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Mozogjunk mi is ! 

A makó-vásárhelyi vasút épités érdeké-

ben még a legcsekélyebb lépések sem tétettek, 

s már a Sima Ferencz concessióját képező 

nagy-szent-miklós-makói vasút nagy lépések-

kel halad a megvalósulás felé. Mint lapuuk 

mult számában irtuk, Sima f. hó ál-én kezdte 

meg az épitési tőke összehozása iráut az 

érdekelt községekkel a tárgyalást s enuek 

eddig is már az az eredménye, hogy a kér-

déses vonal épitési tőkéje biztositva van. A 

vasutat ugyanis Sima Ferencz olyképen ter 

veli, hogy az Szent-Miklóstól — mint önálló 

vonal csak Apátfalváig építtessék ki s 

itt az az uj vasút be fog futni az arad-

csanádi vonalba, mely Makót érintve, Szege-

dig már évekkel ezelőtt kiépíttetett. így Nagy-

Szent-Miklóstól Makóig meg van a vasúti 

összeköttetés. Ez a körülmény ránk Szente-

siekre a makó-vásárhelyi vasutat illetőleg, 

azért bir kiváló fontossággal; mert Nagy-

Szent-Miklóstól le Temesvárig tervelt másod-

rendű vasút építése már szintén biztositva 

van, amennyiben erre a vonalra már a mult 

napokban a közigazgatási bejárás is megtar-

tatott, s ennek építése már augusztus elsején 

tényleg meg is fog kezdetni. így csak Vásár-

helytől Makóig kell most már a vasútépítési 

kérdést megoldani, s akkor Temesvártól fel 

Budapest és Hatvan-Rutka-Kassa-oderbergi 

vonalon át. Szentesen keresztül meg lesz az 

egyenes összeköttetés, mely ránk szentesiek 

és csongrádmegyeiekre nemcsak közforgalmi 

szempontból bir rendkívüli fontossággal, ha-

nem azért is, mert ezen összeköttetés által 

mi mint vasut-tulajdonosok is óriási előnyt 

fogunk élvezni, amennyiben Dél-Magyarország 

forgalmának egy jelentékeny forgalmát fogja 

vasutunk szállítani, mi által vasutunk jöve-

delme meg fog kétszereződni. 

Érdekünben áll tehát, hogy most már, 

mikor Temesvártól Makóig észrevétlenül meg 

lesz a vasút, hogy ennek áldását mi is él-

vezzük, igyekezzünk megadni az alkalmat, 

hogy Vásárhelytől Makóig mi is kiépítsük a 

vasutat, hogy így a mi saját tulajdonunkat 

képező vasút vonalunk egy nagy az egész 

országot keresztül futó vonalnak legyen al-

kotó rész. 

Ugy tudjuk, hogy Vásárhelytől Makóig 

a konczessió Zsilinszky főispán tulajdonát 

képezi, hát jó lesz őt — ha már egyszer a 

konczessiót igyekezett elnyerni — szorítani 

arra, hogy vegye a vasút létesítését a kezébe, 

vagy ha ezt tenni nem akarja, akkor álljon 

félre, hogy az itteni három helyi érdekű va-

sút ragadhassa az ügyel kezébe és saját be-

fektetett tőkéjének előnyös kamatoztatása ér-

dekéből is a lehető legrövidebb idő alatt 

kiépíthesse ezt a vonalat. 

Tehát mozogni; mert a tétlenség óriási 

kárára van a közönségnek ! 

Ismét. 
Még ki se heverte lársadamiuuk azt a 

botrányt, mely egyrészről ílju Joó Karoly, 

másrészről dr. Tasnádi Antal ulczai vereke-

désével szégyenitette meg közönségünket s 

verte föl minden rendszerető polgár nyugal-

mat, s már újra uri verekedéssel kell foglal-

kozni a szentesi közöuségnek s e czimen 

újra országos meghurczoltatasnak lesz kitéve 

Szentes városa, melynek jó hírnevét mind-

nyájunknak féltékenyen óvnunk kellene. 

Ez ujabb botranyra egy közlemény adott 

okot, mely a „Szentesi Lap'-ban jelent meg 

Hegyest Maii asszony tiszteletére rendezett 

bankett alkalmából. A „Szentesi Lap" szer-

kesztője távol volt, mikor ez a közlemény 

megjelent s így — ha volt a közleményben 

sértő, bántó bárkire is — azért felelőssé 

nem tehető ; de a „ Szentesi Lap" szerkesz-

tőjéhez nem is fordult senki elégtétel adasa-

ért s így nem is állt modjaban elégtételt 

adni, unt még a „Szentesi Lap* sérelmével 

is készséggel meg tett volna, annyival is in-

kább ; inert a társadalmi Ízléstelenségnek 

a „Szentesi Lap" szerkesztője barátja sem 

magán sem közérintkézésébeu nem volt solia! 

E szerint ránk nézve az egész ügy nem ké-

pez semmi tekintetben személyi kérdést, az 

a verekedés azonban mely megtörtént, mely 

ismételt kiáltójele társadalmi életünk elfaju-

lásának, közkérdés melylyel foglalkoznunk 

keli s fel kell vetnünk a kérdést, hogy: hát 

mikor lesz már Szentesen vége az uri du-

hajkodásnak t S meddig tart még itt az az 

állapot, hogy uri emberek mint réozeg korcsma 

legények bottal és korbacscsal szereznek ma-

guknak elégtételt még a kor is, mikor semmi 

ut nincs előlük elzárva, hogy maguknak tisz-

tességes utón elégtételt szerezhessenek. S 

hova fog ez állapot fajulni, ha az ily maga 

viselkedés felett a tisztességes társadalom 

előkelő elemei megelégedéssel beszélgetnek s 

ezzel ingert adnak a legmegvetésre méltóbb 

piaczi hősködésre. S a jelen eset annál meg-

botránkoztatóbb; mert a tettleges insultust 

egy városi hivatalnok követte el s mint tud-

juk oly körülmények között és oly emberrel 

szemben, ki az illető tisztviselőnek nem is 

vétett; de ha vétett voma is, hát nem kell-e 

az e fajta — már szinte usussá válló bot-

rány felett a józan és tisztességes társada-

lomnak megvető Ítéletet mondani. De egyút-

tal felvetjük azt a kérdést is, hogy a városi 

tanács vagy polgármester megtette-e már az 

illető hivatalnokkal szemben a megtorló lé-

péseket. 

Szigorú eljárást követelünk! 

