, hogy 
sem a választas előtt, sem a választás napjan oly 
mervü izgatottsag nem volt, hogy a polgárok szava-
zati jogukat ne gyakorolhattak volna. Különben na-
gyon sajnalja, hogy viszonvadat nem emelt arra 
nézve, hogy a kormánypárti jelölt érdekében mily 
vesztegetés folyt, mert ki tudna mutatni, hogy akár 
hany szavazót 50 frttal vesztegettek meg s ezek csak 
ugy szavaztak a kormánypárti jelöltre, ha előre fel-
vették az 50 frtot. Arra az allitásra nezve, hogy Sima 
Ferenc a demagogianak köszöni mandátumat, azt 
mondja, hogy meg van győződve, hogy a vádló ez 
állítását bebizonyítani nem tudná. Ken a bírálóbi-
zottságot, hogy a választás érvényességét mondja ki. 

Nagy Dezső és llets Ödön rövid viszonvalasza 
utan Polonyi Géza bizottsági tag felvilágosítást kér 
Rudnay Bela vizsgalóbiztos-előífaótol a r r i né?ú, 
igaz-e, hogy a Dorozsmaról a szi\azashoz be^jtmtfló 
kocsisorbol 50 kocsi nem a mefctémlitésVkaból, 
hanem azertnem ment el, mert nem kaptak pénzt. A va-
lasztast vedő ügyvéd azt allitotta, hogy a vizsgálat során 
e körülményt bizonyítani akarta, de azt neki nem en-
gedték meg. Hudnay Bela csak arra nezve adhat felvi-
lágosítást, ami az aitala telvett jegyzőkönyvekben van; 
megemlíti különben, ha a vesztegetes bizonyitasara 
nezve a vizsgalat kiterjesztesét kerte volna a ved ügy ved, 
ugy azt feltetlenül megtagadta volna. 

llets Údőn azt mondja, hogy a vizsgalat közben 
vagy 3 —4-szer tett kiserletet az iránt, hogy a kormány-
párti jelölt erdekében elkövetett vesztegetést oizjnyit-
liassa, de a vizsgálóbiztos ebbeli kérelmét mindig 
visszeutasitoita azzal, hogy a vizsgalat erre nézve 
elrendelve nem lett. liudnay Bela előadó megjegyzi 
meg, hogy llets Ödön védőügyvéd, az altala telvett 
jegyzökönyveket minden megjegyzés nélkül alairta. 
Miután a biralo Dizottsag tagjai közül többé senki 
eszreveteit tenni nem akar, Percei Dezső elnök az 
ülést bezarta; s a Dizottsag az Ítélet meghozatala 
végett visszavonult. 

Percei Dezső einök, a biraló bizottság masfel 
órai tanacakozasa utt.n esti három negyed 10 ora-
kor az ülést ismut megnyit* an, előadja, hogy a 11. 
oiraló bizottság a Tápén 1892. januar 28-ikan vég-
bement valasztast érvénytelennek, meysemmisitendö-
nek ítélte es azt a haznak a holnapi ülesben be is 
jelenti. Az íteletet, a nazszabalyok ertelmeben, há-
rom nap alatt a telekkel közölni fogjak. A költsé-

önmagunk alkottunk, hogy az általunk, éltünk talaja-
ban vetett magvakból kikelt meregnövénynek ily 
nevet adhassunk. — Legalabb igy volt ez nalam. 
Mikor abrandjaim megszülettek, mikor az a gyönyörű 
teremtes tiltott szerelmével megkínált, mikor én 
ambícióm körébe vontam szereimet és elfogadtam 
azt, hogy abraudomat egyesülni lathassam a valóval: 
mar akkor elvetettem azon veszélyes magvakat, me-
lyekből a meigos nő venynek, norzászló es gyászos 
vegzetemnek ki kellett okvetlenül kelme. 

Így nehany hónappal ezelőtt hivataltársaim egy 
balt rendeztek, a melyen magam is megjelentem. 
Javaban jártuk mar a táncot, midőn egyik hivatal-
tarsam megszólít, hogy valamit akar velem sürgősen 
közölni. 

Kisvártatva a lánctól kihevűlve, baratom elé 
siettem. — Nos, mivel allhatok szolgalatodra? — 
kerdém. 

Barátom mosolyogva igy szólt: 
— Ugyan kérlek, Alfréd, miként lehetsz oly 

figyelmetlen, a táncban pedig annyira elmerült, hogy 
a varos legszebb, legkecseseob s leggazdagabb höl-
gyének belépését ne lasd és hogy az általános meg-
lepetés morajában ré»zt ne vegyél ? 

