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A polgármesteri állás. 
Dr. Csató Zsigmond alispán elnöklete 

alatt f. hó 21-én megtartott városi közgyűlé-
sen a polgármester ellen elrendelt fegyelmi 
vizsgálatból kifolyólag, minthogy dr. Tasnádi 
Autalt egy korábbi közgyűlés hivatalától is 
felfüggesztette, helyettes polgármesterül Burián 
Lajos városi ügyész választatott meg. 

Történt pedig e választás egyhangúlag, 
n:indeu párt helyeslésével, közakaratával. 

Bizonyítja ez, hogy Burián Lajos városi 
ügyészben oly embert lát minden párt, kire 
a város kormányát e viharos időben nyugod-
tan rábízhatja, mig dr. Tasnádi Antalban a 
városi képviselőtestület többsége meg nem 
bízik, tőle a kormányzás eszközét, a költség-
vetést is megtagadta azon mód miatt, mely-
lyel ő a polgármesteri hivatalba becsempész-
tetett s a városra ráerőszakoltatott. 

Hisszük ennélfogva, hogy a helyettes 
polgármester működésének ideje alatt köny-
nyebben, gyorsabban fognak folyni a város 
ügyei s nem egy égető kérdés rendezve lesz, 
melynek megoldását eddig csak a polgármes 
ter személye iránti ellenszenv és bizalmat-
lanság akadályozta. 

Hisszük, hogy a városi költségvetés is 
letárgyalható s elfogadható lesz s ezzel teljes 
igazolást nyer azon eddig is ismert, de Szen 
tes város ellenségei által iagadott dolog, hogy 
a város képviselőtestülete nem ellenzéki visz-
ketegből, nem a közterhek viselése iránti 
ellenszenvből tagadja meg a költségvetés 
tárgyalását, hanem hogy ezzel a polgármester 
iránti bizalmatlanságának s az ő választása 
módja által a város önkormányzata ellen 
elkövetett sérelemmel szemben való tiltakozá-
sának akart kifejezést adni. 

Ha még összehasonlítjuk a dr. Csató 
alispán elnökletei alatt lefolyt közgyűlést, 
annak higgadságát, nyugodt tárgyilagosságát 
s magának az elnöknek tapintatosságát azon 
gyűlésekkel, melyeket dr. Tasnádi vezet, 
amelyek legtöbbször meg se tarthatók, melye-
ken a szenvedélyek forrongása uralkodik, 
melyeken az elnöknek nincs semmi tekintélye, 
melyeken a?, ő tapintatlan erőszakoskodása a 
leghiggadtal bakat is vérig sérti, melyeken 
már jeleuléte is elég a városi képviselőtestület 
sérelmei összes keserűségének felébresztésére, 
akkor önkénytelenül felmerül azon kérdés, 
mit erőlködik ez az ember magát fentartani 
egy lehetetlen helyzetben, miért nem engedi 
át azon széket, melyet rajta kívül mindig a 
város közbizalma által kijelölt emberek fog-
laltak el, másnak, nála képesebbnek, nála ta-
pintatosabbnak és szerencsésebbnek ; —• mert 
a város közbizalmát bírni nagy szereucse, — mért 
¿11 útjába oktalan ellenszegülésgvel a közügyek 

haladásának, mért dúlja fel az egész város 
nyugalmát ? 

E kérdéseket nagyon sok ember feltette 
már magának és a felelet mindenkinél más-
ként hangzik. 

Nem tartozunk azok közé, kik dr. Tas-
nádinak a polgármesteri álláshoz való gör-
csös ragaszkodását tisztán a hivatallal járó 
előnyök, a kenyérkereset s más anyagi indo-
kokból magyarázzák. Bármily kevéssé önér-
zetes embernek tartsuk is, pedig ugyancsak 
kevés jelét adta önérzetént mégis többek tar-
tunk felőle, mintsem hogy a saját csekély 
érdekét egy nagy város érdekeinek annyira 
felé helyezze. 

Azt kell hinnünk, hogy eleinte valami 
magasztos ambitiója mégis csak volt, valami 
különös hivatás betöltésére alkalmasnak hitte 
magát, jobban mondva erre való különös 
tehetségek disputálták bele pajtásai és azok, 
kiknek eszközül kellett a képviselőtestület jogos 
akaratáuak kijátszására, esetleg megtörésére s 
kik aztán nem törődtek vele, mi lesz a sze-
gény eszközből: összetörik-e, bepiszkolódik-e, 
csak kötelességét teljesítse. 

A szegény, sajnálatra méltó eszköz pedig 
teljes jóhiszeműséggel szolgált vélt hivatásá-
nak, valósággal pedig szolgálta a legundo-
kabb ügyet, a corruptiót, a polgárok által 
vétkeik miatt utált szövetség érdekeit. Elhó-
dította a hatalmasok kegye, nyájas mosolyok, 
meleg kézszo.itásuk azoknak, kik amint az 
eszköz megtette kötelességét, amint azon pon 
ton áll, hogy alkalmatlanná válhatik, farizeusi 
vállvonogatással jelentik ki, hogy »többet* 
vártak volua tőle. Valóban, ez a fiatal ember' 
érdekes lélektani megfigyelés és sorsában van 
bizonyos tragikus vonás. Mi azt kívánjuk, 
hogy sorsa ne legyen tragikus, mi azt kíván-
juk, hogy egy lehetetlen helyzethez való ok-1 

talan ragaszkodás által ne tegye magát minden 
téren, az egész társadalmi életben lehetetlenné.! 

Ugy tudjuk, hogy többször le akarta már 
rázni a reá nehezedő békókat s kiszabadítani 
magát a helyzetből, melybe saját hibáján ki-1 
vül, félrevezetés folytán jutott. Azonban egy-' 
felől biztatták jóakarói, hogy csak tartson ki,1 

majd beletörődik a közönség az ő polgármes-
terségébe, másfelől kötelességérzetére hivat- j 
koztak azok, kik őt a szerencsétlenségbe be-
levitték. 

Ma már a jó barátok sem hiszik, hogy 
a közönség megbarátkozhat dr. Tasnádi An-
tal polgármesterségével, sőt az elfogulatlanok 
közt már számosan tanácsolták a viszavonu-
lást a megyei párt tagjai közül is. Mind töb-
ben belátják, hogy egy város akaratának nem 
szegülhet ellen egyes ember, hogy egy oly, 
polgármester, ki a nagy többség bizalmit ntm 

bírja, akadály e városnak, melynek előme-
netelén kellene munkálkodnia. 

