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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében.| 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Pöazerkeftstó én kiad^-tulajdonoa: 

S I M A F E R E N C Z 
FelelŐ8-«zerke»ztő : 

K O V Á T » K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivatalbj i j j-á^apkihordóink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Pártok egyesülése. 

(P.) Pár hét óta csodálatos egyhangúság-

gal beszél a hir a politikai pártok fúziójá-

ról. S bár nem késnek a czáfolatok, nincs 

és nem lehet kétség a fölött, hogy a haraszt 

zörgésének oka vagyon. 

A kormánypárt érzi, hogy sorait ádázul 

megtépte az imént lefolyt egyházpolitikai 

küzdelem, s bizalmas perczekben kénytelen 

önmagának bevallani, hogy erejének felfrissí-

tése nélkül nem maradhat tovább a hatalom 

nyergében. Különösen a közigazgatási reform 

ügyét — melyet legközelebb szőnyegre kell 

hoznia — merő képtelenség dülöre vinni Ap-

ponyi Albert gróf és a nemzeti párt zömé-

nek segítsége nélkül. 

S mivel egyáltalában nincs kilátás rá, 

hogy Apponyi Albert gróf és pártja csupa 

merő felebaráti szeretetből megtegye azt a 

szívességet, hogy a tisztelt kormánypárt lá-

bából kihúzza a tüskét, — kormánykörök-

ben fölmerült az az eszme, hogy áldozatok 

árán is ki kell egyezni a nemzeti párttal. 

Áldozatok alatt nemcsak azt értjük, hogy 

egypár miniszteri széket átengednek Appo-

nyiéknak ; mert sem Apponyi, sem a veze-

tése alatt álló párt nem abból a szövetből 

való, hogy Ezsau módjára egy tai lencséért 

eladja magát. Hanem értjük azt, hogy a 

nemzeti párt hazaíias programmjában foglalt 

nemzeti követeléseknek is bizonyos határig 

tért nyitnak. 

Ily szempontból tekintve a 67-es alapon 

álló partok tervbe vett egyesülét, semmi 

okunk sincs azt rossz szemmel nézni, mert 

az országnak csak előnyére válik, ha a nem-

zeti aspirácziók a kormány programmjában 

határozottabb körvonalakban és nagyobb ter-

jedelemben domborodnak ki. 

Sőt a jövő szempontjából pártunkra nézve 

félreismerhetlen nyereség, ha a másik ellen-

zék el vonul az útból, és igy közelebb en-

ged jutni bennünket a kormányképességhez. 

S midőn a 67-es alapon álló pártok 

egyesülése végbe megy, azzal egyidejűleg bi-

zonyára meg fog történnni a függetlenségi 48-as 

párt két árnyalatának egyesülése is. Ha nem 

jött volna is haza Kossuth Ferencz, a ki 

tudvalevőleg a íüggetlenségi elvtársak kibé-

kitésén és egy csoportba való tömörítésén 

buzgón fáradozik, —- a kormánypártnak Ap-

ponyiékkal való egyssülése akkor is önkény-

telenül és szükségképen egy táborba terelné 

mindazokat, akik Magyarország önállóságának 

és függetlenségének zászlóját lobogtatják. 

Tehát közel van immár az idő, midőn 

Magyarországon nem több, csupán két nagy 

párt fog egymással szemben ál lani: a közös-

ügyesek és a függetlenségiek. 

Kz a helyes pártcsoportosulás egészsé-

gesebbé fogja tenni a parlamenti helyzetet, 

és tisztább képét alkotja meg a politikai küz-

delmeknek. Ezért részünkről aggodalom nél 

kül sőt megnyugvással tekintünk a küszöbön 

lévő uj pártalakulások elé; annál inkább, 

mert kétségtelen, hogy a nemzeti párt radi-

kálisabb tagjai a függetlenségi és 48-as párt-

hoz fognak csatlakozni, s igy pártunk szel-

lemileg és számszerűleg jelentékenyen meg-

erősödik. 

Tisztújító városi közgyűlés. 
Látogatott tisztújító közgyűlést tartott váro-

sunk képviselőtestülete f. hó Ö-an a Kurczan tuli 

nagyteremben, a melyen egy egész csapat állás ke-

rült betöltés alá. 

A választás lefolyásáról, mely mind végig a 

legszebb rendben ment végbe, a következőket Írhatjuk: 

Az alispán fél 10 orakor megnyitván a gyűlést 

a kandidáló bizottság tagjainak megválasztatásat ren-

delte el, a mely bíZottsagba Burián Lajos polgár-

mester és dr. Filó Tihamér a közgyűlés részéről egy-

hangúlag választattak meg, mig Filo János és Sze-

der János az alispan által neveztettek ki. Ezt a 

szavazat szedő bizottság megalakítása követte, a 

melynek tagjaiul Szeder János elnöklete alatt Nyiry 

Gyula, dr. Filó Tihamér, Novobáczky Győző és Pan-

dovics Döme választattak meg; mire az alispan a 

kandidaczió megejthetese végett, az ülést pár perezre 

felfüggeszti. 

A jelölő bizottság megállapodása után újból 

megnyitván elnök az ülést, kijelenti, hogy a 11-od 

mérnöki állásra egyedül Czitó Ferencz pályázván, 

ezt a jelölő bizottság jelölte. Czitó Ferencz tehát 

egyhangúlag választatott meg ez állasra. 

Következett a közpénztárnoki állás betöltése, a 

melyre miután a gyűlést megelőzőleg Fábián Tóth 

István visszalépett, Pap László egyhangúlag válasz-

tatott meg. A községbirói fogalmazói állásra szinte 

egyhangúlag Fekete Gábor lett megválasztva. 

A segéd adótiszti állások betöltésénél már a 

szavazás elrendelése vált szükségesse; mert a 11 je-

lölt közzül többnek erős pártja volt. A szavazás 

befejeztével elnök jelentette, hogy összesen 104 sza-

vazót adatott be, a melyből Balogh Antal 87, Hege-

dűs István 82, Koncz Elek 76, Csúcs György 60, 

Koncz Gábor 51, Czirbus József 39, Sánta János 31, 

Csákó Antal 19, Csúcs hnre 13 és Soós János 2 sza-

vazatot kapott. 

Az alispán erre Balogh Antal, Hegedűs István, 

Koncz Elek, Csúcs György és Koncz Gábor legtöbb 

szavazatot nyert jelölteket megválasztott segéd adó-

tiszteknek jelentette ki és nyomban felhívta az uj 

tisztviselőket az eskületételére; melyet azok, a távol-

levő 11-od mérnök kivételével nyomban le is tettek. 

