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Ugyanitt egyet számok ia kaphatók. 

Zsilinszky után. 
Az a tiszta becsületes adminisztratió, 

mely a maga szennyes bűneivel a tápéi vá-
lasztási visszaélésben nyerte culminatióját, ed-
dig is már két rendbeli interpellatiora adott 
alkalmat az országgyűlésen. — Eddig csak 
kettőre — mondjuk — mert, hogy a szolga-
bírói erőszak, mely a programmbeszédek meg-
tartásának akadályozásában nyilvánult és Csató 
alispánnak bűnös összejátszása Albertényivel, 
hogy a tápéi stikli megtörténhessék, csak az 
esetre marad pz országgyűlésen érintetlenül, 
ha a belügyminiszter Zsilinszky elkergetésén 
kivül méltó megtorlásban részesiti azokat is, 
kik Albertényin kivül összejátszottak, hogy 
az ország szégyenére bár; de a csongrád-
megyei bűnök igazolására a tápéi stikli meg 
történhessék. 

Az ellenzéknek programmszerü megálla-
podása folytán tehát a tápéi kérdés egyelőre 
a legszelídebb alakban került az országgyűlés 
elé — egyelőre csak két interpellatioban. Ezt 
tudja gróf Szapáry Gyula is és éppen azért 
nem felelt azonnal az interpellátiókra, mert 
tudja, hogy ezekre Zsilinszky elcsapatásával 
nem lehet megadni a teljes választ. Itt 
Albertényinek, a dorozsmai szolgabiróság-
nak és a visszaélések fejének, Csató alis-
pánnak, ki figyelmeztetve volt Balogh Já-
nos országos képviselő által, hogy Albertényi 
visszaélésre készül; de figyelmeztetve volt 
erre sógora, Burián Lajos városi ügyész által 
is: mégis jónak látta Szegedről szemlélni Al-
bertényi gaz eljárását, sőt annak a Csatónak, 
ki még ezen gaz eljárás után megszállatta 
katonasággal a tápéi kerületet, — bűnhődnie, 
pusztulnia kell társaival együtt a vármegye 
kormányzatából s csak akkor lesz pihenője 
Gsongrádmegyében gróf Szapáry Gyulának, 
de addig ugy itt lent, mint fent az ország-
gyűlésen állandó foglalkozástárgya lesz a belügy-
miniszternek a tápéi eset; állandó, mert a 
bün méltó büntetése elől nem engedi az or-
szágos ellenzék a minisztert kitérni. De ugy 
tudjuk, hogy maga gróf Szapáry Gyula se 
akar az elől most már kitérni. Ezt megmu-
tatta Zsilinszky elkergetésével, s meg kell 
tovább mutatnia azzal, hogy a megtartandó 
vizsgálat alapján kergetni fogja a Zsilinszky-
vel mindenben szolidaritást, tehát a bűnben is 
egyetértértést hirdető Csató alispánt. 

Ez „sine qua non*-ja Csongrádvárme-
gye békéje és nyugalmának. S ennek elő 
feltételezése volt, hogy csak két interpellatió 
lett az országház elé terjesztve ; de ezen két 
interpellatiónál tanusitott magatartása az el-
lenzéknek, már meggyőzhette a kormányt, 
hogy a viharok csak akkor kerülhetők ki, ha 
Zsilinszky után menesztetnek mindazok, kik 
itt eddig is csak visszaélésre való készségük 

által szerzettek érdemet arra, hogy hivataluk-
hoz jussanak s ugyan ezen erkölcsi értékük 
árán jutottak emelkedésükhöz; de csak Zsi-
linszky alatt. Jól megjegyezzük, hogy csak 
Stammer és Zsilinszky alatt. S ez a két em-
ber — az általunk az igazság nevében meg« 
indított irtó háborúban — már elpusztult, s 
pusztulni kell utánuk azoknak, kik soha nem 
jutnak itt díszes állásokhoz a nép bizalma 
folytán, hanem egyedül és egyedül csak Stam-
mer és Zsilinszky révén. 

S ezeknek a közigazgatási parazitáknak 
csak addig volt jogosultságuk existálni, míg 
szülő okuk, Stammer és Zsiliuszky uralkod 
tak; de ezek pusztultak csúfosan s a sze-
metet, melyet csináltak : ki kell seperni utánuk. 

S ebben semmi személyi alkunak nincs 
helye! 

Ez volt a jelszavunk, Zsilinszky főispán-
sága alatt, ez a kitűzött célunk ma és követelé-
sünk a kormány és az uj főispánnal szemben 

© 

Solidaris alispán. 
Mikor a tápéi választást Albertényi Antal Zsi-

linszky utasítására, Csató hozzájarulasával, dr. Ke-
lemen Bela segédkezese mellett meghiúsította s ezzel 
a különben is felháborodott megyei közvéleményt a 
Zsilinszky-aera végkép elkeserítette: minden finom 
érzékű ember visszautasított magától minden solida-
ritást Zsilinszky vei, ki ezen gyalazatos mach.uaciouak 
feje volt, csak Csató alispan hirdettette a varmegye 
lapjában, hogy közte és Zsilinszky főispán között 
teljes solidaritas uralkodik a megyei kormányzat 
minden tényére nézve. S mikor Csató ur ezen soii-
daritására nézve több józan ember aggalyt fejezett 
ki dr. Csató ur jövőjére nézve, akkor ő kipirult 
arccal jelenté ki, hogy Zsilinszky soha nem állt oly 
infloribus, mint most (már mint ez év aug. 12-én). 
Tehát termeszetes, hogy az alispan ur egy infloribus 
álló főispán minden tényeért solidarítast vállal. 

Hogy most a leendő főispánnál készül az al-
ispán ur solidantasba jutni: azt hisszük; de azt 
megsugjuk az alispán urnák, hogy az uj főispán a 
solidaritast nem egy megbukott rendszer kompro-
mittált népével, hanem a varmegye meghamisitatlan 
közvélemenyével fogja keresni; mert Csongrádvár-
megye jövő kormányzatában ez váltja föl a levegőt 
és szellemet, s a ki — legyen az bármily hatalmas 
főispán — ezzel összeütközésbe jő, azt elfogja se-
perni az a hatalmas és egészséges megyei közszellem, 
melynek zászlója immár a teljes győzelem biztos 
tudatában lobog büszkén a megye minden közsé-
gében. 

S így Csató urnák solidarisaiul csak Bánfalvi, 
Schlesinger, a Matéffyak és Albertényi maradnak. 