A legfanatikusabbak még most is han-
goztatják, hogy dr. Tasnádinak kötelessége 
állásában megmaradni, ha azt egyszer elfog-
lalta, kötelessége eszközül szolgálni a város 
ellenségeinek, kötelessége eredménytelenül el-
pazarolni erejét, tehetségét, kötelessége felál-
dozni a közbecsülést, tűrni minden megbántást. 
csakhogy a város többségének akarata ne 
érvényesülhessen. 

Mi jobb barátai vagyunk dr. Tasnádinak 
s azt tanácsoljuk, vonuljon vissza — mig le-
het — becsülettel. 

Az uj pénz. 
A forint uralkodása nemsokára megszűnik. Rö-

vid idő múlva már forint és korona együtt fog ural-
kodni. Mint hazai közjogunk megengedi, hogy még 
az uralkodó király életében föltegyék a koronát a 
leendő utód fejére, ugy moit is a törvényhozás uj 
pénzt teremt, mely mellett egy ideig meghagyja a 
régebbit is forgalomban. A közönség lassankint fog 
hozzászokni a koronával és fillérrel való számításhoz 
és hogy ezt a hozzászokást siettessék, megengedik, 
hogy az uj pénz korlátlan uralmának bekövetkezése 
előtt, legyen szabad a forint és krajcár mellet koro-
nával és fiiérrel számolni. Később a korona és a fil-
lér lesz az uralkodó és a forint és a krajcár a tűrt 
fizető eszköz, mig aztán korlátlanul az uj péns fog 
uralkodni. 

Az uj pénzek tervezett rajzai iránt természe-
tesen általános az érdeklődés. A hitelező kíváncsi 
tudni, milyen alakú pénzben kapja vissza a ropogós 
forintban, kopott ezüst váltópénzben, otromba susz-
tertauérokban s zöldült krajcárokban kiolvasott pén-
zét; milyen lesz a csengő arany, pengő ezüst, is-
meretlen nikel és bronz, a mit visszakap. Az adó-
sok legnagyobD része kevesebbet törődik vele, hogy 
milyen pénzt követelhet tőle hitelezője, csak tovább 
is adós maradhasson, de érdeklődik az uj pénz alakja 
iránt, hogy tudja, milyet kérjen kölcsön. 

A társadalom pedig erre a két nagy osztályra, 
a hitelező és adós osztályába lévén osztható, ter-
mészetes, hogy az érdeklődés kiterjed a társadalom 
minden rétegére. 

E kíváncsiság kielégítésére elmondhatjuk, hogy 
az uj pénz alakja igen tofszetŐ3 lesz. Láng Lajos, az 
ország pénzügyi államtitkárja az, kire Wekerle Sán-
dor pénzügyminiszter az uj pénzek méreteinek, alak-
jainak, rajzainak nem kis gondját bizta, ép oly súlyt 
fektetett feladatának erre a részére, mint arra a fel-
adatára, hogy Wekerlének segítsen a pénzrendszer 
ziláltságából való kibontakozás tervének kidolgozá-
sánál. És a milyen meglepő a bonyolult valuta ren-
dezés egész nagy munkálatának classikus egyszerű-
ségű, de geniálisan kidolgozott terve, ép oly ügyesen 
és minden kívánságnak megfelő módon van megoldva 
az uj pénzek külső alakjának kérdése is. Mert sok 
az a sikánság, a mivel a tudomány és művészet egy 
ország pénzeivel szemben fellép. Belejátszik a pén-
zek keretébe a történelem tanulsága, helyet kér a 
pénzek formájának megállapításánál a címertan, 
pecséttan és az éregismt, igényekkel lép fel az ország 



1 *Mtl. 
közjoga és nagy szerepe van a pénzverésnél a mü-j 
vészeinek és a műiparnak is. Alig hinné a laikus, mi-
lyen nehez szép és tetszetős formájú, a közjogi hely- j 
zetnek, a történelem segédtudományainak megfelelő. 
pénzeket veretni. Sok tanulmányt igénylő munka ez-

Az uj pénzek, mtnt emlitők, tetszetősek, de a 
mellett könnyen kezelhetők, művésziek és egymástól 
élesen megkülönböztethetők. 

A régi krajcár helyébe, mint tudjuk, a fillér lép* 
Értéke épen felényi, mint a krajcáré, a mint hogy 
hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ezentúl a krajcáron 
gyufa két filléres gyufává, két krajcáros zsemlye négy 
filléres zsemlyévé lesz. Az uj fillér, mely ép oly nagy 
lesz, mint a mostani félkrajcáros, igen egyszerű 
alakú s előreláthatólag ép oly ritkán kerül majd 
forgalomba, mint az annak megfelelő jelenlegi fél-
krajcáros. Azért nagyobb szerepe lesz a mostani 
krajcar helyébe lépő két filléres darabnak. 

Ez egy és két filleres bronzból készül. Képlap-
jan a korona van a „Magyar királyi váltópénz" 
fehrassal, hatlapjan pedig az értékjelzés „1" és „2* 
kalaszkoszoruba szőritva, mely koszorú Magyarorszag 
mezőgazdasagi termelésének jelképezője. Ez a két 
pénz lép majd helyébe az eddigi rézpénznek s szint-
úgy a mostani „soi-disant* ezüst váltópénz, a „ha-
tosának mondott tizkrajcáros és az „újpesti* névre 
hallgató husz krajcaros — helyébe a nikelből vert 
10 és 20 filléres lép. 

A nikel 10 filléres kiszoritja majd a nehéz és 
formatlan ket garasost is. A 4 krajcáros rézdarab 
kimúlik vegleg. Néhány év óta nem verik mar ezt 
az ügyetlen rezet, mert a finom nikelpénz lép helyébe. 

A tiz és husz filléres nikel váltópénz képlapja 
szakasztott olyan rajz, mint az egy és ket filléres 
bronzé. De hatlapja mar mutatja, hogy értekesebb, 
mert az ertékjelzés már teljesen ki van irva: „10 fil-
lér*, „20 fillér". Hogy az ezüsttől és főleg a hasonló 
nagysagu aranytól sötetben is megkúlönbözhető le-
gyen, d karimaja rovatkos lesz és mar a tapintas 
is megmutatja, hogy nikelpénzzel van dolgunk, ha 
nincs keznel mágnes, mely legjobban megismeri a 
nikelt, mert erős vonzalmat ébreszt benne magahoz. 

Ezüstpenzünk csak egyféle lesz. A tervezett 
5ü filleres ezüstöt az osztrákok tanacsara elejtettük. 
Odaát a takarékos osztrákok félnek tőle, hogy a 25 
krt erő 50 fillérest az élelmesség az eddigi husz kraj-
caros ertek kikerekitesére fogja felhasználni. Ez az 
aggódas idézte eiő, hogy ezüstből csak koronás da-
rabok lesznek. 