A polgári házasság. 

A kormány végre győzött a polgári há-

zasság kérdésében. A főrendiház 4 szótöbb-

séggel elfogadta a javaslatot. 

A győzelemhez ugy jutott a kormány, 

hogy abból á l főrendiházi tagból, kik a mult 

szavazáskor a javaslat ellenzői számára a 

többséget kitették, 19-en elmaradtak a sza-

vazásról.s két ujaszavazattot pedig sikerült 

a kormánynak behozni. 

A javaslat tehát el van fogadva, s most 

már ha a korona is hozzájárul szentesítésé-

vel nnhez kétség nem férhet — be lesz 

hozva a kötelező polgári házasság, amelynek 

sorsa feletti harczban a utóbbi fél év alatt 

a parlament és a sajtó szinte kimerítette 

erejét. Mi a javaslat győzelmében a kormány 

erejeinek gyarapodását láttuk s így ezzel a 

kormány és a ma uralkodó párttal szemben 

határozottan elleneztük azt; mert nem te-

kinthettük ; de jövőre se fogjuk ellenzéki hi-

vatásunkkal összeegyeztethetőnek, hogy a 

kor erejét bármiféle uton gyarapitsuk s azt 

ujabb és ujabb erőforrások nyitásával a köz-

jogi ellenzék elnyomására mindinkább ké-

pessé tegyük. De a javaslat el lett fogadva, 

a kormány győzött s így a többség akarata 

előtt meghajtjuk fejüuket s most már nem 

óhajtunk semmi mást, minthogy adja az 

isten, hogy ez az uj törvény felekezeti har-

czokuak ne szolgáljon éltető forrásául; mert 

van nekünk elég bajunk a nemzetiségi izga-

tásokkal : ne adja az Isten, hogy ezek mel-

lett egyrészről a mindinkább terjedő socialis-

mus, másrészről a felekezeti izgatás tipássza 

állami életünk erejét. 

Ettől mentsen Isten bennünket. 
• # 

(Polgári házasság a főrendiházban• 

Felolvasták a képviselőház üzenetét, melynek 
értelmében a hazassági jogról szóló javaslatot má-
sodszori targyalás és megfontolás végett átküldeni 
a főrendeknek. 

G a j z á g ó Salamon utal arra, hogy a javas-
lattal magaval a főrendek tisztában lehetnek Most 
arról van szó, hogy ne csak a javaslatot magát, 
de mérlegeljük egyúttal az adott viszonyokat s. Mi 
a helyzet ? A képviselőház, a nemzet kifejezője, óri-
ási többséggel küldte ismét a főren iibázhoz a ja-
vaslatot, amelynek szükségessége újfent dotumen-
Lalva van (Helyeslés.) A korona az országos köz-
veieménynyel és a politikai szükségletekkel bölcsen 
számolva, megczáfolta azt a korteskedést, liogy Ő 
ellenzi a javallatot, sőt felhatalmizást adott annak 
kijelentésere, hogy ó is politiku szükségnek tartja a 
javaslatot. E'.ekn k hatása alatt csak azt teheti, amit 
tett első izüen; megszavazza a javaslatot (Zajos 
helyeslés balfelől.) 

Z ichy Fái Ferencz gr. nagyra tartja az egy-
ház és az állam közötti bekét és épen ezért ellenzi 
ezt a reformot, amely rad kálizmusával alkalmas 
arra, hogy ezt a békét egyszersmindenkorra meg-
rontsa. Egyúttal utal arra, hogy foglalhat e javas-
lat mellett állast a képviselőház többsége, a nemzet 
többsége ezert ellene van a javaslatnak. Es itt hi-
vatkoz k a nőkre, akik a n mzet felét képezik és 
ak k a polgári házasságtól szintén idegenkednek 
(Derültség.) Éppen azért a radikális kötelező polgári 
bázassag helyett ajanlja a liberális fakultatív polgári 
házaaságot amely alkalmas arra, hogy megóvja a 
fenyegetett békét és hogy egyben a házassági v szás-
ságokat is megakadályozza. A javaslatot nem sza-
vazza meg. (Helyeslés jobbfelöl.) 

V a y Béla br. örömmel üdvözölte ezt a javas-
latot s örömmel üdvözli most is, mert ez a javas-
lat a liberálizmus diadala és jövőnknek egyedül a 
diadalmaskodó liberálizmus a biztositéka. Érti a fő-
rendiház tartózkodását bizonyos kérdésekben és bi-
zonyos viszonyok között. Hiszen a főrendek konzer-
vativ érzületeiknél fogva a mérséklő szerepére hi-
vatvák. De a merev non possumus elvére helyez-
kedni és ridegen visszautasítani a nemzet közvéle-
mény követelését, ez olyan magatartás volna, 
ainelyiyel éppen azt játszaná el a főrendiház, amire 
hivatva van (Helyeslés.) Elfogadja a javaslatot, mert 
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egyedül ezzel a javaslattal lehet megszüntetni a há-
zassagi visszásságot. (Zajos helyeslés baltelöl.) 

Z a y Miklós gr. nem szivesen látja a javaslat 
másodszori tárgy alasát, mert először sem latta szi-
vesen és éppen ezért kijelenti, hogy a javaslatot 
most sem szavazza meg . . . Polemizál aztan a 
miniszterelnök múltkori beszédevei és kijelenti, hogy 
a radikalizmust nem szólóek idézik föl az ellenállás-
sal hanem a kormány megtelelő engedményekkel 
magához fűzi a higgadtabb főrendiek táborát. A 
javaslat tárgyalásába nem bocsátkozik, hanem ha 
harcz lett, szólóék készek a harczot is fölvenni. 
(Helyeslés jobbfelől.) 

