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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 i 

Kurczaparti-utcza 31. S7ám, 
hova a lap szellemi részét 

közlemények előílze-
\ tfoi/pénzek és hirdetesek is 

L — küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 
O 

Szerda, deczember S. 

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. 

Kóaierkeaitó éa kUdó-tulaJdono« : 

S I M A F E R E N C Z 

Felelóx-aierkeiiztő : 

K O V A T S H A L K A N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és lapki l iordói i ik u t j án , 
kik az előtizetesi pénzeket is felvehetik. 

Városház-épités. 

(P.) A városház-épités régen vajúdó 

ügye uj stadiumba lépett; sőt talán nem 

tulozunk, ha azt mondjuk, hogy egy nagy 

lépéssel közelebb jutott a megvalósuláshoz. 

Ugyanis f. hó 4-én népes ülést tartott 

az építés ügyében javaslattételre kiküldött 

bizottság. Az ülésen Burián Lajos polgár-

mester előterjesztette, hogy megbízásához 

képest megkötötte az adásvételi szerződést a 

Jurenák házra; és a szentesi takarékpénztár 

igazgatóságával is szóbeli megaiiapodasra 

lépett a takarékpénztari épület megszerzése 

iránt. A Jureuákház vételara tudvalevőleg 

35 ezer forint; a takarékpénztár igazgató-

sága pedig az intézet épületét 85 ezer fo-

rintért hajlandó a varosnak elaüni, illetőleg 

az eladast az intézeti közgyülesnek javasolni 

\ két telek megszerzése tehát 1:20 ezer 

forintba kerülne; ami bizony első tekintetre 

tulcsigázottnak látszik. De a latszat ebben 

az esetben csakugyan nem felel meg a va-

lóságnak ; mert behatóbb vizsgalat és meg 

fontolás után kiderül, hogy itt tulajdonké 

peu olyan üzletet csinál a varos, a melynél 

elonyösebbet kívánni se lehet. 

Annak bizonyitgatására nem is kell a 

szót pazarolni, hogy a varosháza számára 

szebb alkalmasabb és megfelelőbb helyet az 

egész városban nem lehet találni, mint 

szóbanforgó két haztelek ; hozzákapcsolva 

régi városház telek egy részét is. Anynyira 

megdönthetetlen tény ez, hogy nincs Szente 

sen egy lélek se, a ki e részben a iegpará 

nyibb kételyt is táplálná. 

Mindössze a kérdés pénzügyi oldala 

támaszthatua aggodalmakat; de a polgár-

mester adatai ebben a tekintetben is élét 

veszik minden kifogásnak. 

A 120 ezer forint vételárból ugyanis 

első sorban le kell ütni azt az összeget, a 

melyet a két épület anyagából kap a város. 

Ezt az összeget minden túlzás nélkül lega-

lább 10— l á ezer forintra tehetjük. Számí-

tásba kell venni továbbá azt, hogy a régi 

városház telek egy része szabadtérnek ma-

rad ; s e telekrész értéke is bizvást tehető 

8 ezer forintra. E szerint a két telek ára a 

valóságban nem több 100 ezer forintnál. 

A takarékpénztári épület a mai állapo-

tában 4800 frt évi jövedelmet ha j t ; a mi 

100 ezer forint tőkének felel meg. Ha tehát 

az uj városháza épületében csak anynyi üz-

lethelyiséget hagy is a város, mint a meny-

nyi ma van a takaréktári épületben, pedig 

esetleg hagyhat többet is, és ha azok az üzlet-

helyiségek csak anynyi jövedelmet hoznak 

is, a mennyit rna hoznak pedig e rész-

ben emelkedésre lehet kilátásunk: akkor is 

az üzlethelyiségek bérjövedelme teljesen fe-! halogatásnak, és valahára megszűnik az a 

dezi a két telek árának tőkekamat törlesz-j szégyenteljes állapot, hogy ebben a tekinté-

tésére szükséges összeget. Tulajdonképen'lyes városban az első gazdának: a városnak 

nemcsak nem drága tehát ez a telek, hanem 

időjártával teljesen ingyenben marad a vá-

rosnak ; s igy a takarékpénztár az eladással 

nem nyereséges üzletet csinál, hanem a va 

rossal szemben elismerésre méltó előzékeny-

séget, s a közérdek javára áldozatkészséget 

tanúsít. 

¿Mindezeket tekintetbe véve, a javaslat-

tételre kiküldött bizottság egyhangú lelkese-

déssel a magaévá tette a polgármester pro-

pozicziöjat, s ajánlani fogja a közgyűlésnek, 

hogy a Jurenákházon kivül a takarékpénztar 

épületét is vegye meg a városháza czéljaira 

S minthogy közéletünk vezéríérüai mind 

benne vannak a bizottságban, előrelátható, 

hogy a javaslatot a közgyűlés elfogadja. 

Nem volt tehát hasztalanul elfecsérelve 

az idő, a mely ennek a kérdésnek a megér 

leiésére fordíttatott; mert ime sikerült meg-

találni a szó szoros értelmében legczélszerübb 

megoldási módot. Így már aztán csakugyan 

emelhet a város egy olyan monumentális köz-

épületet, mely minden igényt kielégít es sza-

zadok múlva is dicsérni fogja a mai nemze-

dék joizlését és előrelátását. 

A polgármester és a városházépitő bizott-

ság azonban nem elégedett meg azzal, hogy 

a hel) kérdését iiy szerencsésen megoldotta, 

hanem egyúttal tájékozást nyújt a közgyü-

élsnek az iránt is, mikép lehet majdan az 

é p í t k e z é s k ö l t s é g e i t a z a d ó f i z e -

t ő k m e g t e r h e l t e t é s e n é l k ü l fe-

d e z n i ? 

A telek ára — mint fentebb kimutat-

tuk nem kerül pénzbe; de egy monumen-

tális épület legalább ¿50—300 ezer forintba 

kerül; s mindenki azt hitte eddig, hogy azt 

adóemelés nélkül előteremteni nem lehet. A 

bizottság kimutatja, hogy az épitési költség 

részint a közel jövőben bizton várható meg-

takarításokból, részint a meguyitandó uj jö-

vedelmi forrásokból fedezhető 

Evenként mintegy 9—10 ezer forint 

megtakarításra van kilátásunk a gimnázium 

államosítása következtében; a mi a jövő 

évben már előreláthatólag meg lesz. 

A Kurczamederben létesítendő halastó évi 

jövedelme vérmes számítás nélkül 3000 frtra 

tehető. A csordajárási földek hasznosításából 

is lehet várni néhány ezer forint jövedelem 

szaporulatot. Tehát részint megtakarításból, 

részint uj bevételekből legkevesebb 15 ezer 

forint áll a város rendelkezésére, a mely egy 

300 ezer forintos kölcsön annuitására elég. 

Ily kedvező kilátások mellett aggodalom 

nélkül belemehet a közgyűlés az építkezésbe. 

S reméljük is, hogy most már vége lesz a 

nincs otthona. 

