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Előfizetési árak; 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
¡Ilető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valnmint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasá rnap , szerdán és pén t eken reggel . 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S I M A F E R E N C Z 

Lapunk megrendelhető : 

a k i adóh i va t a l b an és l apk i l i o rdó i nk u t j á n , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

„Lenni vagy nem lenni." 
Kezdettől fogva létkérdés volt a kor-

mányra nézve az egyházpolitikai javaslatok 

kérdése: mert már akkor, mikor felszínre 

vetették, ez volt az utólsó szalmaszál, melybe 

a magát lejárt rendszer kapaszkodott; ennek 

az eszmének az örve alatt akarta magát a 

nemzet előtt hasznosnak és szükségesnek 

feltüntetni. 

Épen e?ért vonta meg támogatását az 

ellenzék egy része a javaslóktól ; ugy gon-

dolkozván, hopy az ellenzéknek nem hivatása 

a politikai bűnök és hibák árjában fuladozó 

kormány megmentésére segédkezet nyújtani. 

Annál kevésbé hivatása ez, mivel az 

eszmét tudvalevőleg az ellenzéktől sajátította 

ki a kormány; s ha megengedhető volna az, 

hogy egy párt lopott elvekkel kormányozzon, 

akkor az ellenzék örökre ki fenne zárva a 

hatalomból, mely az uralkodó párt állandó 

monopóliuma maradna. 

A főrendiház döntése óta a létkérdés a 

kormányra nézve még inkább élére vau állítva, 

s most már több mint bizonyos, hogy a ja-

vaslat bukása kikerülhetetlenül maga után 

vonja a kormány elestét és egy teljesen uj 

pártalakulást. 

A kormány a maga egész tragikus mi-

voltában felfogta a helyzetet, és ugy tesz mint 

a szerencsétlen kártyajátékos, aki már adós 

a bankba, s kimondja az utolsó szót: «dupla, 

vagy semmi.41 Vagy megnyeri a tételt, s 

akkor tovább folytathatja a hazard játékot, 

vagy újra vészit, s akkor — nincs tovább, 

vége van. 

Az utolsó kártya, amelybe még bizik, a 

főrendiház tagjainak uj kinevezések által való 

megszaporitása. Ha a legközelebbi napokban 

például kinevezhetnek egy csapat uj bárót 

és grófot, akinek vagyona megüti azt a mér-

téket, mely a főrendiházi tagságra jogosit 

akkor ezeknek a segítségével sikerül a javas-

latot keresztül hajtani, s a kormány tovább 

él és uralkodik. 

Csak az a bökkenö, hogy a korona aligha 

lesz rábírható erre a lépésre; mert akkor 

kilépne eddigi tartozkodó állásából, és nyíltan 

manifesztálná, hogy a polgári házasság esz-

méjével azonosítja magát. 

Hogy a koronára ilyen irányban pressziót 

gyakoroljon, arra a kormány csakugyan 

mindent elkövet. Ezért voltak a nagy tünte-

tések ; ezért akarták zsoldjukba keríteni az 

ellenzéki sajtót; ezért akarták a fegyverleté-

telre rábeszélni a javaslat képviselőházi 

ellenzékét; hogy elhitessék ő felségével, 

hogy ha a kormányt elejti, akkor az egész 

ország közvéleményének ellenére cselekszik. 

Ehez a játékhoz az ellenzéknek az a 

része, mely a gyakorlati politikát fölébe he-

lyezi a csillogó idealizmusnak, — nem haj-

landó magát eszközül fölhasználtatni. így 

nem lesz meg az a tüntetés, melyet a kép-

viselőházzal akartak rendeztetni azok, akik 

sürgették, hogy a főrendiház merev magatar-

tására egyhaugu határozattal feleljenek a kép 

viselők. 

Az ellenzéknek az a része azonban, mely 

így fogja fel a maga hivatását, egyáltalában 

nem akar elzárkózni a hamisítatlan közvéle-

mény akarata elől. Ha csakugyan igaz az, 

amit oly fennen hirdetnek, hogy a nemzet 

túlnyomó többsége határozottan akarja tör-

vényerőre emelni az egyházpolitikai javasla-

tokat, ám próbálja meg a kormány, oszlassa 

fel a képviselőházat, s apelláljon a nemzetre. 

Mihelyt a nemzet a kormánynak ád igazat, 

az ellenzék — mely őszinte rokonszenvei vi-

seltetik a szabadelvű alkotások iránt — rögtön 

megszüntet ezen a téren minden akadékos-

kodást. 

A ,lenni vagy nem lenni* kérdését azon-

ban ily módon aligha lesz bátorsága a kor-

mánynak fölvetni. A c*élhtvett taktikai fogás 

pedig — az uj főrendek tömeges kineve-

zése — minden valószínűség szerint megtörik 

a korona ellentállásán. Tehát a kormány 

sehogy se kerülheti el sorsát: buknia kell, 

és bukni fog. 

E g y darab esongrádmegyei köz-

i g a m g a t & S . A minap megígértük, hogy elmondunk 

egyetmast azokból az épületes dolgokból, amiket a 

hírhedt csongrádvármegyei közigazgatás legközelebb 

Tápén produkált; s amelyek fölöttébb alkalmasak 

arra, hogy az alsóbb néposztályt keserítsek, és az 

elégedetlenséget szitó szocziaiista propaganda karjaiba 

kergessék. 

A tapintatos vármegyei hatóság jónak ós alka-

lomszerűnek falalta hajszat indítani a hatóságilag 

felosz'atott tápéi 48 as népkör tagjai ellen, azon a 

c/.imen, hogy a kór jóváhagyott alapszabályok nélkül 

működött. 

Tulajdonképen formaszerü egyleti működésről 

nem is lehetne itt beszélni, mert a kör rendes gyű-

léseket soha nem tartott, határozatokat nem hozott, 

jegyzőkönyvet nem vezetett. Mindössze annyi törtónt, 

hogy egy csapat ember összeállt, újságokat hordatott, 

s egy meghatározott helyen összegyűlve, a lapokat 

olvasgatta, s jó magyar szokás szerint eldiskurálga-

tott. Tehát ez nem annyira kör, mint inkább csak 

egy olvasó társaság volt. Igaz, hogy tavaly, midőn 

már szép számmal jelentkeztek a tagok, elhatározták 

a körré alakulást, s ebből a czélból elfogadtak egy 

alapszabály tervezetet; és választottak ideiglenes 

tisztviselőket; de épen azért, mert az alapszabaly 

még miniszteri jóváhagyással ellátva nem volt, gyű-

léseket nem tartottak, s megmaradtak egyszerű ol-

vasó társaságnak. 