Az egy koronás lesz legnagyobb méretű u) pén-
zünk. Ez mar mint egyelőre kurrenspénz diszesebb lesz, 
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mint az eddigi bemutatott váltópénzek. Közepén ő Fel-
sége jól talált arcképe díszeleg. A kőrirás betűi ő 
Felsége cimét jelentik: „Ferenc József Isten Kegyel-
méből Ausztriai Császár, Magyar-, Horvát-, Sziavon-, 
Dalmátorszagok Apostoli Kíralya*. A korona a hát-
lapra kerül az „1 korona* értékjelzés fölébe. A 
koronás darab karimája siuia és bele van préselve 
ő Felsége jeligéje: „Bizalmam az ősi erényben*. 

Az eddigi 5 frtos helyébe jön az uj 10 koro-
nás aranypénz. 

Az uj körmöci a legdíszesebb pénzeink között 
A tiz koronás és a tiz frtos bankót pótló 20 koro-
nás lesz tulajdonképeni pénzünk. Az ezüst, a ni 
kel és a bronz csak kisegítői lesznek. Ennek meg 
felelőleg ennek a két pénznek a rajza a legdíszesebb, 
ezen jut kifejezésre leginkább az ország államisága 

Az előlapon ő Felségének már egész alakjat 
latjuk ugyanolyan körirattal, mint a koronás pén-
zen. A király huszartabornagyi egyenruhában, ko-
ronázási diszöltönyben van ábrazolva. A magyar 
arany ezzel a világ egyik specialitasa lesz, a mint 
regen, abban az időben volt, a mikor a „Hung-
rische Mark" és „Ofner Gulden* volt Középeurópa 
valutaja. A magyar pénzeken régóta divatos az álló 
alak. Legelőször Róbert Karoly verette a magyar 
aranyra Firenze védszentjét, keresztelő Szent Jánost. 
Nagy Lajostól Miksáig Szent László alakja szerepel 
pénzeinken és 11. Matyas óta egész mostanig, az uj 
10 és 20 frankos magyar aranyakig mindig a király 
álló alakja volt lathato aranyainkon. A történelem 
hagyomauyaihoz térünk tehát vissza az uj aranynyal. 

Aranypénzünk hatiapjat a magyar korona or-
szágainak egyesitett címere foglalja el. A címer fö-
lött allamisagunk megerősített kifejezéséül a „Magyar 
Királyság* felírás olvashato és a husz koronás arany 
sima kanmaja még ő Felsege fent idezett jelmonda-
tat is feltünteti. 

Ezek lesznek jövő penzeink alakjai. Remélhe-
tőleg nemsokara forgalomba kerülnek és reméljük 
azt is, hagy minden egyesünknek mentül több pél-
dány jut majd belőle valódi aranyból kiverve. 

F. L 

Helyi és megyei hirek. 
— Képviselő jelölés. Csanády Sán-

dor elhunytával megüresedett berettyó-ujfalui 
választó kerületben a 48 as párt Hegyi Antal 
csongrádi plébánost kérte fel s léptette fel 
képviselő-jelöltül. Hegyi Antal Sima Ferenc 
társaságában tegnap és tegnapelőtt már be 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

A tiltott szerelem. 
A „Szentesi^Lap" részére 

irta : Szűcs István, szegvári tanító. 
(Folytatás.) 

A férjnek egy arcizma sem mozdult meg; de 
szemeiből, a melyet reám függesztett, a fájdalom 
sugárzott ki. 

Ilona pedig, kinek jelenlétéről csaknem meg-
feledkeztünk, felsikoltott és egy nyögéssel ájultan 
rogyott lábainkhoz. 

Segítségére akartam sietni; de a férj vissza-
tartott. 

— Hagyja uram! szólt fájdalomtól reszkető 
hangon, — nőmről nem önnek, de nekem illik gon-
doskodni. 

Csengetett . . . . 
— Nem jól valasztott a sors, — folytatá kese-

rűen. Önnek élni kellene, ón szerettetik, ön egyetlen 
sarja nemzetségének és reménye a büszke Fénylaky 
csaladnak ! Szüleit sajnalom ! De ha így történt, nem 
ehetek róla! isten önnel uram! E szavak után elt-
távozott 

A komorna lépett be. £n megsemmisülve tá-
voztam, egy fájdalmas, egy soha fel nem idézhető 
pillantást vetve az alélt Ilonára, kitől most örökre 
elszakadtam. 

Masnap inasom jelenté, hogy Szirmaiók Lon-

donban utaztak, hol veglegesen is letelepedni óhajtott 
Szirmay. 

E hírre feljajdultam! Ereztem, hogy Ilona 
nélkül nem élhetek És igy sóhajtottam fel: 
mégis áldott vagy te, fekete golyó. 

A kitűzött hataridőnek eltelése közeledvén, a 
ho végétől alig par nap valasztott el. 

Fájt, hogy Ilonát nem láthattam meg még 
egyszer életemben, mielőtt érte dobogó, az érte el-
vérzendő szív élni megszűnnék Nem láthatom 
soha, töprenkedek magamban, a midőn inasom egy 
levelet tartva kezében, felém siet. A levél Londonból 
érkezett . . . . Ilona ferje irta . . . . fekete szegély-
lyel. Halahteletem van benne megerősítve. — Oh, 
ne félj; végrehajtom azt . . . de előbb elolvasom 
leveled. 

A levél következőleg hangzott: 
„Uram! 
Fájdalommal irom e sorokat és fájdalmamban 

kérem önt, ha még nem késő feledje el a fekete 
golyót. — Éljen ön, éljen, családjanak büszke re-
ménye . . . . Elég, ha ő, a mindkettőnk által sze-
retett nő — nincs többé. 

Igen uram, imádott Ilonám, nincs többé. 
Megölte ót szerelme, néma szerelme. Nem em-

iitette önt egyszer sem, nem panaszkodott soha; 
de szemei mindég könnyesek voltak és fájdalmas 
sóhajai soha sem némultak el. A hó közeledte, az 
ön életének végpercei siettették halálát. — Vigasz-
talni akartam ő t ; de nem vigasztalódott, boldogítani 
akartam, nem használt semmit. „Nem érdemlem én 
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is utazta a kerület egy részét s mindenütt 
lelkes fogadtatásban részesült. Mint lapunkat 
értesitik, Hegyinek alapos kilátásai vannak a 
mandátum elnyerésére. Hegyiben a kerület 
egy lelkes hazafit, az országos 48-as párt 
pedig oszlopos tagot nyerne. 

