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Előfizetési árak: 
Egy evre . 
Fél evre . , 
Negyed évre . 

5 frt — kr. 
2 frt 50 kr. 
1 frt 25 kr. 

S i e r k e u t ő i é g : 

l íurcapart i-utca 31. szám, hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nózvt 
a lap egy oldala 14 helyre van beosztva 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdij mindeo 

Deiktatástól külön 30 kr. 
Hirdetések Schánfeid A. könyvkereake 

desebea is felvétetnek 

Bermentetlen levelek caak nmart kezek 
161 fogadtatnak el. 

Hyilttér-ben 
minden egyes h í közlése 30 kr 
Kézirattk visaia nem adatnak. 

Megjelen hetenként hiromasor: 
vaaáraap, kaiáaa ét péitikn rene«. 

Egjfes szám ¿ra 4 kr. 

FelelOs sierkeutO és kiadé-tnlajdones 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
SobtaftM A. klayv- éa paplrkeraaktáésé 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Az „egyik"-nek. 
Egyik aláírással, mint a sorok közül sejt-

jük, megyénk egyik notabilitása azon kérdés-
sel fordul hozzánk : Hogy lehet az, hogy a 
* Szentesi Lap% mely három évvel ezelőtt, 
Rónai távozásakor határozott állást foglalt el 
aziránt, hogy: Csongrádvármegyének főis-
pánja megyei ember legyen, most ezt a pat-
rióticus eszmét és törekvést feltétlen perhor-
reskálni látszik?* 

Ezekben foglalhat össze „Egyik"-nek egész 
ivre terjedő cikke, s mi szivesen válaszolunk 
rá; mert éppen ezen kérdés elől nem térünk 
ki, s készséggel adjuk okát álláspontunknak. 

Először is beismerjük, hogy: Rónai tá-
vozása alkalmával határozottan azon vélemény 
mellett foglaltunk állást, hogy : lehetőleg cson-
grádmegyei ember legyen a főispán, sőt néhai 
Baross Gábor ideiglenes belügyminiszternek, 
Törs Kálmán utján Szentesre intézett távirati 
felszólítása folytán e sorok irója személyesen 
is igyekezett a miniszternél odahatni, hogy 
csongrádmegyei ember neveztessék ki főis-
pánnak; de ez akkor Zsilinszky személyének 
igen hatalmas körökből történt protezsálása 
mellett és azért, mert a megyei kormány-
párti képviselők ez irányban éppen nem igye-
keztek befolyásukat érvényesíteni: nem sike-
rülhetett. — Abban tehát igaza van „Egyik*-
nek, hogy ez igy volt Rónai távozása után ; 
hanem azt már nem értjük meg, hogy a 
tisztelt levél vagy cikkiró nem akar a mai és 
akkori helyzet között különbséget látni; any-
nyira nem, hogy: csodálkozását fejezi ki a 
felett, hogy a „ Szentesi Lap'-nak — mint ő 
kifejezi magát — egy ily az egész megye 
életére kiható kérdésben három év alatt oly 
erősen változott az álláspontja ; — mert aki 
Csongrádvármegyének közéletét három évvel 
ezelőtt ismerte és látja azt, hogy hova vál-
toztak itt a viszonyok az áldott Zsilinszky 
korszak alatt, annak, ha csak leggyengébb 
érzéke van is a mult és jelen viszonyok tár-
gyilagos megítélésére : be kell látni, hogy ami 
három év alatt jó lehetett Csongrád várme-
gyében, az teljesen hasznavehetetlen ma. 

S hogy cikkiró csodálkozik a 9Szentesi 
Lap* mai álláspontján, ez onnan van, mert 
bizonyos uri emberek elég boldogok voltak 
itt végig élni három évet anélkül, hogy fejük 
felett minden viharával vonult volna el a 
Zsilinszky kormányzat 3 nehéz esztendeje. — 
Be kell ismernünk, hogy mi ezzel a boldog-
sággal nem dicsekedhetünk; de ezzel szem-
ben aztán elmondhatjuk azt, hogy a lefolyt 
három év alatt volt módunk megismerni Cson-
grádvármegye közéleti férñait nemcsak kabát-
juk szövetének értéke szerint, hanem bense-
jök teljes világítása mellett, is S ez a tapasz-
talat arról győzött meg bennünket, hogy 

Csongrádvármegyének, a mai kormányzati 
rendszer keretében beillő egyetlen embere 
sincs olyan, akinek kezében nyugodtan látnánk 
a főispáni hatalmat. 

Azt kérdezi ,egyik', hogy: miért ? — Hát 
mi erre megfelelünk a tőlünk megszokot és 
tőlünk méltán várható nyíltsággal. — Azért, 
mert a lefolyt három évi harc alatt mi egyet-
len egy embert se láttunk a csongrádvárme-
gyei kormánypárti férfiak között kidomborodni 
olyanul, akinek felfelé is megvolna a férfias 
bátorsága arra, hogy megmondja a vélemé-
nyét és amellett nemcsak megállni; de küz-
deni is merjen. Láttunk embereket szűr alatt 
duzzogni, elégedetlenkedni; de kormánypárti 
emberhez, ki ez elégedetlenségnek nyiltan 
kifejezést mert volna adni: nem volt szeren-
csénk a három év lefolyása alatt, annyira 
nem, hogy; a legnemesebb cél érdekében létre 
jött pactum is meg lett tagadva azonnal, mi-
helyt e pactum sem bizonyult elég erősnek 
az itt uralkodott régi, utált rendszer megbuk-
tatására. 