Ezzel az alispán ur a Zsilinszky-féle solidaritás 
után már ma tisztában lehet. S ezt csak maganak 
köszönheti; mert azt a programmot, melyet alis-
pánná lett választatása alkalmával eskü alatt tett, 
hogy ugyanis a tiszta, becsületes adminisztráció és az 
igazság hive lesz, a tápéi esettel és a Varjassy-féle fe-
gyelmi ítélettel a legotrombább módra szennyezte 
be. S ezt a szennyet a jövendő főispán, bárki űa 
legyen is az, csak azzal moshatja le; Csongrádmegye 
központi kormányzatáról, ha a Zsilinszky után hátra 
maradt szemét eltakaritásat tűzi ki első feladatul. 

Hallottuk különben, hogy Csató ur a Zsilinszky-
féle solidaritást a szentesi polgármesteri hivatalban 
a jövőre nézve azzal oltalmazta: hogy jöhet még 
Zsilinszky után erélyesebb főispán, ki biztosabb kéz-
zel fog dolgozni az ellenzék megsemmisítésén, mint ezt 
Zsilinszky tette, s erre Csató ur már a lelkesültség 
egész pírjával ajánlotta fel szolgalatat a még isme-
retlen főispánnak, hanem jó azt egy okos alispánnak 
észben tartani, hogy némely embernek hite szerint 
Zsilinszky még f . évi augusztus 12-én infloribus állt, 
ugy a mint soha! s ime mar szept. 24-én, tehát egy 
hónappal később bukott, bukott csúfosan, ugy, a 
mint erre rászolgált. 

S a«t is jó, ha ugy eszébe veszi az ember, 
hogy Sima Ferenc 189á. april 9-én az országgyűlé-
sen azt mondta, hogy nem szűnök meg a csongrád-
vármegyei visszaéléseknek ostorozásával itt, az ország 
szine előtt mindaddig, mig Zsilinszky környezetével 
együtt el nem pusztul a vármegye éléről. S akkor 
még SzaíavsAy államtitkár — bizonyosan már sza-
mitva Sima Ferenc mandatumanak megsemmisíté-
sére — büszkén vágta ki az országgyűlésen, hogy 
Zsilinszkynek egy hajaszála se fog meggörbülni 1 

S íme, három hónap alatt nemcsak a hajaszála, 
de az egész feje meggörbült a tisztelt főispán urnák. 

Gróf Szapáry jónak látta kitenni a szűrét az 
országgyűlés megnyitása előtt Zsilinszkynek, mert 
fent se lehet azt tartani, a kit alulról teljesen elej-
tettek. 

Ebből vonja le Csató alispán magára nézve a 
konzekvenciát; de Zsilinszkyvel azért csak tartsa 
fenn jövőre is a solidaritást. — 

— Ások as interpellatiok. Két 
rendbeli interpellatió lett a csütörtörtöki ülé-
sen a tápéi választási históriából kifolyólag 
az országgyűlés elé terjesztve. Az interpella-
tiok elé nagy várakozással tekintett az egész 
országház, a kormánypárti padok — melyek 
máskor üresen ásítoznak — most be voltak 
népesedve. Gróf Szapáry Gyula máskor gú-
nyos mosolylyal szokta kisérni a választási 
visszaéléseket pertractaló beszédeket; de a 
tápéihoz hasonló konkrét és az egész orszá-
got felháborító botráuyos eset a mai kormány-
zatnak oly szégyen foltját képezi, milyenben 
az alkotmányos élet óta nem volt szerencséje 
és szerencsétlensége az országnak s így an-
nak ventillálásánál nem lehetett kedve még 
gróf Szapárynak se mosolyogni. De a kor-
mánypárt se zajongott mint szokott, sőt még 
azt is szó nélkül tűrte el, mikor Babó Emil 
interpellatioját kezdve jelenté, hogy a tápéi 
választás alkalmából akar interpellálni, s erre 
végig süvöltött a házon Hock János éles 
hangja, hogy: 9ez volt a maguk legnagyobb 
komiszsága.* 

Szó nélkül halgatták el a legkegyetlenebb 
közbeszólásokat; pedig bizony bizony száz 
emberből ott 99 ártatlan a tápéi bűnben, 
s ezért a már elkergetett Zsilinszkyn tul, 
egyedül csak Csató és Albertényi a felelősek. 
Kelemen úrról nem is szólunk; mert az ő 
jogtudorságát szinvakságba ejtette a tápéi 
mandátum csábító ingere. 

De hát ezekért az urakért egyelőre a 
belügyminiszternek és az egész kormánypárt 
nak kellett a szégyenkövet kiállani, annyira, 
hogy még Pulszky Guszti se mosolygott. Még 
ő se, uraim, még ő is restelte, hogy Csőn-
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grádmegye botrányos kormányzata miatt — 
mivel ennek a kifolyása a tápéi eset — 
egyelőre is a következő két inte-pellatiot kel-
lett a kormánypártnak végig szenvedni: 

• * • 
Babó Emil a tápéi választás alkalmával Szege-

den történt rendőri erőszakoskodások ügyében a k i -
vetkező interpellációt intézi a belügyminiszterhez: 

Van-e tudomása arról, miként Szeged városának 
rendőrkapitánya az 1892-ik év augusztus hó 29-én, 
ugylátszik, Szeged város főispánjának jóváhagyásával, 
kiadta azt a semmiféle ok és indokkal nem támogat-
ható rendeletet, melylyel a tápéi orsz. képviselőválasz-
tóknak Szeged városán keresztül leendő átvonulhatá-
sukat megtagadta és ezzel a polgárok alkotmányos 
jogai és cselekvesi szabadságuk gyakorolhassál tör-
vényellenes módon megakadályozta? 2. Van-e tudo-
mása arról, hogy a mondott napon Szeged városának 
a rendőrsége, a rendőrkapitány vezérlete alatt, a 
főispán tudtával, néhány tápéi választókerületi polgárt 
de valamint különösen a szegedi békés polgárokat 
és uri nőket erőszakosan megtámadott, azok szemeiyes 
és cselekvési szabadságat gátolta — s azokat inzul-
tálta? 3. Szándékozik-e ezen erőszakoskodás miatt 
Szeged város főispánját kérdőre vonni, a rendőrka-
pitány ellen pedig a fegyelmi eljárást megindítani s 
az eljárás befejeztéig őt hivatalos állásától felfüg-
geszteni. 

Az interpelláció közöltetni fog a belügymi-
niszterrel. 