— A s z e n t e s i 4 8 - a s n é p k ö r választmánya 
ma, vasárnap délelőtt fél 10 órakor választmányi 
ülést tart. 

— A kolera. Az emberiség legborzasz-
tóbb csapásai: a világot koronként m e g f i z e ^ 
delő epidemiák, dögvészek ős fészke, Ázafa 
felől egy vasúti gyorsvonat sebesságévei in-
dult Európának az ázsiai rémek egyik legtfé-
lelmesebb alakja: a kolera. Hiába áltatnok 
magunkat, hogy e sötét vendég elől elzár ̂  
kózhatunk: e reményről le kell tennünk s 
hozzá készülnünk a szörnyű látogató oly fo-
gadtatásához, amely annak itt tartózkodását 
lehető rövidebbé s legkevésbé végzetessé teendi. 

A kolera immár az osztrák és magyar 
monarchia határaihoz érkezett. Az ázsiai em-
berirtó egyszerre jelent meg északi és déli 
szomszédságunkban. Galicia határán ép ugy 
konstatálták a kolera jelenlétét, mint Romá-
niában. A román hatóságok eltagadják az or-
szágukba betört kolerát, mint eltagadják azt 
kezdetben mindenütt. Az országok általában 
nem igen csinálnak lelkiismereti kérdést az 
ilyen közegészségügyi hazudozásokból. Még a 
tekintélyükre sokat adó nyugati nagy kultur-
államok is megtennék azt, amit Románia; 
amig csak lehet, titkolnák a bajt, — félve at-
tól a temérdek gazdasági, üzletforgalmi hát-
ránytól, amelyet a járvány által meglepett álla-
moknak el kell szenvedniük. 

Dacára tehát a Romániából érkező de-
mentinek, ugy kell vennünk a dolgot, hogy 
a veszély közvetlenül küszöbünk előtt áll s 
ma vagy holnap ránk nyitja az ajtót. 

A kolerával kapcsolatban a p e s t i s is 
fellépett Oroszországban. így Baku környékén 
már julius 2-án halt meg egy munkás pestis-
ben és az esetről jelentést is tettek a belügy-
miniszternek. A közegészségügyi osztály ennek 
következtében orvosi szakvéleményt kért és 
jóllehet az orvosk a pestis felléptét mint két-
ségtelent konstatálták, magasaabb helyen mégis 
ellenkező véleményen voltak. Az egészségügyi 
osztály ennek folytán megtiltotta a lapoknak, 

meg a boldogitást,* — mondá többszőr és ismét 
csendesen fájdalmaba merült. 

Erősen küzdött nála a megsértett erény a sze-
relemmel s ez elviselhetetlen gyötrelmet okozott 
neki. — De leginkább önnek a végzetes halála si-
ettette az ő végóráját is s ezért hagyott 
itt bennünket. 

Érzem uram, hogy én is követem őt nem soká, 
azért esedezem, éljen legalább ön ! 

Szirmay. 

Fekete levéi, fekete golyó! Oh Ilonám, nem 
vagy többé! . . . Az az érző, véghetetlenül szerető 
sziv nem dobog többé és még én éljek? 
Nem, szeretett Ilonám Te áldozata lettél 
szerelmednek . . . az én szerelmem sem gyengébb 
a tiednél. Várj, csak még szüleimtől és barátaimtól 
veszek bucsut, azután megyek . . . megyek utánnad 
. . . . követlek . . . . Ilonám! 

Eddig terjed Fénylaky Alfréd levele. 

Mondanom sem kell, hogy az öngyilkost óriási 
részvét mellet helyeztek el a kerepesi temetőbe, hol 
sírkövén egy kettős keresztül lőtt sziv ábrázolja a 
„ T i l t o t t s z e r e l e m * jelvényét. 

M ni a későbbi gyászrovatokról olvasni lehetett 
Szirmay alig tizennégy napra követé nejét. Az öreg 
Fénylakiriét fia halála hírének tudósításakor szívszél-
hűdés érte. Fénylaky Ákos pedig késő öregsége 
napjaiban is könnyezve keseregte nemzettségének ily 
gyászos uton kihalt férfiágát. 

(Vége.) 
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hogy a pestist illetőleg bármily híreket kö 
zöljenek, minthogy azonbau a halálozások 
mindegyre szaporodnak, a dolgot többé titkolni 
nem lehet. Most kitűnik az is, hogy a vész 
ellen semmiféle óvóintézkedés nem történt. 
A pestis ugyanazon az uton terjed, mint a 
kolera. 

— S z í n h á z b ó l . Csóka Sándor színtársulata, 
mely a vidék jelesebb színeszeiből van szervezve, 
tegnap este tartotta első bemutató előadásat váro-
sunkban, még pedig csaknem egészen telt ház előtt, 
ami kétségkívül egyik jelét képezi annak, hogy kö-
zönségünk a legszélesebb körben érdeklődik a szín-
társulat iránt. Bemutatóul Zeller dallamos zenéjü 
operettéje: 9A madarász11 került szinre, minden kri-
tikát kiálló előadásban. A sok humorral fűszerezett 
operette a kitűnő zenekíséret és összevágó előadás 
mellett nálunk is teljes sikert aratott. A szereplők 
közül első helyen kell kiemelnünk Bácskay Julcsát 
(Postás Milka), ki ugy eleven játékával, mint kelle-
mes csengésű iiaugjaval egyaránt magára vonta a 
közönség figyelmet. Ugyanezt mondhatjuk Ju-
hász Ilonkáról (Maria) is, kinek éneke és jateka-
ban sok rokonszenv van. M.-Nayy Mari asszonyt 
Adelaide bárónő szerepében nyújtott mmden tekin 
tetben kabinet alakitast. A címszerep Bethleni László 
(Adam) kezében volt, s dicséretére legyen mond/a, 
derekasan megallta helyét, bar hangja, mely külön-
ben tiszta és kellemes, mint bariton, kissé gyönge. 
Karacs Imre (Szamszló) szép tenorjavai tünt ki. 
A többi szereplók közül Mikey Lajos (Csörsz báró), 
Szilágyi Dezső (Kacskó) és Ivanyi (Lassko) érdemel-
nek említést. Kiváló része van meg az est sikerében 
a zenekarnak, mely ifj. Bokor József karnagy veze-
tése alatt kitűnően működött. Szóval a bemutató ugy 
az egyesek játékát, mint az összhangot tekintve, 
egyarant sikerültnek mondható A társulat ma, va-
sarnap, a Feneleányokat fogja szinre hozni, mig hét-
főn a drámai személyzetnek lesz bemutatója, Sar-
dou „Thermidor* című színmüvében. 