K e g 1 e v i c h István gr. nem szándékozik most 
kapaczitálni, mert itt elfoglalt álláspontja van min-
denkinek, és azokat, akik a non possumus elvén 
állnak, kapaczitálni nem lehet. Tehát csak azt je 
lenti ki, hogy a javaslatot megszavazza. Még csak 
annyit tesz, hogy reftitikalja nemzetközi beszédét, 
amelyet ugy értelmeztek, hogy ő a főrendiház re-
formjával fenyegetőzött es hogy o az egy kamaras 
rendszert helyesli. Nem igaz, nem fenyegetőzött és 
nem is helyesli az egy kamaras rendszert. Refor-
málni a főrendiházát okvetlenül szükségesnek látja. 
Mert lehetetlen kormányozni olyan főrendiházzal, 
amely — ha kedve ugy tartja — a haladást hosszú 
időre megakaszthat,a. Reformálni kell ugy, hogy a 
kinevezettek szama ne legyen korlatozva es ugy re-
formáln, hogy valamely javaslat visszaut&sitása 
hányszor legyen megengedhető. Egyébként a hely-
zetet nem tartja tragikusnak, mert ő nem azt látja 
a leszavazás esetében sem, hogy a főrendiház világ 
többsége leszavazta a javaslatot, uiert csak az all, 
hogy a javaslatot a főrendiház egyházi többségé 
szavazta le. (Zajos helyeslés bal felöl) 11a a javas-
latot általanossagban elfogadjak, a reszleteknel ha-
tarozati javaslatot terjeszt be, azt ami már megje-
lent á lapokban, de olyan uton, amelyet szóló lo 
pásnak tart. A javaslatot megszavazza, (tlelyesles 
balfelöl.) 

S z é c h e n Antal gr. a javaslat második tar-
gyalasa alkalmából szavat emeli azon eszme ellen, 
hogy a sajtó és a közvélemény a nepszuveréuitást 
proklamálta, mint olyat, amelynek kötelező ereje 
van s amelylyel szemben nem allhat meg seninu. 
Szuverenitást csak kettőt ismer a koronáét és az 
alkotmányét. Egyben pedig tiltakozik az ellen, hogy 
itt demokrata, vagy ar sztokrata korinaiiyokrol beszel-
jenek. Olykor lehet, hogy a demokrata, olykor pedig, 
hogy az arisztokrata irányok kerülnek túlsúlyra, de 
a kormány soha sem lehet sem demokrata, sem 
arisztokrata, mert a kormányt csak az ország erdeke 
vezetheti. A polgári házassággal szemben álláspontja 
a régi és ezért a javaslatot nem fogadja el. 

Z e 1 e n k a Pál ev. püspök reflektál azokra, a 
miket a mult tárgyalás alkalmaval némelyek a ja-
vaslat ellen felhoztak. Egy vallast kaptunk a min-
denhatótól, amely egy vallás külön hazakban egy 
czélra működik. Ezeit nem lehet mondani, hogy egy 
egyház van es azonkivül néhány vallas. Kiterjesz-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 

Irta: S ima Ferencz. 

93. folyt. 

Papp Ignácz elől gondosan eltitkolták, hogy 
Bene Íren elébb koszorút küldött Madarassy kopor-
sójára, s azután apja és anyjával együtt gyor-
san elutazott. Bálinti főorvos s az inas minduntalan 
emlegették, hogy Bene Irén naponta többször tuda-
kozódik hogyléte felől. Az ifjút ez a körülmény lel-
kesítette s erejét betegsége elviselésére csak fokozta; 
azonban egyszer varatlanul meglepetésének adott 
kifejezést a feiett, hogy Bene Tamás felé se megy. 
Bálinti erre azt felelte, hogy míg a seblazon tul nem 
lesz; addig ő tiltott el minden látogatást. 

— Bene Tamás kivételt képezhetne, s.ólt az 
itju, mintegy szeinrehányólag tekintve orvosára, ki 
atyai gyöngédséggel óvta betegét mindentől. 

— Még veszélyesebbnek tartom önre nézve az 
ő látogatasat, felelt az orvos, s ebben igaza is volt 
mert önt az ővele való tarsalgás sokkal inkább fel-
izgathatja, mint bárki más; már pedig önt most 
még ovnom kell minden legkisebb irgalomtól, mi a 
rendes vércircutio fokozása altal belső elvérzést idéz 
hetne elő. 

— Ön ugy félt, felelt az ifjú, ezt nem értem, 
mikor Balassa előttem is kijelentette, hogy semmi 
veszélytől nem lehet tartani. 

— Én sem tartok semmitől sőt nem tarthat-

tam mielőtt Balassával konsultáltam volna is, de 

ezt mindig ugy értem, hogy ha a normális állapo-

tot nem zavarja meg semmi. S elvégre is kedves 

barátom ön most az én rendelkezésem alatt áll és 

én felelős vagyok az ön életéért nemcsak önnel 

SZENTESI LAP. 

kedik arra az állításra, hogy a javaslat a radikáliz-
mus vörös lobogóját bontja ki és ezt tapadja. Jó 
lesz a javaslat, mert általa az egyházak természetes 
működésűkbe visszautaltatnak és bekövetkez k azaz 
idő a midőn az egyház nem hatalmaskodni fog, ha-
nem a népet a szent zászló és nem a vörös zászló 
alá tereli. Reményű, hogy az állam a papokat kár-
pótolni fogja. A javaslatot, amely az egyház jogait 
távolról sem sérti, elfogadja. (Éljenzés balról.) 

B r. R u d n y á n s z k y József egyetért azzal, 
hogy a szőnyegen fekvő javaslatokat a napirendről 
teljesen levenni nem lehet, de megoldásukat nem a 
kormány által előterjesztett módon óhajtja. H vat-
koz k gr. Andrássy Gyulára, aki azt mondotta, hogy 
az ily kényes kérdéseket az állani és egyház egy-
aránti kielégítésével kell megoldani s a hűséget a 
koronához nem a kormány által előterjesztett értel-
mében fogja fel. (Éljenzés.) Az egységes házasság 
ogi judikáturát kivánja, de a polgári kötést meg-
előzze egy közeli helyiségben az egyházi kötés. Az 
elmulasztott polgári kötésnek eleg súlyt kölcsönözne 
az. ha a polgári kötés elmulasztása megbüntettet-
nék. A szabadelvű párt törekvéseit tizenhét év óta 
támogatja, de hazafias kötelességeivel ellentétben 
állónak tartaná, ha ezt a avaslatot megszavazná. 
Felh vja azokat, a kik a javaslatot támogatták hopy 
most az utolsó órában gondoliák meg, hogy mit 
tesznek. (Élénk éljenzés jobbról. 

Csák y-P a 11 a v i c z i n i Zsigmond gr. óhajt 
Magyarországnak több nálánál liberálisabb mágnást, 
le olyan nincs. Ez a javaslat csak a zsidóknak kell 
és ezért nem fogadja el. 