Országgyűlés. 
Á szombati ülesben Ugrón Gábor a napirend 

előtt, a házszabályokra hivatkozva, az elnökhöz 
azon kérdést intéze, hogy mi az oka annak, hogy a 
több mint masfel hónap óta átküldött ket egyház-
politikái törvényt a főrendiház nem tárgyalja Y 

A kérdés teljesen jogosult volt. Ugrón kifejté, 
hogy a Haz alkotmányos targyalás es szíves hozzá-
járulás vegett több mint hat hete küldötte at a a-
vaslatokat, azóta haliunk mindenféle hűeket, intri-
gális dolgokat, mindezek a ket haz közötti viszonyt 
csak kompromittálják, kérdi az elnököt, kik, vagy 
mik tolakodnak a ket haz közé, hogy a tanacskozas 
természetes rendjét megzavarjak ? 

Az elnök felelte, hogy ö nyomban átküldőtte 
a javaslatokat, nála késedelem nem történt. Ezt he-
lyesen mondta az elnök; de mar azt, hogy akar ő, 
akár más kutassa a késedelem okait, arra joga 
nincs, — nem helyesen mondotta, mert az elnöknek 
kötelessége a Háznak átküldő hatarozatat is nyil-
vántartani saz esetleges akadaly okról jelentést is tenni. 

A jelenlevő Szilágyi Dezső miniszter nem vi-
selhette el Ugrón kérdesének czelzatossagat, s mi-
után most a Haz nyakig úszott a vígszínház örö-
meiben, ugy gondolta, hogy vigszinházi ötletekkel es 
derültseggel törje le Ugrón kivancsisaganak gombos-
tűhegyét. »Bizonyosan türelmetlenül varja Ugrón 
— mondá, vigszinházi arczczal fordulva feléje — 
hogy a főrendiház mielőbb megszavazza a javasla-
tokat.* Azután saját partja fele fordulva, mely meg 
most is kaczagott az ötlet felett, magyarazta, hogy 
mar letárgyalta a íőrendiházi bizottság, s majd napi-
rendre tűzik ; máskor is vart mar Ugrón 5—6 hétig 
s nem gyanakodott ugy, mint most. 

Ha már vigszinházi derültseget kellett kelteni, 
ebben Ugrón sem volt rest, s nyomban megmagya-
razta, miért oly türelmetlen. Mert nem szereti elő-
ször, hogy a javaslatok oly sokáig tartassanak sira-
lomházban ; másodszor arra sincs oly kegyetlen ke-
délye, hogy egy haldokló kabinet felett sokáig foly-
jon a tanacskozas, hogy miként temettessék el. Fal-
rengető kaczagas tőrt ki Ugrón szavai felett, melye-
ket hasztalan erőlködött Szilágyi ujabb észgimnazti-
kai légugrasokkal ellensúlyozni, a nevetés özönét, 
mely maga is öl elharitani mar nem tudta, s kapta 
magat, dramai pózéba helyezkedve, most mar nem 
vig, hanem bus szinhazi pathosszal kiáltott lei: 
hogv ők elbukhatnak, de az eszmet többe sírba nem 
tehetik! 

Ezután következett a napirend a vigszinház köl-
csönéről meg pedig a reszletes targyalas. 

Azt hittek a kormánypárton, hogy az ellenzék 
a Berzeviczy kezebe adott horgon mar fennakadt s 
készen van a megsütésre, s elfogadja azon indítvá-
nyát, hogy a vígszínházban, belügyminiszteri enge-
délylyel csakis 50 nem magyar nyelvű eiöadas tar-
tathatik. 

Az első szakasz végére illesztendő ezen indit-
vány megtétele után, Makkfalvay fejtegette, hogy 
ilyesmiről mar szó volt a közigazgatási bizottságban 
is, de ott a kormány ellenezte s most mégis ő nyúj-
tatja be. 

Utána Szederkényi Nándor arra k^ri a Hazat, 
hogy ez indítványt, mint a magyar egyseges kultura 
megalazasanak önvallomását, ne fogadja el. Ha a 
törvényjavaslat szavai, ily kapitulácziot tartalmazó 
feltételekkel nem er ntetnek, a jóakarat jövőben is 
megmentheti a magyar géniuszt, míg így kapitulálni 
kénytelen az idegen múzsa előtt, mely ekkepen ho-
nossági jogot nyer. 

Szederkényi szavai nagy megdöbbenést keltet-
tek a Házban, mintha mindenki csak most kezdene 
ébredni s gondolkodni, hogy mit is jelent Berzevi-
czy indítványa. 

Egymásután keltek most fel Bartók, Hárman 
Ottó, Madarász, hogy az indítvány valódi erielmet 
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mérlegeljék, s veszélyességét feltárják, Madarász Jó-(tet rögtön! hangzott a felkiáltás. A nemzetiségi kon • 
zsef kéressel fordul a többség felé, hogy vonja visz- gresszusra vonatkozólag különben kijelentette Hie-
sza Berzeviczy az indítványt, maradjon az első sza-
kasz a mint van s ne csempésszük be, hogy ott ide-
gen előadásnak jog adatik, mert ennek következ-
ménye veszedelmes. 

Horánszky Nándor osztja az aggodalmat, hogy 
az indítvány csakugyan rést üt az egységes kultu-
rán, mellőzni kívánja, s maga részéről egy ezt pótló 
indítványt tesz, hogy a vígszínház alapszabalya a 
belügyminiszterhez terjesztendő, £ ugy hagyandó 
helyben, ha abban a magyar jelleg biztosítva van. 

Ugrón Gábor feleleveníti Deák Ferencz idejé 
ben a Ház által hozott azon elvi határozatot, hogy 
állami segély csak a magyar kultura előmozdítására 
adható. Ha most a Ház nyílt törvényben mondja 
ki, hogy 50 nem magyar nyelvű előadás lehet a 
vígszínházban, ez elv is megsemmisült. 

Majd Fenyvessy Ferencz próbálkozott Berze-
viczy védelmére indokot keresni, de azt nem talál-
van, személyeskedett, a mit azutáii markostól szórt 
rá vissza az ellenzek. 

Yrajay és Sima Ferencz részben személyes meg-
támadta tás czimén czirogattak meg Fenyvessyt, a 
mit azonban ő nem köszönt meg. Sima még a több-
ségnek vágta arczába, ho y a magyar igaz hazti 
sagnak nem áll színvonalán. 

Polónyi rövid megjegyzései után a miniszter 
szavaira, Helfy Ignácz előre bucsátva, hogy ő csak 
nem ellensége az idegen nyelvnek s idegen kultúrá-
nak, sem Berzeviczy, sem lloranszky inditvanyá, 
nem fogadja el. Ezzel az ellenzék részéről a hazafi-
sag magas színvonalán tartott vita befejeztetvént 
Berzeviczy es Hieronymi hozzászólása után, a sza-
vazás megtörtént s Berzeviczy indítványa elfogad-
tatott. A többi szakaszok is, az ellenzék zajos nem 
fogadjuk ei felkialtasai közepette, megszavaztattak 

Út perez után következett a földmivelési tárcza 
tárgyalása. 

Gajary előadó rövid bevezetése után Festetich 
Andor miniszter állott lel s mondotta el programmját. 

