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•vurcaparti-utca 31. szám, hova a 
1 Ml szellemi részéi illető közleme-

és az előfizetési pénzek is 
f küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám éra 4 kr. 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nózvt 
a lap egy oldala 14 helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdlj minden 

oeiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések SehánfM A. könyvkereske-

désében is felvétetnek 

Bérmentetlen levelek csak ismert keiek 
101 fogadtatmak el. 

H y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

i r a i 
KelelCs szerkesztő és kiadé-tnlajdoaos 

SIMA FFRENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SobMMtf A. k l a y v és paplrksrssksdssékss. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Szólásszabadság Csongrádme-
gyében. 

Magyarországon törvény biztosítja a gyü-
lekezési jogot és az egyéni szólásszabadság 
korlátlan. Legfölebb felelős a törvény előtt 
mindenki azért, amit mondott; de a törvé-
nyesen bejelentett gyülekezeten mindkenki azt 
mondhatja, amit akar. 

Gsongrádmegyében Zsilinszky uralma vé-
get vetett a szabad gyülekezési és szabad szó-
lás jogának. — Sima Ferencet, a tápéi kerület 
volt képviselőjét és ez idő szerint a kerület 
ellenzéki jelöltjét, Dorozsmán egy szolgabiró-
sági napidíjas, valami Szegedről az alkapitányi 
állásból kilökött; de a csongrádi közjegyzővel 
való test vérségi viszonyára tekintve, Zsilinszky 
által a megyei emberek mellőzésével ideplán-
tált existentia, a szolgabiróság nevében elzárta 
az utat, hogy programbeszédét megtarthassa. 
Sima ugyanis délelőtt a Kápolnánál beszélt, s 
a szolgabíró azon cimen, hogy Sima n e m e -
reszelje a hatósági közegek eljá-
rását kritizálni, elébb feloszlatással fe-
nyegette a népgyűlést, majd a képviselő 
mellének két zsandár szuronyt sze-
geztetett. 

Sima tehát szuronyok között tartotta meg 
programbeszédét, de ez egy pillanatra se 
korlátozta abban, hogy megfelelő kritikában 
nerészesitse azt a becstelen eljárást, hogy egy 
gyámoltalan szolgabirácska zsandári fedezettel 
merészli megkisérleni a szabad szólás és kri-
tika jogának elnyomását és a szabad véle-
mény elnémitását. 

A nép egyrészről felháborodással nézte 
ezt a hitvány beavatkozást, másrészről leir-
hatlan lelkesültséggel hallgatta azt a kegyet-
len ostorcsattogást, melyet Sima és társai 
hangoztattak Zsilinszky pribék közegeinek el-
járása felett. A tanyák között azonban megérte 
a tisztelt szolgabiróság azzal, hogy szuronyokat 
szegeztetett Sima mellének, hogy hát ha igy 
kiméletesebb lesz Zsilinszky és társai hivata-
los visszaélése és büntakaró rendszerével 
szemben; de mert ez nem használt, bent a 
városban, mikor Sima beszélt és elmondta 
azt, hogy gróf Szapáry szabadelvű kormány-
zata dicsőségére és Zsilinszky becsületére 
megesett Magyaroszág legnagyobb vármegyé-
jében az a szégyen és gyalázat, hogy egy 
képviselő jelölt békés polgárok között szuro 
nyok alatt tarthatja meg programmbeszédét. 
Mikor szónok idáig jut, akkor közbe lép egy 
szolgabirósági napidíjas és felszólítja a jelöl-
tet, hogy ta tózkodjék a hatósági közegek el-
járását bírálni, mert ha ezt teszi, neki ren-
delete van a pártgyülést feloszlatni. 

Sima erre azt kérdezte a tisztelt hatósági 

representánstól, hogy nem hozta e el a szol-
gabirótól az utasítást is, hogy neki, mint 
ellenzéki képviselő-jelöltnek, miről szabad be-
szélni ? 

Erre a napidíjas a pártgyülést feloszlatta 
és a népet csendőri beavatkozással oszlatta szét. 

Sima Ferencnek és Balogh János képvi-
selőnek erejébe került, hogy az eset által lel-
kében mélyen felháborított nép ellen nem 
állt és vérengzés nem történt. 

Az a Zsilinszky tehát, ki szuronyok alatt 
választatott kinevezés utján Szentesnek pol-
gármestert, kinek utasítására szuronyok alatt 
vezette az első közgyűlést a zsandár polgár-
mester, most a szólásszabadságra vetette ma-
gát. — Azt hiszi ez a szerencsétlen tót ember, 
hogy azt a becsületes népet, mely hazája füg-
getlensége iránt táplált reményében, lelkesült-
ségében Sima nevével emelte fel a politikai 
szabad meggyőződés zászlaját, majd elidege-
níti Simától, ha ellene a legbrutálisabb esz-
közökkel vezeti föl hivatalos apparátusát a 
harcra. — Azt hiszi Zsilinszky Mihály, hogy 
itthon elvesztett, odafeut pedig megingott te-
kintélyét azzal fogja helyreállítani, ha a népjog 
elleni harcban utálatig híressé teszi a nevét 
az országban. 

Szegény ember, ez a vizbefulónak szal-
maszálhoz való kapkodásnál nem egyéb. — 
S az egészben mindnek felett az a szégyen és 
gyalázat, hogy ily becstelenséggel annak a 
Zsilinszkynek a vezetése alatt álló vármegyé-
ben támadnak a nép legszentebb joga ellen, 
ki maga is mint közönséges tót paraszt csa-
lád sarja már származásánál fogva is 
tisztelettel, ha nem imádattal kellene megha-
jólui a közszabadság bizíositékai előtt. 

De nem, Zsilinszkynek ma már nem a 
nép érdeke és joga a fő, nem az a nép áll 
előtte tiszteletben, melynek ő is egyik közön-
séges sarjadéka, hanem a hatalom szolgálata. 
— S lehet-e ma a hatalomnak nagyobb szol-
gálatot tenni; mint minden erőt megfeszíteni 
arra, hogy Sima Ferenc, ki a hatalommal 
szemben a népjog érdek szószlója és har-
cosa lesz minden ha, valamiképpen eltétessék 
az útból. 

Zsilinszkynek ezen szemérmetlen harcában 
az a legszebb és az a leglélekemelőbb, hogy : 
Simával szemben az ő kedves sógorát szeretné 
feltolni; de ha elbukott ez a tisztelt ur a me-
gyei főjegyzőségnél, még csúfosabb bukás 
vár rá zsandár szuronyos képviselő-jelöltsé-
gében. 