Meglehet, hogy a ieioiyt három év ural-
kodó politikai erkölcse alakította át — még főis-
páni állásra is combinátióba jöhető emberein-
ket oda, hogy lefelé tulerélyesek a személyes 
motívumok érvényesítésében és kelletén na-
gyobb aristokraták, mint azt itt elismerhetnénk, 
de felfelé gyengébbek és alázatosabbak, mint azt 
e megye önérzete pirulás nélkül elviselhetné. 
S mert ez igy van, azért mi azt mondjuk, hogy 
még egészségesebb politikai viszonyok, egészsé 
gesebb levegője, saját fiaink közül a közvéle-
mény sulyját inkább elviselni képes embereket 
nem nevel; addig jobb lesz nekünk ide-
gen embert látni a főispáni székben, mert ha 
ebben Zsilinszkyt találunk fogni, nem esik oly 
zokon, s megbuktatni nagyobb passió lesz. 
Ez az álláspontunk, s ezt egyik ugy mint má-
sik — ha elfogulatlanul itél — jogosnak 
találja. O 

Semmiből semmi , . . 
Mint mar lapunk mult számában röviden je-

leztük a tenyő—szentes—hód-mező-vásárhelyi vasut-
érdekeltség egyesítése érdekében Budapesten a ke-
reskedelmi minisztériumban f. hó 5-én Szabó Jenő 
miniszteri tanácsos elnöklete alatt értekezlet tar tatot t ; 
ez értekezleten azonban még csak elvi szempontból 
se jöhetett létre megallapjdás az egyesülés iránt ; 
mert a Szentes érdekét képviselők Szentes város ha-
tározata folytán kijelentették, hogy még a szentes-
vásárhelyi vasút ki nem épül, addig az egyesülés 
iránti targyalásba Szentes nem megy bele; a tenyői 
érdekeltség nevében jelenlevő Harkányi Károly vasut-
társulati elnök hajlandó volt a tárgyalásba bele 
bocsátkozni; de egyesülni csak akkor kész ez az érde-
keltség, ha az egyesíteni szándékolt érdekeltség a 
tenyőiek 200,000 frtra rugó függő adósságát át vál-
lalja és a kunszentmártoni vasúti hid és tenyői ál-
lomás költségéhez az össz érdekeltség kilométer ará-
nyában hozzájárul. 

Szóval a tenyőiek készek az egyesülésre ma is 
m á r ; de csak oly feltétellel, melyet velünk szemben 
nemcsak a szentes—vásárhelyi érdekeltség nem fo-
gadhat e l ; de még a szentesieknek is vissza kell 
utasítani. 

Ezen előleges kijelentések dacára Szabó Jenő 
miniszteri tanácsos kívánságára az értekezlet bele 
ment annak megbeszélésébe, hogy a kormány mint 
az egyesítést közvetítő hatalom, miként gondolja az 
egyesülés feltételeit. Erre nézve igen érdekes számi-
tások terjesztettek az értekezlet elé A minisztérium 
számlabiruntusaval nem akarjuk kétségbeejteni olva-
sóinkat ; mert elég volt ezt végig szédelegni az ér-
tekezlet tagjainak: itt csak főbb vonásokban kíván-
juk azon combinatiót bemutatni, mely szerint a mi-
nisztérium azt hiszi, hogy az egyesülés lehetséges 
anélkül, hogy ebből egyik vagy másik vasuttulajdo-
nost kár érje. Mondjuk, hogy csak a minisztérium 
hiszi ezt, de mi nem hisszük. 

Azonban beszéljenek a számok. 
A tényleges befektetési tőke arányában a há-

rom érdekeltség a következőleg áll ma egymással 
szemben. 

A tenyő—kunszentmártoni vasút került 827 ezer 
fr tba, a szentesi 440 ezer, a szentes—vásárhelyi 
vasút kerül 792 ezer frtba. Tehát a befektetési tőke 
összesen 2 millió 59 ezer frt. 

Minden nagyobb számítási complikatiótól elte-
kintve az a kérdés, hogy : ha ez a három érdekelt-
ség összeáll, miként lehet oly jövedelmi megosztást 
keresztülvinni, hogy egyik érdekeltség, illetve üzlet 
fél se károsítsa meg a másikat. 

A minisztérium ezt a nagy problémát a követ-
kezőleg véli megoldani. 

Azt mondja, hogy : van függő adóssága a te-
nyői érdekeltségnek 272,000 frt, lesz adóssága a 
szentea—vásárhelyi érdekeltségnek 118,000 frt. — 
Ezt az összesen 389,800 frt adósságot elvállalja az 
össz-érdektltség, s amennyiben Szentesnek meg semmi 
adóssága nincs s mégis terhelni fogja befektetési 
tőke arányában a szentesi vasutat is a másik két 
érdekeltségnek fönt kitüntetett adóssága, annálfogva 
a szentesi befektetett 440,000 frt alaptőke 45 ezer 
frttal emeltetik; a másik két érdekeltségé pedig az 
adósság arányahoz képest lejebb szállíttatik. — S 
igy jövedelem megosztás alapjául lenne a tenyői 
érdekeltségnek 697,800 frt tiszta vagyona, 827 ezer 
frt befektetési tőke helyett, a szentesi érdekeltség 
vagyona lenne 440,000 frt helyett 485,000 frt, a 
szentes—vásárhelyi érdekeltségé pedig 792 ezer frt 
helyett 702800 frt. Igy állna tiszta vagyona a 389,800 frt 
függő adóssággal szemben. 

S ez eddig rendén volna; de most jön a do-
log bibéje. 

Azt mondja a kormány, hogy a szentes-tenyői 
vasút mai forgalmi jövedelme után ítélve lesz a tenyő 
vásárhelyi vasútnak évenként 75,463 frt jövedelme s 
ebből a fönt kitüntetett tiszta vagyon után kapna 
osztalékul a tenyői érdekeltség 27,915 frtot, a szen-
tesi érdekeltség 19,436 frtot, a szentes-vásárhelyi 
érdekeltség pedig 28,112 frtot. 

Ami már most Szentest illeti, hát mi teljesen 
meg lehetnénk elégedve a kormány által kiszámított 
évi 19,436 forinttal, igen am, de erre a jövedelemre 
csak akkor számithatna Szentes, ha a szentes-vásár-
helyi vasútnak is annyi forgalma lesz, mint ma 
van Szentestől-Tenyőig a vasútnak. De most ez nem 
lesz, s erre absolute nem lehet még csak gondolni 
s e ; annálfogva a minisztérium számítása nem bír 
semmi realitással, mit legjobban bizonyít az, hogy 
mikor a szentesi érdekeltség képviselői azt mondták 
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hogy szívesen bele mennek az egyesülésbe, 
biztosítsa a kormány az egyesülés esetére a 
kitüntetett jövedelmet, erre a kormány képviselői 
kijelentették, hogy ók nem biztosítanak semmit! de 
hiszik, hogy ennyi jövedelem lesz, annál fogva a szen-
tesiek kimondták, hogy ilyen hiedelemre nem viszik 
bele Szentest semmi féle egyesülésbe. 