S ezzel az ülés véget ért. 

Kossuth Ferencz vármegyénkben. 

(P.) A legnagyobb magyar név örököse: 

Kossuth Ferencz, a legmagyarabb vármegye 

vendége lesz a napokban. 

E látogatás jelentőségét majd akkor mél-

tatjuk a maga értékének megfelelő módon, 

midőn körünkbe érkezik az a kiváló férfiú, 

a kinek megjelenése ugy is mint magyaro-

kat, ugy is mint a függetlenségi és 48-as 

párt tagjait, lelkesedésre ragad mindnyájun-

kat. Ezúttal csupán ama programúi közlé-

sére szorítkozunk, a mely nagy vendégünk 

itt tartózkodása tárgyában az illetékes ténye-

zők által megállapittatott. 

E programm szerint Kossuth Ferencz 

f. hó 13-án — kedden — érkezik Mind-

szentre H.-M.-Vásárhelyről. A mindszenti fo-

gadtatás részleteit ebben a pillanatban még 

nem ismerjük ; csak annyit tudunk, hogy az 

ünnepségek élén Mindszent község hatósága 

áll, s hogy a megérkezés estéjén fényes ban-

kettet rendeznek Kossuth tiszteletére, a me-

lyen a szentesi függetlenségi és 48-as párt 

vezértagjai közül is többen részt vesznek. 

Kedden az éjszakát Kossuth és kisérete 

Mindszenten tölti; s szerdán reggel 9 órakor 

Szegvárra utazik, a hol szintén a helyható-

ság fogadja vendégül. Délelőtt 11 órakor 

villás reggeli lesz a szegvári régi vármegye-

ház termében, melyet erre a czélra készsé-

gesen átengedett a vármegye alispánja. A 

villás reggelin a szentesi küldöttek szintén 

részt vesznek. 

Szerdán délután 1 és 2 óra között, a 

vidéki vendégek kíséretében, Szegvárról Szen-

tesre jön Kossuth. A vásárhelyi-uteza végén 

diadalkapu lesz, a hol a város közönsége 

nevében Burián Lajos polgármester tartja az 

üdvözlő beszédet. Ugy Kossuth, mint egé z 

kisérete a város vendégei lesznek. Délután á 

és 3 óra között bankettet rendeznek a ven-

dégek tiszteletére vagy az I-ső 48-as kör he-

lyiségében, vagy a Kass-szállodában. A ¿társas 

osztálya-ebéd egyszerű lesz, hogy azon a kö-

zönség minden részt vehessen. Az esti 6 

órai vonattal Kossuth és kisérete elutazik. 

A fogadtatás tárgyában csütörtökön dél-

után népes értekezlet volt az I-ső 48-as kör 

helyiségében, melyen a fentebb elsorolt rész-

letek megállapítottak. Ebben az ügyben egyéb-

iránt a képviselőtestület egy beadott in-

dítvány folytán — a f. hó 12-én tartandó 

ülésében fog végleg határozni. Semmi kétség 

sem lehet azonban az iránt, hogy az 1-ső 

48 -as kör propoziczióit a képviselőtestület is 

magáévá teszi, s igy Kossuth Ferencz fogad-

tatása minden tekintetben méltó lesz ugy 

Szentes városához, mint a nagynevű ven-

déghez. 

(P.) — Szerecsen mosás. Pákulicz részről 

nagy buzgósággal, de a sikernek minden kilátása 

nélkül próbálgatják tisztára mosni a csongrádi szol-

gabírót a csanyi jegyzőválasztásnál elkövetett erő-

szakoskodás vádja alól. A félhivatalos szócső mind-

össze azzal az ügyefogyott mentséggel áll elő, hogy a 

szolgabírónak valószínűleg oka volt ugy cselekedni, 

a miként cselekedett. 

Nincs szándékunk vitába bocsátkozni ezzel a 

szánalmasan gyönge védelemmel, melynek minden 

sorából kiri a tehetetlenség vergődése. Csak egypár 

ártatlan megjegyzésre szorítkozunk. 

A kijelölés megszorításának diskreczionális jo-

gával a szolgabíró csupán két esetben élhet. Akkor 

ugyanis, ha a pályázó ellen erkölcsi, avagy midőn 

magasabb állami érdekek szempontjából pol i t ika i 

tekintetben van kifogása. Már most arra volnánk 

kíváncsiak, hogy a csanyi jegyzőségre pályázók kö-

zül például Szathmáry Ernő bihar-csehi, Koncz La-

jos mindszenti jegyző, Vittich Sándor és Bupyi An-

tal ellen akár e r k ö l c s i akár m a g a s a b b po-
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l i t i k a i szempontból, sőt még p á r t p o l i t i k a i • telet hangján kivánnék szólni Az elhunyt uralkodó 
' halála feletti gyászt a magyar kormány azon az uton, 

a melyet jónak látott, már kifejezte. Én azt gondo-

lom, hogy ezzel elég lett volna téve az udvariassági 

tekinteteknek, mindazáltal épen az alkalom komoly-

ságánál fogva itt sem bocsátkozom bírálatba. 

Csak azt konstatálom, hogy Paskievics herczeg 

egykor azt irta Miklós orosz czárnak : „Magyarország 

Felséged lábai előtt fekszik." Miklós orosz czárnak 

hadseregei voltak azok, a melyek a magyar nemzet 

alkotmányos küzdelmeit jogtalanul leverték és leg 

tekintetből is mi kifogása van a csongrádi szolga-

bírónak ? 

Erre a fogas kérdésre bajos lesz kádencziát 

mondani. 

De ha őszinte akar lenni a tisztelt főszolgabíró 

ur, akkor egyszerűen bevallja, hogy azért mellőzte 

a folyamodók legnagyobb részét, mert m inden-

á r o n a saját jelöltjét akarta a községre ráerősza-

kolni. Ezt letagadni nem lehet, mert biztos tudomá-

sunk szerint a főszolgabíró már a kérvények beadása 

alkalmával azzal akarta az egyes pályázókat elríasz-' jobbjainkat vesztőhelyre juttatták, 

tani, hogy előre megmondta, hogy nem fogja őket! 0 j y keserü emlékek ezek, a melyeket legalább 

kandidálni; és hetekkel előre nyíltan hirdette, hogy|érif a ki a történelemmel sokat foglalkozom, feledni 

csanyi jegyző nem lehet más, mint Szluha József. j m é g e b b e n a komoly pillanatban sem tudok és azt 

Ha ez nem erőszakoskodás, és nem a kineve-; gon(]olora, hogy vannak mások is e Házban, (a szélső 

zési rendszernek anticipálása, akkor semmi sem az. baloldalra mutat) a kik szintén igy gondolkoznak. 