Szegényes programúinak gyarló elbeszélése A 
Ház inkább részvéttel, mint érdekeltséggel hallgatta 
a költségvetési tételek ismertetését és néhány ud-
varias megemlékezését gróf Bethlen elödjeről. Csak 
egy helyen keltett nagyobb tigyelmet midőn azt 
emlegete, hogy a szőlő-kultura tejlesztesére nagyobb 
erővel készül fellépni. 

Ezután következett Szilágyi miniszter válasza 
Polónyinak a szliácsi fürdő tárgyában és Pázmándy 
interpellácziója a nov. ¿8-iki román népgyűlés tar-
gyaban. Szilagyi megnyugtató valaszát Polónyi tu-
domásul vette. 

Pázmándy a nov. 28-iki szebeni gyüles magyar 
nemzetellenes részleteit ismerteti, melyet a világon 
sehol nem tűrnének meg, azokrol felvilágosítást ker 
hogy mit szándékozik a kormány ezzel a mozgalom-
mal szemben tenni. Figyelmébe ajanlja a kormány 
nak a szebeni határozat egy pontját a nemzetiségi 
kongresszus összehívásáról. 

Hieronymi annyit válaszolt, hogy a hivatalos 
jelentést meg nem kapta meg s igy telvilágositást 
nem adhat. Az ellenzék részén nagy ielhaborodast 
keltett e nyilatkozat. De megtudta a debreczeni ese-

ronymi, hogy azt nem fogja megengedni. 
A deczember 3 iki ülésben nagy esemény tör-

tént : a ház leszavazta a kormányt ; a harmadszori 
olvasásnál elvetvén a vigszinház segélyezéséről szóló 
javaslatot. 

A kormánypart már az ülés megnyitása előtt 
zavarodva észlelte, hogy a baloldali folyosók eléggé 
élénkek, zavara nőttön-nőtt, midőn hivei sehogysem 
érkeztek, holott az óra már féltizenegy felé közele-
dett. Az ellenzék nyugtalankodni kezdett, hogy hol 
az elnök, miért neui nyitja meg az ülést. Tovább 
húzni a dolgot nem lehetett, az elnök végre is kény 
telen beülni a pulpitnsába és megnyitni az ülést. 
Akkor már tisztán látják a jobboldalon, hogy szá-
muk csak felényi, mint az ellenzéké. Wekerle sá-
padtan néz körül, s híveivel tanácskozik a teendők 
ről. A tanács kész: be kell adni áO aláírással, hogy 
a szavazás holnapra halasztassék. Azonban gazda 
és házszabálynélküli számadás volt ez 

Mig ez történt, a jegyzőkönyv felolvastatott. 
A jegyző ez alatt előli ől hátulra és hátulról előre 
háromszor is elolvashatta a jegyzőkönyvet. Ezalatt 
elkészült a szavazas elhalasztasát kívánó ív és az 
elnök lassú, vontatott hangon, hitelesité a jegyző 
könyvet s jelenté a következőket: 

— Most, jön a napirend. „A kérdés az volna 
— igy folytatja — hogy a vígszínházt törvény sza-
vazásra harmadszor felöl vastassek. 

Zugó vihar tört ki a »volna" szóra. Tessék 
megrendelni a harmadszori olvasast! hangzott m n-
den felől. 

De az elnök ekként folytatja tovább : 
— Husz kepviselő azt kén, hogy holnapra té-

tessék át a szavazás. 
A zugó vihar megujult erre. Ez nem lehet ! 

Követeljük a napirendet! hangzott fel. 
Olay Lajos, utána Beőt .y Ákos felolvassák a 

házszabályt, mely csak a tanácskozás után hozandó 
határozat áttételét engedi meg, de nem a napirend 
áttételét. Teljesítse az elnök hazszabályszerű köte-
lességét ! zúgott az ellenzéki padokrol. Madarász 
szintén oda kialtja az elnökhöz: Teljesítse köteles-
seget s ez a követeles orkánszerüen viszhangzik a 
Házban. 

A kormánypárt erre meggondolta magát, de 
különben is csak időnyerés végett csinalta a jelene-
tet. Visszavonták tehát az áttételi kérést, hanem ez 
alatt aláirtak a névszerinti szavazást kérő ivet, be-
adták, az elnök elrendelte a névszerinti szavazast. 
Az ilyenkor szokásos öt perez beillett jó tíz perc-
nek, s következett a névszerinti szavazas az N. betűn. 

A szavazás lázas izgatottsággal folyt, szemmel 
láthatóan is világos volt az ellenzek többségé. — 
A kormánypárt érdeke volt tehát húzni a szavazást, 
hogy az alatt, a szélrózsa minden irányába nekilót-
tatott küidönezők összetoborozzák a többséget. 

Az ellenzék többsége az N betűn kezdve a Z 
betűig tizenötre emelkedett Az A betü'ől a 11 be-
tűig már leszállott kettőre. A H betűből kijött ti-
zeukét többség, ez a legjobb betű. Ettől kezdve is-
mét kezdett leszállani, s ingadozott, de az ellenzek 
többsége végig megmaradt, s a névsor első olvasá-
sanak befejezésekor hét volt. A második olvasásra 
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Bűvös kötő. 

— Elbeszélés. — 

Irta: K o vács Á . 

(Folytatás.) 

Ez a nap nevenapja volt. 
Minden évben megtartotta s mégha beteg volt 

is, megtenttetett, bevitette agyát a mulatok köze 
ott nézte őket. 

Most is megtartotta. 
Nagyban folytak előtte való nap a készülődé-

sek, hogy minél nagyobb ünnepseggel és lakomavaI 
fogadhassak a vendegeket, akik közöl azonban egy 
sem volt meghiva, de azért még sem jöttek meghí-
vás nélkül, mert tudták, hogy Lakos uram másnap 
mindig elszokott menni azokhoz, akik nem látogat-
tak őt meg s rendesen összeveszett velük Ezeket 
aztau ugy békítette ki, hogy a maradékot elküldözte 
hozzájuk. 

Sok vendégre számítottak, de leginkább Csom-
bor Laczira, kit igen ki akart tüntetni Lakos uram 
az által, hogy jobbjara akarta ültetni 

De Csombor Laczi, bármeddig várták is, nem 
mutatkozott. Olyan nagyon szerettek volna pedig őt 
is üdvözölhetni a több. vendégek között, különösen 
Kata, aki este felé minduntalan a kapuba szalad 
galt, onnan pedig a szobaba, nézte, hany ora s szá 
mitotta a perczeket, hogy mikor jön mar Laczi ? 

i * ™ k o r fcment a kapuba, mindig mást 
látott betérni hozzájuk, nem Laczit. Nagyon nyui/ 
talan volt miatta, s kérdezte önmagától, vájjon el 
jön-e, vájjon eltogadja-e meghívásukat ? igen me* 
hivasukat! Hiszen Laczit meg azzal is kitüntették 

Katának csakúgy járt a keble, pihegett a sok 
ki-kiszaladozastol, aztan meg a kétség es a bizonj* 
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megérkeztek Jókai, Gajáry, Lukács miniszter s még 
négyen. Ez már lebillentette a mérleget, de ellen-

zékiek is jöttek, s felváltva ment, ugy hogy már 
csak egyetlen volt a többség, mikor még jött egy 
ellenzéki szavazat, lett igy kettő, 98 nem, % igen-
nel szemben. 