Ezzel azonban még az egyesülési kísérletnek 
nincs vége; mert f. hó 24-én uj tárgyalás lesz; de 
ennek előre látható eredménye az, hogy semmiből 
nem lesz semmi/ 

Helyi és megyei hirek. 
— A főispáni állás, mint erről már 

több ixben tudósítást adtunk — egy ma ér-
kexett távirati jelentés szerint ideiglenesen 
Tallián Bélával lesz betöltve, kinek kinevezése 
már alá is van irva. Tallián főispánsága azon-
ban Csongrádvármegyében csak egy két köz-
gyűlés vezetésére fog kiterjedni. 

— A osongrádi fő szo lgab író i á l l á s r a 
eddig ketten adtak be kérvényőket Csemegi Antal 
volt főszolgabíró, Réti Ferenc ügyvéd Csongrádról; 
de ugy tudjuk, hogy Szentesről pályázni fog dr. 
Filó Tihamér is, mely esetben erős harc lesz ezen 
választásnál. 

— K o s s u t h a r c k é p é n e k a városi köz-
gyűlési terem számára leendő lefestetését határozta 
el a városi képviselőtestület a nagy hazafi születé-
sének 90-ik évfordulója alkalmából. A városi köz-
gyűlés a kép megrendelésével tíurián Lajós helyettes 
polgármestert bizta meg, ki Balogh es Sima képvi-
selőkkel együtt Vastag György festőművésznél rendelte 
meg a képfestést. — Vastag már két képet festett 
Szentes városának, egyik Horváth Mihály nagy tör-
ténészé, a másik Horváth Gyula városunk díszpolgá-
r é . — E két kép díszes kerettel 500 - 5 0 0 frtba 
került. Kossuthé nagyobb lesz és 600 frtba kerül. 
Kossuth képe, Kossuth szereplésenek fénykorából, 
1848-ból lesz véve. A kép ez év végére készül el. 

— Esküvő. SZÍVÓS Béla iőgymnasiumunk 
egykori tanára, jelenleg izsáki földbirtokos f. hó 9-én 
vasarnap d. u. 3 órakor tartja esküvőjét özv. Podh-
radszky Kálmánná urhölgygyel, Zsoldos Ferenc hely-
beli fakereskedő és téglagyáros szép és müveit lelkű 
leányával, kívánjuk, hogy még aranylakodalmukat 
is boldogan ünnepeljék. (Az esküvő a háznál lesz.) 

— Z o ó J á n o s polgári iskolai tanár nyugdí-
jaztatása most már befejezett tény és állását ideig-
lenesen Dégai Kálmán volt igazgató tölti be. 

— A t e j á r u s o k . Aki reggel korán szokott 
fölkelni, ós egy kis egészséges mozgás okáért nem 
restell hosszabb sétákat tenni, sok érdekes dolognak 
lehet szemtanuja. Kofa asszonyságok furfangos ma-
nipálációja, meg a tanyai jóhiszeműség mosolyt keltő 
jámborsága váltakozó eseményekkel gyönyörködtetik 
a megfigyelőt. Ezek a jó emberek egy füst alatt 
elvégzik a dolgukat, a moslókos edényeket az aru-
sitásra szánt tejjel együtt szépen egymás mellé rakva 
szállítják a városi uraknak. Hogy miféle manipula-
tión megy az elárusítandó tej keresztül ez az ő tit-
kuk, annyi igaz, hogy a piaci tej ritkán jó. Eltekintve 
attól, hogy ezt a szennyességet épen a tejárusok 
között megtűrni soha sem volna szabad, a mostani 
kolerás időben meg épen szoros kötelessége lehetne 
az egészségügyi közegeknek, hogy figyelmüket az 
ilyen undorító és az egészségügyi viszonyoknak semmi 
esetre sem diszes kinövesére is kiterjesszék. 

— A ssökés p á r o s a n . . . . Még majd 
csak pár év múlva kezd sörkedni a kacér szőke ba-
jusz, s már szövevényes szerelmi kalandok bonyolí-
tásán s kivitelén fő a feje. Délceg, sugár ficzkó T. J. 
úrfi, azonfelül lobbanékony, hirtelen szerelmü. P. M. 
virágos kertjéből szemelt ki magának egy virító ró-
zsaszálat, s öleléssel, mézes szóval, megcuppanó 
édescsókkal sikerült a dulcina szive szerelmének p a 
rázsát lángra éleszteni. Holdvilágos szép estéken, 
turbékolva sziv a szivén, esküt tettek, örök esküt: 
szökni fognak, szökni együtt . . . . Olyan szépen is 
szól az a szökés párosan . . . . óh mi édes, óh mi 
szép l . . . Ha olyan édes meg szép, már csak meg 
kell próbálni 1 A sok édeskedósnek az lett a vége, 
hogy e hó 3-án eltűnt a rózsaszál a virágos kertből! 
Nosza megijedt a kertósznő. P. M. asszony 1 Kereste 
kerestette mindenfelé tűvé tették az egész várost, 
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detektívek száliták meg még a kompjáról is, de a 
szép virág sehol . . . sehol. Mar azt hitték, hogy a 
szerelem szárnyain sikerült a két szökevénynek el-
röpülni, messze-messze, fészekrakásra. Ma azonban 
váratlan öröm érte a bánatos P. M. asszonyt. Meg-
hozták a madarat. Ugy esett a dolog, hogy egy pasz-
sziózó rendőr kilépdelt a vasút állomáshoz, hátha a 
szöktető előre látásból tartotta itthon eddig dulcináját-
Mert hiába, a szerelmesek is fifikusok néha! Olt 
ólálkodott, már-már reményt vesztve, mikor, — ugy 
a második csöngetés felé — iparkodik ám a két zó-
názandó szökevény! A csintalan rendőr, hogy még 
érdekesebb legyen a dolog, megvárta, mig bekvár-
télyoztak egy külön kupéba, s mikor a vonat már 
indulni akart, előtört leshelyéről, hivatalos tenyerét 
rátéve a lépre került szökevény vállára, udvariasan 
lesegitelte az extra kupéból. A két meglepett szerel-
mes még magához sem térhetett első ijedelméből, 
már búgott a kondoktor réz sípja, rémesen hangzott 
a mehet, — s a zakatoló füstokádó vasparipa nehéz 
hörgéssé!, dohogással, — mintha fájna neki itt hagyni 
kedves terhét, elrohant, magával vivén a szerelmes 
szívű ifjút, kinek a legutolsó pillanatban oly barbár 
módra tépte le kebléről a törvény kegyetlen embere 
drága kincsét. Hiába kiabált aztán a hékédi malmok 
tájékán a masinyiztának, hogy megálljon kend h é ! 
lemaradt a babám! — az biz fűiét se mozdította, 
csak igazította tovább a gőzöst . . . Igy hát a két 
szerelmes egymástól elszakítva, busul, epekedik, s 
gondolkodik azon, hogy óh mi édes, óh mi szép lett 
volna a fucsba ment szökés párosan . . . . s töri 
a fejét egy sikeresebb megugráson. 