De ha már a vármegyei „ész és tapéntat* egy-

letnek minősítette a társaságot, — hát jól van, elé-

gedett volna meg azzal, hogy feloszlatta az úgyne-

vezett kört. Azonban ez nem volt elég: megindítot-

ták a megtorló eljárást a tagok ellen, amiért merész-

kedtek jóváhagyott alapszabály nélkül gyülekezni és 

olvasgatni. 

Hát ez is jól van. Csak legalább vezették volna 

a vizsgálatot elfogultság és részrehajlás nélkül, tár-

gyilagosan. De ezt sem cselekedték. A vizsgálatot 

vezető Siági Bálint h. főszolgabíró a felek vallomá-

sából csak azt vette jegyzőkönyvbe, ami neki tetszett: 

némely lényeges dolgokat azonban önkényüen — 

kifelejtett. 

A felek egyrésze ugyanis elmondta a vizsgálat-

nál, hogy nekik sejtelmük volt arról, hogy jóváha-

gyott alapszabályok nélkül talán nem is volna szabad 

gyülekezniök ; küldöttségileg felkeresték tehát a jegy-

zőt, s tanácsot és útbaigazítást kértek tőle. £s a 

jegyző megnyugtatta őket, hogy egyelőre nem szűk« 

séges se alapszabálv, se a hatósághoz való bejelen-

tés ; mindez majd csak akkor kell, ha a társaságnak 

legalább 60 tagja lesz. 

Aki ismeri a falusi nep gondolkozását, ós tudja, 

hogy a nép a törvényes dolgokban a jegyzőt csal-

hatatlannak képzeii, — az nem fog csodálkozni 

azon, hogy a jó tápéíak megnyugodtak a jegyző 

biztatásában. Ha tehát hibás valaki abban, hogy a 

társaság alapszabályok nélkül gyülekezett, az nem 

a törvényben járatlan nép, hanem a jegyző, akinek 

kötelessége lett volna figyelmeztetni a tagokat, hogy 

alapszabály nélkül ne gyülekezzenek, mert büntetést 

vonnak magukra. 

Ugy látszik, ekképen gondolkozott maga Siági 

szolgabíró is, mert a jegyzőre vonatkozó vallomá-

sokat egyszerűen mellőzte, mintha féltené a Hege-

dűs bácsiját, hogy valami kellemetlenségbe kevekedik. 

Már pedig a tiszta és becsületes közigazgatás-

nak nem szabad személy válogatást ismernie. Vagy 

ne zaklassák a tudatlan népet se, mely legfölebb 

csak tájékozatlanságból hibázott, vagy ne takargas-

sák a jegyző hibáját se, és vonják őtet is — sőt 

elsősorban és foko?ott szigorúsággal épen őtet — 

felelősségre. 

Mikor a nép azt látja, hogy a hatóságok ilyen 

igazságtalanul bánnak vele, és mikor tapasztalja, 

hogy holló a hollónak nem vájja ki a szemét, bi-

zony nem csoda, ha lelke mélyében elkeseredik, ós 

nim képes megőrizni a tiszteletet a hatóság iránt, 

Ugy látszik különben, hogy Siági Bálint szolga-

bíró nem is sokat hederít a nép bizalmára és tisz-

teletére ; talán inkább félelmessé akarja mágát tenni. 

Mert a helyett, hogy tapintatos, atyai bánásmódot 

tanúsítana a néppel szemben, az erőszakoskodásban 

keresi a dicsőséget. 

Szigorúan megtiltotta a tápéiaknak, hogy még 

csak magán házaknál is összejöhessenek egy kis ba-

rátságos beszélgetésre, Az ilyen összejöveteleket — 

úgymond — ő titkos gyűléseknek tekinti; s a részt-

vevők ellen vasszigorral fog föllépni. 

Ugyan mutassa meg a tisztelt szolgabíró ur 

azt a tőrvényt, amely őt az ilyen basáskodásra föl-

hatalmazza. Magyarországon nincs ilyen törvény, 

mely az egyéni szabadságot így korlátolná; de tud-

tunkkal ostromállapot sincs, hogy kivételes rend-

szabályokat alkalmazhatnának. Menjen Siági ur 

Kamcsatkába kozák hetmannak, ott még dicséretet 

is arathat i hatalmaskodásával; de alkotmányos 

országban efféle basáskodást eltűrni bizony 3em 

fogunk. 

Annál kevésbé szabad eltűrni az olyan brutális 

merényletet, amilyet Siági szolgabíró egy tisztes-

séges tápéi polgár ellen a minap elkövetett. Hódi 

Ferencznek hivják ezt a polgárt, akit Tápén min-

denki feddhetlen előéletű, jóravaló becsületes em-

bernek ismer, s aki sohase szolgáltatott rá okot, hogy 

a hatóság mint valami megbélyegzett gonosztevővel 

Ibánjék vele. Ehhez a tisztességes emberhoz Siafi 
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szolgabíró a minap fegyveres zsandárokkal beron-

tott, s a nélkül, hogy tettének okát adni érdemes 

nck tartotta volna, házkutatási tartott nála, földúlta 

az egész házat, elolvasta irományait, s leveleit, s 

egypár iratot magával el is vitt. 

Midőn a hatalommal való visszaélés már any-

nyira vetemedik, hogy a házi jog szentségét is meg-

sérti, azt szónélkül eltűrni sem nem lehet, sem nem 

szabadi; mert a türelem és megadás csak vérszemet 

adna a további, még merészebb erőszakoskodásra 

Tudomásunk szerint meg is lesz téve a felje-

lentés Siági ellen a büntető törvényszékhez, a bün-

tető törvénykönyv 199. §. alapján. Ezen törvény-

szakasz a következőleg szól: 

„Azon közhivatalnok, ki hivatalos hatalmával 

visszaélve, és törvényellenesen valakinek lakásába, 

üzlethelyiségébe, az azokhoz tartozó, vagy azokkal 

összeköttetésben levő helyiségbe, vagy keritett helyre a 

lakónak vagy a lakással rendelkezőnek akarata ellen 

behatol, vagy abban bennmarad: a házi jog meg-

sértésének vétségét követi el, és hathónapig terjedhető 

fogházzal büntetendő. 11a pedig abban a behatoláson 

fclul házkutatást is tart, egy évig terjedhető fogház-

zal büntettetik * 

Al:g hisszük, hogy a torvény ezen világos ren-

dolkezese alól kibúvót talaljon a virtuskodó szol 

gabiró. 