Gróf Csáky Albin most jelen meg először mint 
képviselő s tüntetően éljenezték beléptekor a jobb-
oldalon. A szavazáskor azonban a megütközés, gú-
nyos felkiáltások kisérték i g e n szavazatát. A sza-
vazás szokatlanul nyújtva ment a jegyző minden 
név kimondása után hosszú pauzákat tartott. Az 
ellenzék türelmetlenséggel nézte e kinos vonszolasát 
a szavazásnak. 

Midőn az elnök kihirdeté a többséget, hogy a 
javaslat elvettetik, óriási éljenzés és taps hangzott 
fel az ellenséken. 

öt pereznyi szünet után következett a föld-
művelési tárcza tárgyalása. 

Az első szónok, Mülek Lajos, a lefolyt szava-
zás izgalmai által felkavart és még folyton zugó 
zsivajban hullámzó ház figyelmét csak hamar le-
kötötte, jól átgondolt s tárgyaval behatóan foglal-
kozó beszédével. Kiterjedt a gazdasági valsag min-
den tüneményeire, felsorolta a szükseges teendőket 
is. Reámutatott a kormányzat hibás politikai ira-
nyaira, a kereskedelmi szerződésekre, melyek fokoz-
zák a bajt. Majd a telepítés kérdését magyarázta. 
Az ország északi részében beőzönlese az Oroszor-
szágból kiszorított lengyel zsidóságnak, s annak nyo-
mán az amerikai kivándorlási beteges állapot. Mint 
az Alföld ismerője szólott az alföldi munkaskerdéshez. 

A miniszter ne álnevekkel járjon ott, hanem 
látható intézményekkel. A magyar nép a földet meg-
tartani akarja, s ezért küzd kétségbeesetten. Nagy 
figyelemmel hallgatott beszédet zajos eljenzessel tün-
tette ki az ellenzék. 

Utána a kormánypárt nemzetgazdasza Szu-
nyogh Szabolcs beszélt. Sok szép eszmét is han-
goztatott, csak az a kár, hogy partja nem realizálja. 

A nemzeti part részéről Makfaivay Géza be-
szelt, a baloldal nagy figyelemmel hallgatta, s a 
válság okait uj világításban igyekezett feltüntetni. 
Beszéde pártján zajos tetszést aratott. 

Vasúti szerencsétlenség. 
— Vonatösszeütközés Szeged és Vasárhely között. — 

A szombaton reggel fél négy órakor Szeged-

ről Nagyvárad felé induló személyvonat, elindulasa 

után egy fél órával, amint a vásárhelyi népkert-

állomásnál kifelé haladt, az utana futó mozdony 

vezetőjének vigyázatlansága következtében szeren-

csétlenül járt, és csak a véletlennek köszönhető, 

hogy a katasztrófának mely bekövetkezett, egyetlen 

emberélet sem esett áldozatul. 

Még nincs megállapítva, hogy a vigyázatlan 

mozdonyvezető ittas állapotban ült-e a mozdonyra, 

avagy egyéb okok miatt nyomta el az álom fontos 

szolgálatában, de az a szemtanuk állítása szerint 

már is kétségtelen, hogy a mozdonyvezető a kataszt-

rófa pillanatában ébredt föl álmából. 

talansag is felizgatta, s mikor már nyolez óra is 
elmúlt es Laczi még sem jött, szerette volna h í 
édesapja átküldött volna Lacziért. De azért nem 
merte erre kérni apját, pedig lett volna rá alkalom 
mert az is sűrűn kerdezgette: „Itt-e már Laczi?" 
- Hanem csak várt türelmesen, mitsem törődve 
vendégeivel. Pedig azok nagyon szerették volna őt 
látni, de ó meg jobban szerette volna látni Csőm-
bor Laczit. ÜU1 

De az nem jött, Kata meg nem mert érte 
küldeni, nagyon felt, hogy kitalálna tudódni és őt 
ismét azzal a bűnnel vádolnák, amivel régebben 

n u l v a t o b í á t 1 : 6 ^ ^ ^ ^ t Ö r t k Í f é I™o-

én an^ira6 szeretem ő T " 0 6 0 1 

Pedig hat Laczi is szerette őt nagyon. És sze-
retett volna elmenni is Lakosékhoz, de nem tudof 
valami visszatartotta. Vagy talán csak a k ö S S 
akarta visszaadni Hadd szenvedjen meg Kata 
ahogy megszenvedett ő. - Es nem ment el 

Pedig hát egész éjjel nem tudott aludni 
lolyton gondolkozott es maga sem tudta L ™ ' 
s lolyton hánykolódott párnái közt. A l f ^ á S ^ o ^ v 
megviradjon es mikor megviradt, a n é l k f , T ' ü o g y 

perezre is lehunyta volna %zemeit h o z z i f o S 
gozni. Olyan jól esett neki és mégis ? S £ Í S í ° ' 

Tercsi azzal fogadta : 

~ ?. ahnn á tÍ t t L o n V a n m á r L a k ° s Kata? 

inegváltozoü ! ^ 68 ^ ÍS k é P * > H menynyire 

— Megszépült ? 
- Annyiban igen, hogy sokkal pirosabb 

az 

arcza, mint volt. — Hanem nem ugy értem én azt 
a megváltozást. 

— Hat hogy ? 
Tercsi, haragszol-e reám, ha megmondom P 
— Dehogy ! Inkább örülök neki, hogy annyira 

megváltozott — irantad s olyan baratsagosan foga-
dott téged tegnap — szólt hamisan mosolyogva 
Tercsi Laczihoz, aki el nem tudta képzelni honnan 
találta ki Tercsi a vaiót. — Pedig hat nem kellett 
kitalálnia, mert magától Katatói tudta meg. 

U K k - N o csodálkozol rajta, pedig hát in-
kább azon csudalkozzai, hogy én teged most jól ösz-
sze nem szidlak és jói el nem botozlak 

— Ohm, édes lelkem - szólt moso'yogva 
Laczi — tan csak nem érdemlem meg ? 

— De nagyon is! - Hát hogy tudtad azt az 
ostobasagot megtenni, hogy el nem mentél Lako-
sékhoz. — Mert tudom, hogy nem voltál ott 

— Ugyan honnan ? Tan csak nem voltál ott ? 

, -i* r D t í 1 8 N a g y o n v á r t u n k téged, de 
különösen a Kata, aki majd nem tudott hova lenni 
mikor te nem jöttél. No hiszen majd kapsz te az 
öreg Lakostól! v ^ 

— Hogy kerültél te Lakosékhoz! 
— A Kata hívott meg! Tegnap itt volt, meg-

látogatott, el mesei te, hogy m e n t a nagynéniéhez s 
hogyan engesztelte ki az apját, még azt is megval-
lotta mennyire szeret teged, te meg rá sem nézel » 
— Pedig tudom, hogy szereted. 