— A . C s o n g r á d m e g y e i kör* bálja, 
most midőn e sorokat írjuk, meg javaban folyik. A kel 
lemetlen idő, valamint az a körülmeny, hogy Csóka 
szintarsulaia szinten ma tartotta bemutatojat es 
pedig egy olyan kitűnő darabbal, mint a .Mada-
rász,* — sokakat visszatartott a mulatsagtól. Epen 
ezen körülmények miatt a mulatsag nem volt annyira 
látogatott, amennyire megerdemelte volna. Annyit 
azonban előre jelenthetünk, hogy az erkölcsi sikert 
kivívtak ifjaink. Itt közöljük a mulatságban részt vett 
hölgyek neveit, kiket hevenyében feljegyeznünk si-
került : 

Leányok: Keresztes Ilonka, Keresztes Irénke, 
Széli Irénke, Uhrin Irma, Csúcs Teruska, Horváth 
Mariska, Nagy Jolán, Jurenak Margit, Csúcs Esztike, 
Csúcs Emma, Zsoldos, Jolanka, Radimetzky Mariska, 
Dömsödy Teruska, Rabéi Anna, Jurenak Böske, 
Jurenak Irén, Szkíta Mici stb. 

Asszonyok: Keresztes-Nagy Imréné, Kiss Zsig-
mondné, Csúcs Antalné, Nagy Imréné, Csúcs Lajosné. 
Podhraszky Kalmanne, Rabel Janosné, Dömsödy 
Józsefné, Veszeló vszky Uyulane, Mosko vic Oszkárné stb. 

Az első négyest fesztelen jó kedv mellett 20 
pár táncolta. 

— C é l l ö v é s a n é p ü n n e p é l y e n . Keres-
kedő ifjaink meg mindig igyekeznek, hogy ünnepélyü-
két minél vonzobba, minél kellemesebbé tegyék, 
így a mar eddig dijjazandó versenyek, sétahangver-
seny-, tancmulatsag, hangverseuy es tűzijátékon kívül 
a céllövést is felvette. Az ünnepely tartama alatt es 
este díszes lövölde lesz felallitva, hol a jó céllövők 
kitüntetesben fognak részesülni. 

— V é g t á r g y a l á s . Szigeti-Lakos Bálnt bűn-
ügyének vegtargyalasat a szogedi kir törvényszék f. 
hó 29-ere tűzte ki. Szigeti-Lakos Balint tudvalevő-
leg édes apjat, S igeti-Lakos Imrét gyitkolta meg 
május 17-en, ezért a bűnéért fogjak most számon-
kérni. 

— T u z á r Á g o s t o n n a k , a szentesi 46-as 
népkör helyisegében latható kialtitasara ismételten 
felhívjuk a közönség figyelmét. Ez a kiállítás annyi-
ban unikum a maga neveben; mert a targyakat egy 
fegyenc a váci fegyhazban tegyenckenyérből készí-
tette bamulatos ügyesseggel. A kiállítás reggeli 8 
óratói este 8 óráig lathato s a belépti dij személyen-
kint csekély 20 kr. 

— M é r g e s é t . Nagy szomorúság ütött tauyát 
f. hó 21-én délután a Hupuci Maraek hajlekánan. 
A kis harmadféléves rajkó, a Janoska a sajat (!) vi-
gyázatlanságának esett aldozatul. A Jánoska apja 
ugyanis fülbetegségben szenvedvén, fülcseppeket ren-
deltetett az orvossal, s mivel kéz alatt hagytak, a 
kis Janoska palinka helyett megitta. Legalább így 
vallotta ezt a rendőrség előtt az anyja, kiegészítvén 
vallomasát azzal, hogy a rajkó .szokva volt* a pá-
linkához. S a kis Janoska most a temetőben pihen. 

— V á s á r . Nyári országos vasarunk, mely f. 
hó 22. és 23-án tartatott meg, ezúttal is a silányab-
bak közé számítható, amennyiben sem az állat-, 

SZENTESI LAP. ___ 
sem az általános vásár nem felelt meg a várakozásnak. 
A jószagvásároan csupán lóban volt nagyobb forga-
lom, ellenben kis és nagy marha és sertés csak 
korlatolt számban hajtatott fel. Á kereskedők és 
iparosok általabari a rósz vasar miatt panaszkodnak. 

— F i l i g r á n t a n f o l y a m . A t. hölgykö-
zönség figyelmét ezennel felhívjuk a Schönfeld A. 
által nyitott fiügran tanfolyamra. Jelentkezések Schön-
feld A papirkereskedéseben fogadtatnak el, hol egy-
szersmind bővebb felvilágosítás is nyerhető 

— K ö r ö z é s . Égy Huszár Endre nevű, 17 
éves, knnszentmartoni illetőségű rőfös kereskedő 
tanoncot köröz a rkaitányság. Nevezett Bányai Jó-
zsef utódainál volt alkalmazásban s f. hó 20-an tünt 
e! az üzletből. Huszár nyúlánk termetű, fekete hajú, 
kek szemű, hosszas barna arcu. Különös ismertető 
jele: elöl két foga ki van törve. 

A „csoze." 
A „Szentesi Lapu legközelebbi 85-ik számában 

a .Helyi és megyei hírek® közt a „csoze" mint sértő 
szó hozatott fel, mely bizonyos összeszólalkozók közt 
hasznaltatvan, e végett a bíróság ítélete ala vitetett. 

Minek előtte azonban ezen t ó t szó értelmét 
felszínre hoznám, az eredetisegere kell vonatkoznom, 
s azon célra, mely varosunkban értelmeztetik, t. i. 
oly emberekre, kik napi szokasaik altal mintegy 
j a v í t h a t a t l a n o k n a k tekintetnek, rlőre kell 
tehát bocsajtanom, hogy ezen szót, .csoze:* csupán 
varosunkban hallottam, s így, mivel annak eredeti-
ségét nem tudtam, kérdezősködésem utan egy öreg 
ember altal világosittattam tel a következőkben: 

.Evek előtt azon tótok közül, a kik vidékünkre 
aratás végett jöttek le, egy korhely öreg tót ember 
maradt varosunkban. — Ezen öreg tót napi keres-
menyét a kocsmakoa, pazarolta el, termeszetesen, 
hogy a föld keringesét labai nem voltak elég erősek 
ellensúlyozni, vagy tántorgott, vagy — ami többször 
megtörtént — tel is bukott. Ilyenkor a csapzi gye-
rekek és suhancok holmi pajkos szó kiejtesekkel 
illettek. A felelet mindég ezen szó volt: „Csoze". 