A nép áll joga mellett szilárdan, ren-
dithetlenül s a Sima elleni becstelen harc által 
okozott felháborodásán sokszorosan hatvá-
nyozza a lelkesültséget és százsorosan bizto-
sítja Zsilinszky hada számára a bukást és 
Sima részére a diadalt! 

i . 
Levél Dorozsmáról. 

íJorozsma, 1892. julius fci. 
Ma akarta Sima Ferenc kepviselő jelöltünk a 

dorozsmai választók előtt programmbeszédét megtar-
tani. Be volt jelentve előre a hatóságnál, hogy va-
sarnap délelőtt a tanyai kápolnában tartandó mise után 
beszél a tanyai választóknak, s azután délután 4 
órakor benn a városban a városi választóknak. S 
igazan, a Sima-párt higgadságának s kétségtelen 
többségéből eredő öntudatosságának lehet tulajdoní-
tani, hogy a Dorozsmán székelő szolgaoiróság ha-
talmaskodó és brutális eljárása ki nem vette a kö-
zönséget példás nyugalmából, banem a helyett majd 
néma megbotránkozással, majd hangos nevetéssel 
tűrte és szenvedte a hatalom erőszakoskodását, mely-
lyel a válaszó közönség törvényes gyülekezési 
jogát megtaposta és elkobozta. 

A mai napon reggel 8 órakor érkezett hozzánk 
szeretett jelöltünk Héviay János, Balogh János kép-
viselők és Hegyi Antal csongrádi plébános kisére-
tében. 

A határnál egész kocsisor zászlók alatt várta, 
hol Dudás Béla ügyvéd és Illés Antal pártelnököt 
üdvözöltek a jelöltet és kisérő társait. 

A városban Ka/ali, dorozsmai plébános, ki Kele-
men Béla pártjanak elnöke, levélben értesité Hegyi 
Antal kartarsát, hogy, Schuszter Konstanti váci 
püspök táviratilag tilotta meg, hogy akár Hegyi 
Antal, akár Hock János misézzenek, avagy egyházi 
beszédet tartsanak a dorozsmai népnek. 

De hát azt nem tudhatta már a püspök ur, 
hogy Hévízy János is ott lesz, s igy ő rá nem ter-
jedvén ki a tilalom, igy a dorozsmai tanyai válasz-
tók nem maradtak mise és istenitisztelet nélkül 
Krisztus urunk születése után 1892. évi julius 25-én 
eső vasárnapon. 

Két lovas csendőr kivont karddal lovagolt a 
kápolnához menő kocsisor előtt s ha egyéb nem, 
ez a szokatlan dolog igazolta, hogy az állami osen-
dőrséggel rendelkező szolgabiróságnak feie lett az 
ellenjelöltje Sima Ferencnek. 

De még jobban igazolva lett egy félóra múlva, 
midőn az útban 120—140 re szaporodott kocsisor 
megérkezett a kápolnához, holis lovas és gyalog 
csendőrök, valamint fináncok teljes hadifegyverzetben 
álltak. Siági Balint segéd szolgabiró vezérlete alatt. 

Mise után Sima a kapolna mellett kezdte mon-
dani programmbeszédét, a csendőrök pedig, ki lovon, 
ki gyalog, kivont karddal és feltűzött szuronynyal 
foglaltak állást a hallgatók között. Mikor Sima hivat-
kozott reá, hogy a legmagyarabo vármegye területén 
fegyverek és szuronyok kőzöt kénytelen a választó 
közönség képviselő jelöltjének programmbeszédét meg-
hallgatni : a segédszolgabiró ur két szuronyos csen-
dőr fedezete alatt a szószékig hatolt és a szónokot 
megszakitotta és fölhivta a tőn vény (?) nevében, hogy 
a hatóság intézkedését és tetteit bírálat tárgyává ne 
tegye, mert különben a pártgyülést föloszlatja. Sima 
hivatkozott reá, hogy ő csak szemmellátható körül-
ményrehivatkozik, de a melyek csak azon esetben 
lenuének jogosultak, ha bárkinek véleményszabadsága 
korlátoltatnék, avagy tiszteletlenségben részesülne. 
— De ő arra bívja föl a választókat, a mire a téli 
választás idején is súlyt helyezett, hogy tiszteljék az 
ellenvéleményt s hajtsák meg fejőket a hatóság ren-
delkezése előtt még akkor is, midőn eme rendelke-
zések céljai beláthatatlanok, vagyis inkább nagyon is 
beláthatók. 

Sima Ferenc után Balogh János, majd Hévi*y 
János, s végül Hegyi Antal szólottak a közönséghez, 
mely változatlan lelkesedéssel éltette szeretet jelöltjét. 

Utoljára fölállt egy tanyai birtokos és jelölt-
jükhöz való tántorithatlan ragaszkodását tolmácsolta 
a dorozsmai választóknak, szűnni nem akaró lelkes 
éljenzések között. 

A birtokosság által rendezett ebéd végbemene-
tele után ismét hosszú kocsisor kisérte a jelöltet 
vissza a városba; de az elindulás előtt több választó-
polgár jelentkezett a pártelnököknél, kik kijelenték, 
hogy szivvel-lélekkel Sima Ferenc jelöléséhez csatla-
koznak, habár a mult választáskor, — mint ők ki-
fejezték magukat, — a nseégyen párthos• tartoztak \ 



1 «Mai. 
A Tárosban délután 4 órára volt a programra-

beszéd megtartása bejelentve. Nagy közönség gyűlt 
össze. Dorozsmán még senki nem látott együtt ennyi 
polgárt, ennyi uri nőt és intelligens embert. 

Ismétlődött itt is a kápolnai jelenet. Kirukkolt 
a gyalog és lovascsendőrség, csakhogy most már 
nem Siági Bálint segédszolgabirónak, hanem valami 
Szabó Lajos szolgabírói napidíjasnak, mint hatósági 
kiküldöttnek vezetése mellett. 

És alig kezdette meg Sima programmbeszédét, 
alig hogy elvégezte a valuta törvény közgazdasági 
előnyeinek fejtegetését, s fölemlité hazánk közszabad-
ságának sülyedésót, mit az is igazol, hogy a mai 
napon csendőrszuronyok között volt kénytelen pro-
grambeszédét megtartani: a föntebb emiitett szolga-
bírósági napidíjas ur, a képviselő-jelölt beszédet 
megakasztá s az általa képviselt szolgabirósag nevé-
ben kijelentette, hogy semmiféle hatóság tényét, 
cselekményét és eljárását senki érinteni ne merészelje; 
különben a gyűlést rögtön feloszlatja. 