— Hát most már mit csináljak ? 

Ugy-e most már én tőlem kérsz tanácsot 
most j ó vagyok én is ? - Menj azonnal Lakos 
uramhoz mulatni! Mond, hogy J

egész ^ 
fogad, vagy hazudj valamit, hogy kimentbe d magad, 
- s aztan mosolyogj Katara, mert én sem csókol, 
lak ám akkor meg többet. 1 c s 0* o i 

(Folyt, köv.) 
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A mozdony, melyet Tóth mozdonyvezető ve-

zetett, azért futott a vonat után mert indulás előtt 

jelezték Csabáról, hogy ott mozdonyra lesz szűkség. 

Tóthon kivül négy munkás, vasúti fékezők ültek 

a gépen. 

A vásárhelyi népkert-állomásig teljesen rend-

ben jutott el a vonat.mikor azonban innen elindultak, 

a hátul futó mozdony utolérte a vonatot, ebbe bele-

ütközött, és a hátulsó két kokcsit teljesen összezúzta. 

E kocsik egyikében és pedig az utóisóban ült 

egy vásárhelyi ember, akinek a menetjegye csak a 

népkertig volt érvényes. Ezen egy utas miatt kellett 

a vonatnak megállni a népkertnél és mivel a sze-

mélyvonat kalauza látta, hogy inögötük a mozdony 

szokatlan gyorsasággal közeledik, nem is akarta 

megállitani a személyvonatot, hanem a népkerti 

utast lasitott menetközben, hogy ugy mondjuk, le-

dobta a vonatról. Néhány perczel később történt a 

katasztrófa, mely ezt az utast összezúzza, ha a vo-

naton éri. 

Az összetört kocsik után következő harmadik első 

osztályú kupéban egy debreczeni epitesz-vallalkozó 

ült, akinek Békés-Gyulán van valami nagyobb vál-

lalata. A szerencsétlen ember Gyulára indult, szom-

baton este akarta kifizetni a vállalatnal dolgozó 

munkásait, kik mintegy 500-an vártak a hetibéröket. 

Ez a kupé is megrongálódott, s a vallalkozó 

fején, karjan és laban szenvedett erős zuzódasokat. 

Közvetlenül az első osztályú kocsi mellé egy 

második osztályú kocsi volt csatolva. Ebben Repas 

Péter szegedi vagyonos polgár feküdt, aki a vonat-

összeütközés következteben Iában szenvedett érzé-

keny zuzodasokat. 

Ezen kocsikon kivül még ket kocsit rongált 

meg a mozdony jelentéktelenül. Szerencsére ezek a 

kocsik üresek voltak, nem ült bennük senki. 

A debreczeni vallalkozó és Répás Péter is az 

üléseken fekve aludtak s ezen helyzetüknek köszön-

hetik csodás menekülésüket. 

A szunnyadó mozdonyvezető szenvedett még 

jelentekeny sérülést, a lábát erte zúzódás. 

Az összeütközés pillanatában irtózatos rázkód-

tatast szenvedett a vonat, és a többnyire alvo uta-

sokat leírhatatlan rémület fogta el. 

Perczekig tartott, mig a feket-vesztett mozdo-

nyokat meglehetett zabolázni, és a vonatról leug-

rálok elé megrázó látvány tárult. 

Az első ket kocsi forgácsokra daraboltan fe-

küdt a töltés mentén, és a megrokkant második 

két kocsibol hallatszott a két sebesült utas velőt-

rázó kétségbeesett kiáltozása. 

Répás Pétert és a debreczeni vállalkozót, aki-

nek sebeiből patakzott a ver, csakhamar kiemeltek 

szorult helyzeteikből, és egy sértetlenül maradt vasúti 

kocsiban adtak nekik helyet. 

Rövid idő alatt előkerült Vásárhelyről néhány 

orvos, és ezek foglalkoztak a sebek bekötözesével. 

Konstataltak egyszersmind, hogy a debreczeni vál-

lalkozó sebei nagyon súlyosak, de nem életvesze-

lyesek ; Repas Péter sebe mar nem annyira súlyos, 

de jelentekteiennek nem mondható. 

Mindkét sebesült eszméleténél maradt, és a 

debreczeni vallalkozó intezkedett, hogy a munkások 

pénzét távirati utón küldjek Gyulára. Répás Petert 

a legközelebb indult vonattal hazasszállitottak Sze-

gedre és lakasan dr. Zapory Nándor orvos gyógy-

kezelése alatt van. 

A katasztrófa szinhelyéu valóságos népván-

dorlás van, a vásárhelyiek huszonhét év óta nem 

láttak vasúti szerencsétlenséget. 

A bajt okozó mozdony, mélyen a földbe fú-

ródott és amennyi munkás csak mellé fert dolgozott 

a vonat szabaddá tételén. g z jy 

— Tárgysorozat Csongrádvármegye törvény-
hatósági bizottságának Szentesen, 1894. evi deczem-
ber hó 11 én, delelőtt 10 órakor s folytatva tar-
tandó rendes közgyűlésén felveendő ügyekről. Alis-
páni évnegyedes jelentés. A közig, bizottságból a 
f. év végével kilépő tagok helyeinek választas utján 
való betöltése. Az igazoló választmány újraalakítása. 
Községi számadások megvizsgálásánál közreműködő 
elnökök megválasztása. A várm. lóavató bizottság 
megalakítása. Dohánybeváltáshoz polgári biztosok 
kiküldése. Az állandó biráló választmány jelentése 
az 1895. évre érvenyes legtöbb adót fizető bizott-
sági tagok névjegyzékének egybeállításáról. Az idő-
kőzileg elhalt törvhat. bizottsági tagok helyeinek 
választás utján való betöltése czéljából szükséges 
intézkedések elrendelése. A m. kir. belügyminiszté-

SZENTESI LAP. 