— F e l o l v a s ó e s t . A kereskedő ifjak egye-
sülete uj helyisége felszenteléseül a folyó hó 15 én 
szombaton felolvasó estét rendez, mire a t. közön-
séget minden mas meghívás mellőzésével ez uton 
hívja meg. Az est műsora: Szavalat Galfi Sándor 
ur által, felolvasás, dr. Filo Lajos ur által, szavalat 
Budai Imre ur által. Kezdete: este 8 orakor. 

— Mi l e t t a szürkékke l ? £¿1 kerdezik 
tőlünk töbD oldalról. A dolog ugyanis ugy all, hogy 
főtisztelendő Hegyi Antal csongrádi pléoanos urnák 
megyeszerte ismert szürkéit Hock János csongrádi 
képviselő mandatuma ellen intézett támadás alkal-
mából felmerült költségek részben való megtérítése 
érdekebői lefoglaltak, miután Hegyi Antal nem 
akarta kifizetni a ra méltatlan és törvénytelenül ki-
rótt költséget. S már ki is volt tűzve az árverés. E 
hó 7-ón, apostoli királyunk ő felségének neve nap-
ján akarták elárverezni a szürkéket; de a főtiszte-
lendő ur végtére is kifizette a rá kirótt költséget és 
nem engedte a nevezetes szürkéket ellicitálni és pe-
dig azért; mert jön a megyei képviselő választás, 
s ezekre a mindenfelé győzedelmesen járt szürkékre 
szükség lesz ezen választásnál. 

— Gondo la tok . Diogenesz, nemcsak lám-
pást vitt magával, midőn embert keresett, hanem 
azon esetre, ha talal — még egy botot is. — Nem 
minden ember lehet író, de minden író lehet ember. 
Minden álom egy kis részletfizetés azon adósságért, 
mellyel a halálnak tartozunk. — A halál a legjobb 
orvos. Mert csak egyszer látogatja meg az embert. 
— Minden ember legalabb egyszer „genie* életében; 
sajnos azonban, a legtöbben elalszanak e pillanat-
nál. — Mi a remény V Előkészület a lustaság müvelé-
séhez. — Sok ember a buzakalászhoz hasonló : men-
nél üresebb íejök, annál inkább lönhordjak azt. 

nem 

— R é d l i n g e r L a j o s a .Szentes Vidéki 
takarékpénztar épületében órás és ékszerész üzletet 
nyitott« Raktáron vannak nálla a szakmájába vágó 
legújabb facomi tárgyak. Kirakata mind'g a legna-
gyobb ujdonsagokat tartalmazza. Midőn erre már 
újólag felhívjuk a t. közönség figyelmét, ajánljuk 
üzletét es javító műhelyét a pártfogasra. 

E L H A L T A K N É V S O R A . 
1892. október 2 tői 8 ig. 

Saári Erzsike, 8 éves. gümőkór. — Váci Juli-
anna. 40 éves. tüdövész. — Bődi János, 48 éves, 
szivbai. — Boros Mihály. 83 éves, aggkór. — Pap 
Rozália, 6 éves, roncsoló toroklob. — Dudás-Szabó 
Mihály, V* éves, bélhorut. — Bonnár István, 71 éves 
tüdőlob. — Halasz Ida, 5 hónapos, bélhorut. — Gu 
lyás Eszter, 1 éves. torokgyik. — Tőrök Albert, í 
hónapos, bélhurut. — László Ferenc, 1 napos, szü 
letési gyengeség. — Spicer Ilona, 10 éves, agyhár-
tyaloD. — Beszédes Erzsébet, 55 éves, tüdővész. — 
Pécsi Emma, 4 napos, születési gyengeség. —. Biró 
Imre, 10 eves, görvolykór. - Szeleekei János, 21 
éves, tüdövész. 
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H a z á n k é s a f ő v á r o s , 
— „Nem v a g y u n k a p a r l a m e n t b e n , 

A delegációnális fogadtatás alkalmával / f t r a j g 
Kornél már visszatért a megszólított delegátusok 
csoportjához, midőn Tisza Kálmán figyelmeztető: 

— Nézd csak, leszakadt a mentéd lánca! 
Ábrányi nevetve válaszolt: 
— Láthatod ebből is, kegyelmes uram, hogy 
szeretem a láncokat. 
Tisza azonban csak folytatta: 
— Hiszen még nem szakadt le egészen, az egyik 

lánc még meg van ! . 
— Meg van, de sajnálom! — replikázott Ábrányi. 
Erre Tisza Kálmán saját mentéjére mutatva, 

megjegyezte^ ^ ^ ^ viselek láncokat, csak övet. 
Mikor Tisza ezeket mondta, a tulfinom hallású 