Bizonyosan fel is tünt már neki a mindég 
udvariasságot tanúsított; de a jelenben ezzel ellen-
kező figyelmetlenséged, — folytatá barátom gúnyosan. 
— Vigyázz, Alfréd! Egy üunepelt nő az egyetlen kö-
zönyös férfiarcot nem láthatja a nélkül, hogy félne 
háborodjék. Avagy talan háborút üzentél Szirmayné 
úrnőnek ? Tanácslom, résen allj; mert különben 
legyőzetel 2 
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geket következőképp állapították meg: Nagy Dezső 
ügwédnek i t a l l a p tolta* 1000 ftrot, s a vizsgálati 
költségekből, 498 frt 50 krból, 200 frtot, a mely 
ősszeg, t. i. az 1200 frt megfizetésében Sima Fe-
Ferencet marasztaltak el. Ezen kivül Sima Ferencet 
kötelezték a sa;át ügyvédje részére 800 forint fize-
tésére. A vizsgálati költségekből fenmaradt 298 frt 50 
krt a kérvényezők fizetik, mert a vizsgálat alapját ké-
pező három pont közül az első kettőt nem talaltak 
alaposnak. 

— Az érdeklődós. Képviselő sorsa 
iránt az ellenzék részéről még nagyobb ér-
deklődéi talán soha nem nyilvánult Budapes-
ten, mint a tápéi mandátum ellen intézett 
támadással Sima Ferenccel szemben tanúsított 
az ellenzék minden árnyalata. A kormánypárti 
körökből ugyanis már pár nappal ezelőtt ki-
szivárgott a hir, hogy Szapárynak határozott 
kívánsága Sima Ferenc mandátumának meg-
semmisítése. S igy előre el volt rá készülve 
a ház, hogy ez a mandátum meg lesz sem-
misítve, anuyival inkább ; mert Polónyi is benne 
volt a bizottságban, aki pedig Simának a leg-
nagyobb ellensége. 

Azt azonban, hogy a költségek kiszabá-
sánál is a legkegyetlenebb boszut ülessen 
Szapáry Sima Ferenc felett, senki nem gon-
dolta, s ez az ellenzék körében a legnagyobb 
felháborodást keltette. 

Sima a feleségével együtt, a Pannoniá-
ban vacsorálva várta a bizottságnak már előre 
hirdetett Ítéletét, s mikor ezt Balogh János 
és Hegyi Antal több képviselő kíséretében 
megvitte neki, gróf Apponyi Albert, ki egy 
másik asztalnál ült a nemzeti párt oszlopos 
embereivel, felkelt egész társaságával, s Simá-
hoz ment megtudni az eredményt. S mikor 
meghallotta, azt mondá: ez a magyar alkot-
mányos igazságszolgáltatás Szapáry alatt, gyö-
nyörűsége telhetik benne a nemzetnek. Hanem 
a mi a tápéi mandátumot illeti, azért leme-
gyünk melletted mindnyájan s csinálunk mel-
letted olyan tüntetést — mondá Linder, — 
amilyen még Magyarországon képviselő-jelölt 
mellett nem volt. 

Azt hisszük, hogy gróf Szapáry boszu-
jával szemben az ellenzék leghatalmasabb s 
mondhatni az ország legnagyobb embereinek 
állásfoglalása a legfényesebb elégtétel Simá-

E szavak után barátom elhagyott. 
Magamra maradva, gondolataim barátom meg-

jegyzésével foglalkoztak. És mondhatom, mosolyogtam 
fölötte, s mintegy magamban ezeket mondtam: Ö 
azt hiszi, nem vettem észre annak a bájos asszony-
nak megjelenését ? Oh, előbb, mint ő, vagy bárki mas, 
csakhogy nem mutatám azt; mert előre éreztem, 
hogy ebből a szerelemből csak egy szomorú végzet 
következik reám. 

Barátomnak igaza volt. Háborút üzentem közö-
nyőségemmel Szirmaynénak, a miért ő felháborodott 
és legyőzött engemet egy erős harcban, szerelemmel 
a szivharcban estem el. 

Nem beszélem el, hogyan vont magához Szir-
may Ilonka, nem irom le, hogy haragos kis ajkai 
mily bűbájosán pirongattak meg olykor-olykor ide-
genkedésemért. 

Egy alkalommal minden kecseit felhasználva, 
igy szólt hozzám: „Fénylaky ur l ön már régi is-
merősünk, hogy ne bántana tehát engemet hideg és 
kimért udvariassága? De várjon, megboszulom ma-
gamat, — tevé hozzá kedves csintalansággal. — 
Alfréd, ön kerül engemet, közönyös és hideg 
irántam! . . . . 

De asszonyom, az égre kérem ! — hebegém — 
nem tudja, hogy ez nem szabad? nem tudja, hogy 
kegyednek férje van . . . . aki nekem barátom, s a 
kinek ez által becsületét, nyugalmát, boldagságát és 
nejét rabolom el? 