Nagy okunk volt tehát arra, hogy felszólaljunk és a^Helyes|és a Szélsőbaloldalon.) 

főispán igazságszeretetéhez s opportun tásához apel-| N e m t- r he t i í h o g y Magyarországon részvétnyil-
láljunk a hagyományos önkénykedés ilyen kirívó y á n i t á s t ö r l é n j é k a neikül, h o g y a m u l t a k e m l é k e i 

példája ellen. ^ Qe eieven,ttessenek. Emlékeztet arra, hogy a 

magyarnak és lengyelnek közős törekvése volt a 

A czár emléke a képviselőházban, szabadság. Ezeket akarta felhozni. Az elnök propo-
íziczióját nem fogadja el. 

A képviselőház nov. 7-iki ülésében az összes-

pártokat nagy számmal gyűjtötte egybe a czárrólj elnök avaslata e' Inn ula fo adtas 

való megemlékezés, a mely a rövid ülésnek alig husz. a,Z, e , _ , f A.
S 

'sék el. Ez nem tortenhetven, szuksegesnek tartja, 

l ioránszky Nándor melegen óhajtotta volna, 

az elnök 

perczét vette igénybe, de közbeszólásokban, kifaka-

dásokban gazdag volt. 

Báró Bánil'y Dezső elnök a következő beszéd-

del emlékszik meg a czarról : 

Tisztelt Ház! 
Az orosz birodalmat november 1-én az a 

csapás érte, hogy uralkodóját életének delén, rövid 
de gyötrő szenvedés után elragadta a halál. A gyá-
szos esemény hallatára azon részvét mellet, melyet 
a humanitárius érzés kelt fel bennünk nem feled-
hetjük, hogy az elhunyt uralkodót a barátság 
kötelékei fűzték szeretett királyunkhoz, hogy mint 
a békés irányzatnak egyik támasza és előmozdítója, 
örvendett köztiszteletnek a müveit világ népei 
között. 

Méltó azért, hogy mikor az egész Európa 
rokonszenve kiséri őt végotthonába, mi is tiszte-
lettel emlékezvén meg róla, részvétünknek adjunk 
kifejezést. (Helyeslés. Zajos eláll kiáltások a balon.) 

Meszlényi Lajos: Itt van Kossuth, már hoz 

zák a muszkát. (Elénk felkiáltások jobb- és bal felől: 

Eláll.) 

Thaly Kálmán : T. Ház ! Ez a pillanat komoly 

jól érzem. Méltóztassanak megnyugodni abban, hogy 

semmi olyant mondani nem fogok, a mi a pillanat 

komolyságával ellenkeznék. (Helyeslés jobbfelől.) 

Távol van tőlem az, hogy szeretve tisztelt ural-

kodónk barátjáról — mint mondatik — nem a tisz 

hogy határozatát indokolja. Polémiába nem megy 

bele, mert erre a részvetnyilvánitas nem alkalmas. 

A történelem tanítja, hogy országok jönnek 

ellentétbe, de ez nem lehet ok arra, hogy akkor, 

mikor a harmóniát semmi bem zavarja, a nemzetek 

közeledjenek egymáshoz. (Autokratákat nem gyászo-

lunk.) A boldogult uralkodó s királyunk között a 

személyes barátságra helyesen hivatkozott az elnök 

valamint arra is, hogy a boldogult az európai béke 

fentartásán törekedett. Ily visszonyok között tar-

talék nélkül, őszintén elfogadja az elnök propo-

zicziójat. 

Gróf Batthyány Tivadar a saját álláspontját 

és elvbaratainak óhaját kívánja röviden kifejteni, 

Nem akar polemizálni a szélbal (Zaj.) szónokaval s 

egyszerűen konstatálja azt, hogy a törtenet sokat 

felejtet, ama ravatal előtt állunk, melyben az euró-

pai beke egyik fenntartója nyugszik, ki uralkodónk 

barátja. Elfogadja az elnök javaslatát. 

E l nök szavazásra teszi fel a kérdést. A Ház 

túlnyomó nagy többsége elfogadja a javaslatot. A 

függetlenségi es 48-as pártról csak Pázmandy áll fel. 

E l nök enunczialja, hogy a Ház elfogadja 

részvétnyilvánitást. 

A ,.SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 
Bűvös kötő. 

— Elbeszélés. — 

Irta: Kovács Á, 

(Folytatás.) 

— Laczi — kiáltott örömrepesve Tercsi, ki 
egészen újra látszott éledni — áldjon meg a min-
denható Űr isten! Te visszaadtál, te megtérítettél 
az életnek ! Ugy teszek, a hogy te mondtad : rózsás 
arczom csak a szegényekre fog mosolyogni, szemem 
csak a szegényekre fog tekinteni, ajkam csak a sze-
gényeket fogja sorba csókolni s kezem csak a sze-
gényeknek szórja áldásait. 

Tercsi lelkét valóban megszállta a jótékonyság, 
a szegények iránti könyörületesség s még az nap 
eladta korcsmáját. Az öreg Suba Demeter vette 
meg, valahonnan örökölt s igy egyetlen, de legfőbb 
vágyát teljesíthette: korcsmáros lehetett. A szerző-
dést ugy kötötték meg, hogy Suha Dömötör azon-
nal oda megy csapiárosnak, de Tercsi még abban 
az évben bírhatja lakását sőt még az évi jövedelem 
fele is az övé lesz, a miért aztán Tercsi tertozík a 
kimérendő italnak a felit beszerezni. A csaplárszék 
árának a fele azonnal, a másik fele pedig az év 
végén a fele-jövedelemmel együtt fizettetik meij. 

Tercsi az egészet a szegényeknek szánta. 
A szegények meg csak ugy özönlöttek Tercsihez 

hálásan csókolgatták puha kezeit s egy is el nem 
ment volna anélkül, hogy fel gyógyulását ne kérte 
volna a Mindenhatótól. Tercsi szemeiben meg csil-
logott a köny, az öröm, a boldogság ezüsttiszta 
könyje. 

Elfeleledte a multat, annak emlékeit Karvaly 
Pistával együtt, nem gondolt többé a vidám kaczér-
életre, csak a jelennek élt. 