Szapáry gróf miniszterelnök türelmetlenül szólt há t ra : 
— Csendet kérünk! 
— Minek? — felelte Ábrányi — hiszen nem 

vagyunk a parlamentben ! 
— A k i a k i r á l y t d i n n y é v e l t r a k -

t á l j a . Hűséges alattvalója a királynak Fegyer Ist-
ván székelyi földműves ember. Jó dinnyetermése 
volt az idén az öregnek, s mert a minősége is jó 
volt a sárgabélü gyümölcsnek, elhatározta, hogy a 
legszebbiket elküldi a királynak, hadd teljék benne 
öröme ő felségének, milyen áldott jó dinnyetermő 
földje van Székely községének. Minthogy pedig szi-
ves beszéd is illik a jószivvel küldött ajándékhoz, az 
öreg Fegyer István levelet is irt a dinnye mellé egy 
fél árkus jó szíjas diósgyőri papíroson. Ez a levél, 
melyből az irodalom barátai azt is megtudják, hogy 
Fegyver uram könyvet is ír, a jó király dicsőséges 
uralkodásáról, a maga őseredeti helyesírásával és 
egy kissé elmaradt közjogi felfogásával igy hangzik: 

„Küldi ezen gyümöltsöt Tiszteletének jeléül 
ditsően uralkodó cs. K. Kegyelmes Aldot felségüknek 
az az öreg ember Szabolcs megye Székely községéből, 

mely ditsőséges uralkodássáról ír egy könyvet ál-
dot Felségüknek és az úrban nyugvó minden ditső 
Császári Királyi elődjei uralkodássjairól mely dit-
sőségel fog át sugárzani a késő századokban ural-
kodó császári utódaji tais ditsőségel eljutását ezen 
gyümöltsnek nagy kegyelmeségéből meg íratni mél-
tóztassék had örülhesíík én anak kezeit tsokolva 
maradok. Kelt Székely 20. aug. Szabolcs megye alá-
zatos szolgája öreg Fegyer istván." 

A küldeményhez háromujjnyi széles papírra 
még a következő pár sor volt feljegyezve: 

„Természetét ha'adó tiz és fél gerezdes d ;nye. 
Ezért küldöm Tisztelet bői Aldot Felségünk Részére 
Kívánom Fris jó egéségel elköltesék.tf 

A sajátságos küldemény szerencsésen eljutott 
ő felségéhez, a ki az öreg Fegyer Istvánnak 3 darab 
cs. és kir. aranyat küldetett kabinetirodája utján. 

— D o h á n y és a ko l era . A hamburgi 
szivargyárosok egyesülete megállapította, hogy 5000 
dohánygyári munkás közül eddig csak 8 betegedett 
meg kolerában s ezek közül 4 halt meg, miből az 
következtethető, hogy a dohány a kolera ellen védel-
met nyújt. A dohányzásról már annyi véleményt 
kockáztattak meg tudósok és nem tudósok, a do-
hányzás jóságát vagy káros voltát bizonyítgatván 
hogy a dohányos ember igazán nincs tisztába vele: 
vájjon hasznot, vagy kárt okoz-e magának, a füstéi. 
Azt hisszük, haszon ós kár egyszerre történik: ha-
szon az — államnak, kár — a zsebünknek. Egyéb-
ként beszélhetünk mi a dohányzás mellett, vagy el-
len akármennyit; füstölnénk mi csak tovább, hűsé-
gesen s a legtöbb esetben a .tulságig - , ha mindjárt 
a szivargyárosok egyesülete az ellenkezőt konstatálta 
volna is a dohányzásról. Az mindenkép b;zonyos, 
hogy a dohányzás hatalmasabb még a koleránál is. 

— „Magyar Géniusz." Minden várakozást 
felülmúl az a siker, melyet a „Magyar Géniusz* 
legújabb száma aratott. Az ízléses, diszes kiállítás, 
a modern technika ujabb vívmányairól tanúskodó 
remek íllustratiók s a páratlanul gazdag szellemi 
tartalom vetélkednek egymással. Kétségkívül nagy 
része van a „Magyar Géniusz" ez ujabb sikeréoen 
a „Kosmos "nak , Magyarország elsőrangú müintéze-
tének, mely utó'érhetlen művészies formában állította 
azt elő. Gyönyörű íllustratiók ós gazdag szellemi 
részekből áll; A »Magyar Géniusz-, mely kétségkí-
vül az e ső helyet foglalja el szépirodalmi folyóira-
taink között, minden intelligens család asztalán ön-
érzettel foglalhat helyet. Előfizetési ára egész évre 
10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Az 
első félévben megjelent fűzetek diszkötésben ís meg-
rendelhetők. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
Aradi utca 8. S7, 
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— A hadsereg ¿a a kis ipar. A hadügy - j Ruhát és ágyneműt gyakran kell kiszel-

miniszter arról értesítette az országos ip.regyletet, lfíztetni és tisztával fölváltani; a lakásban, 
hogy az összes börnemü felszerelések negyedrészé- l a k á s k ö r Q l ^ t Q e m s z a b a d m e g t Q r n i . 
nek szállítását a kisiparnak tartotta fönn. Ebből a T , , , , , , , 
magyar kisiparnak jut 17,000 pár bakancs, 4000 ^ á r t a l m a s a tartozkodás oly helyen, mely 
pár csizma,.különböző szíjazatok, táskák és a többi, 
a pályázatban egyes kisiparosok s ilyenekből álló 
szövetkezetek vehetnek részt, de a pályázók csak 
saját műhelyükben készült árut szállíthatnak. A szál-
lítandó cikkek mintáit a budapesti és gyulafehérvári 
ruharaktárakból lehet megszerezni. Bánatpénzt, vagy 
pénzbeli biztosítékot nyújtani nem kell. A folyamod-
ványokat a szokásos minta szerint december 15 éig 
a közös hadügyminiszterhez kell benyújtani. A szál-
lítási feltételek, melyek főleg a beszállításra és a 
tárgyak átvételére nézve tartalmaznak még fontos 
intézkedéseket, a szállítandó cikkek ára az országos 
iparegyesület helyiségeiben (uj utca 4. sz.) a déle-
lőtti órákban megtekinthetők. Uj intézkedés a had-
ügyminiszternek az az engedélye, hogy minden olyan 
városból, melyből több kisiparos nyert szállításra 
megbízást, egy kiküldött mester a cikkek mintaszerű ké-
szítését a ruharaktárakban tanulmányozhatja s ez ala-
pon mintaszerű szállításra társait is betaníthatja. Az is 
uj a pályázati kiírásban, hogy szállítandó cikkek 
minimuma és maximuma egy-egy pályázóra nézve 
megszorítva nincs. 