Sima Ferenc hivatkozott rá, hogy nemcsak kép-
viselőjelöltnek, de bármely magyar honpolgárnak 
biztosítja a töveny azon jogot, hogy az őtet kor-
mányzó es igazgató hatósagok felől, a tisztelet teljes 
betartasával véleményt nyilváníthasson. Hiszen igaz 
az, hogy ő képtelen volt a mai napon mellének 
irányzott szurunyok között mondani el programm-
beszédét, mint a tápéi kerület egyik országgyűlési 
képviselő-jelöltje. 

Erre a napidíjas hatóság se nem kérdett, se 
nem látott, hanem, a magasabb helyről nyert biz-
tatas batorsagával, a pártgyülést föloszlatottnak nyil-
vánítottá és az apró embereket jellemző féktelenség 
orditasaval utasította a csendörseg őrsvezetőjét hogy 
minden rendelkezésére álló módon és eszközzel a kö-
zönséget oszlassa szélylyel. 

A közönség nevetett, majd hallgatásba merült, 
mígnem Balogh János szólott s fölhívta a jelenlevő-
ket, hogy azzal mutassák ki a törvény iránt való 
tiszteletűket és Sima Ferenc jelöltjük iránt való 
szeretetüket es ragaszkodasukat, hogy alkotmányos 
polgári jogaikon hatalmaskodó hatósági erőszaknak en-
gednek es szétoszolnak! 

De a nagy közönség igy is nehezen oszlott szét; 
azért érezte, hogy a hatósagnak ez esetben csakis 
mert van; de igazsága nincs. 

A nép roppant tömege ifj. Gékus Ferenc há-
zához kisérte jelöltjét s altalános jelszóként azt ki-
altozta: Éljen Sima Ferenci A viszontlátásra Tápén 
a választáson 1 

Balogh János és Hévizy János országos kép-
viselők tavirati terjedelmes föjelentést tettek a ta-
pasztaltakról gróf Szapáry belügyminiszterhez, r. I. 

— Hát legyen paktum. Mióta 
Sima és párthívei paktumra léptek a megyei 
párt egy részével, azóta Zsilinszkiék oldalát 
is fúrja a paktum ördöge, mert Sima ellen 
szeretnének paktumot csinálni dr. Kelemen 
ur javára Sima párthíveivel. — A paktum-

A „SZENTESI LAP4' TÁRCÁJA 

A szirén. 
— Rajz. — 

Ir ta : B. 
. . . . Evelin önfeledten dőlt Elemér karjaiba 

s mig szomjas ajkai a szeretett férfi ajkaira tapadtak, 
remegő, elfogódott hangon, szinte lázas hévvel 
suttogott: 

.Egyetlenem! Boldogságom! 
Megszakadna szivem, ha még sokáig kellene 

hordoznom az édes mámorító titkot, hogy; téged 
mily őrülten szeretlek! Rajongok érted, te édes, s 
bár arcom pírban ég, ha a visszás állapotot tekin-
tem, hogy én, a nő ostromollak téged s tárom fel 
előtted szerelmemet, — de oh! hidd el, hogy az a 
perzselő tüz, mely szivem, agyam égeti, csak igy, 
egyedül csak igy lesz elviselhetővé, ha kebleden 
megpihenve, neked örök esküt tehetek, hogy szivem 
minden dobbanása, agyam minden gondolata tiéd, 
örökre a tiéd« . . . . 

Evelin bámulatos szép volt 
Buzavirágszin szemei fényes tűzben égtek s 

mint villám cikáztak; magas, márványszerü homloián 
méltóság ült, arca kipirult, s cseresnye ajkai reszket-
tek, midőn beszélt. Keble gyors pihegésétől élénken 
hullámzott a brüsszeli csipke, s nyilt mélységes te-
kintete határtalan lángoló szerelemmel csüggött 
Eleméren. 

Elemér átölelte az alabástrom fehérségű nyakat, 

SZENTESI LAP. 

csináló körutat Dorozsma parókás szolgabirója 
kezdte meg főnöke érdekében Sándorfalván. 
Beköszöntöt t ott Topscher János gőzmalom 
tulajdonoshoz, a Sima-párt sándorfalvi hívé-
hez és felhívta, hogy hagyja el Simát, álljon 
át Kelemen részére, mert ennek nagy hasz-
nát veszi, mig a Simával való pártviszonynak 
csak kárát látja. 

A paróka alatti agy igy gondolkozik: 
— Lássa Topscher ur, már magának 

eddig is van ezerkétszáz frt kára, hogy Si-
mával tart; mert ezért nem őröl magánál az 
uradalom (Szép !) Ha elhagyja Simát, az ura-
dalom mindjárt vissza jön (Még szebb !) Mai 
világban az ember a maga hasznát nézze és 
ne azt, hogy ki milyen politikát folytat, eb-
ből egy gőzmalomtulajdonos nem él meg, 
hanem abból, ha őröltetnek nála. — Ezt nézze 
Topscher ur. Ez az okos politika. Es mondja 
el, hogy mily föltételek mellet hajlandó Kele-
men javára átpártolni? 

Topscher hallgatja a parókás elmélke-
dést, s hogy a szegény hivatalos ördögöt 
lerázza a nyakáról, azt mondja neki, hogy 
no jó, én áttérek Kelemen részére és elhagyom 
Simát, ha az urak az én kívánságom telje-
sitik ? 

— Mindent, — szól a paróka, — tessék 
a feltételeit előadni és azután irásos paktu-
mot csinálunk azonnal. 

— ö t pontból áll a kívánságom felelt 
Topscher. 

1. Azonnal el kell csapni az egész elöl-
járóságot ; de még a választás előtt. 

2. A község nyakára erőszakolt város-
házépitést azonnal be kell szüntetni. 

3. Pallavicini őrgróf adjon minden sán-
dorfalvi lakosnak annyi földet haszonbérbe, 
amennyit váltani és fizetni bir; de a haszon-
bért ne a község szedje, hanem az uradalmi 
pénztár. 

4. A községi pótadó azonnal szállittassék 
le 50°/o-al. Ma 96 kr. a községi adó, tehát 
legyen 48. Topscher tehát ugy látszik, hogy 
még ebben is 48-as akar lenni. 

5. A sándorfalvi és szatymazi országút 
azonnal építtessék ki. 

Ez az 5 gyenge pont, amit Topscher 
kiván s ha ezt teljesitik neki, akkor elhagyja 
Simát. Mi ehez csak azt teszük hozzá, hogy 
ha dr. Kelemen ur az ő parókás szolgabiró-
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jávai ezt az öt gyöngéd pontozatot teljesiti 
akkor még Sima is át áll a Kelemen pártjára. 