Felköltötte benne Laczi az élni vágyást most 
már nem akart meghalni, s midőn azokat a szegény 

nyomorult koldusokat latta öröm-könyekkel szemük-
ben ágya előtt terdepelni, azt kivánta, bárcsak még 
hosszura nyúlna élete fonala, hogy annál több jó-
tékonyságot tehessen a tehetetlenekkel. 

Tercsi adományozasának a hire gyorsan bejárta 
a falut, a község elöljárói siettek megköszönni áldo-
zatkészségét s a tehetősebbek, elől Lakos urain, kö 
vették példáját, adakoztak ugy, hogy nem telt bele 
két hét, annyi pénz gyűlt össze közadakozas utján, 
hogy egy szegeny-menhazat létesíthettek rajta. De 
az erdem Tercsit illethette, ő hozzá jartak tehát leg-
sűrűbben megköszönni a nagy jóságot. 

Tercsi meg nagy örömében csak Csombor La-
czira gondolt, annak köszönte titokban nagy bol-
dogságát, visszajött eiet-kedvét. Férjere rá se hede« 
ritett s akármint szerette is egykor, most — elfe-
ledte. Csak Laczi volt mindig gondolataban, ő neki 
a boldogságát kivánta s nem akarta többé, hogy 
férje legyen, mert tudta, hogy sokkal tartozik neki 
s ha talán férjévé tenné, boldogtalanságot okozna 
vele neki. 

Laczi is sűrűn ellátogatott Tercsihez, mihelyt 
csak tehette, mindig; ott aztan elbeszelgettek, eltöl 
tötték az időt vidáman, megelégedetten. 

Egy délután szokatlan jó kedvvel és nagy öröm 
mel nyitott be Laczi Tercsi szobájába az udvar felől, 
nem akarta ismét felidézni a múltnak képeit, Tercsi 
már feltudott kelni az ágyból, de kimennie még nem 
volt szabad. Éppen az ajtó felé volt fordulva, azon-
nal megláthatta tehát Laczit, a mint az belépett az 
ajtón. ót is meglepte annak vidámsága, mosolygó 
arcza. 

— Mi lelt Laczi ? De jó kedved van. 

Laczi vidáman felelte rá: 

— Meghiszem azt Teres ! Sohase volt még 
ilyen jó kedvem, most madarat lehetne velem fo-
gatni. 
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— Városi közgyűlés lesz f. hó 12-én, mely-

nek tárgysorozata a következő : 
1. Az 1891 — 1892. évi ebadó számadás. 

2. Az 1893. évi községi adó számadás. 

3. Az 1893. évi végrehajtási költségekről veze-

tett számadás. 

4. Az 1893. évi szegényí pénztári számadás. 

5. Az 1893. évi Dósai alapítványi pénztári 

számadás. 

6 A kőzpénztár költségvetés szerinti kezelé-

sének kitüntetéséről egybeállított 1894. évi első és 

második negyedévi napló kivonat. 

7. Az árvapénztári tartalék alapnak a tiszti 

fizetések emelésére való fordítása ügyében miniszteri 

határozat és a háztartási szakosztály javaslata. 

8. A szervezési szabályoknak az ügyész részére 

vonatkozó 113. 11. pontjának módosítása tárgyá-

ban jogügyi szakosztályi javaslat. 

9. A lámpa világitásnak újból vállalatba adása 

iránt gazdászati szakosztályi javaslat. 

10. Óvoda létesítés ügyében gazdászati szak-

osztályi javaslat. 

11. A Kurczára levezető közök elzárása és a 

Kurcza iszapjának gazdasági czélokra való felhasz-

nálása tárgyában gazdászati szakosztályi javaslat. 

12. A belső tehenesi dülő-utak kijelölése tár-

gyában gazdászati szakosztály javaslat. 

13. Az iparos tanoncz iskola tanítóinak alkal-

mazása tárgyában bizottsági előterjesztés. 

14. A kataszteri bizottság részére adományozott 

élelmezés költségeinek megtéritése tárgyában kelt 

miniszteri határozat. 

15. Krisztiáni István gymnasiumi tanárnak hi-

vatalos állásában való megerősítését tárgyazó minisz-

teri határozat és ugyan e tárgyban a városi gim-

náziumi bizottság értesítése. 

10. A tankerületi főigazgató megkeresése a 

12-ik tanári állás betöltése iránt. 

17. Az 1892-ik évben a városra ráutalt fogyasz-

tási adó átalányból beszedhetetlenné vált 5182 frt 

13 krnak a város közpénztárába vissza utalványo-

zása tárgyában kelt pénzügyminiszteri határozat. 

18. A virilis képviselőknek 1895-ik évre küldött-

ségileg össze állított névjegyzéke. 

19. Kossuth Ferencz körútja alkalmából teendő 

intézkedések tárgyában több városi képviselő indít-

ványa. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Városi közgyűlés lesz f. hó 12-én, 

melynek több fontos ügyet felölelő tárgysorozatát 

lapunk más helyén közöljük. Erre az ülésre annál 

— Ugy-e ? No lám ! Hát osztán mi történhe-
tett veled ? 

— Mi ám ? Majd mindjárt elmondom. Bocsáss 
meg, ha eddig titokban tartottam. 

— Tehát már régen készült az a valami, ami 
olyan jó kedvre hangolt ? 

— Éppen egy hónapja! — Tudod Tercsi, már 
rég megjavultam, felhagytam azzal a vig élettel, 
hozzá fogtam a munkához. Hát nem is hiába volt 
az. Gyűjtögettem egy kis pénzt, ugy hogy megve-
hettem Biró uram zöld zsalugáteros házát a piacz 
mellett szemben Lakos uram házával. Éppen most 
fizettem ki az árát s írtam alá a szerződést. 

— Tehát ez az a v a l a m i ? — kérdé kíván-
csian Tercsi, még mosolyogva is egy kicsit. 

— Nem. ma még más öröm is ért engem. 
— Ötven aranyat nyertem egy a %* kiállí-
táson kiállított javított szánkómért. 

— Csakugyan P És te erről nekem nem is szól-
tál. Te titokban dolgozol otthon. Megállj csak majd 
ha felgyógyulok, meglátogatlak, felkutatom az egész 
házadat, és ha valami titkos dolgot látok ott, ami-
ről te nem szólottál nekem, majd meglásd — meg-
járod velem. 

— Ugyan ne mond! Hogyhogy ? 
— Megbüntetlek, adok neked büntetésből va-

lamit. 
— Ugyan mit adnál te drága lélek? 