I f j. S z é c h e n y i Imre gr. kész volt kom 
promissnmra, de a kormány olyan merev álláspon-
tot foglalt el, hogy lehetetlen volt a megegyezés, 
igy tehát jogtalan a vád, hogy a non possumus 
álláspontján áll a főrendiház. A javaslatot nem fo-
gadja el 

A vitát bezárták. 
S z i l á g y i Dezső igazságügy min szter : Méltó-

ságos főrendek! A mai vitának a folyama arról 
győzött meg engem hogy a mnerünk részéről és a 
kormány álláspontjának kifejezésére nézve rövideb-
bek lelv tünk, mint a mult tárgyalás alkal «iával tör-
tént ; hanem az előttem szóló t. főrendi tagnak, gróf 
Széchenyi Imrének felszólalására, meg kell jegyeznem 
az;, hogy én felszólalásából egyetlen egy ténynek 
felemütését sajnosán nélkülözhetem. (Halljuk! Halljuk1) 

Konstatálnom kell, hogy nemcsak hogy a po-
z'tiv alkotásra nézve a mélyen tisztelt főrendiházi 
ellenzék keblében nincs egyetértés, de még azon fel-
szólalók közt s ncs egyetértés a leglényegesebb pon-
tokra nézve, akik a fakultatív polgári házasság in-
tézményét elébe teszik a kőtelező polgári házasság 
intézményének. 

Tudom, hogy miért óvakodnak olyan nagyon 
azok az általam igen ti-ztelt főrendiházi tag urak, 
akik a fakultatív polgári házasság elvével lépnek itt 
fel, a javaslatnak többi elvét elfogadva, szemben a 
kőtelező formával, azt szavazás és bírálat alá bő-

szemben ; de azok előtt is, kik önt szeretik, s ép-

pen ezen felelősség erzete az, mely engem arra kö-

telez, hogy addig még én jónak nem látom ne en-

gedjem teljes teni önnek semmi olyan kívánságát, 

melylyel az én orvosi véleményem szerint árthatna 

magának. 

— Jól van, jól van, mondá az ifjú, megnyug-

szom az ön rendelkezés n, s azzal behunyta szemeit 

— Talán álmos ön ? 

— Nem. 

— Miért hunyja hát be szeme t. 

Így idézem őt lelki szemeim elé. Oh oly 

szép, oly ingerlő. — Tudja ön, hogy kit értek ? 

— Tudom, hogy ne tudnám, felelt szelíd atyai 

hangon az orvos; de jobb szeretném, ha ön 

minél kevesebbet gondolna rá. — Lássa ez is izgatja 

s ez talán még jobban árt önnek, mintha ő i*t volna. 

— ön tehát még a legboldogitóbb álmokat ís 

elakarja lelkemről űzni. — Ezt már nem lehet ba-

rátom. Csak addig érzem szükségét az életnek, mig 

ő reá gondolhatok. 

Igy folyt el az ifjútól egy hét s már átesett a 
seblázon is és most már követelte Bene Tamás lá-
togatását. 

Az orvos még pár napot kivánt, hogy várjon 
a beteg. Kínosan telt el az a pár nap; de eltelt és 
az ifjú most már várta Bene Tamást, kiről az orvos 
előbb azt mondá, hogy sürgős ügyben Pestre kellett 
mennie. Várni kell míg haza jön 

Így telt ismét egy hét. 

— De hát az az ember soha sem jön haza ? 

kiáltott fel egyszer indulatosan az ifju. 

— Majd holnap, holnapután s újra eltelt egy hét. 

— De hát mi történt itt. Mi van Benéékkel ? 

Csak nem haragszanak rám, csak nem haltak meg P 

Orvos ne kössék be a szemem. Követelem az okát 

hogy m ért kerül engem Bene Tamás. Akarom tudni 
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csátani. Mert az sem az egyház álláspontjának, sem 
az állampolgárok érdekeinek nem tud megfelelni és 
igy törvényhozási becsére nézve határozottan alatta 
áll a kőtelező polgár házasságnak. Hivatkozhatnám 
annak bebizonyítására az azon padokon ülő nagy-
méltóságú és méltóságos püspöki karra, különösen 
annak egyik tagjára, aki ezt világosan k fejezte. (Ol-
vassa Schopper György szava t a fakultatív polgári 
házasságról.) 

Egészen máskép áll a dolog a fakultatívnál. 
Ott az egyház minden egyes esetben, mikor az 

illető, az egyháztanács elkerülésével, megy a czivilis 
hatóság elé, súlyos sérelmet lát és többé-kevésbbé 
fegyelmi eszközeivel gyekszik az állampolgárnak a 
polgári törvénykönyv által megadott szabadságát 
korlátozni és büntetni. 

Ez a kérdésnek egy k oldala. 
A másik az, hogy a fakultatív polgári házas-

ság mellett az egyház közegek tulajdonképen az 
állam törvényt hajtják végre. 

Zichy Pál főrendi tag ur abban a nézétben 
volt, hogy aki a fakultatív polgári házasság mellett 
egyhazilag köt házasságot egyház törvény alatt 
marad és házassága fenállásában, következményeiben 
a szerint ítéltetik meg. Ez nagy tévedés. A hol a 
fakultatív polgári házasság van, ámbár egyházilag 
köttetett meg a házasság, de azért a házasság érvényes-
ségére és következményeire nézve egyedül a polgári 
törvény szerint Ítéltetik meg és így az is lehetséges, 
hogy oly kétes helyzetet teremt, hogy egy házasság, 
mely egyházilag megköttetett, érvér.yes a polgári 
törvény szerint, de érvénytelen az egyházi törvény 
szerint és megfordítva. 

Ebben, hogy a küzdelem ezen főrendiház min-
den tagjat, mint tértit talalja, sohasem kételkedtem 
es senki sem kételkedett, hanem aki egyezséget ajánl, 
annak még valami előnyet kell kimutatni annak, 
amire való átállasra az illetőket, akikkel egyezkedni 
akar, rá akarja bírni. Es méltóztattak a méltóságos 
főrendek hallani, hogy az még niig sem kiséreltetett 
a kötelező polgári házassággal szemben. 

Sokféle kifogást megértettem, uraim, de azt, 
hogy a fakultatív polgári házasság mellett foglaljon 
állast az, aki szükségesnek tartja, hogy a nép bizo-
nyos kenyszer alatt álljon a házasság megkötése 
tekintetében, ezt nem értem. 