(Folyt köv.) 
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nak, kiben már a kormány is félni kezdi a 
független szabad szókimondás emberét. 

Részt vesznek Sima mellett a választási 
harcban Ugrón Gábor, Horánszky Nándor, 
Horváth Gyula, Ábrányi Kornél, Juszt Gyula, 
Papp Elek, Hock János, Bolgár Ferenc, — 
aki kikötötte, hogy ő lesz a választáson Si-
mának egyik bizalmi férfia, — Bartók Laios, 
Hévizy János, Balogh János, Holló Lajos, Lin-
der György, Lukács Gyula, Uegyi Antal s 
átalában az ellenzék mindazon embere, kire 
Sima reflektálni akar. 

SZENTESI LAP. 

segédlelkészt pedig pestmegyei Apostogh község ple-

Helyi és megyei hirek. 
— Szemé ly i h i r . Sima Ferenc, lapunk 

szerkesztője, Balogh János és Hévizy János ország-
gyűlési képviselők, továbbbá Hegyi Antal plébános 
társaságáoan Saniorfalvara utazott. 

— Ne szégyel jék m a g u k a t ! Mikor 
tegnap az országgyűlésen bejelentették a Sima 
Ferenc mandátumát megsemmisítő határoza-
tot, az előadó lassan olvasta a végzést, ugy, 
hogy alig lehetett hallani. Horváth Gyula oda-
kiáltott : Ha megcselekedték, hát ne szégyeljék 
hangosan felolvasni. — Gyalázat! — kiáltották 
többen. 

— Sa j tóper l a p u n k ellen. Ismeretes 
lapunk olvasoi előtt, hogy dr. Tasnádi a közigazgatasi 
bizottság mult havi ülése elé azon panaszos kére-
lemmel járult, hogy miután őt a Szentesi Lap 
„Szabad a gazdálkodás" cini alatt, a fogyasztási 
adóbérlet ügyében súlyos mulasztással s a varos 
nyilt megkarositasával vádolja, rendelje el ellene a 

v zsgalatot, s amenyiben ez a vizsgalat őt ártatlan-
nak talalná, Sima Ferenc, mint a .Szentesi Lap" 
szerkesztője ellen rágalmazás cimén indítson sajtó-
pert. — A bizottság helyet adott Tasnádi ezen ké-
relmének s elrendelte ellene a saját kérelmére kért 
elővizsgalatot, dr. Cicatricis Lajos főjegyzőt bizván 
meg annak foganatositasaval. — Nos, ezen az elő-
vizsgalaton is tul vagyunk immár s dr. Cicatricis La-
jos a közigazgatasi bizottság tegnap délelőtt tartott 
ülésében referált e tárgyban, beterjesztvén az altala 
felvett jegyzőkönyvet dr. Tasnádi Antal terjedelmes 
irasos védelmével s az ezekhez mellékelt úgynevezett 
hivatalos dokumentumokkal. £zen terjedelmes ved-
iratban dr. Tasnádi azt vallja, hogy ő polgármes-
terségének kezdete óta önfejúleg semmit s mindent 
tanacsi utasítás alapján tett. Miért is kéri a bizott-
ságot, hogy mentse fel őt a .Szentesi Lap" által 
terhére rótt vádak alól, — Sima Ferenc ellen pedig 
rágalmazas vétségé miatt inditsa meg a sajtópert 
hivatalból, még pedig azonnal. 

Tasnadi ezen vediratára dr. Cicatricis .nem 
adott hatarozati javaslatot, a oizottság bölcs belá-
tására bizván annak tormulázását. Zsilinszky főispán 
felhívására Mátéffy Ferenc tb. ügyész azon ügyészi 
véleményt proponálta, hogy miután dr. Tasnádi ira-
sos védelmén a teljes artatlanság ömlik el, ellene 
a további eljárás beszüntetendő, Sima Ferenc lap-
szerkesztő ellen pedig a sajtóper hivatalból meg-
indítandó. 

Szeder János az ügyészi vélemény első részét 
elfogadja, azonban a sajtópernek hivatalból leendő 
megindításától óva inti a bizottságot. S ily értelem-
ben indítványt is tesz. 

Smidt Imre kir. ügyész, bár nem szereti, hogy 
egy közhivatalnok érzékenykedik, mindazonáltal ezút-
tal kivételképpen elfogadja a tb. ügyész propoziciojat. 