Addig is azonban, mig a büntető eljárás meg 

indul és veget ér, felhívjuk az esetre a vármegyei 

koimanyzat ügyeimet. Mert talán mégis ideje volna 

mar veget vetni a szuronyos politikának, 

— A uzentes-h.-m.-vásárhelyi 
vasút végrehajtó bizottsága f. hó 9-én tar-
tóit ülésének egy pár igeu érdekes mozza-
nata volt. 

Az eddig elért üzleti eredményre nézve, 
a magyar államvasutaktól beérkezett kimuta-
tások alapján, konstatálva lett, hogy a befek-
tetett pénz még sem egészen holt tőke, mert 
körülbelül három százalékot jövedetmez. S ez 
is valami. 

Konstatálták továbbá, hogy a vasút még 
most is az engedményesek — Zsilinszky és 
Staminer — nevén van ; maga az érdekeltség, 
mint tulajdonos, elismerve nincs, elannyira, 
hogy a vasút jövedelmét se veheti föl, ha 
csak arra az engedményesektől meghatalma-
zást nem kap. Ez olyan hanyagság és köny 
uyelmüség a végrehajtó bizottságtól, a melyre 
íiincs és nem lehet mentség. Bezzeg, ha el-
lenzéki emberek követnének el ilyen botrányos 
mulasztást, majd lármát ütnének a pákuliczok 
De igy bölcsen hallgatnak, mert hát — a ma 
guk háza előtt nem szeretnek sepregetui. 

Egyéb bibi is kisült még ezen az ülésen 
A mindszenti bizottsági tagok ugyanis szóba 
hozták, hogy Szegvár község az állomáshe 
lyet az érdekeltségnek ingyen ajánlotta fel 
szeretlek volna tehát tudni, hogy a kisajáti 
tási vállalkozók befizették é az állomáshelyért 

SZENTESI LAP. 

járó kisajátítási összeget a társulat pénztárába? 
)e bizony erre a kényes kérdésre nem tu-
dott senki megfelelni. Hanem csalódunk, a 
tisztelt végrehajtó bizottság a kisajátítási vál-
alkozók zsebében találhatja meg a keresett 
sommácskát. 

A mindszenti bizottsági tagok különben 
ezúttal máskép is kellemetlenné tették ma 
gukat. Például azt is emlékezetbe idézték, 
hogy a Pallaviczini uradalom annak idejében 
kötelezte magát, hogy a tőle kisajátitott föl 
dek árát részvényekbe fekteti; firtatták tehát, 
logy az uradalom teljesítette é ezt a kötele-
zettségét ? Mire Cicatriczisz Lajos főjegyző — 
ú az ülésen az elnöki tisztet vitte — olyan 
lormán felelt, hogy kétséges, vajon Nóvák 
József uradalmi ügyész fel volt é jogosítva a 
gazdája részéről ilyen ajánlat tételére? Egy-
általában — úgymond a főjegyző — a tár 
gyalás folyamán tett efféle kijelentéseket nem 
ke l l k o m o l y a n venn i . 

Most már csak arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy Nóvák József uradalmi ügyész komolyan 
veszi é a főjegyző j e l l e m z ő nyilatkozatát, 
és nem talál é abban magára nézve erkölcsi 
sérelmet í Nekünk különben tökéletesen mind-
egy, ha zsebre vágja is a szép bókot; mert 
meg van írva, hogy: ,az ízlésről nem kell 
disputálni.* 

Országgyűlés. 
A május 17-iki ülés napirendjén a főrendek 

által visszaküldött kötelező polgári hazassági javas-
lat tárgyalása volt. 

A miniszterelnök vállalkozott az előadói sze-
repre. Rövid indokolás után határozati javaslatot 
nyújtott be ar-a nézve, hogy a házassági jogról szóló 
törvényjavaslat visszaküldendő a főrendiháznak ujabb 
szíves hozzájárulás végett. Zugó éljenzés támadt 
liberális padokon. 

Justh Gyula, a függetlenségi és 4Ő-as párt elnöke 
férfiasan, leplezetlenül beszélt, mint mindig. Rámu 
tátott arra, hogy a jelenlegi többség hozta létre \ 
főrendiházat, elmondta, hogy nem hallgattak akkor 

függetlenségi pártra, pedig akkor is igaza volt 
Irányi Dánielnek. Természetesen hozzájárul a mi 
mszterelnök határozati javaslatához. 

Másfél ón>n keresztül beszélt zajos hatással 
Apponyi Albert gróf a nemzeti párt vezére. Egyetért 
Justh Gyulával abban, hogy a házassági reformokat 
nem szabad levenni a napirendről. Gzáfolja azt az 
érvet, mintha a főrendek theológiai indokokból ve-
tették volna el a javaslatot, majd a bécsi befolyás-
ról nyilatkozik s a legnagyobb komikumnak tartja 
azt, mikor a kormány és pártja indignálódnak a 
bécsi befolyás ellen, holott pedig Bécs hatalmából 
élősködnek. Nem tartja alkotmányosnak, hogy ki 
akarják korrigálni a főrendiház szavazatat, a minisz-
terelnöknek a szabadelvű pártban mondott beszé 
dére nézve még felvilágosításokat vár. A kormány 
hamisan hivatkozik a nemzet közvéleményére, mert 
választasi programmjában nem volt szó a polgári 
házasságról. 

Legjobban szeretne tehát uj választásokat, ha 
az nem volna egyértelmű a vallashab ruval. Szi-
lágyi Dzsőnek a keresztény-zsidó házasság másod-
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Jó barátok és ellenségek. 
— Regény — 89. folyt, 

Irta: S i m a Ferencz . 

Bamulatos az a nyugalom, szinte hideg, rész 

vétlen megbajlas a végzet előtt, melylyel Madarassyék 

togadtak egyetlen üok halálát. 

Az ezredes büszke volt rá, hogy fia párbajban 

esett el és nem dicstelenül; mert ellenfelén birsze-

rint szinten halálos sebet ejtett. 

Egy katona fianak igy illik meghalni, mondá 

teleségenek, mikor az jajveszékelve tőrt ki a végzet 

ellen, hogy egyetlen fiát igy szakítja ki a halál 

család köréből. 