Z a y Miklós gr.: En ezt nem mondottam. 
S z i l a g y i Dezső ígazságügyminiszter: Én 

csak azt mondottam, hogy minden oldalról, m nden 
argumentacziobol kitűnik az, 

Z a y Miklós gr.: Ezt mások mondották. 
S z i l á g y i Dezső . . . hogy a népet, ha ma-

gara hagyjuk, nem tartják elegendő vallásosnak, 
üogy a hazasságot egyházilag is megkösse. No ezek 
alihatnak-e a fakultat'v polgári házasság alapján és 
nem éppen ugy kell-e azt visszautasítani nekik, tehát 
legalabb is latom a túloldal nagy, túlnyomó nagy 
részének, mint ahogyan visszautasítják a kötelező 
polgári házassagot. 

Ami pedig azt illeti, hogy a lelkész a szentsé-

a valót. — Jancsi! kiáltott az üdülő beteg izgatot-

tan a niajnem állandóan ágya mellett álló inashoz, 

neked nem szabad tőlem eltagadni a valót. 

Az inas, ki eddig együtt áltatta urát az orvossal, 

az erélyes parancsra kiesett hanns szerepebői, előbb 

az orvosra tekintett, hogy annak szemeiből merítsen 

erőt vagy a hallgatásra vagy egy ujabb hazugságra; 

de Bálinti főorvost magát is ugy meglepte a beteg 

erélyes hangja, mely parancsként hangzott, s bizony 

nem bátorította az inast hanem lesütötte a szemet 

s ugy tett, m ntha gondolkoznék a felett, hogy meg-

mondja-e a valót. — Az inas azonban mikor látta, 

hogy az orvosnak sincs sokkal több bátorsága az 

altatas tovább foiytatasara m nt neki, minden hosz-

szasabb gondolkozás nélkül kijelentette, hogy a Bene 

család elutazott. 

— Elutazót ? kérdé az itju nagy szemeket me-

resztve, szinte ijesztőleg nezett felváltva hol az or-

vosra, hol az nasra. 

— Igen, elutazott, felelt az inas. 

— Elutaztak, igazitá k az orvos. 

— S mikor és miért és hova utaztak ? 

Erre a kérdésre nem kapott az itju feleletet! 

inert azt, hogy Benéék miért utaztak el meg nem 

üzenték, s igy a kerdésre csak kombinaczió alapján 

lehetet volna feleletet adni. 

— Mikor utaztak el ? Irén is ? 

— Az is. 

— S mikor. 

— Madarassy temetésének napján felelt az orvos. 

— Hisz önök csak pár nappal ezelőtt is azt 

mondták, hogy Irén hogy étem után kérdezősködött. 

Tehát önök áltattak engem, szólt tompa fájdalmas 

hangon a beteg. Nem megmondtam-e önnek doktor 

Madarassy halála hírének vételekor, hogy ez a halál 

elszak;t tta tőlem Irént. Istenem. 

(Folytatása következik.) 
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get szol gáltalja ki, ha t. tudva és szándékosan 
közreműködik, ebben az esetben tehát, midőn csak-
ugyan btrsággal sujtatik, egy vallási cselekményt 
sujtunk büntetéssel. 

Ezt az ellenvetést, bevallom, én nem egészen 
értem, mert én a kanonitásban azt a tulnyomólag 
ma már talán különbség nélkül elfogadott tant ta-
láltam, hogy a szentséget nem a lelkósz szolgál-
tatja ki. 

V a s z a r y Kolos bibornok, esztergomi érsek • 
Rendesen az szolgáltatja ki. 

S z i l á g y i Dezső igazságügyminiszter : Bocsá-
natot kérek Eminencziádtól, én be smerem a kánon-' 
jogban ismereteim tökéletlenségét, de én nem talál-
tam, hogy rendesen a lelkósz szolgáltatja k én ugy 
találtam, hogy a szentséget kiszolgáltatják a házas-
felek és nem a lelkész. 

V a s z a r y Kolos bibornok, esztergomi érsek : 
Igen, ebben az értelemben. 

S z i 1 á g y i Dezső gazságűgyminiszter : És ab-
szolúte nem értékesíthető az a szempont, hogy itt1 

egy vallási cselekményt, egy szentséget szolgáltat ki 
a lelkész és ezért büntettetik. 

Nemcsak következeteség szempontjából de mert 
az egyetlen elintézési mód a tőrvényjavaslatban fog-
lalt alapelveken nyugvó, ragaszkodunk mi álláspon-
tunkhoz. (Élénk tetszés balfelől.) És ha Zichy P. F. 
gr. ő méltósága azt mondta, hogy az a kormány mely 
ezt javasolja, hasonlit a gyászmiséhez . . . 

Z i c h y Pál Ferencz gr.: Tocqueville mondta. 
Szilágyi Dezső ¡gazságűgyminiszter: Tocque-

ville-hez intézem én is, de méltóságod utján. (Élénk 
derültség.) 

Nekem példákból, Európában létesített jogin-
tézményekből és azokra épitett tapasztalásokból — 
s ez már nem a hit köréhez tartozik - az a meg-
győződésem, hogy valamint azoknak következmé-
nyei a vallásosságra nem voltak károssak — és erre 
legelső tekintélyű férfiak adtak magában a német 
parlamentben bizonyítékot, igy Windthorst és Reic-
hensberger, amint felolvashatnám, mert most nálam 
vannak ezeknek bizonyítékai, — mondom — amint 
engem ezeknek bizonyítékai is meggyőznek és a ta 
pasztalás s meg fog győzni arról, meggyőz még 
mást is az, hogy midőn m ezen intézmény létes -
tése által azokat a nagy szempontokat valósítjuk, 
egy nagy szolgálatot teszünk az egyháznak is. Meg-
győződésem, hogy uj élet támad e téren az egyház-
ban, mint a külföldön is történt (Felkiáltások jobb-
felől: Vallástalanság!) és a vallási életnek azon 
belső és őszinte felpezsdülése dúsabban, Ind a min-
den kincsénél drágább javakkal fogja az egyházat 
gazdagítani, mint gazdag totta az a kis kétes értékű 
állami kényszer, amely epik vagy másik alakban 
itt proponáltatott. Ezért javaslom a törvényjavaslat-
nak általánosságban való elfogadását. (Élénk helyes-
lés, tetszés és éljenzés balfelől.) 

A szavazás. 
E l n ö k : A tanácskozás be van fejezve. Kö-

vetkezik a szavazás. A főrendiház tiz tagja névsze-
rinti szavazást kiván. 