Fekete Márton és Kiss Zsigmond Szeder János 
indítványát pártolják, — mire a főispán szavazasra 
bocsájtván a kérdést, az ügyészi vélemény 7 szóval 
5 ellen határozattá emeltetett. Az ügyészi indítvány 
ellen Szeder János, Fekete Márton, Bányai József, 
Wimmer Károly és Kiss Zsigmond szavaztak. Vadasz 
József és dr. Cicatricis nem éltek szavazati jogukkal, 
s igy a határozatnak aligha örülhet Tasnádi Antal 
fölfüggesztett polgármester. 

— S z e m é l y vá l tozások . A helybeli rom. 
kath plebaman közelebb személyvaltozasok lesznek. 
Schuszter Konstantin váci megyés püspök ugyanis -
m i n t értesülünk, Ckobot Ferenc segedlelkészt a váci 
papnevelő íntezet ahgazgatojava, - Nagy Lajos 

bánosává nevezte ki. Gratulálunk e jól megérdemelt 
előléptetésekhez! 

— A v a l u t a megszavazva. A magyar 
képviselhőház tegnapelőtt nagy lelkesedés mellett 
majdnem egyhangúlag megszavazta a valuta törvény-
javaslatot. Lesz tehát becsületes, valódi belértékkel 
biró s az egesz világ piacán szívesen fogadott arany 
pénzünk, illetőleg értékünk s a nyomorult papírpénz 
rendszerről, mely kimondhatatlan közgazdasagi ka-
rokat okozott, áttérünk valahara az aranyertékre. 
Az arany-valuta behozatalaval ipari és kereskedelmi 
forgalmunk óriási fellendülést fog nyerni, mivel 
külföld közvetlenül fog bennünket felkeresni, mig 
eddig csak Ausztria közvetítésével vettünk részt e vi 
lagforgalomban, mely a közvetítést drágán fizettette 
meg. Mezőgazdasagunk hasonlóan igy fog járni, 
Gabnáinkat külföldre Ausztria közvetítésével exportál-
tuk. S a külföldi ertékre szóló valtókat Bécs kőzve 
titésével kellett leszamitoltatnunk. Ma a külföldi es az 
uj koronaertek közt nincs különbség; mert ez is az 
aranyra van alapitva. Budapest rövid időn nem-
zetközi váltópiac lesz, a papírpénzzel jaró agio hullám-
zásait s a közvetítési dijat nem kell a magyar 
gazdanak íaegtizetni. Az aranyvaluta behozatala az 
első lépést jelenti az önallo magyar jegybank meg 
teremtesehez s majd ha ezaltai függetlenítve leszünk 
Ausztriatói, meg lehet a második lepett tenni, vagyis 
az ónálló vámterület megalkatasat. A valutarende-
zes Vekerle Sándor pénzügyminiszter erdeme kinél 
maradandóbb es közgazdasagunk emelesere, mely-
ben beható intézményt meg magyar allamférü nem 
emelt. 

— Óvintézkedés a ko le ra el len. A 
meleg idő üeaiitaval s tekintettel a Kolera terjede-
seről erkezo hírekre, Aradi Kalman tökapitany a 
hazak es udvaroknak köztisztasági szempontból sür-
gős megvizsgálását rendelte el. Részünkről csak 
uelyeselni tudjuk a főkapitany ezen előrelátását any-
nyival inkább is mert az óvintezkedes soha sem 
felesleges. 

— Egy h ónap . A városi főorvos jelentése 
szerint, jumus no loiyamau 7 even alul gyógykeze-
lem nélkül elüalt o, halva született 3 gyermek. 

— Népünnepé ly . A kereskedő Ujak altat e 
ho 31-en tartandó nepünnepely programmja a kó-
vethtizó : Kezdete délután ± órakor, zenes nadóvai, 
kesőub mozsár tövesekkel. Sik verseny. I. di j : 3 korona, 
11. di j : 2 korona 111. dí j : 1 korona. Lepeuy verseny, 
díj : ± korona, Csárdás verseny, dij: a legjonb lerü 
tancosnak 1 felszerelt tajték pipa, a legjobb nőtan-
cosnak egy selyem kendő, ileugermaazas, di j : 2 ko-
rona. Köcsögveres, dij : 2 korona. Az egész időtar-
tam alatt pózuamaszas, kankadobas késekre és séta-
iiaugverseny. Este tancmulatsag es tűzijáték. 

— Onkepzó kör . Kereskedő ltjaink ujanban 
is jelet adtak annan, nogy lei bírjak togni hivatasu-
kat, hogy tudjak azt, miszerint tarsadalm* ailasukat 

a küivilag becsüleset csak komoly törekvessel 
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csakis Kolozsvárott es pedig a lókiallitáa alsó nap-
ján fognak szemle alá vétetni. 

— Megerősítés. Horcsik Péter csongrádi 
tanitót dr. Tergina Gyula állásában végleg meg-
erősítette. 