Azt hisszük, hogv Topscher ur okos ember 
és méltó rá, hogy a Sima-pártnak feje legyen 
Sándorfalván. 

A vasúti, postai és távirdai tiszt-
képző tanfolyamok. 

A kereskedelmi minisztérium értesítése szerint 
ugy a vasúti, mint a postai és távirdai tisztképző 
tanfolyamon a tanév szeptember 1-én kezdődik. * 

A vasúti tanfolyamra olyanok vétetnek föl, 
| akik eredeti vagy közjegyzőileg hitelesített másolatú 
okiratokkal igazolják, hogy: 

1. megfelelő elméleti előképzettséggel bírnak, 
2. 18-ik életévüket már betöltötték, vagy az 

1893. évi január hó végéig betölteni fogják, 
3. magyar állampolgárok, 
4. a hivatalos magyar nyelvet szóban és írás-

han tökéletesen bírják, 
5. feddhetlen előéletűek, mi a tanulmányoknak 

netán már korábban történt befejezte óta eltelt időre 
nézve hatóságilag megerősitetett foglalkozási és er-
kölcsi bizonyítványokkal igazolandó, 

6. a vasúti szolgalatra testileg is alkalmasak, 
minek bizonyitasara a vasúti vallalatok orvosai és a 
közhatósági orvosok hivatvák. 

A mi az elmeleti előképzettséget ilieti, hallga-
tókul azok vétetnek fel, kik valamely főgimnáziumot, 
vagy főrealtauodat, vagy azokkal egyenlő rangban 
alló kereskedelmi vagy katonai tanintézetet sikerrel 
vegezték és az előirt érettségi vagy zárvizsgát meg-
felelő eredmenynyel letettek, valamint azok, kik a 
cs. és kir, hadsereg vagy a m. kir. honvédség tény-
leges állományában szolgáltak s a tényleges vagy a 
tartalékos tiszti vizsgát sikerrel letették. 

Felvehetők oly gyógyszerészek is, a kik 6 közép-
iskolai osztály elvégzése s 3 évi gyakornokoskodas 
után a gyakornoki vizsgát letették, ellenben azok a 
gyógyszerészek, a kik a régi rendszer szerint csak 
4 gimnáziumi osztályt végeztek, csak abban az eset-
oen, ha az egyetemi gyógyszerészeti tanfolyamot is 
sikerrel befejezték. Magasabb készültséget kimutatók 
természetesen szintén felvehetők; a kik azonban ta-
nulmányokkal már több év óta egyátalán nem fog-
lalkoznak, felvételre nem számíthatnak. Ha nem 
jelentkeznék kellő kvaltfikacióval bíró elegendő pá-
lyázó, esetleg kisebb elméleti képzettséggel bírók is 
felvétethetnek; ezeknek azonban fölszerelt folyamo-
dásukat augusztus 15-ig közvetlenül a miniszterhez 

oda vonta keblére, felre simitá az aranyszőke haj-
fürtöt s igy szólt; 

.Evelin! Nem képzeled, mennyi gyötrődés, 
szenvedés volt osztályrészem, mig az üdvösséges 
pillanatot elérhettem. Oh, ha tudnád, mily közel 
voltam sokszor az örüléshez, midőn forró lehelleted 
arcom érintette s te mintegy biztattál szemeid lán-
goló tekintetével, hogy valljam be a kellőképen 
palástolni nem tudott égő szerelmemet. Isten a ta-
núm, mennyire megviselte ez lelki erőmet. De figyel-
meztettek. Óvtak tőled. Intettek, most megvallom, 
hogy óvakodjam tőled, ne higyjek mosolyodnak, ne 
üljek fel incselkedésednek, mert játékszer a te kezed-
ben a férfi sziv, melyet ha meguntai, összetörsz s 
eldobod magadtól. Ne ítélj el, óh üdvösségem, ha 
hitelt adtam az intő szónak, ne ítélj el, mert hiszen 
előttem volt Alfréd véres teteme; s midőn melletted 
erősen síkra szallva, lelkem egész hevével védtelek: 
elébem állították a véres halottat, ki mint elűzött, 
esszetört, rajongva szerető sziv a sírban keresett 
enyhülést az eltaszitás okozta fájdalomra , . . És én 
mégsem bírtam rólad lemondani, s óh a boldogság, 
melyet most nyújtasz, kárpótol mindenért, szivem 
tulcsapong örömében, mert nem lehet, hogy ezek 
az édes boldogságtól remegő ajkak ne szólnának 
igazat!• 

Es Evelin, a bódító szépségű Evelin, oda simult 
Elemér hevesen dobogó szive fölé ajkaik, csókban 
forrtak össze, — boldogságtól megittasulva, üdvös-
séges ragyogó édenben képzelték magukat, s csak 

néha hangzott a mámorító csöndben az észbontó 
tündérrel folytott suttogása: 

.Elemér ! Edes ! Ne higyj, csak nekem, ki örökre 
( hiven, igazán szeretlek*! . . . — — — — — — — — — — _ _ 

Elemér diadalmaskodott aggódó barátain. 
Napról, napra jobban győződött meg Evelin 

¡forró szerelméről, s midőn jegygyűrűiket kicserélték. 
Elemér azt hitte, hogy ő a legboldogabb ember a 
világon. 

Fél év nem nagy idő; de egy századnak tünt 
fel Elemér előtt, mikor ekkorra tűzték ki az esküvőt. 
Ugy szerette volna siettetni az időt, hogy teljesen 
magáénak mondhassa halványát. S maga Evelin ís 
oly epedve várta, midőn .édes férjecskémnek* szólí-
tom Elemért. 

Négy hó volt még az esküvőig, midőn Elemért 
hirtelen áthelyezték. Mikor elérkezett az elválás, 
Evelin lelke mélyebői zokogott, arcát színtelenné tette 
a bánat sáppadt virága, szemeiből patakként omlot-
tak a könnyek, 

Elemér lecsókoita azokat, s titkon egy akarat-
lanul előtörő könnycseppet morzsolt szét szeme 
szögleten, melyet keptelen volt elfojtani . . . 

Elemér két hó múlva a következő levelet kapta 
Evelintől: 

„Kedves Elemér! 
.Mellékelve küldöm jegygyűrűjét, s értesítem, 

hogy esküvőnk négy héttel elhalasztatván, csak három 
hó múlva fogok örök hűséget esküdni a 



3. szám. 

kell beadni, s ha az megadja nekik az engedélyt, 
augusztus utolsó napjaiban felvételi vizsgát tartoz-
nak tenni. 