A névsort olvassa Bánfify György gróf, a mel-
lette szavazókat Gyulai Pál, az ellene szavazókat 
Rudnyánszky József br. jegyzi 

E l n ö k : Méltóságos Főrendek! Kihirdetem 
a szavazás eredményét. A javaslat m e l l e t t sza-
vazott 128, e l l e n e 124 főrendi tag, s igy a ja-
vaslat 4 s z ó t ö b b s é s r g e l e l f o g a d t a t o t t . 

A szavazás eredményének kihirdetése után per-
czekig tartott a zugó éljenzés. A kormány tagjait 
számosan gratulálják. 

Ezután V a s z a r y K o l o s herczegprimás 
emel szót, hogy kijelentse, miszerint, ámbár a több 
ség akarata előtt, meghajol, a javaslatot ép oly 
rosznak találja egyházára, mint sérelmesnek a ha-
zára nézve. S mikor a részletes tárgyalásba bele-
megy, azt csak azért teszi, hogy a roszat esetleges 
kevésbé sérelmesre változtassa át, s csak arra kéri 
a főrendeket, hogy ezen nyilatkozata jegyzőkönyvbe 
vétessék. (Helyeslés jobbfelől, ellentmondás a bal-
oldalon.) 

S z 1 á v y József elnök sajnálja, hogy ez a ki 
vánság nem teljesíthető, de azt ígéri, hogy a her-
czegprimás nyilatkozata szórói-szóra belejön a nap-
lóba (Helyeslés.) A részletes tárgyalást pedig holnap 
d. e. 11 órakor tartandó ülésre tűzi ki. 

Ezzel a mai ülést fél 3 órakor berekeszti. 

SZENTESI LAP. 
tárgyában gazdászati 

3. oldal 

iránti kérelme tárgyában gazdászati szakosztály mét, hogy gyakran egész trágya dombok ékesítik a 
javaslat. főteret, melyek ugyancsak kellemes illattal töltik be 

8. A városi állatorvosi helyettes javadalmazása a Haríss-téri mocsarak által egészségtelenné tett 
tárgyában a városi tanács előterjesztése. piaeztéri levegőt. Kérjük tehát a rendőrkapitány-

9. Állati hulla égető kemencze létesítése tár- ságot ez ügyben a lehető legsürgősebben intézkedni. 

— Városi közgyűlés lesz folyó hó 26-án, 
azaz kedden, melynek tárgysorozata a következők: 

1. Kossuth Ferencz köszönő levele édes atyja 
Kossuth Lajos hazánk nagy fia elhalálozása alkal 
mából hozzá intézett részvét iratunkra. 

2. A vásárzugnak utczára átalakítása czéljából 
Vecseri Lajostól megalkudott ház adásvételi ügyé-
ben gazdászati szakosztály javaslat. 

3. A városi főgymnasium államosítása tárgyá-
ban kelt miniszteri leirat és a tankerületi főigazgató 
értesítése. 

4. Á központi választmányba három tag meg-
választása. 

5. A városi iskolaszék elhalálozott két tagia 
helyett uj tagok választása. 

6. Ipartanodai bizottság újra alakítása. 
7. Kálmán Imre hivatalszolga fizetés felemelés 

gyában gazdászati szakosztály javaslat. 
10. Tanczík József haszonbérlet elengedése 

iránt kérelmére gazdászati szakosztály javaslat. 
11. A városi előfogatok szaporítása tárgyában 

gazdászati szakosztály javaslat 
12. A szegény menház vételárának kifizetése 

tárgyában kelt tanácsi határozat. 
13. A szegedi kereskedelmi és iparkamarának, 

a város közönségéhez intézett, ösztöndíj alapítvány 
adományozása iránti átiratára gazdászati szakosz-
tály javaslat. 

14. Téglagyár létesítése tárgyában gazdászati 
szakosztály javaslat 

15 Kémény sepretési szabályrendelet módo-
sítása tárgyában kelt tanácsi előterjesztés. 

16. A városi szervezési szabályoknak az állat-
orvosi fizetések, alkapitányi és mérnöki állások rend-
szeresítése tárgyában tett módosításokat jóváhagyó 
megyei törvényhatósági határozat és tanácsi elő-
terjesztés 

17. Ártéri adó főkönyvek lezáratása tárgyában 
tanácsi előterjesztés. 

18 Pap Antalné árvapénztári adós behajtha-
tatlan tartozásának leíratása tárgyában kelt árva-
széki előterjesztés. 

19. Szakái Mihályné árvapénztári adós behajt-
hatatlan tartozásának leíratása tárgyaban arvaszéki 
előterjesztés. 

20. Ónodi Károly árvaszéki ülnök hatheti sza-
badság idő engedelyezés iránti kérelme. 

21. Dr. László Vilmos városi főorvos két hó-
napi szabadságidő engedélyezése iránti kérelme. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A Nagy-Sz ¿.-Miklós-Apát-

falva, illetve makói vasútról la-
punk első czikkében iruuk bővebben ; itt csak 

azt emeljük ki, hogy alig ha van Magyaror-

szágon másodrendű vasút, mely iránt az ér-

dekeltek részéről nagyobb érdeklődés volna. 

Sima Ferencz két napon át tárgyalt az érde-

keltséggel és ennek eredménye a vasút épí-

tési tőke teljes összehozása. A vasút 16 kilo-

méter. Költsége 376 ezer frtra van előirá-

nyozva. Ehez hozzájárul Nagy-Szent-Miklós 

100 ezer írttal, Szerb- és Német-Csanád 150 

ezer Írttal, Magyar-Csanád 20 ezer, Apátfalva 

20 ezer, Torontálmegye 72 ezer, tehát a köz-

vetlen érdekeltség 362 ezer írttal és még 

hátra van az állami hozzájárulás. Terv sze 

Több adófizető polgár. 

— Szinház. Tegnap este „A m a d a r á s z * 
került szinre, Sclymosiné Harmath Ilona asszony és 
Solymosi Elek vendég felléptével. A tüntetést rendező 
közönség, mely Hrubos Árpád és Kiss eltávol tását 
követelte, ami meg is történt, mert különben nem 
jár színházba, tegnap távollétével tüntetett. Daczára 
ennek szép közönség gyűlt egybe. Solymosiról írni 
fölösleges. Csörsz báró force szerepe, amit mind 
eszileg dolgoz ki, ezt tapasztalhatta a közönség. Neje, 
Postás Mi lka szerepében mutatta be magát. S. Har-
math Ilona asszonynak rendkivül kedves hangja van. 
Sikkes és ügyes játéka kaczér mozdulata elragadták 
a közönséget, mely ugy őt mint férjét zajosan meg-
tapsolta és éljenezte különösen kitűntek még ez es-
tén Várad né és Vágó Pista, aki Adám tiroli mada-
rászt utánozhatatlan jól játszotta meg s igen szépen 
énekelt. 