r um rendelete a vármegye 1895. évi költségelőirány-
zatának jóváhagyása tárgyában. A m. kir. belügy-
minisztérium rendelete Szentes város képviselőtes-
tülete által a Kovács Pál volt városi h. számvevő 
által kezelt, de a városi közpénztárba el nem szá-
molt 2356 frt 38 krnyi helypénz tekintetében egyes 
városi tisztviselőkkel szemben megállapított vagyoni 
felelősség érvényesítésének mellőzese tárgyában ho-
zott 77/894. sz. határozat felülvizsgálása iránt. A m. 
kir. belügyminisztérium rendelete a Klauzál Gábor 
arczképenek lelestése tárgyaban hozott törvhat. bi-
zottsági határozat jóváhagyasa ir&nt. A m. kir. belügy-
minisztérium rendelete a várm. közig, árva és gyám-
hat. kiadások fedezésere szolgáló állami javadalma-
zás felemelése tárgyaban. A m. kir. belügyminiszté-
rium rendelete a varmegyei ebtartási szab. rendelet 
módositasa tárgyában. A keresk. m. k r. miniszter 
rendelete Raisz Ernő kir. mérnöknek áthelyezése 
targyában. Csemegi Antal jarasi volt szolgabírónak 
végkielégítés iránti kérelme. Dr. Beck volt jarasi 
orvos özvegyének nyugdíjazás iránti kérvénye. Az 
ezredeves országos kiállítási bizottság elnökenek fel-
hivasa a néprajzi kiallitásban elhelyezendő népvise-
leti typusoknak készíttetése iránt. A várni, államé-
pitészi hivatal javaslata az ezredéves országos kiál-
lításon létesítendő magyar haz epitése targyaban. 
Alispáni előterjesztés a varmegyei monographia ügye-
ben. A vármegye alispanjanak előterjesztése közigaz-
gatási könyvtár létesitese targyaban. A várm ar-
vaszék előterjesztése az árvaszéki kiadói állas java 
dalmanak fedezese tárgyaban. A Kölcsey-egyesület 
megkeresése Pusztaszer község és a pusztaszeri apat-
sag helyreállítása iránt. A szentes-hmvásárhelyi va-
súti érdekeltseg végrehajtó bizottságának 79/894. sz. 
határozata. Babós Sándor és társai szentesi lakosok 
indítványa a ¿0 es 10 literes gabona ürmerők he-
lyett 30 literes ürmérók használatba vételének ki-
eszközlése iránt. Alispáni előterjesztés a szegvari 
epreskert haszonbérbe-adasa targyaban. Csúcs János 
és társai szentesi lakosoknak felebbezése Szentes vá-
ros képviselőtestületének Krisztiáni István főgimná-
ziumi tanár véglegesítése ügyében hozott 189/894. 
sz. határozata ellen. Szentes város képviselőtestüle-
tének a városi rendőrség szervezése és szolgálati 
utasításának megállapítása tárgyában 177/894. sz. a. 
hozott határozata és az ellen Aradi Kálmán rendőr-
főkapitánynak törvényes határidőben benyújtott feleb-
bezese. Csongrád község képviselőtestületének hatá-
rozata a községi szervezési szabályrendelet módosi-
tasa targyában. Csougrad község képviselőtestületé-
nek 286. sz. határozata a 321/kgy. 1887. sz. várm. 
szabályrendelet megváltoztatásának érdekéből. Bi-
hari János és társai szegvári lakosoknak felebbezese 
a Szegvár községben folyó évi októb. 13-án meg-
tartott tisztújítás ellen. A varmegyei közig, bizottság 
695. sz. átirata Horgos község képviselőtestületének 
a tanítók fizetése felemelése targyaban hozott hatá-
rozatának feloldása iránt. Kistelek község képviselő-
testületének 52/894. sz. hatarozata községi ártézikut 
furatása tárgyában. Bürgés Pap Balázs és társai 
csanyi lakosoknak felebbezése a Csany községben f. 
évi október 31-én megtartott közsegjegyzői válasz-
tás ellen. Szanionkérő-szek jegyzőkönyve. Községi 
költségvetések és számadások. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Gyű lések a vármegyén . Megyei 

közgyűlés lesz f. hó 11-én. Az összesen 74 tételt 

tartalmazó tárgysorozat fontosabb pontjait lapunk 

más helyén közöljük. Folyó hó 6-án a biráló választ-

mány, 8-án pedig az állandó választmány tart ülést. 

A közigazgatási bizottság decz. 13-án tartja havi 

ülését. 

— Város i közgyűlés lesz folyó hó 6-án 

azaz csütörtökön, melynek tárgysorozata a követ-

kező : 

1. A városház építés ügyében kinevezett bizott-

ság javaslata, a szükséges telek megszerzése tár-

gyában. 

2. A városi főgymnasium építési költségeiből 

még fizetetlen ősszeg megvétele iránt támasztott ke-

reset tárgyában bizottsági javaslat. 

3. A nagy vendéglő haszonbérbe adása ügyében 

jelentés. 

4. A város utczáinak és köztereinek villany-

világítással való ellátása tárgyában ministeri hatá-

rozat és az újból megkötött villanyvilágításra vonat-

kozó szerződés jóváhagyása. 

(r#) — K i l é p ő presbi terek. Azok a ref. pres-

biterek, kiknek mandátuma a f. év végével lejár, s 

kik helyett ujak lesznek választandók — a kővet-

kezők : Kiss Zsigmond, dr. Csató Zsigmond, Mészá-

ros István. Szűcs Dániel, Nagy Ferencz, Lakos Bá-

lint, Soós Pál, Jószai Sándor, Főlvári Nagy István, 

Csúcs Antal, dr. Szánthó Lajos, Sarkadi Nagy An-

tal, Halász Szabó Dániel, Tarnóczi Mihály. 

(r.) — Visszahelyezett város i t iszviselő. 

Balogh Ferencz városi igtatót — kit tudvalevőleg 

5. oldal. 

a városi képviselő testület több rendbeli mulasztá-

sért felfüggesztett állásától — fegyelmi ügyének el-

döntéséig a belügyminiszter visszahelyezte hivatalá-

ba. Egyébként pedig pót vizsgálatot rendelt el a fe-

gyelmi ügyben. 

(r.j — Elha lasztot t cliszgyiilés. A főgim-

náziumi ifjúság f. hó 16-ra tervezett diszgyülése — 

melyről a minap tettünk említést — mint bennün-

ket értesítenek, a jövő évi febr. hó első felére ha-

lasztatott el. 

(r.) — Ferencz nap ja alkalmából f. hó 3-án 

lapunk főszerkesztőjét, Sima Ferencz országgyűlési 

képviselőt tisztelőinek és baratainak nagy tömege 

üdvözölte. Az üdvözlők között mint minden évben, 

ugy az idén is kivált a szentesi függetlenségi es 

48-as párt, melynek szerencsekivánatait 30 tagu 

küldöttség tolmacsolta. Az üdvözlő-beszédet Fíló 

Tihamér dr. tartotta, kinek csinos beszedét Kátai 

Pal János néhány, szívből fakadó meleg szóval egé-

szítette ki. Az óvácziót a megtisztelt képviselő meg-

hatottan köszönte meg, biztositvan a pártot, hogy 

közéleti és politikai tevekenységében jövőre is az 

eddig követett nyomokon halad, es hogy szerencsés-

nek érzi magát, hogy olyan derék fértiak és lelkes 

hazafiak élén állhat, a milyenek a szentesi függet-

lenségi és 48-as part tagjai. 

(r.) — Halá lozás . K. Tóth Mihály, Dorozsma 

község másodbiraja — mint mely részvéttel értesü-

lünk — nov. 25-én szélhüdésben elhalálozott. A 

megboldogult — kiben az ellenzék egyik tautorit-

hatlau hívet vesztette — az áldatlan partharczok 

aldozata lett. Politikai ellenfelei ugyanis a dorozs-

mai kepviselő testületben erős tamadást intéztek 

ellene, a min annyira felindult, hogy a közgyűlés-

ben összeroskadt, s haldokolva szállítottak lakasára, 

hol néhány óra múlva kiszenvedett. Tragikus halala 

széles körben keit mély részvétet, melyben mi is 

meghatott szívvel osztozunk, 

— Eljegyzés. Matéffy János, jóhirnévriek ör-

vendő fiatal iparos f. 1894. évi deczember hó 2-áu 

váltott jegyet Berényi Zsotikaval, Berenyi Sámuel 

iparos szép és kedves leányaval. 