A katona feleségén az első pillanatban erőt 

vett a katonai elfogultság, mely a legnagyobb csa-

past, veszteseget is megnyugvással, szó ós panasz 

nélkül fogadja, ha a következményében legszomorúbb 

tenynek lovagiasság képezi alapját. S az öreg Ma-

darassy fianak magatartását teljesen korrektnek tartá 

ebben az ügyben, s hogy Papp Ignáczczal való mér-

kőzése halai la 1 végződött, ez rá nézve csak annyiban 

bírt kiváló fontossággal, hogy fia nemcsak hogy 

gyava nem volt ellenfelével szemben; de sőt ő for-

59. szám. 

szőri tárgyalása alkalmával mondott szavainak mint 
indokolásnak felolvasása mellett határozati javasla-
tot nyújt be, hogy a képviselőház módositsa a tör-
vényjavaslatot szükségbeli alapon. Mikor Apponyi 
gróf leült, oly óriási éljenzés hangzott fel ós a bal-
oldal oly hangosan követelte az obligát öt perczet, 
hogy az igazságügyminiszter, ki személyes kérdésben 
akart beszélni, nem tudott szóhoz jutni, az elnök 
pedig kénytelen volt a tárgyalást őt perezre felfüg 
geszteni. 

Szünet után — mivel az igazságügyminíszter 
buffetben volt elfoglalva — Kullman János be-

szélt a javaslat mellett, előbb azonban soha el nem 
muló ragaszkodását nyilvánította volt nagyrabecsűlt 
vezére Apponyi gróf iránt. 

Szilágyi Dezső szólott utolsónak. Fényesen 
polemizált Apponyival s szinte kápráztató dialekti-
kával bizonyítgatta, hogy a képviselőházból nem indul-
hat ki az inicziativa a főrendiház álláspontjához 
való áthidalásra. A szabadelvű párt soraiban nagy 
lelkesedést keltett az a végső kijelentése, hogy a 
kormány uj főrendek kinevezésével fogja megkísér-
lem a két Ház közti ellentét kiegyenlítését. Általában 
effektusokban bővelkedő beszéd volt, s lesz mivel 
foglalkozniok a következő napok szónokainak. 

Május 18-án folytatták a polgári házasság má-
sodszori tárgyalását, de be nem fejezték. Az első 
targyalás szónokai oly számban iratkoztak fel, hogy 
szinte uj általános vita ígérkezik. 

Saghy Gyula volt az első szónok és hosszabb 
beszédben pártolta az Apponyi gróf által ajánlott 
kompromisszumot, elitélte a főrendiház szavazatára 
gyakorlandó szerinte illetéktelen befolyást, majd erős 
szavakkal kelt ki a Pesti Naplónak egy éjjel bekö-
vetkezett front változása ellen. 

Pongrátz generális védte ezután generális tár-
sát Windischgr&tz herczeget, majd a Muzeum előtti 
tüntetésekről beszélt, miket aljasságnak nevezett el. 
Beszédje végén azt az alázatos kérelmet intézte a 
miniszterelnökhöz, hogy vegye le a törvényjavasla-
tot a napirendről. 

Batthyányi Tivadar gróf Kullmann Jánossal 
polemizált és azt bizonyította, hogy a külügyminisz-
ter nem avatkozott Magyarország belügyeibe, majd 
a nemzetiségi forrongásokat hozza fel, a melyek sokkal 
inkább megérdemelnék a törvényhozás konczentrált 
figyelmét, mint a polgári házasság. Épenséggel nem 
latja, hogy az ország közvéleménye megnyilatkozott 
volna, — majd a főrendiház reformjáról szólva, ki-
jelenti, hogy nem fogadja el a miniszterelnök ha-
tározati javaslatát. 

Apponyi Albert gróf javaslata mellett szólalt 
fel Szapáry Gyula gróf is, a volt miniszterelnök. Az 
igazságügyminiszterrel polemizálva, annak a remény-
nek ad kifejezést, hogy a főrendiház másodszor is 
elveti a reformokat. Elítéli, hogy a kormány egyéb 
Del nem törődik, mint egyházpolitikával, pedig sok 
egyéb baj is van az országban. Beszédjét számos 
közbekiáltás zavarta meg, ugy, hogy az elnök kény-
szerítve jérezte magát a következő elmés kijeletés 
megtételére: Csendet kérek képviselő urak! Ha 
mindnyájan hallgatnak, akkor csend lesz ! Falrengető 
zajos derültség volt a felelet. 

A volt miniszterelnök beszéde előtt Bessenyei 
Ferencz szólalt fel személyes kérdésben. 

öt perez szünet után Polónyi Géza jelentkezett 
szólásra. Nem fogadja el a miniszterelnök határozati 
javaslatát, mert ettől a főrendiháztól nem lehet várni 
hogy a reformokat megszavazza. Határozati javas-
latot nyújt be, hogy a Haz utasítsa a kormányt, 
miszerint a főrendiházat a legsürgősebben reformálja 
választási alapon. Nagy hatást keltett, mikor Hermán 
Ottó egy közoeszólására a következőket moniotta : 

sirozta oda a dolgot, hogy a párbaj e'kenVheMenné 

vált s az ifjú nemcsak ezt cselekedte meg ami az 

apja állása után tőle joggal várható volt; de még 

keresztül is lőtte ellenfelét, ki az ezredes hite szerint 

szintén életet ad fia életéért. S mikor az ezredes 

megbírta értetni a feleségével, a méltóságos asszony 

azonnal tisztában volt azzal, hogy neki nem illik 

szomorkodni söt büszke megelégedéssel kell venni 

fia e hősi halálát. 

Milyen boldogság az, mikor az anya elsősorban 

is ezredes felesége, s igy neki még fia halálát is 

gavallér szempontból kell megbírálni. S ha e tekintet-

ben a mérték betelt akkor családi gyász, anyai mély 

fájdalom helyett büszkeség lehet a temetés. 

Így fogadta és igy bírálta el Madarassy halálát 

a család, mely most már nem ismert más köteles-

séget mint a végtisztesség minden pompáját megadni 

a párbajban elesett ifjúnak. 

E végtisztességtételben az első és főszerepet 

játszották az öreg énekes asszonyok, kik a pár óra 

alatt ravatalra helyezett fiatal ember felett virrasz-

tani jelentkeztek. 

Pénzt nem kért senki, pedig más alkalommal, 

még a legszegényebb embernél is, az e fajta hiva-

talos virrasztók vacsorát és legalább 10 krt kívántak 

egy éjszakai virrasxtásért, mely azzal a keresztyén 

kötelességgel jár, hogy a halott ravatalát körül ülik 

és lelki üdvéért az alkalomszerű zsoltárokat — újra és 

újra kezdve — eléneklik. 