Szerkesztői üzenet. 
Budapesti. Készséggel fogadjuk és ha a mér-

téket megüti közMni is fogjuk. 

Életmód és óvszabályok a kolera 
ellen. 

Hazánk fő- és székvárosában: Budapesten 
kiütött a cholera, s minthogy ezt a közle-
kedési eszközök hurcolják városról városra, 
készen kell lennünk arra, hogy a veszedel-
mes betegség városunkat is meglátogatja. 
Hogy azonban készületlenül ne találjon ben-
nünket, s ne akkor kapkodjunk segitség után, 
midőn annak már hasznát sem vehetjük, a 
város egészségügyi bizottsága szabályokat állí-
tott össze, melynek betartásával remélhetjük, 
hogy a mindenható megóv bennünket és csa-
ládunkat a félelmes veszélytől, mely már ed-
dig is tömérdek áldozatot ragadott el. Azért 
ajánljuk ezen óvszabályok szigorú betartását, 
melyek a következő pontokba vannak megirva: 

Kolerába esés ellen a következő élet-
mód szabályok megtartása által óvhatjuk ma-
gunkat. 

Szigorú mértékletességet tartsunk ételben 
italban, munkában és élvezetben; kerüljük a 
gyakori és sok étkezést, részegeskedést, testi 
szellemi megerőltetést és éjszakázást. Marad-
jon meg mindenki szokott tápszerei mellett, 
ha azok eléggé táplálók és könnyen emészt-
hetők ; a hasmenésre hajlandók igyanak mak-
kávét, csokoládét; ha borivók : jó minőségű 
vörös bort és kerüljék mindazon ételeket, 
melyek náluk hasmenést szoktak előidézni. 
Italul legjobb a tiszta ártézi viz, friss ásvány-
víz ; — kútvizet vagy folyó vizet csak akkor 
lehet inni, ha felforraltatik és lehüttetik. Rossz 
bor, vagy tökéletlen forrott ser ártalmas. A 
gyümölcsöt evés előtt tiszta vizben kell meg-
mosni és lehámozni. A tejet csak fölforralva 
lehet enni. A tisztaság ugy a testre mint a 
ruházatra, ágyneműre és lakásra szigorúan 
fentartandó; gyakran kell mosakodni; legna-
gyobb figyelem a kezek tisztán tartására for-
dítandó; azokat minden evés előtt, még mi-
előtt azokkal kenyeret vagy egyébb étel-ne-
müeket fogunk, szappannal, vagy ecetes vizzel 
meg kell mosni. 

V^árosuak egészségügyi bilöUságátúl vettük az alábbi 
¿•rendszabályokat, felhiva reá közönségünket, hogy az ebben 
köslötteket szem előtt tartva, a hatósági intézkedéseket teljesi. 
«ni mindenki köieJMféféotk ismerje, Sxerk. 

nek levegője rothadó állati vagy növényi 
hulladékok bűze által van megfertőztetve; 
legveszélyessebbek a vermek, ganéjdombok, 
árnyékszékek és éji edények, ha azokba a 
kolerások bélürülékei öntettek. 

A ruházat védje a testet az idő viszon-
tagságai ellen, kik könnyen meghűlnek és 
hasmenésre hajlandók, viseljenek hasukon és 
lábaikon melegen tartó kelmét. 

A lakhely száraz, világos, tágas és jól 
szellőzött legyen. 

Óvakodjék mindenki a kolerás ürülékeivel, 
szenyes ruháival érintkezésbe jönni. Az ár-
nyékszékeket naponként kell fertőtleniteni, 
személyenként 20 gram tiszta, vagy 40 gram 
fekete carbolsav veendő; a tiszta carbolsav 
20 szoros vizzel, a fekete carbolsav 10 szeres 
vizzel higitva. 

Fertőtlenitő szerek a város gazdájánál 
beszerzési áron kaphatók, szegény sorsuak-
nak ingyen adatnak; és bármelyik orvos ál-
tal ingyen gyógykezeltetnek. 

Minthogy a kolera első jelei a hányás 
és hasmenés, ha valaki családjában vagy 
máshol ily jelenségeket tapasztal, azt azonnal 
jelentse a városban lévő bármelyik orvosnak. 

A beteg ápolása. 
Ha valaki hasmenésbe esik addig is még 

az orvos megérkezik feküdjék le, takarja be 
magát melegitett pokróczczal vagy dunyhaval 
ha a beteg nem hány, lehet neki adni meleg 
teát, bodzafavirág, hársvirág vagy fodormenta 
forrázatot, ha a beteg hány, akkor meleg ital 
helyett behütött szóda vizet vagy jég dara-
bocskákat kel adni, és az orvos megérkezése 
után annak rendeleteit pontosan teljesíteni. 

A beteget egy teljesen elkülönített szo-
bában kell elhelyezni. 

A kórszobától minden fölösleges és fő-
képen a nehezen fertőtleníthető bútorokat és 
ruhadarabokat el kell távolítani. Csak a beteg 
ápolásával elfoglalt személyeknek szabad a 
kórszobában maradni. A betegnek az árnyék-
székre menni nem szabad, szükségét a szo-
bában végezze. 