A tápéi választás. 
Issekutz Győiő ugyancsak a tápéi vá'asztaa 

ügyében a kővetkező interpellációt intézi a belügy-
miniszterhez : 

Kérdezem a t. miniszterelnök mint belügymi-
niszter úrtól, hogy a tápéi választókerületben 1892. 
augusztus 11. napjara kitűzve volt képviselőválasz-
tás meghiusitasa alkalmával Ugrón Gábor, Horvalh 
GyuU, Hávizy János és Bálogh János képviselőtár-
saimmal együttesen intéznit kővetkező lavirati fel-
jelentésre : 

.Tápén a választás alkalmából megjelenvén, 
a valasztási jog szemérmetlen megsértéséről győ-
ződtünk meg ; Albertenyi Antal helyettes valasz-
tási elnök azon ürügyből, hogy a három jelölt kö-
zül kettőnek választói joga nem igazoltatott és ő 
ebben formahibat lát — a nagy dolog időben 
egybesereglett 800 főnyi ellenzéki és 100 főnyi 
szabadelvüpárti valasztó sérelmére, a választást 
önkénytesen felfüggesztette és elnapolta. Miután a 
meg sem kezdett szavazásnál 8 és fél órakor nem 
lehetett ok a felfüggesztésre és miután a képviselők 
minősitvényét megbírálni egyedül csak a képviselő-
ház jogosult és miután Lyka Dömenek Bereckén 
1884-ben történt eseteben a képviselőház már dön-
tött e kérdés fölött, a belügyminisztérium pedig ezen 
döntvény értelmében körőzvényt bocsátott ki s mi-
után mindezekre Horváth Gyula és Balogh János 
képviselők, mint bizalmi férfiak, figyelmeztették a 
választási elnököt és ő a merényletet mégis elkövette, 
gyors intézkedést kérünk exeellenciádtól, nehogy a 
választási elnök tette felsőbb meghagyásból eredett-
nek származtassák. Miután a választási elnök : Gsató 
alispán a napokban a fővárosban járt információért, 
mivel Budapesten és Szegeden már tegnap széltében 
irták és beszélték, hogy csiny elkövetésére készül a 
tápéi választási küldöttség és az erőszak előleges és 
korai tudatában 3 szazad katona éa 41 csendőr ren-
deltetett a választás szinterére, annálfogva panaszun-
kat ezen szennyes választasi eljárásról azon remény-
ben juttatjuk nmltsgodhoz, hogy igyekezni fog meg-
győzni az országot, hogy megtorlója és nem cinkosa 
ezen gyalázatos visszaéléseknek ;* 

tett-e s ha igen, mily intézkedést, hogy a vá-
lasztasi elnöknek, k; magasabb rangú varmegyei 
tisztviselő, — az egész ország altal méltó felhábo-
rodással fogadott s a hazai sajtó által pártszine*et 
nélkül egyértelmüleg elitélt — törvénytelen eljárása 
miatt a vizsgálat elrendeltessék? 

Ha el lett a vizsgálat rendelve, ki lett annak 
vezetésével megbízva? 

Be van-e már fejezve a vizsgálat s ha igen, 
minő büntetésben részesült az az ember, az a vár-
megyei tisztviselő, az a központi választmányi kikül-
dött, ki mint választási elnök, nam a választói jog 
biztosítására, hanem megsértésére és a választás tör-
vényes ós szabad lefolyásának meghiúsítása céljából 
szállatta meg katonai és csendőri erővel a választás 
színhelyét ? 

SZENTESI LAP. _ 
Vérül kérdem a t f ran^er Pírtól, hogy ha - Ebben különben nincs semmi b a j ; mert hiszen 

ezen visszaélés állal választói jogukban megsértett Buriánt ugy Is visszahelyezi a közgyűlés a polgar-
választók a visszaélés elkövetőjének példás és méltó mesteri székbe, amikor újból felfüggeszti a **ndár -
raegbüntetése által erkölcsi elégtételt nyertek, vagy polgármestert, ezt a szegény ördögöt, ki csak azért 
nyernek is — miként kivánja megtéríttetni azon anyagi is polgármester szeretne lenni. 
kárt, melyet a valasz'ó polgárok a választás szinhe-; — A k i s t ö r v é n y t e l e n s é g m e g y . Olva-
lyére való utazásuk ós napi munkájuk elvesztésével 
szenvedtek ? 

M'dőn ezeket kérdem a t. belügyminiszter úr-
tól, tekintve, hogy itt oly visszaélés megtorlásáról 
van szó, mely erkölcsi kihatásában nemcsak a ma-
gyar államkormányzatnak szégyene, de a magyar 
parlament tekintélyét és a magyar alkotmány bizto-
sítékait is mélyen sérti, azon reményemnek adok 
kifejezést, hogy a t. miniszterelnök, mint belügymi-
niszter ur válasza nemcsak saját partját, hanem az 
egész képviselőházat s ezzel az egész ország közvé-
leményét megnyugtatni fogja. 

Az interpelláció közöltetni fog a miniszterrel. 

sóink már tudják, hogy ki ő, ő a kis M kec ódön 
ki Stammer kandidaturája segítségével jutott a szen-
tesi főjegyzői álláshoz, ö most a társulati titkári 
állásra pályázik, s mint hírlik, meg is lesz választva. 
Gratulálunk előre is ehez a választáshoz; mert a 
társulat egy oly férfiút nyer dr. Mikec úrban, ki 
most is engedetlenség címén van állásától felfüggesztve. 

— Á l l j b e ö c s é m k a t o n á n a k . Beáll, 
persze, mert muszáj. Honfibánattal veszi észre a be-
sorozott legény, hogy ihol ni, még csak egy nap az 
aranyélet, azután ott van október elseje, az arany 
után a „gyöngy'-élet. Furcsa fajtájú gyöngyélet. Ke-
vésnek van kedve belevágni s nem egy adja bus 
italozásnak magát a legutolsó két hét alatt. Ámbár 
már fogy az e'ajta. Kezdi belátni az újonc, hogy 
annak a kis költségnek, amelyet ilyenkor elverne* 
sokkal jobb helye lesz ottan az uj, idegenszerű élet-
ben. A virágos kalapu besorozott ifjú polgártársak, 
akik végig ordítják az utcát, hogy .rezes csákó 
nyomja a fejemet" már ritkásodnak. Holnap reggel a 
csabai kaszárnyák udvarán komisz ingbe, ruhaba, 
foltos nadrágba s mindentéle szíjakba öltözik a le-
gény. Nem egy, de sok. Akármilyen hetyke, szálegye-
nes volt is civilben a legény, görbe és esetlen lesz az 
uj öltönyben s szuverén megvetéssel nézi le őket a 

— Személyi lxir. Sima Ferenc, a ^ szá rnya udvarán pipázó öreg baka. Mert a többi 
tápéi kerület képviselője ma Kistelekre uta- raost már mind öre&- A tavalyi é v 'ekrutái f á -
zott . Vele lesznek a megye ellenzékének vezér- s z o k á s s z e r i n t m é S s z ePl- 30-án is rekrutaszámba men 

— Uj negyedév. Mai számunkal 
kapják olvasóink ez ev IV-ik negyedének első 
számát, — ez alkalommal felkérjük lapunk 
barátait és olvasóit, hogy a bekövetkezett év-
negyedre előfizetéseiket megújítani és ezáltal 
lapunkat nehéz feladataiban támogatni szíves-
kedjenek. Tisztelettel 

a szerkesztő-kiadó. 