Madarassy felett ingyen virrasztottak Ü tisz-

tes hivatást teljesíteni szokott kallói asszonyok és 

férfiak. — S mikor a méltóságos asszony előtt — 

mert a méltóságos ezredes ur nem fogadta őket — 

megjelentek Kalló e nemes hivatásu truppja, előre 

kijelentették, hogy: m i u t á n az i f j ú n a g y s á -

gos u r a h a z á é r t h a l t meg , annálfogva 

ők virrasztani kívánnak holtteste felett; de i n g y é r 

vagyis ingyen és nem fogadnak el a virrasztásért 

semmit. 

A méltóságos asszony e jelenségben is azt a 

meggyőződést látta igazolva, hogy fia szomorú ha-

lálában még a köznép is a hősiség egy fátumszerü 

következményét látja s igy nemcsak beleegyezett; 

de boldog volt, hogy fia ravatala mellett, nem puszta 

részvétből; de e hősi halál dicsőségétől lelkesülve 

szinte tüntetve virasztanak az emberek. 

S a méltóságos asszony megtette, hogy égési 
éjjel fent volt virasztott a virasztókkal várta az üze-

netet, hogy Papp Ignácz is meghalt; mert ez a hit 

volt a méltóságos asszony megnyugvásának egyik 

legfőbb arkánuma. 

(Folytatása következik.) 
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B;zony nem ig3n volt következetes képviselj. ] 21. Csordajárási pásztorok kérelmi ügyében 
társam akkor, mikor a Pesti Napló szétosztott czé-! gazdászati szakosztály javaslat. 
duláit itt napirendre aktr'a tűzetni, de a Pesti Napló 
korrupcxióját nem tartotta idevalónak. 

Mután még Hermán O.tó kijelentette, hogy 
a kővetkező ülésen a tárgyhoz is, de személyes 
megtámadtatás czimén is fog szóllan', az ülés ne-
gyed háromkor véget ért. 

Felhívás 
S§€nté8 város iparosathoa. 

Az 1896-iki budapesti ezredéves országos ki-
állítás szentesi helyi bizottsága megalakult ós mű-
ködését megkezdette. 

Hatáskörébe esik e bizottságnak: 
1. Az iparosokat és gyárosokat a kiállításban 

való minél tömegesebb részvétel eszméjének meg-
nyerni, hogy igy munkájukkal minél szamosabban 
jelenjenek meg a kiállításon. 

2. A kiállítani akarókat összeköttetésbe hozni 
az országos kiállítási bizottsággal és ezek közt az 
érintkezést állandóan fentartaní. 

3. Kiállítani akaró iparosok részére, biztos 
megrendelőket szerezni, amennyira ez a helyi vi-
szonyok közt lehetséges ós végül 

7. Erkölcsileg ós anyagilag elősegíteni minden 
iparost, anyagilag különösen a szegénysorsuakat, 
hogy a maguk anyagi megerőltetése nélkül vehes-
senek részt a kiállításban. 

Ez utóbbi czólra a bizottságnak a három óv 
alatt mintegy 2000 frt fog rendelkezésére állani 

Midőn ezeket az érdekeltek tudomására ho-
zom, felhívom egyidejűleg az iparosokat, hogy te-
hetségükhöz képest minél nagyobb számban vegye-
nek részt e nemzeti kiállításban, bemutatván ezzel 
ország-világnak: milyen fejlődést ért el városunk ipara, 
mennyit haladt előre a tökéletedós utján. 

A kik munkát kiállítani, tehát a kiállításban 
részt venni kívánnak, azok részére egyszerű jelent-
kezésre bejelentési ivet küld a helyi bizottság el-
nöksége, a melyet az érdekeltek kitöltvén, ez ivek 
a szegedi kerületi bizottság utján, az országos köz-
ponti kiállítási bizottsághoz küldetnek fel. 

Jelentkezni lebet ily ivekért, vagy bármely ki-
állításban való részvételre vonatkozó ügyben a helyi 
bizottság alulírott elnökénél. 

Szentesen, 1894. május 19. 

JVyíri Gyula, 

a helyi kiállítási biz. elnöke. 

— Város i közgyű lés lesz f. hó 21-én mely-

nek tárgysorozata a következő: 

1. A transversalis müut közigazgatási bejárási tár-
gyában a városi tanács 131371894. számú határozata, 

2. A hármas-körös folyó 3. és 4. számú átvá-
gásaihoz szükséges földterület kisajátítása ügyében 
megkötött egyesség. 

3. A Pollák örökösöktől megvett ház adásvételi 
szerződésének jóváhagyása, szálloda és városház 
építésének és az ehez szükséges kölcsön felvételének 
elhatározása. 

4. Magyar Elek főjegyzőnek egy havi szabad-
ság idő engedélyezése iránti kérvénye. 

5. Gyimnasiumi bizottság kiegészítése. 
6. Az adóügyi fogalmazó helyettesítése tárgyá 

ban kelt tanácsi határozat. 
7. Schleier István adótiszt kérvénye hatheti 

szabadságidő engedélyezése iránt. 
8. A jogügyi szakosztály javaslata Steiner Far-

kas volt helypénzszedési jog haszonbérlőjének ké-
relme tárgyában. 

9. Dömsödi Ferencz vekerzug és kajáni földje 
között, a veker-éren levő átjáró uton, a közlekedés 
betiltása tárgyában jelentés. 

10. A birtoknyilvántartói hivatal áthelyezése 
tárgyában kelt tanácsi határozat. 

11. A Széchenyi-kertben levő csárda bérlet 
ügyében kelt tanácsi határozat, a bérlet átruházása 
tárgyában és ezzel kapcsolatban Neuman Jónás aján-
lati kérvénye. 

12. Borbély Antal és neje nevén vezetett de 
behajthatlanná vált 32 frt 15 kr. gyámpénztári 
követelés leíratása tárgyában kelt miniszteri határozat. 

13. A Vajda Lajos nevén vezetett 182 frt 47 
kr. gyámpénztári behajthatlan követelés leíratása tár 
gyában a városi árvaszék előterjesztése. 

14. A kéménysepretési szabályrendelet jóváha 
gyása tárgyában kelt miniszteri határozat. 

15. Bencz Gyula czukrász kérvénye, czukrász 
süteményeknek a Széchenyi-kertben való árulásának 
engedélyezése iránt. 

16. A szentesi első zenekar kérvénye, a Kos-
suth gyász alkalmából kiadott zenészeti tilalomból 
kifolyólag, segély adományozás iránt. 