Az edénybe, melyekben a beteg bélürű-
lékei vagy hányadéka felfogatnak, kellő men-
nyiségű 5% carbolsavas oldatot •/. 1 kiló 
tiszta carbolsav 20 liter vízre •/. kell tenni, 
carbolsavas oldat helyett az ürülékek fertőt-
lenítésére 20% meszes vizet 1 kiló mész 
5 liter vízre, vagy chlórmeszes vizet lU kiló 
chlórmész 15 liter vízre lehet alkalmazni, az 
ürülékek az árnyékszékbe öntetnek az edények 
jól meg mosatnak, és azokba ismét carbol-
savas, meszes, vagy chlórmeszes oldat té-
tetik. 

A kolerás beteg ürülékeivel vagy hánya-
dékával beszennyezett ruhák, ágynemüek és 
egyébb tárgyak még a kórszobában egy edénybe 
tétetnek, melyben elegendő mennyiségű 5% 
calborsavas oldat van, és abban a mosó he-
lyiségre vitetnek. 

Mindazon helyek a padlón vagy bútoro-
kon melyek ürülékekkel beszenyeztetnek, azon-
nal carbolsav oldatba mártott ruhával törü-
lendők, vagy ily oldatba mártott kefével ke-
félendők, vagy bőven locsolandók. Az ápolók 
lehetőség szerint könnyen mosható ruhákat 
viseljenek, azoknak sem szabad más egész-
séges személyekkel érintkezni; ha kezeik ürü-
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lékekkel beszenyeztetnek, azokat a kórszobá-
ban mindég készletben tartandó 3% carbol-
sav oldattal vagy chlórmeszes vizzel mossák 
meg. 

Aa ápolóknak a kórszobában enni, vagy 
inni, vagy dohányozni nem szabad, és midőn 
a kórszobától eltávoznak kezeiket mindég tisztán 
mossák meg és fertőtlenítsék. 

Az árnyékszéket, melyben a kolerás ürü-
lékei öntettek különös figyelemmel kell fer-
tőtleniteni 5°/o carbolsavval, és az ülőhelyeket 
meszes vagy chlórmeszes vizzel jól meg sú-
rolni. 

A megfertőzött ruhák, ágyneműk, bútorok 
és szobák, és egyébb tárgyak a kibocsátott 
fertőtlenitési utasítás szerint fertőtlenitendők. 

Szentes város egészségügyi bizottsága. 

Beküldetett. 
Egész selyem, mintázott Foulardokat mé^re

k
B^,Jt 

egész 4 ft 65 krig (mintegy 450 különböző árnyalatban meg-
rendelt egyes öltönyökre, vagy egész végekben is szállit házhoz 
szállítva postabér- és vámmentesen Henneberg 6 (cs. kir. ud-
vari szállító) selyemgyára Zürichben Minták postafordulóval-
küldetnek. Svájcba címzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó. 

özv. Hoffman Bernátné 1V3 
III. t. 288. sz. háza üzlethelyiséggel 
együtt eladó, esetleg haszonbérbe is kiadó; 
ugyanott egy egész üzleti berendezés 

és ákáefák eladatnak. 

Széli Imrének 
Dónáton takarmánynak való szalmája s 4000 

kéve kukoricaszárja van eladó. 

Itcéi kerestetik. 
Azon korcsma helyiségbe, melyben eddig Tar-
nóci Sándor alkalmazva volt egy iteés ke-
restetik. Bővebb felvilágosítást adnak a Kos 
suth utcában lévő Veisa Bernátné korcsma 

üzletében. 

Bánfalván, a falu szélén 12 hold 
legjobb minőségű szántóföld, kényelmes uri 
lak s hozzá tartozó 6 hold szőlős és neme 
sitett gyümölcsfás-kert szabad kézből örök 
áron eladó. — Tudakozódhatni a helyszínen 
a tulajdonosnál. 

Dr. Miklovitz Bálint, 
községi orvos úrral. 

Dr. Cukkermann Soma 
városi kerületi orvos I. t. 307 sz. a. háza 

kedvező fellételek mellett eladó. 

Á t. hölgy közönséghez! 
Van szerencsém tudatni, hogy női-k»lap 

üzletemet e hó 20-án a H a r i s h á z b a 
he ly iem át. (Addig főüzletemben van.) 

Üzletemben m ;ndenkor a d i v a t á l -
t a l n y ú j t h a t ó l e g ú j a b b kész női 
ka'apok állnak t. vovőim rendelkezésére. 

Rendelések ésjavitások 
a legjutányosabb ár és lpgponto>abb ki-
vitelre lesznek elvállalva. 

Előnyös összeköttetéseim és az üzle-
temben alkalmazott s z a k a v a t o t t é s 
ü g y e s d i s z i t ő n ő teljesen nyugodtá 
tehet'k t. vevőimet az előnyös bevásár-
lásról. 

Célom mindenkor a l e g u j j a b b a t , 
a l e g j u t á n y o s a b b a n kiszolgálni. 

Raktárom szives megtekintését kérve. 
Tisztelettel 

Welliseh Vilmos. 
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118. siám. 

Ellenőrzési szemle a m. kir hon-
védség részéről 

1 8 9 2 . é v i o k t ó b e r h o 11. é s 1 2 - é n . 
Értesíttetik a m. kir honvédség szabadsá-

golj tartalékos és póttartalékos állományába 
tartozó legénység, hogy az ezen évi ellen-
őrzési Mernie f. évi október hó 11. és 
12-én a városi sóház 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. honvédséghez 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 tartoznak, a mondott na-
pon reggeli 8 órakor honvéd igazolványaik-
kal — pipa, bot, fegyver stb. nélkül leendő 
pontos megjelenésre felhivatnak és figyelmez-
tetnek, hogy külön idéző-jegyet nem kapnak 
s idézésül egyedül e hirdetmény szolgál. 

Különösen figyelmeztetnek a közös had-
seregből áthelyezett s ez évben az utolsó év-
folyamban lévő tartalékosok, hogy a szemlén 
ők is kötelesek megjelenni,bár a mult 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 íog megtartatni a kiegé-
szítő parancsnoksági irodában. 

Szentes, 189:2. szeptember 27-én. 
*-3 Ónodi Lajos, 

h. főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

SZENTESI L A P . 
4. oldal. 