— Mit? — Egy csókot! Tudod, olyan test-
vé r i csókot, mert hisz te ugy s z e r e t s z en-
gem m i n t h a s a j á t t e s t v é r e d v o l n é k ! 

Laczi elmosolyodott, emlékezett még erre a 
mondására, mikor a vőlegényeket ajánlgatta Ter-
csinek. Olyan jól esett neki a Tercsi Ígérete, hogy 
inkább odanyújtotta a betegnek homlokát megcsó-
kolás végett, mintsem hogy az, nem találva majd 
házában semmi titkosat, visszatartsa tőle az igért 
csókot a — tesvértől. 

(Folytatása következik.) 
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inkább felhívjuk a képviselőtestület tagjainak figyel-

mét, mivel napirenden lesz a Kossuth Ferencz fogad-

tatásának fontos kérdése is. 

(r.) — A gazdasági egyletnél elkövetett 
sikkasztás ügyében tudvalevőleg a szegedi kir. tör-
vényszék beszüntető határozatot hozott. Az egylet 
elnökének felebbezése folytán azonban a kir. tábla 
feloldotta a tőrvényszék határozatát, s a sikkasztó 
tilkár : Gyárfás Dezső ellen elrendelte a bünfenyitő 
eljárás folytatását. 

(r.) — Eljegyzés. Sinóros Szabó Sándor 

ügyvédjelölt jegyet váltott Széli Ilka kisasszonnyal, 

Széli Sándor takarékpénztári pénztáros kedves és 

szép leányával. Az ifjú pár frigyéhez őszinte szivvel 

kivánunk szerencsét. 

(r.) — A tanu ló it juság mulatságai . A 

főgimnázium önképző köre elhatározta, hogy f. évi 

decz. 16-án, Horváth Mihály történetíró emlékére 

egy irodalmi és művészeti ünnepélyt rendez. Az ün-

nepély programmja később fog megállapittatni. Ugyan-

csak a főgimnáziumi ifjúság január 12-én diák-bálat 

is ád, melyhez az előkészületeket már is megkezdet-

ték. Elénk rokonszenvvel kisérjük ezeket a mozgal-

makat, s annak idejében tájékozni fogjuk olvasóin 

kat ugy az ünnepély, mint a bál rendezésének rész-

leteiről. 

— A rendőr-alkapitányi állás. Az ujjon-

nan rendszeresített rendőr-alkapitányi állás, melyet 

jelenleg Kálló alkapitány tölt be, mihamarabb vég-

leg betöltés alá kerül. Szentes város statútumának 

ezen állás szervezésére vonatkozó rendelkezése ugya-

nis, a fölöttes vármegyei törvényhatóság által jóvá-

hagyatván, szükségessé vált ezen uj állás végleges 

betöltése is, minek folytán városunk polgármestere 

megkereste a vármegye alispánját, mint a városi 

tisztújító szék elnökét, hogy ezen állásra tűzze ki a 

pályázatot. Remélhető tehát igy, hogy ez az állás 

mihamarabb végleges betöltés alá fog kerülni. 

— A k i t szívesen engednénk á t más-

nak. Nem nagy büszkesége Szentes városának Gazsi 

János, noha akkora a hire. hogy nem fér meg Cson-

grádvármegyében mégis kénytelen vele foglalkozni, 

mihelyt csak valami csinyt tesz valahol. Legutóbb 

is, a kun-szent-mártoni járásbíróság ad hirt e jeles 

férfiúról és tudatja, hogy Gazsi Jánost ő vette ven 

dég szeretetébe, s egyszersmint a nála talált lopott 

tárgyakról egész lisztát is közöl és felhivja a rendőr-

séget, hogy az esetleges karosoknak betekintés vé-

gett mutassa meg e jegyzéket és utasítsa őket jogos 

tulajdonuknak átvételére. A kinél tehát mostanában 

elveszett valami, az nagyon jól teszi, ha megnézi a 

rendőrségnél az említett jegyzéket. 

— Képviselői beszámoló. Helfy lgnácz, 

a szegvári kerület orsz. képviselője táviratilag érte-

sítette szegvári választóit, hogy beszámolójának meg-

tartása végett november 14-én, Kossuth Ferencz 

kíséretében Szegvárra érkezik. Kossuth jövetelének 

hire — mint levelezőnk értesít — Szegváron nagy 

örömet keltett, s méltó módon leendő fogadására 

nézve a képviselőtestület f. hó 10-én tartandó ülé-

tében fog határozni. 

— Köszönetnyi lvánítás. Mindazon számos 

rokonok, ismerősök és jóbarátok, kik felejthetetlen 

férjemnek, illetve atyánknak végtisztességtételén meg-

jelenni szívesek voltak s azzal női, s gyermeki fáj-

dalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ez uton is 

hálás köszönetünk nyilvánítását. — Szentes, 1894. 

november 8. — özv. K á l m á n Béniáminné és 

családja. 

— Lopás. Megszomjazott f. hó 5-én Szeder 

Ferencz és a Weill-féle korcsmába, buelfelejtés vé-

gett egy kissé betekintett. Lovát, kocsiját, ősi szokás 

szerint a jó Isten őrizetére bízta, ámde most az egy-

szer megadta az árát; mert a midőn kocsijára ült, 

azon vette magát észre, hogy subája, bekecse és az 

ülésen volt lópokrócza kocsijáról eltűnt. Nyomban 

jelentést tett a rendőrkapitányságnál és az azonnal 

meg is indította a nyomozást, minek az lett az ered-

ménye, hogy a rk. temető mellett egyik bógáncs 

rakás alatt, megtalálták Szeder Ferencz uram subá-

ját és bekecsét, de a lópokróeznak se hire se hamva. 

Ennek az árán most már ugylátszik, hogy a tolvaj 

csinált magának jó napot. Hiába nem jó az em-

bernek ma napság, az emberek iránt, nagyon bizal-

masnak lenni. 