17. A Farkas Gedeon háza hátamegett levő 
köz kinyitása tárgyában, szakosztályi javaslat. 

18. Sertés-hizlaló telep kijelölése tárgyában, 
gazdászati szakosztály javaslata. 

19. Járda épités iránti kérvényekre gazdászat 
szakosztály javaslata. 

20. Ezredéves kiállítás tárgyában gazdászat1 

szakosztály javaslat. 

22. Üres háztelek eladása tárgyában gazdászati 
szakosztály javaslat. 

23. Tóth Sándor és Molnár Sára haszonbér 
leengedési kérvényükre gazdászati szakosztály javaslat. 

24. Kanász Nagy Sándor szentesi lakos haszon-
bérleti ajánlata tárgyában gazdászati szakosztály 
javaslat. 

25. A vásárzug szabályozása tárgyában gaz-
dászati szakosztály javaslat 

Helyi ós vegyes hirek. 
— Olvasó i nkbó l . Ezennel tudomá-

sára hozzuk tisztelt olvasóinknak, hogy lapunk 
megjelenésének idejére nézve, czélszerüségi 
okokból, azt a változtatást tesszük, hogy ez-
után kedd helyett sserdán jelentetjük meg. 
gyéb változás nem lesz. Mostantól fogva 

tehát lapunk a következő napokon jelenik 
meg : s ierdán , pénteken és vasárnap. 

— T ö m e g e s g y ű l é s e k . A kőzigazgetasi 
bizottság hétfőn, f. hó 21-én tartja május havi ülé-
sét. A törvényhatósági bizottság közgyűlése pedig 
május 22-ik és következő napjain lesz. Ugyancsak 
21-én a városi képviselőtestület is közgyűlést tart; 
melynek tárgysorozatát lapunk más helyén közöljük. 
Minthogy ugy a vármegyei, mint a városi közgyűlé-
sen fontos tárgyak kerülnek szőnyegre, felhívjuk a 
megyei ós városi képviselőket, hogy a közgyűlések-
ben minél számosabban jelenjenek meg. 

_ H o o k J á n o s Ssentesen. Csongrádi 
szomszédaink kiváló képviselője: Hock János, f. hó 
18-án Sima Ferencz képviselő társaságában Szen-
tesre érkezett, és a Sima-család vendége volt. Szom-
baton délután Hock Simaval együtt Csongrádra rán-
dult át. Ma valószínűleg ismét visszajönnek mind a 
ketten; de még az esti vonattal Budapestre utaznak, 
hogy a polgári házasságról szóló törvényjavaslat 
fölött megejtendő ujabb szavazásban részt vegyenek. 

_ A szentes-vásár he ly i vasút , 1893. 
okt. 20-tól vagyis a megnyitás napjától, 1894. évi 
január l-ig 4501 forintot jövedelmezett, természete-
sen a kezelési költség levonásával; s igy a befek-
tetett 775 ezer forint tőke körülbelől 3. százalékot hoz. 

— É v z á r ó g y ű l é s . A szentesi főgymnasium 
.Horváth Mihály* nevét viselő Önképző-kőre ma, f. 
hó 20-án d. u. 3 órakor tartja évzáró ünnepélyes 
gyűlését, melynek tárgysorozata a következő: 1. 
Nyitány. Előadja az ifjúsági zenekar. 2. Elnöki meg-
nyitó-beszéd, Tartja: Pólya Ferencz tanár ur. 3. Tit-
kári jelentós. Felolvassa Balázsovits Dezső VIII. o. t, 
4. .Túlvilági kép." Irta: Vörösmarty, szavalja Móhr 
Béla VI. o. t. 5. .Petőfi és lyrája." Irta és felol-
vassa: Bauer Ármin VIII. o. t. 6. .Judas." Irta: 
Váradi A, szavalja: Juhász Sándor VII. o. t 7. .Ér-
dekes dalok.- Irta és felolvassa: Weisz Sándor VIII. 
o t. 8. Versek. (.Temetőben." irta: Hajdú József 
VII. o. t. és „Öszi gondolatok.- irta: Oaodi Sz. Sán-
dor VII. o. t.) felolvassa: Götzl Lajos VUL o. t. 
9. .Mőnológ ellen." Irta: Ábrányi E. szavalja Csergő 
Lajos VIII. o. t. 10. Jutalmak kiosztása és elnöki 
záróbeszéd. 11. Induló. Előadja az ifjúsági zenekar. 
Ezen diszgyülésre a közönséget szívesen látja s ez 
uton is meghívja a tanuló ifjúság. 

— S z í n h á z . Szombaton este a C z i t e r á s 
ment másodszor, hasonló jó és összevágó előadas-
ban mint először. Sipos Gizella kedves megjelené-
sével ismét hódított. Hrubos ma még jobban volt 
disponálva, mint e darab első előadásán és jobb 
tedvvel is játszott. Sajnos nem mondhatjuk ezt el 
Beke Liláról, kinek játéka összehasonlíthatatlanul 
gyengébb volt a minapinál. A mit még hangjával 
elérhetne, azt lerontja helytelen gesztusával és moz-
dultával. Kiss az ő jó hangjával most is tetszést ara-
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tok tüntetik föl : Adminisztratív úgy előfordult 1899« 
kh ág ás i 88, kézbesítés 512, cselédkönyv 139. igazo-
lási jegv 45, marha-levél 7392, marha-levél átruhá-
zás 6565. marbalevél irányítás egészségügyi zára* 
dékkal 4483, balászjegy 32. Összesen 18158 drb, 
melyből elintéztetett 18100, hátralékban maradt 55. 
Kétségkívül szép eredmény akkora személyzettől, 
amekkorával a mi kapitányságunk rendelkezik. 

— Po l i t i k a i p á rba j képviselők közö t t 
A képviselőház csütörtöki ülésén az igazságflgymi-
niszter beszéde alatt Miklós Gyula kormánypárti és 
Drakulics Pál nemzetipárti képviselők között éles sió-
váltás történt. Mikor ugyanis a képviselőház csütör-
töki ülésén Szilágyi igazságűgywiniszter egy 1883-ban 
mondott beszédét idézte, Drakulics közbekiáltott: 
Ellenőrizni kell, vájjon szó szerint idéz-e? Miklós 
Gyula erre szenvedélyesen vágta oda Drakulicsnak : 
Ki kell dobni. Mire Drakulics izgatottan ugrott fel 
helyéről s a kormánypárt felé fordulva, kiáltotta: 
Ki az a szemtelen P Az űgy természetesen nem ma-
radt ennyiben. Miklós Gyula, Gajári Ödön és Hor-
váth Gyula képviselők által kihivatta Drakulicsot, aki 
segédeiként Bolgár Ferencz és Lázár Árpád képvise-
lőket nevezte meg. A párbaj pénteken történt mef 
kardra és Miklós Gyula súlyos megsebesülésével 
végződött. 