(r.) — A szolgaio torkossága nagy ve 

szedelmet okozott Szabó Ferencz kisteleki kantor-

nak Folyó hó 3-án ugyanis a kantor feleségével 

együtt elment a hajnali misére, a mit a nyalánk 

szolgáló arra használt fel, hogy belopózott a vendeg-

szobaba, a hol kedvére torkoskodott a gyümölcsből 

es egy eb kellemes nyalánkságokból. Sietsegeben azon-

ban feldöntötte a petroleum-lampat, s látva hogy a 

tüi belekap a bútorokba, kitutott a szobabol. A 

tüzet aztan a szomszédok nagy nehezen eloltották, 

de a kantor bútorait nem menthettek meg az el-

égéstől. 

(r.) — Öngyi lkosság. Mészáros Lajos kis-

teleki harangozot a mult vasarnap hasztalan vartak 

a misére ; a mindig pontos egyhazti nem mutatko-

zott sehol. Vegre keresni kezdtek a toronyban is, 

de ott csak a megkurtított harangkötelet talaltak 

— árván és elhagyatva. A szerencsetlen harangozo 

ekkor mar ott függött holtan a templom padlásan, 

a hol a harangkötél levágott darabjara felakasztotta 

magát. Szomorú tettét — melynek oka teljesen is-

meretlen — neje és kis leánya siratja. 

— Nem j ó a iná t pénzével j á tszan i . 

Aligha nem keményen megadja Malkocs Farkas gon-

datlansaga arát. Az őszön ugyanis átvett Sebesi Fe-

rencznétől egy kabátot, hogy azt majd eladja és 

árával beszámol. Ez eddig rendben volt, hanem az 

már nem volt rendjén, hogy M. F. eladta ugyan a 

reá bízott portékát, de a pénzt a maga czéljaira 

fordítván még ma is adós megbízójának. Megbízója 

tehát jelentést tett a hűtlen sáfár ellen. 

— A n e m szivesen l á to t t vendég. ¿Mind-
szentről jött Szentesre egy fiatal nő, aki tegnapelőtt 
látogatást tett Grosz Salamon üzletében. Harisnyá-
kat kért, piros szinüeket és azokat szakértői szemek-
kel vette megfigyelés alá, de nemcsak, hanem Boscó 
is akarván lenni, addig a mig Grósz vevőivel volt 
elfoglalva egy párt oly szépen elsanzsirozott, hogy 
azt nem vette észre senki sem. A siker bátorra 
tette és egy második pár harisnyát is egész szakér-
telemmel kezdett lefelé húzni a kiszolgáló asztalról, 
ugy hogy már már az is eltűnni látszott. Azonban 
óh fátum I egy ott álló vevő is éppen ezt a par 
harisnyát keresvén, észrevette a műtétet s megsúgta 
Grosznak, a ki nyakoncsipte e jó (?) vevőt és meg-
motozván, a már szerencsésen ellopott pcrtekát is 
elvette tőle, őtet pedig átadta a kapitánysagnak. 



4. oldal 

— Vigyázatlanságból szerencsétlenség. 

Jó barátok voltak, egyült jártak munkára és semmi 

sem zavarta meg a kölcsönös egyetértést, mi őket 

majdnem testvérekké tette. A mult hónapban is 

együtt mentek munkai a és a Tisza mentén ugy Jó-

nás János mint Vecseri János együtt fáradoztak egy 

nagy nyárfa kiásásán. Történt azonban, hogy itt 

midőn egy nyárfa már dülő félben volt, Jónás még 

mindig bent volt abban a gödörben, a mely felé a 

Vecseri által kiásott fa dölt és ezt ugy megütötte, 

hogy nemcsak két oldalbordája törött össze Jónás 

Jánosnak, de még a fején is életveszélyes sérülése-

ket szenvedett. Ez a véletlenségből történt szeren-

csétlenség azonban ugy annyira meg zavarta a régi 

jó viszonyt, hogy ma már a két János nemcsak el-

lenség, de Jónás Vecseri megbüntetését is követeli. 

Az ügy a bíróság elé került. 

— Nagylelkű görög ka lmár . Nemrégi-
ben történt Konstantinápolyban, hogy egy tekinté-
lyes görög kereskedő hosszú útjáról hazatért, de hű-
séges könyvelőjét és prokuristaját nem üdvözölhette. 
A derék ember ugyanis távollétében bucsut inon 
dott az üzletnek és becsületes őszintesseggel jelen-
tette ki bátrahagyott levelében a gazdájának, hogy : 

1. Nyolcezerőtszáz frankot apránkint elsikkasztott. 
2. Útiköltségének fedezésére ujabban ismét hat-

száz foéintot vett ki a pénztárból. 
3. Görögországon at Afrikaba költözött, a hol 

vagyont akar szerezni, s mihelyt módjában lesz, az 
okozott kárt hat százalékos kamatjával együtt kö-
szönettel megtérít;. 

Végül arra kéri könyörületes főnökét, hogy 
szánja meg szerencsetlen elhagyott csaladjat, mert 
felesége, a jó asszony, mindenben ártatlan. 

A kereskedő valóban nemesszivü ember. Tuda-
kozódott a sikkasztó csaladja felől, s hogy csupa 
jót hallott csak a magára maradt asszonyról, föl-
kereste és egyelőre egy nyolezszáz forintos cbeque-
kel könnyített vigasztalan helyzeten. 

A görögnek nagy lelken kívül különbez elég 
jó humora is van, mert jóságosán bólintgatott és igy 
nyugtatta meg a szegény asszonyt: 

— Mert végre is becsületes és talentumos volt 
az a ücko. Hiszem is, hogy bevaltja az igeretet s 
hamarosan itthon terem. 

Egyébként, mielőtt elbúcsúzott volna a derék 
asszonytól, biztosította, hogy továbbra is gondját 
fogja viselni. 

— Gyilkos a lakodalmasok közt. Véres 
családi drama folyt le a napokban Gyomán. Arany 
Gergely csizmadia és Kun Zsigmond czipesz régóta 
gyűlölettel viseltettek egymás iránt, bár mindkettőt 
közeli rokonság: sógorsag fűzte egymáshoz. Azért 
haragudtak egymásra, mert Arany többet keresett, 
mint sógora, s ezt Arany Kunnak gyakran szemére 
is vetette. 

— Élhetetlen vagy — mondá többször — én 
csak csizmádia vagyok, mégis tisztességesebben el-
tartom a családomat. 

SZENTESI LAP . 

Kunt módfelett bos7antotta sógorának beszéde. 
Gyakran tettlegességre vetemedtek s csak az asz-
szonyoknak volt köszönhető, hogy egymásban kárt 
nem tettek. A napokban lakodalomban találkozott 
a két ellenfél. Arany újból rákezdett a régi nótára, 
a mi Kunt annyira felboszantotta hogy kés rán-
tott és hét szúrással agyonszúrta sógorát. A gyilkós 
embert elzárták. 