A tanév szeptember 1-én kezdődik, egy huzam-
ban 10 hónapon át tart, s a távozási bizőnyitványt 
nyert hallgatók három havi próbaszolgálat után ké-
pesítő vizsgára bocsáttatnak. 

Beiratási dij fejében 10 frt, tandíjul 60 frt fize-
tendő. Tandij-elengedésért, ez évben kiállított és hi-
teles adatokra támaszkodó szegénységi bizonyítvány 
alapján, külön kérvényben kell folyamodni. 

A kellően felszerelt és bélyegzett folyamodvá-
nyok a tanfolyam igazgatósagához (Budapest, Vili. 
ker. Luther-utca 3. sz.) augusztus 10-tői augusztus 
25-ig nyújtandók vagy küldendők be, a személyes 
jelentkezés és beiktatás pedig augusztus 28-tól szep-
tember 3-ig tart. Oly kellő képesítésű pályázók azon-
ban, a kik jelenleg ónkéntesi szolgalatot teljesítenek, 
ha a létszám megengedi, szinten fel fognak vétetni, 
ha kötelezik magukat, hogy a tanfolyamra legke-
sőbb október 5-ik bevonulnak. 

A posta és távirdai tanfolyamon a tanév szin-
ten szeptember 1-en kezdődik s egy huzamban 10 
hónapon át tart. 

Nyilvános rendes hallgatókul oly egyének vé-
tetnek fel, kik a köztisztviselőkre nézve az 1883 ik 
évi 1. t. c. 1. §-aban meghatározott altalanos kelle-
keken felül hiteles okmanyokkal igazoljak: 

1. Hogy a jogi egyetemet, vagy akadémiát, 
vagy a műegyetemet, vagy az ezekkel egyenrangú 
korábbi és mostani katonai akadémiák, illetőleg a 
tüzérségi, hadmérnöki és utász-hadapród-iskolak 
egyikét, vagy valamely bányászati vagy erdészeti 
akadémiát szabályszerüleg bevégezték, vagy 

2. Hogy legalab főgimnáziumot, vagy főreal-
tanodát vagy ezekkel egyenrangú kereskedelmi, ipari, 
gazdasági s polgári iskolai tanítóképzői vagy katonai 
tanintezetet szabalyszerüleg bevégezték s ezen tan-
intézetekben az előirt érettségi vagy záróvizsgát si-
kerrel letették; avagy a cs. és kir. hadsereguel, vagy 
a m. kir honvédségnél mint tenyleges állomanybeli 
tisztek szolgálták és a tényleges vagy a tartalékos 
tiszti vizsgát sikerrel letettek. 

3. hogy lő-ik életévüket betöltötték vagy azt 
1893. évi januar hó vegeig betölteni togjak, 

4. magyar,állampolgárok, 
5. a magyar nyelvet szóban és írásban töké-

letesen bírják. 
6. feddhetlen előéletűek, mi a tanulmányok be-

fejezése óta eltelt időre nézve hatóságilag megerősí-
tett foglalkozási és erkölcsi bizonyítványokkal iga-
zolandó és 

Locsarek főhadnagynak. Megbocsásson, mi igazan 
nagyon gyerekek, túlságosan idealistak voltunk, és 
én belátom, hogy az idealizmus egy igen nagy os-
tobaság, s csakugyan nem eredményezhet jó házas-
ságot. A papa meg a Locsarek főhadnagy megér-
tették velem, hogy századunkban a realizmus az, 
minek hódolnunk kell. Feledje el azokat a bohó per-
ceket, melyeket együtt töltöttünk s legyen ön is a 
reális irányzat hive ! 

Isten önnel! 
Evelin. 

U. i. A Locsarek főhadnagy podográt érez, 
ki fog lépni a szolgalatból s mi szt-tarjáni birtokaira 
utazunk. 

E.« 

— — — Elemér agyán átcikázott az any-
nyiszor hallott eskü . . . . latta az omló könnyeket 
. . . . hallotta az óvó figyelmeztetéseket. Újra, — 
oly régóta most először — megjelent előtte Alfréd, 
a megcsalt, a véres halott . . . . amint keresztül lőtt 
szívvel fekszik a sötét drapériás zöld pálmákkal 
ékesített ravatalon . . . . Remenysége, hite boldog-
sága idealizmusával együtt egy pillanat összeomlott 
s vájjon lehet-e csodálni, ha ekkora veszteségek után 
nem tartotta már veszteségnek a lét terhétől meg* 
szabadulni?! • . . 

Evelin pedig, a bódító szirén, átértve a század 
realisztikus szellemét, a szerelmetmásodrangu ténye-
zőnek tekinti, s ragyog, tündöklik, mig futja a szent-
tar jáni birtok . . . . 

SZENTESI LAP. ___ 
7. posta- és távirda-szolgálatra testileg is al-

kalmasak, mely körülmény közhatósági orvosi bizo-
nyitványnyal igazolandó. 

Beiktatási díj 10 frt, .tandíj 40 fr t ; a kik ez 
alól, szegénységük alapján, fölmentetni kívánjak ma-
gukat, a beiktatás alkalmával az igazgatósághoz fo-
lyamodhatnak. A jó előmenetelt tanúsító szegeny 
hallgatok közül tizenkettőt a kereskedelmi miniszter 
havi 20 frt segelyben reszesit. 

A többi feltétel ugyanaz, mint a vasúti tan-
folyamnál. 

A folyamodványt augusztus 10-től 25-ig a Posta-
és tavirda-tanfolyam igazgatósagához (Budapes, Vili. 
ker., Luther-utca 3. sz.) kell begyújtani s felvétel és 
beiktatás végett augusztus 28-tól szeptember 3-ig 
ugyanott személyesen jelentkezni. 

Helyi és megyei hirek. 
— A n n a - b u c s u . Rom. kath. polgártársaink-

nak kiváló ünnepnapjuk van ma. Az Anna-bucsu ez, 
melyet Szent-Annaról nevezett templomuk tisztele-
tére ünnepelnek. A bucsun vidékről is nagy számú 
ájtatoskodo vesz reszt, akiknek egy része mar teg-
nap délután bevonult varosunkba. 

— E l k í v á n k o z i k t ő l ü n k . Déyay Kalman, 
polgári leányiskolái tanító, mint az orosházi lapok-
ban olvassuk, elkívánkozik tőlünk Orosházara, az ott 
jelenleg úresedesben levő polgári iskolai igazgatói 
allasra. Az orosházi községi iskolaszék Degait első 
helyen ajánlj a megvalasztaiasra, s így kilatása van 
az állás elnyerésére. 