Helyi és megyei hirek. 

férfiai, A kistelekieK, mint hirlik, szeretett 
képviselőjüket — ki meghívás folytán, fele-
ségét is magával viszi — nagy ovátióval ké-
szülnek fogadni. 

— A Szolnok-Szentes -Hódmező -Vá-
s á r h e l y i vasuttarsulat egyesitese órdekenen Lukacs 
Bela fcereskedelm» miniszter az érdekeltséget f. hó 
5-re Budapestre értekezletre hivta össze. Ezen érte-
kezleten Szentes varos érdekét Burian Lajos h. pol-
gármester, Balogh János és Sima Ferenc országos 
képviselők fogiak képviselni. 

— Z s i l i n s z k y M i h á l y Csongrádvármegye 
volt főispanja penteken Szentesre jött, hogy innen 
való elhurcolkodasa iránt az intézkedéseket megtegye. 
Zsilinszky hazaérkezésekor személyesen kereste föl 
a vele mindenben szolidaris Gsató alispánt, hogy a 
főispáni elbúcsúztatást megbeszélje vele s megálla-
podjanak azirant, hogy: a tápéi választasi stikliben 
elrendelendő vizsgálatnál a kölcsönös szolidaritásnál 
fogva milyen állast foglaljanak el az Albertényitől 
való tisztázás érdekében. Egy bizonyos, s ez az, hogy 
amely napon Zsilinszky végleg elhagyja Szentes vá-
rosát : a város ki lesz világítva, s ezzel ad kifejezést 
Szentes igaz örömének a felett, hogy egy megutált 
embertől megszabadult Csongrádvármegye kor-
mányzata. 

— C s a t ó - s t i k l i . Csató alispán dr. Tasnádit 
személyesen vezette be Szentes város polgármesteri 
hivatalaba, s ezzel ez az ember bebizonyította, hogy 
teljes híve a Zsilinszky és Stammer-féle törvényte-
lenségnek és hivatalos erőszaknak. Dr. Tasnádit 
ugyanis a miniszter vissza helyezte a hivatalába, s 
ezen miniszteri rendelet alapján Csató alispán meg-
bízatott azzal, hogy: intézkedjék aziránt, hogy dr. 
Tasnádi visszahelyeztessék hivatalába. A közigazgatás* 
bizottság ezen végzéséről a városi képviselőtestület 
igen; de Burián h. polgármester nem lett értesítve. 
A dolog törvényes rendje tehát az lett volna, hogy 
a miniszteri intézkedés a közgyűléssel közöltetvén, 
ez intézkedjék első sorban Buriánnak helyettesi mi-
nősege alól való felmentése iránt, s egyuttai gondos-
kodjék, hogy a hivatalaba visszahelyezett polgármester 
szamára a hivatal a közgyűlés kiküldöttei által át-
adassék. — S ugyanekkor a Burian tiszti ügyészt 
helyettesítő dr. Filó Lajos is feloldatik a teendők 
végzése alól, s Buriánnak vitssaadatik a tiszti ügyé-
szi hivatal. Dr. Csató ur azonban ezen törvényes 
forma mellőzésével átvette a hivatalt Buriántól s igy 
most Burián sem a polgármesteri, sem az ügyészi 
teendőket nem végezhet», mindaddig, mig közgyűlés 
nem lesz, mely egyedül hivatott az intézkedésre. A 
dolog ezen törvénytelen intézésének a következménye 
az, hogy: Burián húzza a polgármesteri és dr. Filó 
ax ügyészi fizetést; mert az folyósítva van számukra. 

nek,de október elsején, mikor bevonul a bundás, előruk-
kolnak öreg katonának. Másodikán, harmadikán már 
ott állnak hatos sorban, ügyetlenül, küzkődve az 
ő.őkké felcsúszó, nyakkendőnek nevezett cséltévesz-
tett ruhadarabbal a kaszárnyaudvaron. Még nem 
igen sikerül a hapták, a balra át s erőteljesen csen-
dül meg a magas falak között káplár ur Csamangó 
szava: .Ha én mondom hogy haptak, ugy járjon 
a labatok, mint az olajozott istennyila!" 

— E l v e s z e t t n a p e r n y ő . A tegnapi isteni-
tisztelet alatt az ízr. templomban egy napernyő vagy ott 
maradt, vagy tévedésből valaki elvitte. Az ernyő 
Wellisch Vilmosné tulajdonát képezi. 

— A c s o n g r á d m e g y e i t a n i t ó - e g y e s ü -
l e t f. hó 2-án és 3 an Szegeden évi rendes közgyűlést 
tart, melyen a szentesi tanítók legnagyobb részben 
jelen lesznek. A községi iskolai tanítók már tegnap 
elutaztak Szegedre. 

— L ó l o p á s . Nagymérvű lótolvajlás történt 
Szeged határában, egyes tanyákról mintegy 60 drb. 
ló tűnt el. Az egész szegeai szárny mozgositva van, 
eddig Kisteleken és Öcsödön találtak meg belőlök. 
A nyomo as legnagyobb erélylyel folytattatik. 

— AB ó c ska r n h á k piaconi és házankénti 
árulása — tekintettel a ragályos betegségeknek ez 
uton bebizonyult terjesztésére, a legszigorúbban el-
tiltatott. A főkapitány előterjesztést tett a tanácshoz, 
hogy állíttassák föl egy fertőtlenítő kamara és csak 
az ott fertőtlenített ócska ruhák - - melyek ennek 
megtörténtéről megbélyegeztetni fognak — lesznek 
áruihatók. 

— M e z ő t ú r o n a rkapitányságnál egy ezüst 
óra lánccal van, mint talált tárgy letéve, hol azt 
tulajdonosa átveheti. 

— M ű v é s z e t . A budapesti nemzetközi szín-
házi iroda a kapitányságtól Suliman ben Áissa mű-
vésznek 2 előadásra engedélyt kér, mit értesülésünk 
szerint meg is kap. 