Ezen tót szó kiejtes magyar értelemben annyit 
tesz, hogy .miar"1 (Mi az ?) Vagy — hogy meggyő-
ződesem utan szóljak — az öreg tót bizonyossan nem 
elt ily kurta kitejezessel, hanem a cochces s zot használta 
ami magyarra fordítva .mi kell, mit akarsz?" ertendő; 
de a tót nyelvben jaratlan népünk ,csozett-ra for-
dította. 

így az öreg tótnak az örökös .csozett szava-
jarasa erkölcsisegéhez ragasztatott s a mai napig 
fennmaradt varosunkban oly egyénekre, akik ezen 
javíthatatlan lelki szegenysegekről lemondani nem 
tudnak, vagy egyaltalaban nem akarnak. — Mas 
értelme tehát nincs ezen szónak .csoze" városunkban, 
mint megbélyegzett, erkölcstelen. 

F. M. 

C S A R N O K . 

Vizhátán. 
— Útleírás. — 

Irta: Bugyi Károly. 
(Folytatás.) 

Tisza-Buránal esteledett ránk. A part mindenütt 
lapos, ingoványos volt s nem tudtunk talalni alkal-
mas kikötőt. Kénytelenek voltunk kikötni a süppe-

; dékes parton. Kimentünk annyira, amennyire ki lehe-
j tett taszítani a dereglyét, akkor leraktuk az evezőket 
s azon futottunk ki. — így is bokáig merültünk a 
ragadós, sűrű fekete iszapban. Az éjjel szép volt, 
hanem a szúnyogoktól sokat szenvedtünk. Hajnali 4 
óra lehetet, midőn megkísértettük bemenni a dereg-
lyébe. Bandi leragadt, térdig süppedt a talajba, ugy 
hnzgáituk ki. Az evezőt főiszedegettük, de a sár mint 
a szurok ragadt rá, s az a malheur is ért, hogy mi-
kor a vizbe dobtam, leült, s föl sem jött többé, lenn 
tartotta a rátapadt sar. — Szerencsére volt egy re-
zerv-evezőnk, különben nagy szükséget szenvedtünk 
volna. 

Tisza-Roff, Kőtelek, Doba-Örhaz alatt elhaladva, 
Szolnokba értünk. A dohány és pálinka teljesen el-
fogyott, s Laci kiszállt, hogy ezeket az élvezeti cik-
keket beszerezze. Aztán, — hajtva az otthon utáni 
vágytól, folytattuk utunkat. 

Egy hajszál hija volt csak, hogy Szolnok alatt 
fürdőt nem vettünk, mint Kis-Faludnál. Találkoztunk 
két hajóval, — egyik ment fölfelé, másik jött a há-
tunk mögött. Mikor a két hajó egymás mellett el-
ment, s dereglyénk a hatalmas hullamtorlódásba ért: 
félelmesen kezdett jobbra-balra inogni, hol egyik ol-
dalon, hol másikon löttyent be a víz, minden pilla-
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natban vártuk, uogy lóinorulunk. Sikerüli azonban 
megmenekednünk, a vizet — mely bokán fölül ért 
a dereglyében — kiszapolyoztuk, a kis ijedtséget 
leöntöttük friss sziverősitővel s jöttünk tovább. 

Negyedik napja jöttünk már szélben, melegben, 
olykor-olykor igazán nehéz körülményék közt, s élelmi 
szereink nem alltak aranyban a végzett munkával. 
Oly jol esett, mikor a jó hangzasu Tisza-Földvár, 
Inoka helységeket eléntük s Kécske alatt kikötvén, 
uj erőt gyűjtendő, meg hogy a rég nélkülözött me-
leg étéit nagyon óhajtottuk, kitűnő halvacsorát fő-
zettünk s a remek időben, a sötét füzesben — mit 
kétesen viiagitott meg a hold — letelepedve a bár-
sonyos pázsitra, körülülve a csiklandozó illatot le-
helő bogracsot, hihetetlen etvagygyal fogyasztottuk 
az Ízletes, halaszlét. Barátsagos halászunk bort is 
hozott, s egész utazasunk alatt ez volt legélvezete-
sebb éjjelünk, végig hevertünk az összehordott, fű-
ből rakodt pulia agyunkon lestük a csillagok hullá-
sat, beszéltünk egyről is, másról is, mig az enyhe, 
édes álom be nem takarta faradt szemeinket. 

Juiius 30-ika, csütörtök, faradsagos utunk utolsó 
napja. A jó meleg eleitől s a reménytől, hogy nem 
sokara otthon leszünk — felfrissülve, uj erőt nyerve 
gyorsan haladtunk Kürt, Sas, Csepa, Alpar alatt, 
Csougradon sem allva meg, jöttünk haza, kettőzött 
erővel édes szülővarosunkba, hogy mielőbb élvez-
hessük a baratsagos otthon nyugodalmat s ölelhes-
sük egy év óta nem látott szeretteinket. 

A Bodrog-Tiszahati-Dereglye Utazók- hat tagu 
szövetkezete bizony nagyon siralmasan nézett ki! 

Mikor a Széchenyi uton végig néztem társai-
mon, ainml gyűrődött sáros ruhaval kullogtunk be-
fele, bizony nagyon könnyen gyanúba foghatott volna 
bennünket akarki, s balran fogadni lehetett volna, 
hogy egy tal Ezsau-féle főtt lencséért bármely jus-
sát odaadna akármelyikünk. Arcunk, orrunkat a szel 
veresre futta, s kezeink a negy napi guzsolasban 
szinte megmerevedtek s tele voltak holyagokkal. Só-
var tekintetünket a toronyra meresztvén, elgondol-
kozva vonult be a mi vizi-tarsasagunk a Széchenyi 
ut lombos fai alatt, hogy födél ala jutva heverjük 
ki a negy napos kéjutazas faradalmait. 

Most mar veszedelmeknek, fáradalmaknak utána 
leven, a visszaemlékezés jol esik, de a .Bodrog — 
Tiszahati—Dereglye—Utazók Szövetkezetének* tagjai 
aligha gondolnak arra, hogy az utat Sárospatakról 
Szentesig még egyszer dereglyén tegyék meg I 

Dereglyenket pedig városi tekintetes tanácsunk 
megveven, ott lebeg a kompjarónál, s piheni a hosszú 
ut okozta fáradalmakat! 

(Vége.) 