— S z í n h á z b ó l . Csóka Sándor szabadkai 
szintársulatanak 2 ik es 3-ik bemutató előadasaul a 
9 Feneleány ok* es nlhermidor* kerültek szinre, az 
előbbi bonózat Lukacstol, az utóbbi Sardounak a 
francia forradalomból mentett, színmüve. A bemu-
tatásokon e szerint tul lennenk, a tapasztaltak után 
elmondhatjuk velemenyünket a tarsulat operette, 
népszínmű es dramai erőiről egyarant. Rövid sza-
vakban összefoglalva, biralatunk eredménye a köve-
kező: a tarsulat a szimrodalom minden valfajára 
egyarant jeles erőkből van szervezve, s ha a mult év 
ben nálunk működött Makó Lajos szegedi szintár 
sulatát nem múlja is fölül; de mögötte sem marad 
annak, s csak gratulalhaiunk a hatósag szerencses 
valasztasahoz, amidőn a folyó saisonra az engedélyt 
Csóka Sándor részére biztosította, akinek, mint re 
nommirt színigazgatónak, mar a neve is eleg garan 
tia arra nezve, hogy közönségünk müigényei min-
den téren a kívánalmaknak megfelelőleg fognak ki-
elégíttetni. Szóval a tarsulatot méltónak tartjuk a 
pártolásra, ezért hisszük, hogy a színművészet pár-
tolásában országszerte híres közönségünk a színtár-
sulat törekvését mindenkor kellő tamogatasban fogja 
részesíteni. Adja isten, hogy ugy legyen! 

IS most szóljunk röviden az elóadasokról. 
Vasarnap a „ Fenelány ok* előadasán mulatott 

a félig telt haz. Ezen, különoen semmi irodalmi becs-
csel nem bíró darabban Mikey Lajos (Csurgós Eraz-
mus), Bethleni László (Mokány Berci), de különösen 
az ót feneleany s ezeknek a teje, a tarsulat kedves 
primadonnája, Bácskay Julcsa tűntek ki, s pedig Mi-
key finom humoraval, Bethleni szép enekszamaival 
es Bacskay Julcsa sikkes jatekaval. Említést érdemel 
még Kiss János (Kalvari) is, ki az amerikai yankee 
szerepeben igazi kaoinetalakitast nyújtott. 

Hétfőn a szimrodalom egyik legújabb terméke, 
Sardou Viktor hírneves t Ihermidor ' - ja került szinre 
— üres haz előtt. A francia remuradalom utolsó 
napjaiból mentett s Sardou altal hivatott tollal 
ecsetelt színműről térszüke miatt bővebb ismertetést 
nem adhatunk, csupán azt jelezzük, hogy a darab 
az összevágó előadas, Cs. Altnási Juha asszony, 
(Fabienne), Kiss János (Labussiére) s Rónai óryula 
(Martial) mint főbb szereplők kezében, teljes sikert 
aratott. Különösen meglepte a közönségét Cs.-Al-
tnássi Júlia asszony jateka, ki mint dramai hősnő, 
művésznői tehetsegét teljes mértékben ragyogtatta, 
s többszöri kihivasban részesült a kis szamu; de há-
lás közönségtől. Nagy kár, hogy tehetséget üres házra 
kellett pazarolnia; mert a darab és előadás egyarant 
telt házat érdemelt volna. 

— C s e n d ő r s é g a s z o m s z é d b a n . Zsilin-
szky főispán kegyelmeoől Tapé, Dorozsma, Horgos, 
Sándorfalva szuronyok közt van. Szegedről és a kör-
nyékről 60 csendőrt mozgósítottak a községekbe. Azt 
hiszik, hogy könnyen történhetik kihágás, verekedés 
most a képviselőválasztás alatt, melynek befejeztéig 
nem is térnek vissza a csendőrők. 

— H a n g v e r s e n y ós t á n c m u l a t s á g . A 
népünnepély befejezeséül zártkörű tancmulatsaga és 

3. oldal. 
hengversenye lesz a kereskedő ifjaknak, mely — ki-
tűzött elvükhöz képest — Ítélve az előkészületekből 
is, városunk fesztelenül mulatni vágyó intelligenciá-
jának gyülhelye lesz és így az idei mulatságok leg-
sikerültebbjéve válik. A t ű z i j á t é k az első né-
gyes után lesz megtartva. 

— M e g l i n c h e l t finánc. Mindszentről ír-
jak f. hó 20-iki kelettel a következő esetet: Három 
finánc szallta meg a községet és összebeszéltek, hogy a 
szüzdohányosokat a városban parasztruhaba öltözve 
fülelik le. Az egyik fiatal financnak annyira tetszett 
ez a financ-stratégia, hogy menten átöltözött egy 
suhancnál foltos paraszt gúnyába és mindjárt csi-
nált is egy jó fogást. Két menyecskét fülelt le, akik 
szüzdohanyt árulták. Alló, befelé es verte őket, 
mondja a tudósítás. De ezenközben mint a vészjósló 
sötét felleg, gyülekezének a nagypiacon Mindszent 
menyecskéi, öregje, fiatalja. Az álruhás ifjú fináncz 
zseni beszaladt a községházhoz asszistenciaért. A köz-
ség cselédjei azonban megsejtvén, hogy a paraszt 
gúnyában finánc rejtőzködik, nemcsak a segítséget 
tagadta meg, hanem nekiesett a fináncnak és eldön-
gette. De az nem tágított. Beleszaladt innét a na-
gyobb veszedelembe. Visszarohant a piacra, ahonnét 
bottal hajtotta maga előtt a szüzdohányos asszonyo-
kat. Végig-végig meregette a menyecskék hátát, 
addig-addig, mig a menyecske-vihar kitört a háta mö-
gött. Iszonyú erővel jött. Ki székkel, ki seprűvel, ki 
garabolylyal, repültek a krumplik, kövek, rothadt ál-
mák, barackok, a tinác összeverve menekült be a 
förgeteg elől a kávéházba. De a közel 600 főbői allo, 
financverre szomjúhozó menyecskesereg betört ide 
is, minden ablakot bezúzva és az udvaron elkaptak 
a finánc-zseni gallérját. Szörnyű volt az asszonyi 
ítélet. Mintha fúna sikongott, tombolt volna. Ragá-
zoltak, leköpködtek, ütöttek-vertek, ahol érték, a fejét 
többnyire, hogy meg ne sántuljon. S ott hagyták 
verbeiagyva. Félholtan vitték be aztan a boldogtalan 
fináncot a községhazahoz. A vizsgalatot megindították. 