— A l ó v e r s e n y ma d. u. 3 órakor kezdő-
dik az alsó csordajáráson Versenybírák: elnök Ha-
lus József. Tagok: Bosnyák Károly, Csató Zsigmond 
dr., Fekete Márton, Jurenák Béla. Szeder János, S ;ma 
Ferenc, Sirkadi Nagy M hály, Zsoldos Ferenc. Ren-
dező s felügyelő: Gyárfás Dezső. Indítók: Csúcs 
Antal, Kristó Nagy Imre, Zsoldos Elek. Orvos: dr. 
László Vilmos. Állatorvos: Hufnágel Jakab. Verseny-
zők és versenydijak: 1. Szentes város dija, elsőnek 
75 frt, másodiknak 25 frt. Szentesi futó lovak ré-
szére. Távolság 2500 méter. 1. Héjjá Lajos Szentes. 
.Julcsa" 4 éves pej kanca (fehér). 2. Cakó Imre 
Szentes. „M rza" 5 éves aranypej mén (kék-sárga). 
3. Bálint János Szentes. „Negra* 3 éve^ pej kanca 
('ehér-vörős). 4. Kürti Sándor Szentes. .Gyurka* 4 
éves sárga mén (sárga), 2. 3 évesek versenye. Cson-
grádvármegyei futó lovak részére. Távolság 1500 
méter. Első dij 75 frt, második ¿5 frt. 1. Széli 
Gergely Szeged. »Shagya* 3 éves aarga mén (fehér* 
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sárga). 2. Wolford Miklós Szeged. .Liszka* 3 éves 
pej kanca (zöld). 3. Bál;nt János Szentet. .Negra® 
3 éves pej kanca (frhér-bordó). . . Szentesi hölgyek 
dija, elsőnek 75 frt. 25 frt a másodiknak. Szentesi 
futó lovak részére. Távolság 2000 méter. 1. Héjjá 
Lajos. .Julcsa* 4 éves pej kanca (fehér). 2. Cakó 
Imre. „Mirza* 5 éves aranypej mén (kék-sárga). 3. 
Bálint János. ,Negra* 3 éves pej kanca (fehér-vörös). 
4. Kürti Sándor. „Gyurka® 4 éveg sárga mén (sárga). 
4. Győztesek versenye. 1500 méter. Gróf Károly-
Lászlo-féle díjból az elsőnek teljes nyereg-felszerelés. 
Másodiknak 25 frt. Az eddigi futamokból elsőknek 
beérkezett lovak nevezhetésével. Nevezések a hely-
színén. 

— Ujonc-bál lesz ismét f. évi okt. 
hó 2-án, azaz vasárnap este özv. Lővy Sá-
muelné kiséri korcsma-helyiségében, melyen 
a kunszentmártoni első magyar zenekar fog 
játszani. Belépti dij személyenként 40 kr lesz. 
— Felhívjuk reá az érdeklődők figyelmét. 

E L H A L T A K N É V S O R A . 
Mészáros György, 5 hónapos, tüdőhorut. — 

Varga Sándor, 69 éves, májbaj. — Regőci Mária, 
5 hónapos, bélhorut. — Szabó Lajos, 1 éves, tüdő-
hurut. — Kovács István, 77 éves, nggkór. — Mé-
száros József, 5 éves roncsoló toroklob. — Lackó 
Ferenc, 3 hetes ránggörcs. — Pintér József, 1 éves, 
bélhorut. — Bartha Eszter, 5 éves, roncsoló toroklob. 
— Molnár Imre, 35 éves, tüdővész. Berényi Erzsébet, 
6 éves, roncsoló toroklob.—Andrási János, 30 éves, 
túdőlob. — Varga Katalin, 32 éves, öngyilkos akasz-
tás által. — Antal Balint, 7 hónapos, aggkór. 

Hazánk es a főváros. 
— A szerkesz tőség éjjel. A hatalmas 

körutak, melyek körülveszik Budapest balparti ré-
szét, kiépültek immár csaknem egészen. A pompás 
dis es palotak előtt ugy lüktet, ugy zajong az élet, 
mintha nem is tegnapról mára épült uj városrész 
közepette volnánk. Csak az éjjelek nem oly zajosak, 
fényesek még, mint a belső városrészekoen. Az ösz-
szes körutak éjjeli életének központja most a .Ma-
gyar Hírlap" józsef körúti palotaja (47. sz.), ahol e 
legnagyobb politikai napilapunk szerkesztősége, ki-
adóhivatala és nyomdája egyesítve van. A fényesen 
kivilágított helyiségekben és a helyiségek előtt foly-
tonos a sürgés-forgás. A lapnak haminchat belső 
dolgozótársa van, akik jönnek-mennek. A kiadóhivatal 
és expedíció legalább hatvan embert foglalkoztat, 
akiknek egy része éjjeli szolgálatot is teljesít. A nyom-
dában, a rotációs gépeknél — a mely fölvágva szórja 
ki magából a kész lapot — körülbelül ötvenen mun-
kálnak. És e másfélszáz emberen kivül a külső dol-
gozótársak, a birt hozók, a táviró-hivatal szolgai, 
az express-postások jarnak-kelnek folytonosan. Óri-
ási gépezet ez, melynek látható része állandó érde-
kessége a k«V"fnak. Magának a gépezetnek munkája 
meglátható a .Magyar Hir'.ap*-on, mely Horváth 
Gyula főszerkesztő és Fenyő Sándor felelős szerkesztő 
vezénylete alatt a legjobb magyar írókat és újság-
írókat gyűjtötte táborába. Nem is csudálatos ilyen 
módon, hogy ez a legjobb magyar napilap ma. Pom-
pás segédszerszámokkal dólgozik a .Magyar Hírlap" 
és csak az a bámulatraméltó, hogyan lehet olyan 
olcsó előfizetési ára bárom hónapra: 3 frt 50 kr., 
egy hónapra 1 frt 20 kr. Érthetetlen, hogyan adhat 
ezért az öszegért oly terjedelmes lapot, miképpen 
láthatja el még előfizetőinek gyermekeit is olvasni 
valóval, hetenkint megjelenő képes gyemeklapjával, 
a .Kis Világ"-gal. Azután a .Magyar Hirlap" kará-
csonyi ajándékai, melyeket épp ugy, mint tavaly, az 
idén is ingyért kapnak az októberban belépő előfi-
zetők. Ezek a mellékletek az idén még fényesebbek 
lesznek, mint tavaly, illusztrált albumok ugy a na-
gyok, mint a kicsinyek számára. Ezenkívül még va-
lami más meglepetés is készül a .Magyar Hírlap" 
olvasói számára. Erről azonban egyelőre nem lehet 
szólni. Pedig már javában készül. Mi lesz, meg fog-
ják tudni rövid idő múlva mindazok, akiket érdekel. 