— Nyilvános számadás. A .szentesi iparos 
itjak önképző köre" által f. évi junius hó 10-én meg-
tartott népünnepély összes bevétele volt 439 frt 
80 kr. kiadás 277 frt 23 kr. maradvány 162 frt 
57 kr. melynek fele 81 frt 29 kr. az országos Kos-
suth szoborra fele, része pedig a kör dalárda alap-
jára fordittatik. Utólagosan felültizetett Udvardi La-
kos bándor ur 1 frtot ni ért is köszönetet mond a 
rendezőség. 

— Takonykór lépett fel s kezd pusztítani a 
megyében. Mint a rendőrségtől értesülünk Gombos 
János királysági lakos tanyáján egy csikó esett ta-
konykórba Gombos János azonnal jelentést tett a 
rendőrségnek, a csikó a betegség megállapítása után 
azonnal agyonlövetett. 

— Óra tolvaj. V ncze Imrét tegnap fogta el 
rendőrség, mert kis-Tőkén rosz fát tett a tűzre, 
ugyanis ellopta Lénárt Lídia ezüst zsebóráját. Vmczét 
a rendőrség a kir. jbiróságnak adta át, hol most a 
hűvösön nem tudja, hogy hányat ütött az óra ! 

— A féltékenység. Folyó hó 20-án Kar-
czagi Szűcs Mária a p aezra indult bevásárlani, de 
m dőn a volt Szilágy né-féle korcsma sarkához ért, 
Nótári Mari czigányasszony útját állotta s körme vei 
a Szüts Mari szemeinek ment, hogy azokat mint 
urának megbabonázóit kikaparja. Szűts Mari persze 
védte szemeit, s megkezdődött a dühös mérkőzés, 
m közben Nótári Mari a kosárból h rtelen egy cso-
mag tört paprikát vett elő, hogy a szemébe öntse 
ellenfelének. Szerencsére merénylete nem sikerűit, 
mert Szűcs Mari félreugrott, s a paprika ruhájára 
ömlött. Szűcs Mari a féltékeny asszonyt azutan jól 
helyben hagyta és bejelentette a rendőrségnél, mely 
ez ügyet a kir. járásbírósághoz tette át. 

— Táiicziskola megnyitás. Értesítem a 
nagyérdemű közönséget, hogy a tancziskolai tanfo-

rint ezen vasút épitése folyó év október ha-'lyamot julius hó 1-ső napjan az 1-ső 48-as kör he-
vában lesz megkezdve. Ilyiségében meg kezdem, melyre a tisztelt szülők és 

-Tisz tvá lasz tó közgyűlés lesz holnap1'fiatalság p á r t ^ 
Szentes városánál, hol az adóügy tanácsnokság, egy,k l e a^ l s , k o l a i "övendékek valamint a gymnásiumi a-
aljegyzői, egy.k allatorvosi és a kiadói állás lesz vagy "ulo iljusag reszere kulon orakat is adok Beiratá-
lenne betöltve ; ha a palyázat eredménye k.elégitő s o l?í faját lakásomon, valamint a megnyitas estejen 
volna; de amint hírlikaz állatorvosi es' kiadói ál- t'SZtelt t a n c ^ e d v e l * 

lástól eltekintve a pályázatot aligha meddőnek nem ^cses pártfogasát kérve maradtam tisztelettel; 
kell kijelenteni Ez a tisztújító közgyűlés kedden, V e r e b 1 s 1 v a n táneztamto. 
mint havi rendes közgyűlés folytatást nyer, a köz-
gyűlés tárgysorozatát lapnnk más helyén hozzuk. Nyilttér. 

(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a SzerkJ 

Nyilatkozat. 
Mindenféle rosszakaratú rágalmakkal szemben 

— A zárvizsg'ák javában folynak 

városunk minden iskolájában. A p o l g á r i 

l e á n y i s k o l á b a n a torna-vizsga ma 

délután lesz, a többi vizsga pedig, melyre kü-

lönösen felhívjuk a szülők ügyeimét, hétfőn kijelenten^ hogy r7szente7rLap^ 7l7k ~ számában 
8 órakor veszi kezdetét és a nagy osztály megjelent: tC s i z m a d i a ne t o v á b b a kap-
vizsgája tart két napon át. t a t á n á l " czímü czikkem megírásáért semmi néven 

. .. c < i i r i í l i m í i K ö ír nevezendő honoráriumot vagy pénzt nem kaptam. 
Kendorka iHtan^ag üg>eluiebe. Va- M i n t h o e h i r kuUorrására nem sikerült jut-

lóban megbotránkoztato dolog hogy Szentes város n ez u to*y
 k k é t e l en s z e n n y e s h a z u g

J
s á g 

^ S M s r t s Tiáisuet, <• •>»-•"•-• 
csütörtökön piacz alkalmával történt, hogy mint Szentes, lö94- J u n , u s 23-
rendesen, akkor is a Hariss-ház sarkától egészen Hrubos Árpád. 
Nagy Ferencz kereskedéséig, az ut annyira el volt 
torlaszolva kocsikkal, hogy egy terhes szekér, mely f)7V/ Fopon-A F p r p n r 7 n £ n p k 
keresztül akart vergődni e kocsi tömkelegen, kény-i OZV. r d i a g O I tíltíllLZIItJIItJK 
telen volt neki hajtatni a Hoffuiann Jakab előtt büsz- s _ p t ? v á r n n ,„ k o n t r a 1 8 0 s z 4 m a l a t t ; 
kén elterülő kátyúnak, mely tengeljig magába ra- ( a k ? l U r a f ° r \i x • 
gadta a kocsit; szegény párakat ütötték, verték, mig házánál b o g n á r n a k való s z e r s z á m j a 
kibírtak a Kossuth-téri bűzös mocsárból jutni. A van e l a d ó . 
rendőrkapitány ur sétálás közben igen könnyen reá — — — — — -
akadhatna Szentes város legszebb terének e kincsére, J ^ Q l n a r S a n d O m a K 
de megláthatná egy izben azt is, hogy piacz alkal- . 
mával a kocsik uemcsak hogy az utat torlaszolják nagy-királysági 39 hold földje e l a d ó . — Er-
ei teljesen, hanem egyik-másik még a járdára is tekezni lehet II. tized 249. szám alatt. 1V2 
kénytelen felhajtani, hogy ügygyel-bajjal keresztül 
juthasson e kocsi bástyákon. Igen sokszor megtör- Mf i ch Kür t i QánHr tmf l k 
tént már az is, hogy egy-egv megkínzott ló neki I005D. I W U OaMÜUlíldK 
menta téren lévő kirakatoknak s hogy be nem k ü ) s ő K c s e r e n 110 hold földje hat évre 
törte, az csak a szerencses vele lennek köszönhető . . ¿ u k ; a d ó _ Értekezni lehet II 
De mée ezektől is eltekintve, mar maga az a körül- haszonDeme Ki a a o. urieKezni lenci u . 
móny U megérdemelné a rendőrkapitányság figyel- tized 155. szám alatt. 
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™ ÜZLETI HIRDETÉS. 
Alolirott tudatom a n. é. közönséggel, 