— Agyon l ő t t e magá t . Lovas János el-
züllött csavargó, f hó 16-an délután a vasúti indóház 
melletti nagyvölgyben egy forgó pisztólyból agyon-
lőtte magat. Csizmáját, melyet végzetes tettének el-
követese előtt lábáról lehúzott, Kövér Miska jó paj-
tasanak testálta. Lovast noncolás végett kórházba 
szállítottak. 

— Meghívás . A .Csongrádmegyei kör" f. 
évi julius hó 17-én délután 4 órakor Szentes város 
közgyűlési termében rendes közgyűlést tart, melyre 
a t. tagokat azzal hívom meg, hogy minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. Szentesen, 1892. 
julius 15-en. S.-Szabó Sándor, elnök. — Tárgysoro-
zat: 1. Alapszabályok módositására kiküldött bizott-
ság jelentése s annak targyalasa. 2. Uj tagok felvé-
tele iránt hatarozathozatal. 3. A 20-iki julialis elő-
keszitesere kiküldött bizottság jelentése. 4. A keres-
kedő ifjak egyletenek levele nyári mulatságukról. 5. 
Esetleges inditvanyok targyalasa. 

es 
biztosíthatják maguknak. E komoly törekvésben nagy 
lepest tettek most, egy önképző kör letesitésevel, 
melynek hivatasa lesz tagjainak alkalmat nyújtani 
alakos szakismeretek szerzesere es a hazai nyelv 
muvelesere — csekely 10 krajcar havi tagsagi dij 
mellett. Az igy befolyó tagsagi dijakat a kór szák-
könyvtár letesitésere fordítja. A kór elnökenek: Kich" 
ter Jakab, titkaranak: Buday Imre, pénztárosának: 
Brüll Vilmos lett megválasztva. A kór működéséről 
es haladasarol nyilvánosán iog oeszamulni. 

— Ménvásá r l á s . A töldmivelesügyi minisz-
tériumhoz országos lótenyésztési osztálya felhívja 
mindazon tenyesztőket, kiknek birtokaban három és 
félévet betöltött, de a nyolcadik evet meg meg nem 
haladt menló van és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli 
szandekukat annak kitüntesesevel, hogy a menlo mely 
varmegyeben, mely varosban, közsegben vagy pusz-
tán ali, továbbá az eladasi art is a földmivelési mi-
nisztérium lótenyésztési osztályánál (50 krajcaros bé-
lyeggel ellátott beadvanyban) legkesőbb augusztus 
20-ig jelentsek be. A megvásárolt mének vételára 
csak 1893. evi január hó első feleben fog azon adó-
tiivatalnal utaivanyoztatni, melyet az eladó a vásár-
lás alkalmaval kijelöl. A Királyhágón tuli megyek-
ből bejelentendő menek, ugy, mint tavaly is, az er-
delyi gazdasagi egyesület altal ez ev augusztus 28., 
¿9. e* 30-án rendezendő kiállítás alkalmával, tehát 

Hazánk és a főváros. 
— P á c b a j u t o t t k o r m á n y p á r t i ura-

da lom. Az iden az aratas, muukas manyában sok 
gazdanak okozott főfájást, de tan valamennyi közül 
egy sem jutott oly kellemetlen helyzetbe, mint a 
csavosi uradalom. A képviselővalasztassal all össze-
függésben, a midőn a különfele kortesfogasok közé 
fölvettek azt is, hogy ha a valasztók Csávos fiatal 
birtokosára nem adjak voksukat, akkor elesnek a 
kukoricafőldektől, a szénagyüjtéstől, aratastól es csé-
pelestől. Az egesz dolog a valasztas idejében csak 
ijesztgetesnek látszott, annyival is inkább, mert az 
uradalom a munkasokra rá van szorulva, de a 
joszagkormányzó, allitolag Csavossy B. egyenes ki-
vansagara, megmaradt elhatarozasa mellett és nem 
hogy nem osztott ki kukoricaföldeket, hanem a mun-
kaerőket az ellenzeki jelölthöz és a partvezérhez 
utasította, .gazan szerencse, hogy az idén minden 
szorgos keznek van kelete es a csávosi aratók siet-
tek másutt munkát keresni, hogy telire valójukat 
megkeressék, ami sikerült is nekik és egy szomszé-
dos uradalomban bő kárpótlást nyertek. A munka-
sok helyzete ekkép megoldódott volna, de megy ugy 
all a dolog a boszut álló uradalommal mert 1000 
holdat tevő búzájához csak £0 arató akadt, és ha 
a munkaskérdést idejeben meg nem oldja, a válasz-
tasi költség alighanem megkétszereződik. Most kap-
kodnak fütiőz-fahoz, szerte küldtek munkasokért, de 
mind hiaba. Fölfogadtak volna mar a közsegbelieket 
is, de hát mar itt is későn jartak es most mar egyed 
nem marad hátra, minthogy a gazdatiszt urak ma-
guk veszik kezükbe a kaszat és pótoljak az elijesz-
tett, elszalasztott munkaerőt. 