— H ű t l e n cseléd. Nagy Antal kocsis, aki 
Kóhn Gábornál volt szolgálatban, Rózner Lipót ke-
reskedőtől felvett a gazdája részére IS frt 27 krt s 
a kapufólfától véve bucsut, szépen ellépett Szegvárra, 
a szülőföldjére, és eszrágában sincs beszámolni a 
fölkezelt pénzzel. Kohn Gábor sikkasztásért bepana-
szolta a hűtlen cselédet. 

— . R ö n d n e k musz á j l ö nn i " — de csak 
ugy, ha lebet, azt tartja Móhr Gábor polgártásunk, 
aki nyers bőrökkel szokott kereskedni. Pénteken ai 
a furcsa ötlete támadt Móhr urnák, hogy ai egén 
készletét — mely jó nagy rakás juh és lóbőrből 
áll — kipakolta az utczára, nemcsak a gyalogjárót, 
hanem a kocsiút egy részét el is foglalván vele. Egyik 
helybeli orvos arra hajtatott, de a lovai ugy meg-
vadultak a nyersbőr szagtól, hogy alig lehetett őket 
megfékezni. Talán jó volna, ha a rendőrség meg-
magyarázná Móhr Gábornak, hogy az utczát elbarrri-
kádozni — kivált jő illatú nyersbőrökkel — nem 
épen megengedett dolog, és pedig nemcsak közle-
kedési, hanem közegészségi szempontból sem. (Be-
kűldetett.) 

— T o l v a j l á t . Pádár Ferenczné panaszt 
emelt a rendőrségnél, bogy a napokban mif a pia-
czon járt, a nála lakó Papp János — aki már egy 
párszor öngyilkossági kísérletet követett el — be-
hatolt a szobájába, s különféle ruhanemöeket és egy 
tajtékpipát ellopott. A nyomozás folyamán kiderült, 
hogy a tolvaj a lopott ruhaneműeket egy Farkas 
Franczi nevű czigányatszonynak adta el potom áron, 
aki azonban szintén tul adott rajtuk. A tajtékpip* 
megkerült. A kapitányság át tette az ügyet a kir. 
járásbírósághoz. 

A g y o r s a s á g n e t o v á b b j a . A félegy-
házi póstakocsit a f. hó 9-iki éjjelen ismeretlen tet-
tesek kirabolták, 5000 frtnyi kerek sommácskát emel-
vén el a feltört kocsiládából. A félegyházi rendőrség, 
a nyomozás megejtése végett, tudatta az esetet a 
szentesi kap tánysággal is — f. hó 18-án, tehát 9 
nappal a lopás után. Hanem az igaz, hogy — sûr-
gönyileg tudatta. Igazán szép dolog az a gyorsaság. 
Felhívjuk különben a tisztelt tetteseket, hogy lépje-
nek ki az ismeretlenség misztikus homályából, és 
siessenek jelentkezni a rendőrségnél, mert különben 

örökre ismeretlenek maradnak. 

— F e j j ü n k ke re s s t ben ! Próbákat csinál-
tak ugy, hogy teheneket egyik napon egyszerre a 
két két egymás mellet levő, második napon pedig a 
keresztben álló bimbókból fejték s kitűnt, hogy ke-
resztben fejve jóval több és zsirosabb tej nyerhető, 
mint amúgy, egy oldalon fejve. 

tott, s mintha ez estén a kar is erősebb lett volna, 
Ma este ,Az asszony verve jó- megy, másodszor. 
M nt az igazgatótól ismételten értesülünk, a társu-
la hoz még néhány tagot, kőztük egy primadon-
nát is, valószínűleg zenészeket is szerződtet. Szerdán 
este Váradiné Munkácsi Teréz, a vidéken ismert és 
ónevü primadonna lép fel, kit, ha a közönségnek 
negtetszik, szerződtetnek. Az igazgató mindent el-
követ, hogy a közönség érdeklődését felébressze, kí-
vánatos és illő lenne, hogy a közönség is méltányolja 
% jóakaratot. 

— Tttz. Hétfőn éjjel 1 órakor nagy tűz volt 
\ szőlő-hegyen Dudás István házánál hol a két 
szobából és konyhából álló lakás padlása gyúlt ki. 
A tűznél csakhamar ott termettek tűzoltóink a fecs-
kendővel, kiknek sikerült a tüzet lokalizálni. Majd-
nem baleset történt, mert az egyik fecskendő 
kezelőt elütötte volna az eldűlő kémény, ha társa 
idejekorán el nem rántja. A kár nem nagy. 

— E l h a l a s z t o t t m a j á l i s . AzEhrlich La-
ura óvónő apró növendékeinek mára tervezett ma-
jálisa, a kedvezőtlen időjárás miatt, holnapra ha-
lasztatott el. 

— E g y k i s s t a t i s s t i k a . A rendőrkapi 
tányság tevékenységét a f. évi febr. 1-től május 15-ig 
ttrjedö időtartam alatt, a kővetkező statisztikai ad** 

Elhaltak névsora. 
1894. május 5-től májas 19-ig. 

Csemus L. Mária, 15V> éves, tüdő vész. —, Mi* 
kecz Lidia, 68 éves, füdő-szélhüdés. — Juhász Er-
zsébet, 7 éves, tüdővész. — Bíjczer József, 84 éves, 
végelgyengülés. — Győri István, 5 hónapos tüdő-
hurut. — Vincze Imre, 7 éves, görvélykór. — Ve-
res Péter, 14 éves, öngyilkosság akasztás által. — 
Menyhárt János, 4 hetes, születési gyengeség. — 
Sinóros Erzsébet, 10 napos, születési gyengeség. 

ifj. Sarkadi N. Mihálynak. 
Nagy tőkei 56 hold földje kedvező fizetési 
feltételek mellett eladó, értekezni lehet tulaj-
donossal a hely színen vagy III. t. 202 sz. 

a. házánál. 

Horváth János 
I. tized 436. számú házánál 2 padolt szoba 
meleg konyha, spáiz, kamra és padlás halál-
eset miatt azonnal kiadó, értekezni lehet a 
városházánál H o r v á t h Jánossal, 2V3 



2. oldal. 

Kis Pál Jánosnak. 
IV. t. 6 számú háza eladó, értekezni lehet 

* t . m. ut biztos Kis Imrével. 