Ellenőrzési szemle a közös had-
sereg részéről 

1 8 9 2 . é v i o k t ó b e r k ó 1 3 , 14. é s 1 5 - é n . 

Értesíttetik a közös hadsereg állományába 
tartozó minden fegyvernembeli (gyalog, 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 1 8 8 5 . — 8 6 . 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, katonakönyveikkel, 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. 

Ónodi Lajos, 
h. főjegyző, Szentes város katonaíigy vezetője 

Abaffy Zsigmond és Irma 
1-ső tized 249 számú házuk és a berekháti 
38Ml/ua> hold tanya földjük szabad kézből eladó. 
Bővebb értesítést ABAFFY ZSIGMOND v. mérnök ad. 

É r t e s í t é s . 
Tudatom a t. közönséggel, miszerint 

ü g y v é d i i r o d á m a t Szathmáry Éde ur 
házából W e i a s B e r n á t n é tyuk-piactéri 
házába a volt távírda helyiségbe helyeztem át. 

Szentes, 1»92. október hó 

1V3 Dr. Purjesz János 
ügyvéd. 

Szabó-üzlet megnyitás! 
Tisztelettel vagyok bátor a n. é. közön-

ség becses tudomására hozni, hogy a Kossuth-
téren az ujonan épült Haris-féle házban 

férfi-szabó üzletet 
nyitottam. 

Több évi tapasztalataim után melyeket 
a főváros első üzleteiben sajátitottam el, — 
és üzleti összeköttetéseim folytán azon kelle-
mes helyzetben vagyok, hogy a t. uri közön-
ség legkényesebb igényeinek is képes vagyok 
megfelelni. 

Kérve a n. é. közönség szíves pártfogá-
sát, tisztelettel vagyok alázatos szolgája, 

• ^ i n ^ o v i t s L a j o s , 
ÍVi férfi szabó. 

JÖladé ház. 
Alulírott I. t. 6:29. számú kispiaci csere-

pes tetejű háza, kövezett folyosóval, mely áll 
öt szoba, két konyha, két kamra és két mel-
léképületből, 200 nsz. öl mintakerttel, benne 
400 drb. válogatott lugastőkével, többféle gyü-
mölcs és díszfákkal és díszcserjékkel, — ked 
vező feltételek mellett is eladó. A ház nyitott 
üzletnek is alkalmas. Alkut köthetni a hely-
színén. Molnay Bálinttal. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS. 
Már előre is jelezni bátorkodom, hogy 

tisztelt vevőim kényelmére október hó végén 
férfi, nöi $ gyermek 
cipó, kalap és divatáru 
üzletemet az átellenben épült Haris-féle 
ház görög templom melletti helyiségbe he-
lyezem át. 

Addig is az összes árukat mélyen leszál-
lítót árban a leglelkiismeretesebb kiszolgálás 
mellett árusítom el. 

További szíves pártfogásért esedezik teljes 
2V10 tisztelettel 

öiv. Klein Auguszta. 

Borbély üzlet megnyitás. 
Alólirott tisztelettel értesítem városunk uri, — 

gazda, — ós iparos közönségét, hogy Szűcs Dá-
niel ur házában, a mai kor minden kívánalmainak 
meg^ele16 

Borbély és íodrasz üzletet 
rendeztem be és ezt f. hó 1-én megnyitottam, mi« 
dőn ezt tudomására hozom az érdekelt közönségnek, 
ezúttal ígérem, hogy a több évi gyakorlataim után 
a pártfogást melyért esedezem teljes mértékben ki 
fogom érdemelni. 

Törekvésem leend a n. é. közönség kényelmét 
minden tekintetben elősegiteni. 

Kegyes pártfogást kér 

Balogh József 
2—3 borbély és fodrász. 

Meghívás. 
A Kolpaszki János jónevü müasztalos-

tól 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 írtig. 

Székek párja 5 frt. 
A nagyérdemű közönség becses pártfo-

gását kéri 
6-6 Kemény E. 

Kérem szives figyelműket! ! 
Alólirott mint megbízott igen ajánlom 

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

Különösen ajánlom a díszes és olcsó 
sirkeritéseket vasoszlopzattal, me 
lyet kispiactéri 1. t. 293. sz. házamnál meg 
lehet tekinteni. 

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

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

Kérem az igen tisztelt közönség szives 
megbízását. 

Szentes, 1892. október hóban 
teljes tisztelettel 

Szánthó János. 
3V4 ügynök. 

Halottak emiékére 
Nyiri Gerzon Uri-utca III. t. 137. sz. a. saját 
házában 

A „ KEiílELETHEZ 
cimzet disztemetkezési vállalata és a l e g d u s -
sabban felszerelt sirkő raktárában minden-
nemű és nagyságú legtiuornabb gránit és 
oarrarai márvány kövek és sírke-
resztek úgyszintén a legdíszesebb éro és 
másnemű mü-kossoruk a legnagyobb 
választékban igen olcsó árak mellett szerez-
hetők be. 

Vidékre rajz mintákat készséggel küld 
be és megrendeléseket gyors éi pontos kiszol-
gáltatás mellett teljesít. 

Uj alapkövek felállítását síremlékekre 
utánvéséseket, síremlékek ujjonani ara-
nyozását 20 évi jótállás mellett elvállal. 
Megrendelt síremlékeket vidékre is a legizlés-
teljesebb munkával ellátva díjmentesen szállít. 

Szürszabó Nagy Sándornak 
fábiáni 16 hold földje eladó - értekezni le-

het 1. t. 296 sz. a. 

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

millió iranknyi alaptőkével, 
ajánlják 

francia cognacjukat 
a legkitűnőbb minőségben. Az 1867-ik évi 
párisi világkiállításon a nagy arany éremmel, 
az 1891. évi bécsi nemzetközi tápszer és házi 
szükségletek kiállításán pedig a uagy érdem-
okmánynyal (legnagyobb kitüntetés) lettek ki-
tüntetve 3V3 

^ n a l ö r L l e g r e s s é g r : 

orvosi auctoritásoktól ajánlott 

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

Vezér-képviselők Ausztria-Magyarország részére: 

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

Béosben L Schottenring 32. 
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