— A szalacsi javasasszony h a t a lma . 
Múltkor mondtuk el, hogy ez a híres javasasszony, 
a ki Szaiacson, Biharmegyeben bolondítja a népet, 
milyen históriát gondolt ki Rudolf trónörökösről. 
Nagyon szükséges volna, hogy egyszer mar a ható-
sag is komolyan toglalkozzek ez asszony viselt dol-
gaival, mert a milyen súlya a nep kőzött van a sza-
vanak, meg komoly zavarokat is tamaszthat. Hogy 
mekkora a befolyasa, bizonyítja az aiabbi eset, me-
iyet debreceni levelezőnk jelent tavirataban. A deb-
receni temetőoen ma nagy nepcsődület volt, melyet 
rendőröknek kehet szétkergetni. Egy Kiss János nevű 
agyonlőtt ember sírjánál volt a nagy csődület es mi-
ért ? Azért, mert a szalacsi javasasszony azt mondta, 
hogy az agyonlőtt Kiss János az éjszaka megfordult 
d sirjaban. Ennek a nagyjelentősegü nyilatkozatnak 
rögtön híre futott Debrecenig s a babonas köznép a 
temetőben összegyülekezve, hangosan követelte Kiss 
János holttestének felásását. Az a hir is el volt ter-
jedve a nép között, hogy a szalacsi asszony Debre-
cenbe jön, de ennek volt annyi esze, hogy odahaza 
maradt. A rendőrök nagy nehezen tudták csak szét-
oszlatni a tömeget. 

Külföld. 
— A kho lera . Európa minden kikötője el 

van zarva a keletről érkező hajók elől s vesztegzár 
ala keli etniők magokat, valamint minden szállitmányt. 
A járvány Oroszország azsiai tartomanyaiból fenye-
geti Európát, a Kaspi-tenger és Fekete-tenger mel-
lekeröl, Asztrakanbol, a Kaukázusból; magát európai 
Oroszországot pedig a Volga mentén fenyegeti, de 
azért az orosz kormány a nisni-novgorodi nagy vá-
sárt nem tiltotta el, pedig erre Ázsia belsejéből is 
ezrek érkeznék. A járványos vidékről a Volga vizén 
menekülnek a kétségbeesett emberek Oroszország 
belsejébe. 
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— A i E tna . Katániaból jelentik táviratban : bennünket, azt hihette volna, hogy Lucifer tart őr-
Az Ctna erupciója egyre erősebbé válik. Éjjelenként 
nagyon erős földalatti moraj hallatszik. Ujabb krá-
terek nyiltak meg. Ez idő szerint 18 nyilt kráter 
van, melyek közül 9 működik. A Nicolosi-felé ömlő 
lávafolyam sebessége órankint 4/ méter. A Pedará 
felé ömlő lávafolyam lassan halad. A kár egyre na-
gyobbodik. Több község elpusztulása kikerülhetetlen. 
A lakosság nyugtalansága nőttön nő. 

Szentesi piaoi árak. 
— Julius 16. 

Határunkban a búzatermésben a rozsda 
és nagy forróság minőségileg és menyiségileg 
egyaránt nagy károkat okozott, ennek dacára, 
habár országosan hangzik is e miatt a panasz, 
a kereskedő világ semmi kedvet nem tanusit 
a vétel iránt, s az árak nap nap után ha-
nyatlanak. 

A következő árakat jegyezhetjük: 
Buea: ó, 7 frt 80 kr. uj 7 frt 4 0 - 5 0 kr. 
Árpa: köble köble 4 frt. 
Kukorica: köble 4 frt 80 kr, 5 frt. 
Szalonna: mmja 41 frt. 
llizott sertés: tiszta vágásra 4 1 — 4 2 krig. 

E L H A L T A K N É V S O R A . 
1892, julius 10-től julius 16-ig. 

Gyurica Demeter, 55 éves, szivbaj. — Bibós 
Terézia, 19 éves, öngyilkos, akasztás által. — Tóth 
Zsazsanna, 68 éves, szivszélhüdés. — Cakó Jusztina, 
17 éves, tüdővesz. — Hajdú Sara, 8 éves, tüdővész. — 
Lakos Eszter, 2 napos, születési gyengeség. — Grá-
nic Erzsébet, 3 hónapos, bélhurut. — Szabó Imre 
János, 2 hónapós bélhurut. — Kiss Sándor, 3 hó-
napos, tüdőhurut. — Mecs-Balogh Bálint, 21 éves, 
tüdővész. — Bubori Anna, 21/* éves, roncsoló to-
roklob. — Konkoly József, 1 hónapos, bélhurut. — 
Nagy György, 31 éves, hashartyalob. — Adam Viktória 
40 eves, tüdővcsz. 