3V5 Specialista sérvkotőkben, 
Kelet i J . cs. és kir. osztrák-
magyar és belga kir. szabadal-
mazott sérvkötője a leghíresebb 
orvosi autoritások által a leg-

jobbnak van elismerve, nem 
csúszik nem gyakorol kellemet-
len nyomást es rendkívüli c/él-

szerü. 
" C r j c i o n s á g - : I 

Keleti-léle gummi sérvkótő, 
szabadalm. 18VJ4. márc. hóban. 
.Kitüntettetett Brüsselben 1893. 
Aranyéremmel és diszokmány-
nyal. A pelották teljesen a sérv-
hez idomíthatok, szarvasbőr vé-
dővel és biztonsági övvel. Árak: 
egyoldalú 6 frt kétoldau 12 frt' 

Suspensoriuin, haskötő, (elasz-
tikus) gűmmi-görcsérharisnya, 
háttartó orthopádiai műleges 
fűző, műleges lábak és kezek. 
G u i n i i i i ü Egyedüli képvise-

_ lete Osztrák Magyarországon a 
párisi ¡„F. Berguerand íils.« leghíresebb 
gyárosnak. 

Jótállás mellett valódi párisi gummi és hal-
bólyag 2 — 6 frtig. Bouts americains 3—5 frtig. 
Eredeti Pessarium oclusivum Mensinga tanár 
szerint l '80-5 frtig. Mintagyüjtemény uraknak 
4—8 frtig. Megrendeléseket diskréten és gyorsan 

eszközöl. 

Kelfíti J o r v o s műszerész és cs és kir 
1 '̂Joszt.és magy.szab.sérvkötők gyárosa. 

Budapest, IV, Kornnaherceg-utCil7. (Szerviták palot.) 
Képes árjegyzék ingyen e* bérmentve. 

Szerkesztői üzenet. 
13. I . Helyben. Kérjük a .Téli Újság' mu-

tatványszámát beküldeni, s akkor a legkészségesebben 
ismertetjük azt. Előttünk ismeretlen lapot azonban 
nem ajánlunk. 

Kfemiebeif G« (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyenigyára Zür ichben, pr ivát megrende-
lőknek közvet lenül szállít: fekete, fehér 
és szines szelyemszöveteket, méterenként 45 
krtó l 11 ft Gó ki ig postabér és vámmentesen, 
sima, csikós, koczkazott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömböző minőség és 
2000 külömböző minőség 2000 különböző szin s 
árnyalatban.) Minták postafordulóval küldetnek. 
¡Svajczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

144 szám. 

a városi iktatói hivatalban közszemlére lesz 

kitéve, hol azt bárki is megtekintheti és el 

lene ugyanazon idő alatt a polgármesteri 

hivatalnál benyújtandó felebbezéssel élhet. 

A névjegyzékbe felvett özvegynők, inté-

zetek, illetve jogi személyek pedig, kik kép 

viselői jogukat csakis megbízottak által gya-

korolhatják, — felhivatnak, hogy megbízott-

juk nevét a f. évi deczember hó 31 -ik nap-

jáig Csongrád vármegye alispáni hivatalánál 

nyújtsák be. 

Kelt Szentes város képviselőtestületének 

1894. évi november hó 27-én tartott üléséből, 

l 3 Burián Lajos, 
polgármester. 

fiViiiivüs. 
A szentesi ev. reform, egyháztanács 

1894. évi nov. 25-én tartott ülésének 227. 

sz. határozatával a főgondnoki hivatal ugy 

a presbytenum és egyázközségi képviselő-

testület V4 részének uj valasztás utján leendő 

betöltését illetve kiegészítését hatarozta el s 

annak idejéül 181)5. evi j anuár lio 
20., 21., es 23-ik napjait tűzte ki. 

Minthogy az egyházi törvények szerint 

csak azon egyházi tagok bírnak választói 

és választasi jogosultsággal, kik az 1893. év 

végéig esedékessé vált egyházi adóhátralé-

kaikat lefizették; felhivatnak az egyházköz-

ség tagjai, hogy ezen adohatralékukat f. évi 

deczember hó 31-ig az egyházpénztárnál le-

fizetni igyekezzenek. 

Szentesen, 1894. deczember 2. 

Kristó Nagy István, 
fögondnok. 2—2 

iú4 . kgy. 894. 

l i i rdetu iény . 
Értesíttetik a közönség, hogy a városi 

képviselőtestület a f. évi november hó 27-én 

tartott közgyűlésében 264. szám alatt hozott 

végzésével, Szentes város ' virilis képviselői-

nek névjegyzékét az 1895. évre megállapította* 

Ezen névjegyzék a f. évi deczember hó 

3-tól deczember hó 18-ig terjedő 15 napig 

3809 T. 894. 

Hirdetmény. 
A szegedi nikir. pénzügyigazgtóságnái 

vett felhívás folytán értesiti a városi tanács 

a közönséget, ho^y a nmélts. mkir. Pénz-

ügyminisztérium által f. évi november hó 

nap 7-én 44074 szám alatt kibocsátott ren 

delet értelmében azon egyének, a kik a pá-

linka főzést kölcsön üstön szokták gyakorol-

ni, a vám fejében adott szeszes ital után a 

törvényes italmérési adót lelizetni kötelesek. 

Szentes, 1894 évi november hó 30. 

Burián Lajos, 
1— 3 polgármester. 

11780./1894. CsongradvármegyL alispánjától 

Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő és évi 500 frt fizetéssel java-

dalmazott alszámvevői, — továbbá egy, évi 

400 frt fizetéssel díjazott irnoki állásra ezen-

nel pályázatot hirdetek s íelhivom mindazo-

kat, kik ezen állások valamelyikét elnyerni 

kivánják, hogy képesítettségüket és erkölcsi 

magukviseletét igazoló okmányokkal kellően 

felszerelt palyázati kévényeiket f . é v i d e -

czember üó 10-ik napjának dél-
után 5 órajáiy nyújtsák be. 

A megválasztandó alszámvevő, a válasz-

tás napjától számítandó 8 nap alatt 1000 frt 

hivatali óvadékot köteles letenni. 

Szentes, 1894. november 23. 

Dr. Csaló Zsigmond, 
3—3 alispán. 

Iső Tokaji Cognac-gyár 
mely csak Tokajban létezik, ál lami kedvezménnyel 

kit (intetve. 

A m. kir. kereskedelmi minisztérium 

felügyelete alatt. 

A r a n y é r m e k : Páris, Bordeaux, Brüssel, Hága, London, Berlin, 

Chicagó. 

1894. bécsi nemzetközi kiállításon díszoklevél, mint legmagasabb ki-

tüntetés. 

Óvakodjunk értéktelen utánzásoktól. 
V a l ó d i t o k a j i c o g i i a c T o k a j b é l 

Csakis ezen 

cziuierével 
Tokaj város ~19g 

valódi borkivonat. 

Kapható : ifj. Kovács Sándor, Eisler Lajos és Löwiuger Adolf uraknál. 

Szentes, 1894, Nyomatott Siraa Ferencz gyorawytójáu. 