Harcz az erdőben. Valóságos kis ütkö-
zet folyt le mult hó 29-én Vazsecz liptóvármegyei 
község határában kis porubai és csorbái favágók kö-
zött melyről Liptószentmiklósról tudósítónk a követke-

3. oldal 

- Egy püspök a kerékpározás ellen. 
Meszlényi Gyula szatmári püspök nemrégiben eltil-
totta egyházmegyéje papságának a kerékpározást. A 
püspök intézkedése rossz vért szült kivált a biczik-
liző fiatal papok körében s két fiatal pap ki is lé-
pett az egyházmegye kötelékéből. Meszlényi — mint 
nekünk irják — most főpásztori körlevelében újította 
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zőket irják : A kis porubai favágók körülbelől 30 tag-
ból álló társaság egy kunyhót épített a vázseczi er-
dőben a hol egész héten át dolgoztak, s csupán a 
vasarnapot töltik családi körükben. Hétfőn ismét el-
távoznak egy egész hétre az erdőségbe. Mult hó 2U-en 
hétfőn a kis-porubaiak, mint rendesen a kunyhójuk-
ban akartak letelepedni, a mikor legnagyobb bámu-
latukra azt láttak, hogy kunyhójukat idegen mun- meg biczikliellenes rendelkezését és tilalma támoga-
kások foglalták el. A porubaiak Frnják János társukat tására a mantuai bíboros érsek főpásztori levelét is 
küldték amazokhoz, hogy hajlandók-e a kunyhóból közli, mely szintén a kerékpározás ellen foglal állást, 
szépszerivel kihurczolkodni. Erre az ellenséges csór- A szatmár-egyházmegyei papok tehát nem biczikliz-
baiak, a kik szintén 25—30-an voltak, megragadták hetnek, noha mint annak idejében megírtuk ezt 
a küldönczöt és miután előbb agyba-főbe verték, a maga az egyház feje. XIII. Leó pápa is megengedte, 
kunyhóban rakott nagy tűzbe lökték. A szerencsét-Kinek kell tehát a szavát figyelembe venni, a püs-
len segélykiáltásaira csakhamar elősiettek a társai'pöknek-e vagy magának a pápának? 
fejszékkel és dorongokkal. A két ellenséges munkás- j _ Ö l d ö k l ő csizmadia. Egy k a s s a i 
csapat összecsapott es oly iszonyú vérengzés folyt c s i s m a d i a á n ósszekap0tt a majsztramné-

le köztük, hogy nagyobb resze»megcsonkítva, súlyos ; v aL E b é d n é , s z ó l t s
F

zót d e d é l u t á n a 

sebek közt, önkívületi állapotban maradt a harcz-; dikicsét köszörülni kezdte és próbálgatta, hogy jol 
téren Végül a kis-porubaiak megtogUk azt, a ki f A z a s elhalványodva nézte, mit mivel a 
Frnjákot a tűzbe lok e s ugyanolyan hallalal akar- d ü h ó s e m b e r v | is m e

J
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ak kivégezni. tat raktak a uzre es ugy perzselték, _ M i t m i v e , tériem uram t 
hadifoglyukat, kit a csorbaiaknak sikerült megmen- Ö l ö k , L e s z u r o m ! _ k i a b á l t a raajsztrani. 
tem De aligha marad eletben mert súlyos égési se-! g i r v a s z a l a d t a z a s a rendőrségre, hogy 
beket kapott. A vázseczi csendőrseg megindította a a z u r a megakarja gyilkolni. Két rendőrt adtak mel-
nyomozást és az ügyet a lipót-ujvári járásbíróság-
nak adta át. 

— Lopás a vasúton. Sass Albert,. ujszászi 
sertéskereskedő gyanutlanul utazott a minap egy 

léje, hogy bekísérjék a gonosz embert De a majsz-
tram tiltakozott. 

— Szabad polgári személyem irányában tisz-
telettel felebbezni fogok az érdemes magisztrátushoz. 

budapesti vonattal Szolnok felé s távolrol sem sejtette, Adófizetői rendes állapotban lévén, ezen brachiumot 
hogy egy számítással feje fölé helyezett, téli kabát a j0g igazságellenes irányában vélem. Protestálok. 
mily veszélyt rejteget magában. A mint ugyanis a 
vonat a szolnoki állomáson megállott, a Sass-sa! 
szemközt ülő, elegánsán öltözött uri ember a disznó-
kereskedő feje fölé helyezett téli kabátja után nyúlt, 
de ugy, hogy azt a sertés-kereskedő fejére ejtette 
Az udvarias uri ember még bocsá latot is kért ügyet-
lenségeért, de nyomban hirtelen le is ugrott a ko-
csiból, mire Sass feje kiszabadult a reá hullott téli 
kabátból, mivel Sassnak feltűnővé vált a dolog, 
1500 frttal terhelt pénztárczaja után nyúlt, de an-
nak csak hűlt helyét találta. Leugrott tehát hirtelen 
útitársa után, ki ezt látva, futni kezdett, az utczán 
nyakon csípték azonban a tolvajt, de a sertés-keres-
kedő legnagyobb ámulatára, a pénztárcza már nem 
volt nála található. Igen valószínű tehát, hogy a 
vonaton egy szervezett zsebmetsző-banda 'tett egy 
kis kirándulást s a pénz tüstént a szövetkezet vala-
melyik tagjához továbbittatott. Az elcsípett tettes a 
kapitányságnál Hubert Ábrahámnak s jómódú szü-
lők gyermekének vallotta magát s a tettességet erő-
sen tagadta. A rendőrkapitány azonban nem adott 
hitelt a szép szavaknak, hanem átadta Hubertet a 
kir. ügyészségnek. 

— A barárságtalaii . János az alsótanyáról 
bejön a városba (Szegedre), s találkozik a komájaval. 

— Milyen az uj bor? — kérdi a koma. 
— Milyen ? — ismétli Halbőr tűnődve. 
— Nagyon barátságtalan. 
— Az-e? — esik a szón nagyot a koma. 
— Az ám — mondja amaz mer szörnyen 

möglükdösi a zembört 
— Egy egész batal l ion rapporton. Sza-

badkán a napoKban egy egész batalliont rendeltek 
rapportra, a mi bizony kissé feltűnő dolog de a 
dolognak érdekes előzményei voltak, a mely után 
könnyen megérthető az egész különösnek látszó eset. 
Három 86 ezredbeli vitéznek elfogyott az aprópénz* 
és hogy ezt a kellemetlen helyzetett megszüntessék, 
beállítottak a távíró-hivatalba és két táviratot adtak 
fel. Egyet Branovacsky Jóczó név alatt ennek apjá 
hoz Zentára, egyet Branovacsky Alexa apjához Pet-
rovoszellora. Mindenik sürgönyben 25—25 forintot 
kértek, mert hát nekik — amint a hirt a telegráf 
vitte sürgősen el kell utazni Boszniába, ahol a 
törökök fellázadtak. A zentai öreg Branovacsky, 
megilletődvén a dolognak ilyetén fordulata miatt, a 
pénzt el is küldte, amit a három baka felvett és 
szép lányok közelében elkólózott. A postatisztnek 
azonban feltűnt, hogy a legények a petrovoszellói 
pénzért nem jelentkeznek, ezért jelentést tett a do 
logról az ezrednek. Ekkor azután kitűnt, hogy a 
három katona szélhámos, mert a vagyonos Barano-
vacsky fiuk nevét felhasználva, azok tudta nélkül 
csalták ki a pénzt azok szüleitől Mivel azonban a 
csalok kilétét csak ugy lehetett megállapítani, hát 
az egész batalliont rapportra állították és elvonul-
tatták a pénzt kiadó postatiszt előtt. Ez fel is ismerte 
a három derék v'tézt s miután ezek bűneiket beis-
merték, vasra veretvén, börtönbe tétettek, hol va-
gyon sötétség és koplalás rendkívüli mérvben. 