CSARNOK. 
Vizhátán. 
— Utleirás. — 

Irta : Bugyi Károly. 
Különös érzés vett rajtunk erőt, midőn a 

kanyarulatnál szem elől vesztettük a hidra felszaladt, 
bucsut intő tarsakat. Meghatottság vett rajtunk erőt, 
magunk elé meresztett szemekkel huztuk a 
s hallgattuk a viz csendes locsogását. A part szik-
lás volt, a középen kellett haladnunk, de egy-egy 
viztőrés még itt is óva figyelmeztetett, nehogy hajó-
törést szenvedjünk. 

Lassankent aztán beletörődtünk helyzetünkbe. 
Gyorsan szaladtunk, s csakhamar elértük Olaszit, 
majd Bodrog- Zsadányt. Liszka közelében két utast 
keresztül szállítottunk a túlsó partra. Lehet, hogy 
blicceltek az atyafiak; de nekünk azt vallották, hogy 
egyenesen Amerikából jönnek s nagyon el vannak 
faradva. Dacára azonban, hogy olyan messziről jót 
tek, a szatyor, mit a hátukon hordtak, tele volt jó-
féle szűz dohanynyal, miből révpénz fejében is ajánl-
tak nehany csomót. Mi természetesen örömmel fo-
gadtuk. 

Este 10 óra volt, midőn Liszka és Kis-Falud 
közt horgonyt vetettünk. 

Partra szállottunk, rőzsét, venyigét szedve, mág-
lyát raktunk, körülültük s nyársaink hegyére szalon-
nat illesztvén, csöpögtettük a forró zsirt a brugó 
belére. Szúnyog, muslinca, minden rendű és rangú 
éji bogarhad mozgósitotta magát, tan ha a tűzbe 
dugtuk volna fejünket, ott is felkerestek volna, hogy 
arcunkon pihenjenek meg s egyik-másik egy-egy jót 
csipjen, szúrjon, harapjon rajtunk, mindegyik a 
maga módja szerint. — Éhünket hatalmasan elver-
vén, a szapolyból leüntöttük szomjunkat s egy pár 
nóta eldallasa után lefeküdtünk. Egyik karunkat fe-
ünk alá tettük, — ez volt a párna, — másikat 
mellünkre; ez volt a takaró . . . . 

Éjfél tájban nagyon hideg szél kerekedett. Ösz-
szebujtunk, egymasra feküdtünk, fogaink majd ki-
hullottak. amint dideregve összeverődtek. Elkezdtünk 
kergetőzni, nyargalóztunk, püföltük egymást, ordítoz-
tunk, birkóstunk, ugy, hogy ha valaki meglátott volna 

dögeivel nagygyakorla«ot. Én n.agam majd lerogy-
tam nevettemhen, a.nint őt vizitarsamat futkarozva, 
éktelen lármát csapva, mely a szélzugását messze 
túlharsogta, lattam hemperegni, bukfencet hányni, 
majd engem is derékon kapott valamelyik s folyt a 
harc, küzdelem a hideg ellen. 

Két órakor éjfél után útnak eredtünk. Közü-
ünk egyszerre három evezhetett, kettő guzsolt, egy 
kormányzott. Egész csata fejlődött ki, az evezheté-
sért, mindenik dolgozni akart, hogy egy kissé fel-
melegedjék. 

A szél éppen hátba kapott bennünket. A hatal-
mas hullámok is segítették Orkánunk futását, s ha 
haladásunkat őrült futasnak nevezem, hát nem igen 
nagyitok. Mindenütt a folyó közép rés én tartottuk 
magunkat, hogy még gyorsabban haladjunk. A vas-
tag evezőnyelek egy-egy erőteljes húzás után re 
csegtek, ropogtak, a mint meghajóPak. 

Csakhamar elértük Kis Falud alá. Egész ho-
mály volt még, a partig is alig lathattunk el, a szél 
pedig egyre búgott, süvitett. 

Béni egyszerre elkiáltja magát: 
tKormanyo3 vigyázz! Ott a komp!* 
A parton valóban egy komp elmosódott kör-

vonalai látszottak. Kompjáróknál rendesen a part felé 
szoktunk evezni, hogy ott a kötél emelkedvén, baj 
nélkül elsurranhassunk alatta. A kormányon Laci 
ült, s szokás szerint a viz széle felé irányitá a de-
reglyét. 