Tűz és 7égbiztositás. 
Az országos Magyar kölcsönös biztositó szö-
vetkezet ügynökségét át vettem és a közönség 
érdekéiben figyelmeztetem hogy minden néven 
nevezendő biztosításokat 50%>-kal olcsobban 
eszközöl mint bármely intézet, 

decses pártfogásukat kikérve. 
Tisztelettel, 

Konh Gábor. 

4395. - 1894. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben lévő, s ez idő szerint évi 200 frt 
fizetéssel és Szentes város szervezeti szabály 
rendeletében megállapított jövedelmekkel java-
dalmazott állattorvosi állásra ezennel pályá-
zatot hirdetek, s felhívom mindazokat, kik 
ezen tiszti állást elnyerni kívánják, hogy 
képesítettségüket és erkölcsi magukviseletét 
igazoló okmányokkal kellően felszerelt pályá-
zati kérvényeiket f. évi junius hó 9-ik nap-
jának d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Megjegyzem, miképen a város képviselő-
testületéne f. évi 10 sz. a. hozott s törvény-
hatósági jóváhagyás alatt álló határozatával 
a városi állatorvos évi fizetése 300 forintra 
emeltetett fel, s a fenti határozat jóváhagyása 
után a megválasztandó állatorvos már a fel-
emelt fizetést fogja élvezni. 

Szentes, 1894. május 15. 

Dr. Csaté Zsigmond, 
2—3 alispán. 

4396.—1894. Csongrádvármegye alispániától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő s évi 700 frt fizetéssel java-
dalmazott adóügyi tanácsnoki állásra ezennel 
pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, 
kik ezen tiszti állást elnyerni kívánják, hogy 
képesítettségüket és erkölcsi magukviseletét 
igazoló okmányokkal kellően felszerelt kér-
vényeiket folyó évi Junius hó 4-ik napjának 
délutáni 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Szentes 1894. Május 15-én. 

2 3 Dr. Csaté Zsigmond, 
alispán. 

SZENTESI LAP. 

Borsos Imrének. 
I t. 744 számú háza eladó, értekezni lehet a 

tulajdonossal. 

U K O C s a m e g y é b e n 

egy nagyobb város közvetlen közelében j ó 
búzatermő föld szabad gazdálkodás mel-
lett hosszabb vagy rövidebb időre igen olcsó 
bérösszeg mellett haszonbérbe kiadó. 
Felvilágosítással szolgál Molnár János 
2V5 királysági tanító. 

m 

59. szám. 

Balogh Ivánnak 
a szelevényi határban most mentesítés alatt 
lévő — 218 hold legjobb minőségű földje, 
folyó év Szt.-Mihály naptól kezdve, bérbe 
vagy felébe kiadandó. 

Tudakozódhatni ; Szelevén yen a tulaj-
donosnál. vagy Szentesen Danielis Károlynál: 
Kurczaparti utcza 69-ik szám alatt. 1V2 

LEGFINOMABB KiVÉ ES CZUKOR 
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Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 
a fővárosban e téren éveken át szerzett gyakorlati tapasz-
talataim alapján, helyben a Kossuth-utczai dr. Reisz-
féle házban fűszer-, festék- és csemege-áru 

ÜZLETET NYITOTTAM 
mindenkor a legkitűnőbb minőségben tartok itt raktáron, 
fűszereket, festéket, csemege-árukat, többléle sajt és liptói-
valamint székely-túrót, friss narancsot és czitromot, malaga-
szőlőt, fügét, stb. úgyszintén a legfinomabb kenyér- és 
sütemény-lisztet, magyar- és franczia-konyak, tea rum 
és édes italok szintén csak kiváló minőségben kap-
hatók raktáramban. 

A nagyérdemű közönséget egy próba-bevásárlásra 
kérve, vagyok 

Szentes, 1894. május hó. tisztelettel: 

£isier Lajos. 
2V3 

> 
3 

e 

> 
R N 
m « 
hí 
ft 

e > 
M 

© 

a 
R > 

Csőszi Béniáminnak 
Kajánon 33 hold földje egy vagy két tagba 
és I. t. 626. számú háza és kovács mester-

séghez való szerszámja eladók. 2V2. 

ózv. Csikányi Károlynénak 
Vekerzugi 78 hold szántó földje tanya épü-
letekkel együtt haszonbérbe 6 évre kiadó 
értekezni lehet a tulajdonosnő lakásán. IV. 26. 

2 — 2 

VN01VZS S3 II/MVIVZS IN393ZS 

É r t e s í t é s . 
Van szerencsém Szentes város és vi-

déke n. é. közönségével tudatni, hogy hely 
ben 16 év óta fennálló első szentesi sirkő 
érez és fakoporsó raktáromat a Pollák örö 
kösök Kossuth utczai házából az építkezés 
megkezdése miatt legközelebb áthelyezem, 
miért is átköltözés előtt üzletemben lévő 
összes bel- és külföldi márvány gránit és 
szianit síremlékeket tetemessen leszállított 
áron árusítom el mire a tisztelt gyászoló 
közönség figyelmét vagyok bátor felhívni, hogy 
akiknek e szomorú kötelesség jutott, hogy 
drága halottjaik iránt egy síremlékkel akar-
ják a kegyeletett leróni elne mulaszák ezen 
jó alkalmat megragadni. 

teljes tisztelettel j 
5V6. ö z v . K r a u s z M á r k n é . 

Fábián Armin kárpitos és diszitő. 
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Butorvevók figyelmébe. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, 

hogy a Kossuth utczában levő 

kárpitos és asztalos-butor raktáromban 
dus választékban tartok bárki igényeinek is megfelelő fényezett és 

fénytelen (matt) kárpitos és asztalos munkát, melyek 

nálam mindenkor a l e g j u t á n y o s a b b á r b a n és előnyös 
fizetési részletben is kaphatók. 

Olcsó árak, valamint szilárd és pontos kiszolgálásról, kérem, hogy 

mindenki magának meggyőződést szerezzen. 

A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva, 

kérem, hogy a jövőben is üzletemet nagyra becsült pártfogásukban 

részesiteni szíveskedjenek. 

Tisztelettel: 7—10 

FÁBIÁN ÁRMIN, 
kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 

o p 
<Th o 
co 

OD 
S 
o 

(5q 

r 

CD 
orq 
o -

ÉT 

Cn 
c r 
c r 

px 

P 
FT 

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

1894, N y t m t U U Sima F i m i s g j t r m j t ó j á ü . 