— G y i l k o s s á g i k í s é r l e t V á s á r h e l y e n . 
Karácsonyi Mihály vásáhelyi polgárnak a neje viszonyt 
folytatott a szintén vásárhelyi Nagy Sándorral, kinek 
egy időben számottevő vagyona volt, ma pedig nincs 
semmije. A hogy pusztult a vagyon, a szerint apadt 
az asszony szerelme is, mig a folyó év január ha-
vában ott hagyta a fakérnél Nagy Sándort s vissza-
ment hites urához. A faképnél hagyoM o m h e r ekk^r 
erős fölindulásában megakartj lőni az asszonyt, am 
nem sikerült, de azért a törvényszék el télte 6 hó 

SZENTESI LAP. 
napi börtönre. Büntetését még ki sem állotta, de 
időközben folyton fenyegetőzött, hogy ha az asszony 
nem megy hozzá, megöli férjével együtt. Most va-
sárnap aztán, találkozva a vasúti átjárónál a me-
nyecskével, ki férjével ment a piacra, szóváltásba 
elegyedett velők s zsebéből hirtelen előrántva revol-
verét, kétszerrálőtt az asszonyra, kit azonban a go-
lyó qi.U ért el futás közben. A visszaforduló Kará-
csonyira szintén lőtt, de ezt sem találta. A dühöngő 
embert aztán a rendőrség letartóztatta és bekísérte 
a dutyiba, ahol észrevétlenül, mielőtt inegakadályoz-
ták volna magára lőtt és most talált. Sérülése azon-
ban nem életveszélyes s ha kijön a kórházból, hova 
szállították, kérdőre fogja vonni a bíróság bűnös 
cselekedeteiért. 

CSARNOK. 

Mihók Pista. 
Elbeuélós, 

Irta: Sirtuti. 

Alkonyat volt, estebéd után járt az idő. 
Mihók Pista alig hogy letörülte borjuszáju ing-

ujjával bajuszáról az oda ragadt kapás-tarhonya 
szemeket, még azt se mondta az öreg Mihóknó szü-
lének : .adj Isten egészségére," — ment a kert alá 
a mirhóra, komoran kemény léptekkel, hogy csak 
ugy dobogott utánna a föld, mintha fájt volna neki 
a Pista minden lépése. 

Az öreg Mihókné kiállt a pitvar ajtóba s onnan 
nézett ''éli fia után. 

.Meglássa kend öreg apjuk, vén Mihókom, ez 
a gyerek nem jóban sántikál! Uram fia! Két hete 
hogy elkendőzték egymást avval az Istenadta lánynyal, 
három hét múlva a szent fogadást kéne nek k tenni, 
azután soha szomorúbbnak, kedvetlenebbnek nem 
láttam. Ez a Pista eddig maga a jó kedv volt, az 
ember szive nevetett örömében, ha jó kedvében, ugy 
munka közben egyet-egyet dalólt az ő bolondos 
nótái közül. 

És most, mikor küzdéssel kivívott célját elérve, 
mikor elveszi azt, kiért két hosszú éven keresztül 
bomlott: vigságnak, jókedvnek vége, most fordul 
természete ilyen bánatosra. 

Vén Mihókom ezt a gyereket érte valami. Hiszen 
mikor kend én hozzám járt ugy esküvőnk táján, 
ugrált örömében, mint egy fiók gödölye, ugy, hogy 
uram bocsá' sokszor azt hittük, hogy az esze távozik. 
Pedig kend nem is szeretett engem ugy, mint ez a 
gyerek Verát. — Egy pár nap óta minden este le-
megy a mirhóra, oda búvik a lícium alá, kalácscsal 
se lehet szavát venni. 

Hol van éjjel, mit csinál, a jó Isten tudja. Nohát 
öreg Mihókom, ehez szóljon már valamit, mert en 
rossz végét látom a dolognak. 

Az öreg Mihók nem szólt »emmit. Ot is bán-
totta fiának pár napi komorsága, föltette magában, 
majd utánna jár ő a doiognak. Majd elmondja Vera, 
Neki kell tudni, mi lelte Pistát. Elmegy hozzá majd 
ma este, ugy is van vele sok beszélni valója, nagyon 
sok mindent beszél a világ, jó lesz tisztázni egyet-
mást. Igen még ma esten vegere jar mindennek. 

Pista oda dőlt a kert végen a líciumok tövébe. 
Pipáját elővette a kalapja karimajából, rá gyújtott s 
/égig nyúlt az eleven buja zöld pázsiton, állat két 
tenyerébe hajtva hallgatta a fű növését. 

Felette a vékony ingó-bingó licium galylyak 
susogtak, pici piros gyümölcsük ott himbálódott ép-
pen a szeme előtt. Az éren túlról friss széna szagot 
tisztes fű illatot hozott a szellő. A kiszaradt er agyat 
gazdagon fölverte a törpe sás, melynek zizegése 
közé néha vegyült egy-egy csipegése a zsombek kö-
zött fészkelő madarnak. 

Mihók Pista bambán maga elé bámulva szítta 
a jó, saját vágatu dohányt, melynek a finánc még 
nem vette zsírját. Egy elkésett, ragyogó, fényes zöld 
hátú cingolány oda röppent eléje egy fűszalra, rá-
fujt egy gomolygó füstfelleget s gyönyörködött abban, 
hogy a szerencsétlen féreg mint iparkodik elbújni a 
fűszálak között. 

Majd egy püffedt .isten-tehenkéje" vetődött 
szeme elé, akkor meg ázt píszkalta a pipa makjával, 
s egykedvűen bámulta, mint izzad félelmében a* is-
tenadta nünükéje kristály sárga nedvet, melyek mint 
•p-ó gyöngyszemek csillogtak. — Aztán ezt is meg-
unta, a met?k<nzott férget uedobta a zizegő %>ás kő 

Pista kiverte pipája»., viss a tűzte a kalap a 

karimájához s behunyta szemeit, hogy majd alszik 
De nem birt elnyugodni. 
Nem jött álom a szemeire. Isten a megmond-

hatója, mi történt vele pár nap óta. Az óta, hogy 
elkendőzték egymást Gyöngyi Verával. 

Két álló esztendeje bomlott Pista azért a lányért. 
Pista lehetős jómódú, sudár, szép növésű, jó nevelésű 
erkölcsös legény. Gyöngyi Vera földhöz ragadt sze-
gény teremtés, nincs neki egyebe, csak véghetetlen 
szépsége. Az aztán van annyi egymagának, hogy 
a falu összes leányainak együttesen sincs annyi. 

(Folyt, köv.) 

Szentesi piaei Arak. 
1892. okt 1. 

Búzából e hét elején, mivel az arak kissé ja-
vultak, jó kinálat és jó vételkedv volt, a hét máso-
dik felében az üzlet ellanyhult, az arak 10—15 krral 
estek s a kinalat visszahúzódott. — Csöves kukori-
cából van meglehetős forgalom helyi szükségletre. 
Árpa, zab, köles alig jelentkezik a piacon. 

Az árakat következőleg jegyezhetjük: 
Buza mm. 78—79 kilós 7 frt 77 kilós 7 frt 

1 0 - 1 5 . Árpa köble 4 frt, 4 frt 20, ram. 5 frt, 5 frt 
20. Kukorica köDle 4 frt. 60. Zab köble 3 frt 3 frt 20 
Heremag ram. 2 8 - 4 0 frtig. Szalonna mm. 45 - 4 6 ír t 
Hizott sertés tiszta vágásra 45 kr, 

Pap Sándornak 
mucsiháton 60 üold földje tanyaépületekkel 
haszonbérbe vagy felébe kiadó; értekezhetni 

II. tized 299. sz. 

Szürszabó Nagy Sándor 
I. t. 296 sz. a. lakosnak fábiáni 16 hold 

földje eladó. 