— Egy szegedi liires adoma fölmele-
gítve. Sipulusz vidám élczlapja a Kakas Márton 
egy híres szeged adomát elevenít föl a következőkben : 

Kreminger. a hires szegedi prépost és Lőw, a 
szintén hires szegedi zsidópap jó barátok voltak és 
folyton évődtek egymással A hatvanas években 
egy banketten szintén egymás mellé kerültek. Éppen 
vaddisznó-sültet hoztak, melyet a rabbi elutasított. 
A prépost kötekedve szólt szomszédjához: 

— Mikor eszitek már meg ti, zsidópapok a 
disznóhúst ? 

— Majd a ti lakadalmatokon, felelt kenetes 
hangon a rabbi. 

— Instálom, hát miért akarja leszúrni a fe-
leségét ? 

— A feleségemet ? 
— Azt hát ? 
— Ne figurázzék kend, érdemes őre a rendnek, 

hiszen malaczokat akarok én szúrni. Tetszik tudni, 
holnap lesz a születésnapom. 

— Mentség. Részeg tótot állítanak a bpesti 
rendőrkapitány elé. 

— Mi lelt Janó kérdi a kapitány. 
— Sag be vágyom kicsikát rúgva. 
— Az még nem lenne oly nagy baj, de mit 

csináltál ? 
— Sag bevertem egy kicsikát zutezán zab-

lakokat. 
— Hát hogy merted ezt tenni ? 
Janó hamiskásan elkaczagja magát és nagy 

fontosán odaböki a választ: 
— Zablakos tót vágyom ! 

— Séta a Dunán . A jövő vasárnap Miklós 

A. M. ur eszéki kereskedő sétát szándékozik tenni 

a Dunán - mint Bécsből irják. Zubovics ur an-

nak idején lovon úszta át a Dunát, sok uszó ment 

keresztül a Dunán minden készülék nélkül — Milos 

ur azonban nem magát, hanem az általa feltalált 

uszógépet akarja produkálni. Egy hasonló nevü 

eszéki ur már tett ilyen kísérleteket, a melyek közül 

az utolsó annyira sikerült, hogy Milos urat majd-

nem haldokolva húzták ki a Drávából. Az a Milos 

ur, a ki most produkálja magát Bécsben, biztosit 

arról, hogy ő, az eszéki ur bátyja, az igazi felta-

lálója az uj uszóövnek Milos ur tegnap mutatta be 

művészetét a bécsi Diana fürdőben. Mielőtt a vízbe 

ment volna, megmagyarázta a körülállóknak, hogy ké 

szüléké az úszni nem tudókat is vizén tartja Persze 

a hajótöröttet, a ki sokáig kénytelen vizén lenni, 

nem védi meg az öv az éhség ellen, de megótal-

mazza az elmerüléstől. Miklós ur magára vette az 

övet, belépett a vizbe és a körülállók nagy bámula-

téra - nyakig belemerült. Aztán nagy kepeczke-

lődve tovább mozgott, a hogy a fiatal úszni tanu-

lók szoktak. Ilyen eredmény után kétséges, vajon 

az uj találmánynak veszi-e az emberiség hasznát ? 

Irodalom. 
A csongrádmegyei nagy képes naptár 

1895-re kővetkező tartalommal jelent meg: a fel-

séges uralkodóház, csillagászati és kortani jellegzé • 

sek, az év hónapjai, katholikus, protestáns, görög 

és izrael ta naptárral, naponta kijegyezve, nap- és 

holdkelte és nyugta holdfényváltózás s időjárás a 

100 éves naptár szerint. Vednay Andor főispán jól 

sikerült arczképe és székfoglalója, — a megye és 

Szentes város tiszti czimtára, jövendőmondó, egy 

év története az elmúlt év eseményeinek sikerült 

illustrálásával. — Kossuth temetése, ,A csinált 

koporsó* regény folytatása. ,A fojtás* történet a 

Ráday világból. ,A fiu akasztófája* elbeszélés, .Ka-

tonaélet egy rezervista életéből, „Az örökhagyó 

aszony" elbeszélés, népdalok, Pósa Lajostól, tréfa 

és élezek. 'Országos vásárok pontos jegyzéke, s hir-

detések. — Ezen változatos tartalommal a naptárt 

t. előfizetőink kedvezményes áron 26 krajezárért 

kaphatják S t a r k N á n d o r könyvkereskedésében. 
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Vasút i mene t r e nd . 

SZENTESI LAP. 

Sváb Sándor ur 
Fábián-Sebestyéni gazdaságában 10 magkanj 

tiszta Balázs-tiázi faj, továbbá egy félvér, 

Furiosó 7 éves magcsődőr van eladó, a venni | 

szándékozók Hegedűs Iván intéző urnái aj 

helyszínén bármikor értekezhetnek. 

Budapest—Szentes. 

Budapstről indul 8 óra 25 perc röggel, 1 <Srt 55 perez 
délután, 9 óra 15 p. este ás 10 órakor éjjel. 

Szolnokra érkezil 11 óra ii perc delelótt, 3 óra 53 perc-
délután, 11 óra 12 p. éj. 1 óra 07 perez éjjel. 

Szölnokról indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 35 per« 
délután, 3 óra 55 perc éjjel. 

Szentesre erkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 
este, 8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

Szentesről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 ó 37 perrca d. e 
Ö óra 20 perc este. 

Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 18 perc d. u 
10 óra 1 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 15 perc d. e 4 óra 18 perc. d. u 
f ora ¿9 perez éjjel. 5 óra 23 p. reggel 

Budapestre erkezik 1 ora 20 pere d. u. 7 ora 35 perc éjjel 
7 órakor reggel. 

Szentes—h.-m.-vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vábái hel j . 