Egyszerre harsány kiáltásokat hallunk a partról: 
«Vigyázni! Vigyázni! a szélin alacsony a kö 

2epén ! • 
A révészek kiabaltak. 
Nem értettük meg. 
Egyikünk ugy értelmezte, hogy a szélin men-

jünk; mert alacsony a közepén. Másik ellenben ugy 
fogta fel, hogy a szelin alacsony, a közepén menjünk. 

A viz ezalatt rohamosan vitt bennünket. Laci a 
középre kormányzott . . . 

Hirtelen nagy lökés éri dereglyénket. Láttuk, 
hogy Ferkó, ki legelöl guzsolt, belefordult a Bodrogba. 

(Folyt, köv.) 

Bérleti hirdetmény. 
A szentesi ipartestület tulajdonát képező 

I t. 210. számú (céhház) házánál levő alsó 
nádas épület egészbeu, a vagy terem alatt lévő 

gúzst piÜCével együtt, haszonbérbe kiadó. 
A lakás vagy magánlakásnak, mint korcs-

mahelyiségül is használható, esetleg bérlő ál-
tal a szolgálattétel is teljesithető. 

Bővebben értekezhetni 
2—3 Soós Ferenc, 

ipartestületi elnöknél. 

83. szám. 

Hirdetmény. 
Vau szereucsém a jogkereső közönség 

b. tudomására ho/ni, miszerint 

ügyvédi irodámat 
Szathmári Ede ügyvéd ur kurcaparti utcai 
(I. 154 számú) házában megnyi to t tam. 

Dr. Purjesz János, 
1V3 ügyvéd. 

Gazdák figyelmébe! 
Van szerencsém a t. gazda-közönség szives 

tudomására hozni, miszerint nálam a világhírű 
N i c h o l s o n - g y á r b ó l mindennemű 

gazdasági gépek 
nagy választékban és gyári áron kaphatók 
Különösen felhívom a t. gazdák figyelmét a 
világhírű, első díjjal számtalanszor kitüntetett 

Simplex sorvetőgépre, 
mely minden más gyártmányt felülmúl. 

Képviselem ezenkívül az Adria bizto-
sító társaságot s biztositok épületeket, 
gabonákat asztagokban és keresztekben. 

A n. é. közönség kegyes pártfogását kérve, 
vagyok tisztelettel 

Pollacsek Ferdinánd, 
az izr. templom átellenében, sajat haz. 

Móc Kálmán 
üveg- és porcellán kereskedésében 

egy íiu tanulónak 
felvétetik. I V á 

Kcltsön-zsákok 
az aratási idénjre használatra jutányos áron 

kapható: 

Weisz Bernátné 
I. t. 267. számú saját házánál. 1 — 6 

Kioszk megnyitás. 
Vau szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint a Kurcán tuli 
Széchényi kertben felépített 

1 0 O T 

III. 

Nyiri Gerzon 

az első zenekar közreműködése mellett ünne-
pélyesen megnyitom. 

Nem kiméivé semmi költséget, igyekeze-

t. uri-utca 137. szám alatti saját házában J®"? o d a i r á ü y u l > h ° g y a é- közönségnek 
• r * ÁM 1 kellemes szórakozási helyet szerezzek. 
Ü O I t ^ O n ZtocIKOK Vasár- és ünnepnapok és séta-

a legjutanyosabb árban kaphatók. hangversenyek alkalmával a cukrászat-
hoz tartozó cikkek, u. m. fagy la l t , j eges 
kávé, finom sütemények a tentnevezett 
napokon pontos kiszolgálás mellett kapható. 

A n. é. közönség pártfogását továbbra is 
kérve, vagyok tisztelettel 

Máhr Kázmér. 
3—3 

Kiadó bolthelyiség. 
Lovas István II. t. 58. szám alatti házánál 
egy bolthelyiség van azonnal kiadandó. 

Stammer János 
I, t. 137. számú házánál egy, két szoba, 
konyha, kézi fáskamra és nádas padlásból 
álló, kertre nyiló utcai lakás van Szeut Mihály 
naptól, vagy azonnal is haszonbérbe kiadó. 1V2 

cukrász. 

Orosz János 
I. t. 28. szám alatti háza eladó, esetleg ha-
szonbérbe kiadó; értekezhetni a tulajdonossal. 

Berleti hirdetmény. 
A szentesi takarékpénztár uri utca 

felőli házában f. évi szeptember hó 29-étől 
egy, eset leg két nagy bol thely iség 

bérbeadandó. Értesítést ad 
Várady Lajos, 

3—3 igazgató. 

1891. Nyomatott Sima Ferenc fyoriiajtóján. 
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kik nemi gyengeségben szenvedne*, — 
rendeljek meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-
zott „ I ^ 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 kész léket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenében boriték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Biermanns 
villamtechnikus Bécs, Z Schulerstr. 18. 