— S z i n h á z i h i r e k . Színházunkban az első 
12 előadasos Derlet ma, kedden, ,A kis molnárné" 
cimü legújabb operettével veszi kezdetét. Ezen regé-
nyes operettére, meiyhez Seribe librettója átán Sto-
janovics Jenő jeles zeneszerző irta a zenét, különö-
sen felhívjuk a szinhazlatogató közönség figyelmét. 
— A további műsor a következő : szerdán: bérlet 
2. szamban wAz eleven ördöyu Konti közkedveltségü 
operetteje, — csütörtökön: bérlet 3. szamban „Hu-
nyadi László halála és. V. László királyeredeti 
történeti szénmű, — pénteken: bérlet 4. számban 
közkivanatra „A madarász• kökedveltségü operette 
adatik. 

— Köszönetnyilvánítás. A „Csongrádmegyei kör* által 
1892. éyi julius hó :23-ik napján rendezett táncmulatságon fel-
iülfizettek: Schön Sándor 1 frt, H.-Szabó Sándor 1 frt, Dr. 
üaál Jenő 1 frt, Csúcs Antal 1 frt, Csúcs Lajos 1 frt. Kozák 
György 1 frt, Nyiry Gyula 1 frt, Téli Lajos ¡2 frt, Moskovic 
Oszkár 3 frt 50 kr. Bánfalvi Lajos 1 frt. Bányai József 2 frt. Fo-
gadják a nevezett urak szives felültizetéseikórt, — továbbá 
azok, kik a szükséges tárgyak készséges átengedésével a terem 
leldiszitesét s igy a mulatság fényét előmozdítani segítettek 
ezért, a .Csongrádmegyei kör* nevében kifejezett hálás köszö-
netünket. Szentesen, 1892. julius hó ¿5. Tasnádi Imre. Széli 
Gyula. 

— S z ü l ő k figyelmébe. A jövő iskolai évre 
vidéki leány gyermekek és gimn. tanulók egy tisztes 
un csaladnal a gimn. tőszomszédságában mérsékelt 
díjért teljes ellátást nyerhetnek. Kifogástalan bánás-
mód és szigorú felügyelet biztosíttatik. Megkeresé-
sek .Sz. Z. Szentes, JLII. t. 7. sz.« küldendők. 

Irodalom 
— Lukács Bélának, az újonnan kinevezett kereskedelmi 

miniszternek sikerült arcképe és jellemrajza vezeti be a „Ma-
gyar Géniusz* ¿9. számát, mely fény és pompa tekintetében 
méltó folytatasa a többinek. Megszoktuk már, hogy a „Magyar 
Géniusz" minden száma hoz valami meglepetést s ebben nem 
is szűkölködik a legújabb szám sem. Sokan voltak kíváncsiak 
arra, milyenek lesznek az uj pénzek s a „Magyar Géniuszszer-
kesztői — bizonyára nagy faradtság utjáu — megszerezték azok-
nak rajzait s már be is mutatták olvasóiknak. Ugyancsak e 
számban találjuk Ő Felségének legújabb arcképeit és szebb-
nél-szebb képeket.^, szellemi resz is felette gazdag, a mennyi-
ben legjelesebb íróinkkal, mint Benickyné Bajza Lenke, Dócy 
Lajos, Tolnai Lajos, Abonyi Árpád, Kada Elek, Munkácsy Kál-
mán, találkozunk. Az említetteken kivül a „Magyar Géniusz" 
behatóan foglalkozik a napirenden lévő aktuális események-
kel, melyeket a leghivatottab tollak ismertettek, s melyeket a 
legkiválóbb művészek mutattak rajzokban. 

Kik még nem ismernék olvasóink közül a „Magyar Gé-
niuszát forduljanak a kiadóhivatalhoz (Budapest, Kerepesi-ut 
14,), mely, mint lapunkat értesité, készséggel küld mutatvány-
szamokat. A Magyar Géniusz* előfizetési ára egész évre 10 frt, 
félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Az újonnan belépő elő-
fizetők a „Kenyér4 cimü emléklapot ingyen kapják. 
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CSARNOK. 
Bál után. 

— Karc. — 
Uram! Ttkintste« »wrkesxtő ur! Megbocsásson; 

da méf mindig mámoros vagyok . . . 
Boldogság mámora, szerelmi mámor, vagy tán 

a diadal mámora vesz erőt rajtam ? Oh 1 ha ón ezt 
mag tudnám mondani. Talán mindegyik . . . Hanem 
az ellen tiltakozom, amit kedves szerkesztőm gon-
dol: nem pezsgő mámor az, ami uralja idegeimet. 

Soh'se járta át még agyam, keblem ilyen ér-
zemény, mint a juliális óta. Ezernyi ezer édes gon-
dolat kábit, — a most mult éj édes jelenetei egy-egy 
üde váz, egy-egy kis éden, lelkem örömmámorában 
«de oda futkos, melyik a szebb melyik a boldogitóbb ? 

. . Ugy lármázik, ugy ujong bennem az a kis hus 
.darab, ami az emberi érzelmek gócpontja, olyan 
rózsás, szép az életi 

Valamikor egy ánglius azt mondotta Hamlettel 
lenni, vagy nem lenni! Uram! Szerkesztő ur! Higyjen 
nekem, ez az ember soh' sem volt a „Csongrád-
megyei Kör" julialisán, különben ilyen alternatívát 
nem állított volna fel. Nem lennil Mikor olyan öröm-
teli az élet, olyan nagy a boldogság, olyan üdvös do-
log; lenni! Pláne ott lenni a julialison, átkarolni az 
égből leszállt angyalt, röpíteni a pillekönnyed terme-
tet a szerelem szárnyain, érezni szive dobbanasát, 
forró leheletét, piciny kacsói érintését. Oh! Szerkesztő 
ur, ha itt volna Hamlet ur, majd megmondanam én 
neki, mi az: lenni! 

De jaj! Hisz én kezdek árulója lenni önma-
gam n^íT^ezdem kifecsegni, hogy szerelmes vagyok! 
Pedig azt tettem fel magamban, hogy nem szólok 
senkinek semmit, szivem mélyére temetem édes tit-
komat, hogy még gondolata is mind az enyém le-
gyen. De ha már meggyóntam, hadd legyen, csak 
ne tessék róla szólni senkinek. 