hogy az olcsó buza ár folytán a liszt ára-

kat tetemesen lejjebb szállitottam, és a kö-

vetkező árak mellett árusitom : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

13- - 12 50 1150 11 

SZENTESI LAP. 

HIRDETMÉNY. 
Felhivom Szentes város azon lakosait, 

a kik ellen néhai Hoffer Antal volt közjegyző 

által készíteti okmány alapján a fel nem ra-

Szitált kenyér liszt 8 frt 50 kr., korpás ¡gasztott bélyeg hiányában lelet vétetett fel 
10 50 10 - 9*— 8 — 6-

liszt 8 frt., dercze korpa 4 frt 30 kr., nagy 
korpa 4 frt. Tisztelettel 

Szathuiáry Lajos, 
hengermalmi lisztraktáros. 

Néhai Piti József örökösének 
vekerháti 123 hold földje tanyaépületekkel 

együtt instrukczióval átadva, több évre ha-

szonbérbe kiadó. 

I. tized 518. sz. vásártéri háza és tizenegy 

részlet ártéri földje pedig eladó. 

~~ L a k i Bálintnak 
a szt.-lászlói halom mellett egy első osztályú 

földje szabadkézbői eladó értekezhetni lehet 

II. tized 335. szám alatt. 

és erről fizetési meghagyást kaptak, hogy 

saját érdekükben a fizetési meghagyás ma-

gukhoz vétele mellett, a városi adóhivatalnál 

a számtisztek előtt azonnal jelenjenek meg a 

hol is a jogtalanul kiról illeték ellen a feleb-

?4. szám. 

bezés részükre minden dij fizetés nélkül te-

hát ingyen fog elkészittetni és az illetékes 

hatósághoz beadatni. 

Figyelmébe hozom a lakosságnak, mely-

szerint a felebbezés csak záros határidő alatt 

adható be, ennélfogva a késedelmesen jelent-

kező, saját mulasztásának tudhatja be, ha a 

felebbezés elmulasztásának okából tartozatlan 

fizetés fog ellenükben behajtatni. 

Szentesen, 1894 junius 20 án. 

B u r i á n Lajos, 
2 3 (polgárai ster. 

Borsos József 
I. t. 712. számú háza eladó vagy esetleg 

haszonbérbe kiadó, értekezhető i lehet ugyanott. 

Zukkerman ignácznál 
egy jókarban levő zongora eladó. A III. t. 

125. számú házában egy bolt lakással együtt 

haszonbérbe kiadó. 1V3 

ifj. Zsoldos Ferencz 
I. t. 314 sz. kispiaczi házában egy bolt he- j 
lyiség 1894. évi Julius hó 1-től haszonbérbe 

adandó. Ugyanannak I. t. 726 sz. a. házaj 

(Dosai-féle magtár) szabad kézből eladó. 

Értekezni lehet a tulajdonossal üzlet telepén. 

2V3 

Hirdetmény. 
A Szentesen alakitandó s a Szentesi 

hitelszövetkezet lejártával annak ez idő sze-

rint már 16 millió korona évi forgalmat 

meghaladó ügykörét tovább folytatni hivatott 

„központi takarékpénztár' szerző bizottsaga 

köztudomásra hozza, hogy a központi taka-

rékpénztárnak 2000 darab, egyenkint 300 ko-

rona névértékkel kibocsájtandó részvényeit ől 

a Szentesi hiteiszövetkezet részjegy tulajdo-

donosai által igénybe nem vett 960 részvény 

folyó évi október hó 20-ig a Szentesi hitel-

szövetkezetnél 350 koronával bárki által je-

gyezhető. 

A jegyzéskor fizetendő minden egyes 

részvény után költség dij czimén 2 korona 

és magára a részvényre 50 korona, 1894. 

évi deczember 20-ig 130 korona, 1895. évi 

deczember hó 20-ig 80 korona és 1896. évi 

deczemoer hó l-ig ismét 90 korona; az 

utóbbi 3 rendbeli befizetés tetszés szerint 

részletekben teljesithető. A befizetett összegek 

a Szentesi hitelszövetkezet altal 4°/o kamat 

tal betétként kezeltetnek és a részvények ki-

adásakor a kamatok az illetők javára elszá 

moltatnak. 

A vonatkozó tervezet a Szentesi hitel 

szövetkezetnél megtekinthető. 

Szentesen, 1894. évi junius hó 12-én 

A Központi takarékpénztár, 
2—3 Szerző bizottsága. 

LEGFINOMABB KAVÉ 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, 
fűszeredet, festéket, csemege-árukat, többiéle sajt és liptói-
valamint székely-túrót, friss narancsot és czitromot, malaga-
szőlőt, fügét, stb. úgyszintén a legfinomabb kenyér- es 
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: 

E i s l e r L a j o s . 
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| Fábián Ármin kárpitos és diszitő. ^ 

Bérbeadandó 
két szobás lakás hozzátartozó helyiségekkel 

egy, esetleg két, bútorozott vagy esetleg lm 

torozatlan szoba, V o 1 fi u g e r-f é 1 e ha/.-

b a n Betlehem utcza. — H o f f e r Lőrincz 

örökösei ház Czéház utczában egészben. Tu-

dakozódhatni Scheinberger és Popper bőr-

üzletben ref. eklézsia bérházban. 
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Butorvevök figyelmébe. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, 

hogy a Kossuth utczában levő 

k á r p i t o s és asztalos-butor r a k t á r o m b a n 
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 
üzetési 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: 1 0 — 1 0 

FÁBIÁN ÁRMIN, 
kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 
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Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján, 