Hazánk és a főváros, 
— A s z a l a c s i j a v a s a s s z o n y r ó l Dobozy 

Mihály érmihalytalvi íőszolgabiro jelentést küldött be 
a megye alispanjohoz, melyben a híressé valt javas-
asszonyról a következőket mondja: .Foglalkozása 
az, hogy a tudatlanoknak jósol. Hogy ezt pénzért 
teszi-e vagy ingyen, nem tudni bizonyosan. Annyi 
all, hogy miudenkinek tetszésere bízva, hogy ha ad, 
mennyit adjon s ez kepezi jövedelemforrását. Legin-
kább a holtakrol beszel s a rokonoknak elmondja, 
mit csinál az elhunyt a másvilágon. A távoli közsé-
gekből is sokan jarnak hozza. Ugy latszik, hogy val-
lasrajongo s gyenge elméjű, a mi többször kitűnt, 
mikor a margitlai járásbíróságnál kihallgatták." A 
jelentes azzal végződik, hogy legjobb volna megfi-
gyeles végett tébolydaba vinni a szalacsi javasasszonyt. 

— D a m j a n i c h s i r á s ó j a . Az aradi tizen-
három vértanú kivégzésé ulan meg október 6-án éjjel 
Csernovits Peter maesai birtokara vittek Damjanich 
János és Lahner György holttestét. Csernovits, a ki 
akkor maga is az aradi börtönben ült, levélben in-
tézkedett arról, hogy gazdatisztje, Ratky Frigyes, 
temesse el a ket vértanút. Ratky még az éjjel egy 
béres segitsegevel közös sírt ke»zitett a két halott 
szamara. De meg mielőtt eltemettek őket, Csernovits 
azt üzente, hogy várjak meg, mig ő megérkezik. 
Csak két nap múlva ért haza Csernovits és egy más 
helyen nagyobb sirt ásatott a ket vértanúnak. A sir 
föle Karolyi Ella grófnő, a kié később a birtok lett, 
gyönyörű síremléket építtetett. A temetés utolsó szem-
tanuja, Ratky Frigyes, aki életében sokszor emiitette 
fel könyek között egykori sirásó szereplését, tegnap 
halt meg Levésen 79 éves korában. 



4. •Icüil 
— R e g é n y e s h á z a s s á g . Esztergomi le-

velezőnk írja: Esztergom megye egyik csöndes köz-
ségében, Kóménden, a napokban nagy eset történt. 
Egy zsidó legény elvette a falu egyik legszebb pa-
rasztleanyat. Patriasz Sándor fiatal kereskedőnek 
ugyanis már régebben megtetszett Szalai Teréz, a 
ki nem igen idegenkedett tőle. Hanem azért mégis 
kikötötte, hogy csak ugy lesz a felesége, ha előbb 
kikeresztelkedik, azután olyan ruhát ölt, mint a falu 
többi legénye. Patriasz Sándor nem sokáig tétová-
zott. Nem élhetett a leány nélkül. Eltökélte tehát, 
hogy kikeresztelkedik, a mi nemsokara meg is tör-
tént. Mikor azután kitűzték az esküvő napját, mikor 
a kackiás Szalai Teréz piros csizmát húzott, ezer 
ráncos rokolyát öltött és menyasszonyi pártát kö-
tött a fejére, a kikeresztelkedett fiatal zsidó gavallér 
olyan daliás magyar paraszt ruhába bujt, hogv a 
legmódosabb falusi legények is megirigyelték. Egésx 
Kéménd összesereglett a ritka lakadalomra. Á tem-
plom szorongásig megtelt. Mindenki kiváncsi volt a 
zsidó legényre, a ki paraszt leányt vezet katholikus 
oltárhoz. Patriasz Sándor a templomban is megál-
lotta a helyét, mert a legnyelvesebb kéméndi me-
nyecskek sem találtak rajta kivetni valót. A mint 
az esküvő elvégződött, hetedhét országra szóló la-
kadalom kezdődött. 

Szentesi piaci árak. 
— julius 23. 

Országos vásaraink, mióta azok a már meg 
szokott szombat és vasarnapi napokról a naptárban 
jelzett és engedélyezett napokra tétettek át, egyre si-
lányabbak. Ilyen volt a legközelebbi nyári, f. hó 22. 
es 23-an megtartott országos vasarunk is, amennyi-
ben se a joszagvasar, sem pedig az általanos vásár 
nem felelt meg a hozza tűzött várakozásoknak. 

A f. hó 22-én megtartott jószágvásár a követ-
kező eredménynyel folyt le: 

Szarvasmarha árak: egy pár jarraos ökör 
26U—350 írtig. Eegy darab tias tehén 50—150 frtig. 
finsnak való darabja 70—80—100 frtig. 

llizott sertés: tiszta vagasra 40—43—44 krig. 
hizlalni való, 2—3 éves, parja 35—45 frtig, másfél-
évesek párja 25—35 frtig, 8—10 hónapos malac 
parja 15 — 20 frtig. 

Juh: vágni való, parja 17—20 frt. 
Apro jószág: Liba parja 2 - 3 frtig, kappan 

parja 1 írt 20 kr, 1 frt 80 krig, tyúk parja 1 l?t 
1 trt 20 kr, csirke párja 40 - 8 0 krig. 

A mai napon tartott gyalog és gabnavásár igen 
neptelen volt. Az arak a következők: 

Búza: ó, mmja 8 frt, uj, mmja minőség sze-
rint 7 frt 20—60 krig. 

Kukorica: köble 5 frt. 
Árpa: köble 4 fit 20—40 kr. 
Zab: köble 3 frt 40 kr. 
Szalonna mmja 40 -43 frtig. 