Irházi Ferenc 
tudatja a közönséggel, hogy III. t. 87. sz. a 
malmában mai naptól togva naponként le 
het heregubót őrölni, a tiszta gubó 
20-ad részéből a II od rendűt 14 ed részé-

ből őrli. 

B á n f a l v á n « a falu szélén 12 
hold legionb minőségű szántóiöid, kényelmes 
urilak s hozzá tartozó 6 hold szőlős és neme-
sitett gyümölcsfás-kert szabad kézből örök 
áron eladó. — Tudakozódhatni a helyszinen 
a tulajdonosnál 

Dr. Miklovitz Bálint 
községi orvos úrral. 

Hirdetmény. 
A serhuzi töidek haszonoerne adasa targyaban 

— miután a megtartóit árverés, árverezők hiányában 
kellő eredményre nem vezetett: — a f. évi október 
hó 3-án, héífőn délután 3 órára a helyszínére uj 
árverés tüzetett ki, melyre berieni szándékozók a 
serházhoz ezennel ra^güivatnak. 

Szentes, 1891 okt. 1. 
Nagy Imre, 

tanácsnok. 

Kérem szives figyelmöket! ! 
Alólirott mint megbízott igen ajánlom 

a külső gazdaságok, városi udvarok és ker-
tek kerítéséhez a tüskés acélsodrony és 
sima drótból szövött keritest, mely 
csinos, tartós és igen olcsó (a tüskés sodrony 
mtrje 5—6, a drótszövet nszm. 45—50 kr. 

Különösen ajánlom a diszes és olcsó 
sirkeritéseket vasoszlopzattal, me-
lyet kispiactéri I. t. 293. sz. házamnál meg 
lehet tekinteni. 

Ugyanez alkalommal tudatom a n. é. 
közönséget, hogy a szentesi hengermalom ré 
szére gabnavételt eszközlök, valamint föld, 
ház részvényjegyek és pénzkölesö-
nök szerzését, olcsó dij mellett pontosan 
közvetítem. 

Egy jó hitelű biztosító társaság részére 
tűzbiztosításokat; élet, baleseti biz-
tosításokat előnyös díjtétel mellett veszek fel. 

Kéiem az igen tisztelt közönség szives 
megbízását. 

Szentes, 1892. október hóban 
telies tisztelettel 

Szánthó János. 
1V4 ügynök. 



115. nám. SZENTESI LAP. 

Ellenőrzési szemle a m. kir hon- 7207 /1892. csomr&imrm^ alispánjától. 
védség részéről pályázati hirdetmény. 

1892. évi október ho 11. és 12-én. 

Értesíttetik a m. kir honvédség szabadsá-
golt, tartalékos és póttartalékos állományába 
tartozó legénység, hogy az ezen évi ellen-
őrzési szemle f. évi október hó 11. és 
12-én a városi sóbáz helyiségében fog megtar-
tatni, melyre köteles megjelenni az 1881 ik 
évtől 1889. évig közvetlen a honvédséghez 
besorozott gyalog és huszár, valamint a cs. 
és kir. közös hadsereg tartalék és póttarta-
lékából a m. kir. honvédbéghez 1890. és 1891. 
évi december hó 31 ével áthelyezett 1880. és 
1881. évben sorozott legénység, továbbá azon 
tartalékos és póttartalékosok, kik ez év fo-
lyamán szolgálattételre vagy egyéb gyakor-
latra beidézve nem voltak. Egyidejűleg figyel-
meztetnek azon nem szentesi illetőségű, de 
itt tartózkodók, hogy a hason évbeliekkel 
szintén megjelenni tartozuak. a mondott na-
pon reggeli 8 órakor honvéd igazolványaik-
kal — pipa, bot, fegyver stb. nélkül leendő 
pontos megjelenésre felhivatuak és figyelmez 
tetnek, hogy külön idéző .jegyet n*m k a p n a k 
s idézésül egyedül e hirdetmény szolgál. 

Különösen figyelmeztetnek a közös had-
seregből áthelyezett s ez évben az utolsó év 
folyambau lévő tartalékosok, hogy a szemlén 
ők is kötelesek megjelenni,bár a mull évi szemle 
alkalmával szóbelileg ugy lettek kitanítva, hogy 
ez utolsó szemlén megjelenni nem kötelesek. 

Az utószemle Gyulán f. évi december 
5 én d. e. 8 órakor fog megtartatni a kiegé-
szítő parancsnoksági irodában. 

Szentes, 1892. szeptember 27 éu. 

Csongrád vármegye törvényhatóságánál 
üresedésbe jött s évMOOO frt fizetéssel, 200 
frt lakbérrel, 200 frt uti és 100 frt irodai áta 
lánynyal javadalmazott csongrádi jár. főszol 
gabirói állásra ezennel pályázatot hirdetek s 
felhívom mindazokat, kik ezen tiszti állást 
elnyerni kívánják, hogy az 1883.1. t.-cikkben 
meghatározott képesítettségüket igazoló ok-
mányokkal felszerelt kérvényeiket, Zsilinszky 
Mihály főispán ur ő méltóságához, 1892. évi 
október hó 10 ik napjának délutáni 5 órájáig 
nyújtsák be. 

Szentes, 1892. szeptember 21. 
Dr. Csató Zsigmond, 

alispan* 

Csongrádvármegye alispán játéi. 
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7206./1892. 

Ónodi Lajos, 
h. főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

Ellenőrzési szemle a közös had-
sereg részéről 

1892. evi október kó 13, 14. és 15-én. 

Értesíttetik a közös hadsereg állományába 
tartozó minden fegyvernembe (gyilog, lovas 
stb.) tartósan szabadságolt tartalékos és pót 
tartalékos legénység, hogy az ezen évi ellen-
őrzési szemle f. évi október hó 13., 14. 
és 15-én a városi sóház helyiségében fog meg-
tartatni, melyre köletes megjelenni a legény-
ség azon része, mely ez évben sem gyakorlat, 
sem szolgálattételre ezredéhez vagy csapattes-
téhez bevonulva nem volt, és pedig: az 
1882.—83. és 84, sorozási évbeliek október 
13-án délelőtt 8 órakor, az 1885.—86. és 87. 
sorozási évbeliek október 14-én délelőtt 8 óra-
kor, az 1888.—89.-90 és 91. sorozási év-
beliek október 15-én délelőtt 8 órakor a sóház 
helyiségében, katonakönyveikkei, pipa, bot, 
fegyver stb. nélkül való pontos megjelenésre 
felhivatnak és figyelmeztetnek, hogy külön 
idéző-jegyet nem kapnak s idézésül egyedül e 
hirdetmény szolgál. Végül figyelmeztetnek a 
nem szentesi illetőségű, de itt tartózkodók, 
hogy a hason évbeliekkel megjelenni szintén 
kötelességüknek ismerjék. 