Szentesről indul 4 óra 50 perez éjjel, 8 óra 45 perez 
reggel, 5 óra 15 perez délután. 

H.-M.-Vásárhelyre erke .ik Ö óra 10 perc reggel, 10 óra 
37 perez délelőtt, 7 ora 08 perez ejjel. 

H.-M.-Vásárheiy—Szeme*. 
H.-M.- Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 

10 perez délután, 8 ora 10 perez ejjel. 
Sentesre érkezik 9 óra 30 perez delelőtt, t< óra 00 perez 

délután zés 10 orakor éjjel. 

H.-M.-Vasárhely - szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely —- Szegeü. 

H.-M..-Vásárhelyről indul 7 óra 04 pere reggel, 4 óra 
03 perc délután, 9 óra 20 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 8 ora 00 perc reggel, 4 óra 38 pere 
délután, 10 óra 20 pere éjjel. 

Szeged -H.-M.-Vásárhely. 

Szegedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 30 pere delelótt 
6 óra 40 perc este. 

H.-M.-Vásárhelyre erkezik 4 óra 47 pere reggel, 11 óra 
05 perc délelőtt, 7 ora 50 perc este. 
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J K P I L E P ^ I A 
visszaesés nélkül gyógyítható. Ezer eset 

bizonyítja a tudománynak csodaszerü 

eredményét. 

Bélyeg beküldése mellett k i m e -

r í t ő v á l a s z t , á d : 
„Office Sanitas", Paris 

30. Faubourg Montmartre. 

222.—kgy. 1894. 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a közönség, hogy a f. 18D4-ik 

évben legtöbb adót üzetók közül az 1895. 

évre összeállított városi vinlis képviselők név-

jegyzéke a f. évi u o v e m D e r hó 6-ik nap-

jától kezdve 10-ik napjaig terjedő 5 napon 

át a varmegyeháznál lévő városi tanácste-

remben közszemlére lesz kitéve; melyet bárki 

is megtekinthet; s a kiknek a névjegyzék 

ellen netán kifogásuk lenne, a mondott idő 

alatt, hivatalos orak idején felszólamlásukat 

a bizottság előtt megtehetik. 

Szentesen, 1894. évi november 3-án. 

3—3 B U J L U Á N LAJOS, 
polgármester. 

{¿özuialoin eladás. 
Egyik szomszédos községben egy j ó f o r -

galmú gőzmalom, mely hold föl-

dön 2 épületből áll, 3 pár kővel, 2 szitá-

val, 1 rostával, és 2 triőrrel van fölszerelve 

— szabad kézből, előnyös felté-
telek mellett eladó és azonnal 
átvehető. Bővebb útbaigazítást ad a „Szen-

tesi Lap" kiadóhivatala. 

Borárverés. 
Saját termésű borok Árad-

ni egyében, Atzél Péter ur niagya-
rádi pinczéjében raktározott 1880. 

,ur. LieDer lanar .üeyerus.iu l u x t j * . , 11892-iki mintegy 
Csak a kereszt es horg. ved jegy gyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Pragában orvosi 500 hektoliter magyaradi 
és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ezen Q ]<• Á o p e p m p o p foVl£>r* 
szer réffi idő óta. ismeretes mint ideirerőatö szer, ^ ö Z L Ü i l U b C b U l i l U g U I U I 1 U I 

borok, 
valamint mintegy 

500 hektoliter burgundi 
vörös borok 

kisebb-nagyobb űrméretű hordókkal vagy 

anélkül fognak íoiyó évi november 
lD-én a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 

mellett eladatni. 

Muszkai állomáson kocsikról és az ár-

verés színhelyén vevők ellátásáról gondos-

kodva van. 

2 4 A pineze-kezelőség. 

¡BgsSi 

Tinct. nervi tonica 
(Dr. LieDer tanar iüeyerusito Elixirje.y 

szer regi íüó óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
különösen gyengesegeknél, telelem érzet, szívdobogás, 
hattajas, szédülés, rossz emesztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveg 
ára li/a, 3—5 Mark. 

¿ryoinorlajoísokiiak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-tele gyomorcsepp. Egy 
üveg ara 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essenz 
által. Minden allapotban biztos eredményért felelős-
seget vallatunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg ott is hasznai, a hol nunden remenyt 
eladtak, (i)ogyulashoz elég 1—2 üveg ara 5 Mark. 

á— 40 K ö z p o n t i t ő-ü z 1 e t : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

r ^ 

SZAMUK, JEGTZEEEK | 
ES 

TUDÓSI TOLLVELEK. 
1ZLESES 

MEGHÍVOK 
ES 

TANCZRENDEK. 
D I V A T O S 

ELJEGYZÉSI £S ESKETÉS1 
KÁRTYÁK. 

ÉTLAPOK, 
KÖZSÉGI ES YÁROSI 

HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

Á R J E G Y Z E K E K , 
CZ1M- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

MINDENNEMŰ ÉS SZ1NU 

f A L Ü A G A b Z u k 
ÉS DÍSZES KIVITELŰ 

GYÁSZLAPOK. 

K Ö N Y V N Y O M D A, 
KÖNYV-ES HlRLAPKIADÓHIVATAL. 

HuMzomié^y ev óta fennál ló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 

megfelelő betűkkel és gyorssajtóval felszerelt 

melyben minden e szakmába vágó munkák a 

legjutányosabb áron, csinos kivitelben gyorsan 

és pontosan készittetnek el, ajánlom a n. é. 

közönség szives pártfogásába. 

TISZTELETTEL : 

SIMA TEPEÍIC2. 

„SZENTESI LAP " 
czimű, hetenként háromszor megjelenő poli-

tikai lap kiadó-hivatala. 

TÁBLÁS KIMUTATÁSOK 
ES TAKARÉKPÉNZTÁRI 

M É R L E G E K 

IDŐSZAKI ÉS 

F O U O i f t A T O K , 
HÍRLAPOK MÜVhK.. 

DÍSZES KIVITELŰ 

SZALAÜARANYOZASUK 

ÉS SZÁMLÁK . 

í m LÜ KERESKEDELMI 

CSLNOSAN KIÁLLÍTVA. 

M1NDLNNLMÜ 
UOTEDI ES IRODAI 
INYOiVI ÍA1VAÍMYÜK. 

MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

L t V Z L T A t m O K I 
ÉS BOltlTÉKUK 

CZÉUN YOMÁSSAL. 

Szentes, 1894, Nyomatott Sima Fereucz gyorssaj tóján. 