Közgazdasag. 
— A z a r a t á s . A cséplési munkalatok is 

napirendre kerülnek mar néhány nap múlva, s a 
hol eddig próbacsepléseket eszközöltek, a közlött 
eredmenyekből mindinkább az a meggyőződésünk, 
hogy az idei termes egyik-másik vidéken, illetőleg 
jarasban oly hullámzó, a milyen már régen nem volt. 
Alig lesz lehetseges ez évben végleges adatók nél-
kül, a terméseredmenyt a valósagnak megfelelőleg 
konstatalni, és ha mégis az 1892-iki gabonatermés 
nem sikerült, a¿t tisztán ama fontos okokból követ-
keztetjük, hogy a termés minőségileg a gyengébb ter-
mésű evektől is eltér. Tagadhatatlan, a minthogy 
van is olyan vidékünk, a hol a buza és rozs, vala-
mint az árpa is igen jó minőségileg, de ha a hoz-
zánk beérkező adatokat tekintjük, a minimum suly 
aranyt igen sok helyen a termények nem közelítik 
meg, vagy a legjobb esetben nem haladják tul. Így 
például az őszi buza súlya aratási statisztikánk sze-
rint az utóbbi evekben 77—79 kilogramm között 
ingadozott, az ősz? rozs súlya 70—72 kilogramm kő-
zött, az arpa súlya 63—64, sőt 1890-ben 64*62 kilo-
gramm között, a zab súlya 43—44 kilogramm között. 
Igaz, hogy ez az országos atlagsuly, vármegyénkint, 
de meg főleg jarasonkint nagyok az eltérések; ez 
minden évben előfordul, de az már a ritka esetek 
között foglal helyet, hogy az átlagsuly a helyi vi-
szonyoknak megfelelő normalis-sulylyal szemben 
1 0 - 1 5 százalékkal kedvezőtlenebb; pedig ezúttal 
lesznek olyan szélsőségek, hogy egy ugyanazon vi-
déken 70— és 82 kilogrammos buza is termett az 
atlagos 77 kilogrammos búzával szemben. — Az ez 
évben termett buza minősége hasonló az 1889-ikihez, 
a mikor szintén nagyon különböző volt a minőség; 
az ez idei termés azonban átlagban talán még gyen-
gebb lesz minőségileg, mint az 1889 iki volt, mi? 
mennyisegileg amannal okvetetlenül jobb lesz, mivel 
1889-ben csak 33—34 millió hektoliter termett s az 
iden a minimummal véve fel a termést, 45 — 47 
millió hektoliter búzára van kilátásunk. A mi a ro-
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zsot illeti, ez minőségileg és mennyiségileg a mult 
évi gyenge termésnél jobb lesz, ellenben az árpa csak 
részben, mig a zab közép jó terméssel fizet. 

E L H A L T A K N É V S O R A . 
189*, JuliUk» 16-tól julius 23-irz 

Török Gergely. 56 éves, szívbetegség. — Lovas János, 
24 éves, öngyilkos. — Berki Einma, 6 hónapos, bélhurut. — 
Orgován Borbála, 65 éves, tüdővész. — Szépe Lajos, 3 hetes, 
bélhurut. — Varga István, 55 éves, vesebetegség. — Tarcali 
Julianna, 70 éves, inajbetegség. — Vucher Ede, 35 éves, tüdő-
vész. _ Csúcs Juliána, 73 éves, tüdölob. — Hupuci János, 2 
éves, véletlenül mérgezés. — Szepe Lidia. 53 éves, szívbe-
tegség. — Pataki Juliána, 54 éves, májbetegség. — Szabó Ilona. 
5 hónapos, tüdőlob. — Szabó Ágnes, 71 éyes, agyszélhüdés. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dobozi Mihály. Szentes. A .Szentes és Vid^ké*-

nek szóló nyilatkozatat a felelős szerkesztő hazaér-
keztéig nem közölhetjük, mivel a személyes vonatko-
zású dolgokra nézve az elhatározást magának tar-
totta fenn. 

Szűcs István. Szegvár. A fenti üzenet önnek 
is szól. 

Gőzhajózás. 
Személyszállító hajók közlekedése vegyes szolgálatban a Tiszán 

Szeged és Szolnok között. 
— Érvényes 189-2. évi mártius 15-töl — 

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 
s/ombaton reggel 4 órakor. 

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. 

Özv. Erdődy Antalné 
úrnőnek 120 hold puszta-gyalai föld-
j e épületekkel együtt 5 évre haszonbérbe 
kiadó. A föld a gyalai vasúti őrházhoz kö 
zel van. A feltételek a fentnevezett urnő I. t. 

153. számú házánál tudhatók meg. 

C s é p l é s e k h e z 

uj zsákok s p á r g á v a l e l l á t v a 
a legolcsóbb áron kölcsönözhetők ± 4 

Weisz I. kereskedésében 
N y i r i S á n d o r vaskereskedésével szemben. 

86. szám. 

Kereskedők és szülők figyelmébe! 
Tyukpiactéri Weisz Bernát házában levő 
nyomdámban az összes raktáron tartott 

i s k o l a k ö n y v e k 
valamennyi használható), üzleti, képes 
és ref. imakönyvet, zsoltárok disz 
kötésben, ir6-, rajz- és iskolaszerek, 
ténták, — más vállalat eszközlése céljá-
ból — általam sajátkezüleg mélyen leszál-
lított áron eladatnak. 

Tisztelettel 
Jámbor Tivadar. 

Költsön-zsákok 
az aratási idényre használatra jutányos áron 

kapható: 

Weisz Bernátné 
I. t. 267 . számú saját házánál. 5—6 

Hirdetmény. 
Van szereucsém a jogkereső közönség 

b. tudomására hozni, miszerint 

ügyvédi irodámat 
Ssathrnári Ede ügyvéd ur ku-caparti utcai 
(I. 154 számú) házában megnyitottam. 

Dr. Purjesz János, 
2V3 ügyvéd. 

Nyíri Gerzon 
III. t. uri-utca 137. szám alatti saját ház iban 

k ö l t s ö n z s á k o k 
a legjutáuyosabb árbau kaphatók. 

Móc Kálmán 
üveg- és porcellán kereskedésében 

e y l i u t a n u l ó n a k 
felvételik. 2 V á 

Stammer János 
I. t. 137. számú házánál egy, két s zob i , 
konyha, kézi fáskamra és nádas padlásból 
álló, kertre nyíló u'.c.ii lakás van Szent Mibí y 
naptól, vagy azonnal is haszonbérbe kiadó. 2Vá 

Nicholson W. Fülöp és 

tarsai j 

i i j $ % a 1 » a < l a l i n . 

SIMPLEX 
sorvetögépe 

meritők<TékV°l. 

A sárvári sorvetőgépversenyen 7 versenyző gép közül Nicholson W. Fülöp és tár- I 
sai Simplex sorvetőgépe a gép legjobb munkája, legcsekélyebb vonó erő szük- | 
séglete, legegyszerűbb kezelhetősége és szerkezetéért az első dijat: arany disz j 
oklevelet és a vetőgépek után nyert termésnél legnagyobb eredményért az első dijat 
aranyérmet nyerte. A Silliplex vetőgép pontos és szabályos vetése folytán 
a vetőmag lá-szerese termeltetett; a második dijat nyert gép vetése csak a vető-

mag 8-szorosát eredményezte. ; 

Raktár Szentesen Polatsek Ferdinándnál 
a zsidó templommal szemben, a hol ezenkivül mindennemű gazdasági 

g é p g y á r i á r o n és részletfizetésre is kapható. : 

lisiittt, 1891 Ny«*m»lott Sima Ferenc gyormjtóján. 