Az utószemle B.-Csabán f . évi november 
20-án fog megtartatni. 

Szentes, 1892. szeptember 10-én. 
r 

Ónodi Lajos, 
h. főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

Pályázati hirdetmény. 
Csongrádvármegye törvényhatósága árva-

székénéi üresedésbe jött s évi 1000 frt fize-
tései '-s 300 frt lakbérrel javadalmazott I-ső, 
illetve az esetleges előléptetés által üresedéibe 
jövő s szintén évi 1000 frt fi/.etéssel és 300 
frt lakbérrel javadalmazott Il-od, valamint 
az évi 900 frt fizetéssel és 300 frt lakbérrel 
javadalmazott Ill-ad ülnöki állasra 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom mind-
azokat, kik ezen tiszti állások bármelyikét el-
nyerni kívánják, hogy az 1883. I. t. cikkben 
meghatározott képesítettségüket igazoló ok 
mányokkal felszerelt kérvényeiket 1892. évi 
október hó 10 ik napjának d. u 5 órájáig, 
méltóságom Zsilinszky Mihály főispán úrhoz 
nyújtsák be. 

Sẑ ntp*. 1892. évi szeptember 21. 
Dr. Csató Zsigmond, 

3 — 3 i l i«pán . 

4318 —E. 892. 

Hirdetmény. 
S/entes város polgármesteri hivatala ér-

tesíti a közönséget, hogy a jövő 1893~ik évre 
a legtöbb adót fizetők vagyis virilis képvise-
lők, ugy a 6 évet kitöltött választott városi 
képviselők helyett u; képviselők választására 
jogosítottak névjegyzéke, a városi képviselő-
testület által kiküldött bizottság által már 
összeállittatott; mely mindkét rendbeli össze-
iiási lajstromok a f. évi október hónapi 3 ik 
napjától ke/dve 7 ik napjáig bezárólag a vár 
megye házánál lévő városi központi irodában 
lesznek közszemlére kitéve. 

Felhivatnak tehát mindazok, a kik akár 
a virilisek, akár a választók névjegyzéke ellen 
felszólamlással élni kívánnak, az összeirási 
lajstromokat a mondott idő alatt, hivatalos 
órákban megtekintvén, további 5 nap alatt, 
vagyis október 8 ik napjától kezdve 12-ik 
napjáig bezárólag, felszólamlásaikat a tul a 
kurcai volt iskolai épület helyiségében folyton 
együtt ülésező választmány előtt jelentsék be. 

Szentes, 1892. szeptember 25. 

2 - 3 
Burián Lajos, 

h. po lgármes te r . 

Ncüreier János 
IV. t. 279. sz. házánál 2 szoba s konybáüol 

álló lakás van kiadó. 2V2 

JHLafdu J ó z s e f 
zsidó iskola utcai 111. t. 252. s/. háza ked-
vező feltételek mellett eladó; értekezhetni a 

tulajdonossal ugyanott. 2V2 

4. oldal. 

Meghívás. 
A Kobaszki János iónevü müasztalos 

tói átvett (vasúti főutca a Szilágyi-féle ven-
déglővel szemben lévő) 
bútorcsarnokomban 

asztalos és kárpitos bútorok, dísztárgyak 
budapesti árak mellett kaphatók. 

1 hálószoba berendezése, mely áll: 2 
szekrény, 2 ágy, 2 éjjeli szekrény, 1 mosdó 
szekrény és 1 fali tükörből, 105 frtért kapható. 

1 bükkfa ágy tömött fából 10 frt; ebédlő 
szekrény 26 frtól egész 140 frtig. 

Székek párja 5 frt. 
A nagyérdemű közönség becses pártfo 

gását kéri 
5_6 Kemény E. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Salignac & Ce Cognac 
részvény-társaság, alapítva 1809 ben, négy 

millió franknyi alaptőkével, 
ajánlják 

francia cognacj ukat 
a legkitűnőbb miuőségben. Az 18G7-ik évi 
párisi világkiállításon a nagy arany éremmel, 
az 1891. évi bécsi nemzetközi tápszer és házi 
szükségletek kiállításán pedig a nagy érd em-
okmánynyal (legnagyobb kitüntetés) lettek ki 
tüntetve 1V3 

i C ü - l ö n l e g ^ e s s é e r : 
orvosi auctoritásoktól ajánlott 

„Medicinái Cognac." 
Raktár Szentesei: Dobrai Sándor urnái. 

Vezér-képviselok Ausz t r ia -Magyarország r é s z é r e : 

Heinrich Mendl & Comp., 
Tea, rum és cognac beviteli cég 

Bécsben I. Schottenring 32. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Cognac-quint-ki vonat. 
2 
E vCU NI 
00 

C3 c o 

Kitűnő, egészséges és tartal-
mas cognac pillanat alatti készí-
tésére, mely a valódi francia cog-
nact >1 semmiben s_m különbözik, 
ajánlom e jónak bizonyult kü-
lönlegességet. 

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

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

E különlegességeken kivül ajánlom még valamennyi 
e88enciámat, rum, szilvapálinka, törköly, fükeserü, valamint 
a létező likörök, szeszesitalok, ecet és borecet készitésére 
felülmulhatlan minőségben. Készítési utasítások ingyen mel-
lekeltetnek. 

Árjegyzék ingyen. 13-50 
Egészséges g y á r t m á n y o k é r t kezességet vállalok. 

^ o l l á t l s K Z á i r o l y ^ ű - l ö p 
essencia-különlegességek gyára PRÁGA-ban. 

(Tisz tes képv i se lők k e r e s t e t n e k . ) 

Abaffy Zsigmond és Irma 
l - s ö tized 249 szárnu házuk és a Berekhát i 
38wl/uoo hold tanya földjük szabad kézből eladó. I 
Bővebb értesítést ABAFFY ZSIGMOND v. mérnök a d . ! 
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őzv. Hofmann Bernátné 
III. t. 288. sz. háza szabad kézből eladó! 
ugyanott egy üzleti berendezés, és Akác fák 
eladatnak! 3V3 

V m t t i , l i f f , N y t m t t t t & m r t r t w f j e r s n j l é j á a * 

kik nemi gyengeségben szenvednek, — 
rendeljék meg a Volta tanár után össze-
állított, minden államban szabadalma-

I zott „ K e f e l E 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 készüléket ismertető füzetet ingyen 
(10 kr bélyeg ellenében boríték alatt) 
küldi mindenkinek: Theo Bíermanns 
villamtechnikus Bécs, L Schulerstr. 1Q. 