. . . Kívül szeles, hűvös az éjszaka. A csilla-
gok rezgő fénynyel, homályosan pislognak alá, — 
szomorúan, síri hangon zizegnek, bánatos regét sut-
tognak a vén tul a Kurca gesztenyefái és platánfái 
A galagonya cserjék ágai közt halkkal suhan egy 
egy éji madár, komoran bólintgatnak a sötét lom-
bok . . . Van valami nyomasztó a légben, ami le-
hangol, komolylyá tesz . . . A díszes, zöld lombokkal 
koszorúkkal ékes, tagas táncteremből ragyogó fé 
nyesség ömlik ki, bájos keringő fülbemászó meló-
diája áradoz . . . Az ingó-bingó, fantastikus lam-
pionok sok szinü fénye, olyan szokatlan hatással van 
a kedélyre, — de semmi borús érzés nem bír at-
hatofni a fogadáshoz egybegyűlt rendezőség kordo-
nán, részére, minden rendezői arcon ez a határozott 
parancs jelenik meg : eddig és nem tovább! Élénk, 
kedves leánykák tele tűzzel, vágygyal, komolyabb; 
de azért tancsóvár úriasszonyok, boldog mamák gyű 
ltkeznek Terpsichore templomába, hol a már meg-
érkezett jeunesse d' oreé vidám zajjal táncol ujjongva 
áldozik a tánc kedvelt istennőjének. 

Üdén, mint a barackvirág, kellemessen, m?nt a 
tavaszi szellő, mosolyogva, mint a feslő kamélia bimbó 
jött be az én bélkirálynőm, — hófehér, halványkék 
szalagokkal ékített princesse öltözékben. Keblén a 
szerelem symboluma: a havasi gyopár csokroknak 
jelentősége élénk kontrasztot képezett viruló arcá-
nak derűjével, mi megelégedésről, örömről, boldog 
ságról szólt . . . Itt van hát szivem királynéja! . . . 

Azután jöttek a többi szépek, szebbek legszeb-
bek . . . A táncterem megtelt bódító illattal, az Es 
couquet, Ixia, Ylang-ylang kábító illatárba olvadtak, 
bármerre néz a szem, csicsergő ajkakkal, derűs, vi-
dám tekintetekkel találkozik; majd rózsás ködbe bo 
rul minden: á Bandi zenéjének andalító ütemei föl-
zendülnek, aztán kitörő jó kedvvel, hévvel, tűzzel le-
begnek a kedves párok, gyönyörben, vigan boldogan 
. . . most itt, majd ott tűnik, villan a feh^r ruh«, 
kék öv, örömtől pirult arc . . . 

Minek mondjak többet? Miért mondjam, hogy 
a kedves éj csodásan rövid, volt, hogy a haute-voleé 
tarsaságában a fesztelen jó kedv, vigság a legma-
gasabb fokra hágott? S minek mondjam azt, hogy 
egy kitűnően sikerült mulatság édes emlékét vitték 
magukkal kedves hölgyeink? — hisz azt úgyis tudja 

SZENTESI LAP 87. szám. 

mindenki, hogy a hol az ilyen jóvérű arany ifjúság, 
mint a Csongrádmegyei Kör együtt van: ott unat-
kozni nem tehet, nem szabad! . . . 

* 

Hanem, kedves szerkesztő ur, én még mindig 
mámoros vagyok. 

Hiába várja azonban, hogy egyebet eláruljak, 
mámoros fővel kibeszéljem édes titkomat. Nem mon-
dom meg, hányszor táncoltam az én kis tündérem-
mel, csak azt mondom, hogy mindig vele táncoltam 
. . . utóvégre is kedves szerkesztő ur, megengedheti, 
hogy boldog legyek, hisz ugy is itt a szomszédban 
már a kolera, — bosnyák, meg rumony atyánfiai 
uton-utfélen ugy potyognak tőle, mint őssíel a legyek. 
Hát, ha ide is eltalál érni, s én is mennybe találok 
repülni: kire pislogassak majdan csillagszemeimmel 
ha nem lennék szerelmes ! ? 

Uram! Szerkesztő uram! szívlelje meg ezt, s 
ne Ítéljen el, ha pessimismusomból kifolyólag ez az 
elvem : Le bon vin et les jolies femmes ! Addig, míg. 
lehet 1 B. 

Be küldetett. 
Fekete, fehér és szines selymeket 

krifl, sima és mintázott, mintegy 240 különböző fajta és 2000 
különböző színben szállít megrendelt egyes öltönyökre, vagy 
végekben is, postabér- és vámmentesen Henneberg 6. (cs. kir. 
udvari szállító) selyemgyára Zürichben. Min ák postafordulóval 
küldetnek. Svájcba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 

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. 

Költsön-zsákok 
az aratási idényre használatra jutányos áron 

kapható: 

Weisz Bernátné 
I. t. 267. számú saját házánál. 6 - 6 

6 - 2 6 

kik nemi gyengeségben szenvednek, — 
rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-
zott „ I R e f e l c 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 

I előkelő orvos által kipróbálva s ajánlva 
A kész léket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenében boriték alatt) 
küldi mindenkinek: The« Biermanns 

| villamtechnikus Bécs, L Schulerstr. 18. 
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Kitűnő, egészséges és tartal-
mas cognac pillanat alatti készí-
tésire, mely a valódi francia cog-
nactól semmiben s„m különbözik, 
ajánlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet. 

Ára 1 kilónak (elég 100 liter 
cognac készítésére) 16 frt o. é. 
Készitési utasítás ingyen mellékel-
tetik Legjobb sikerért egészséges 
gyártmányért, kezeskedem. 

Spiritusz megtakarítás 
érhető e felülmulhatlan pálinka-erósitő-kivonatom által; 
ez az italoknak kellemes, erőteljes izet ád és csakis nálam 
kapható. Ara kilónként 3 frt 50 kr. (600—1000 literre hasz-
nálati utasítással együtt. 

£ különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
eszenciámat, rum, szilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet és borecet készítésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lékeltetnek. 

Árjegyzék ingyen. 2-60 
Egészséges gyártmányokért kezességet vállalok. 
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A Vörös-kereszt-Egylet Erzsébet kórházának cognak-szállitója, 

L i p c s e , 1892 . n a g y a r a n y - é r e m . 

A „Gróf ESTERHÁZY GÉZA"-féle COGNAC 
orvosi tekintélyek által ajánlva, felette kellemesen és jól izlik, minő-
ség tekintetében bármelyik f r a n c i a gyártmánynyal versenyezhet, 

ára pedig sokkal olcsóbb. 

K ü l ö n l e g e s s é g : * * * * C 0 G N A E 
mindenütt kapha tó . 

GYÁR: ANGYALFÖLD. 
Megrendelések intézendők 14—20 

Gróf Esterházy Géza közp. irodájába: 
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