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Előfizetési árak: 
Eury évre . 
Fél évre . . 
Negyed évre 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és birdetesek 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 pén teken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

P6*zerkeHZtó ¿a kiadó-tulajdonos: 

S I M A F E R E N C Z 

Felelőfl-aierkeaztő : 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és l apk i ho rdó l nk u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A választások előtt. 
(Két czikk.) 

(P.) A legutóbb tartott vármegyei köz-

gyűlésről szóló tudósításunkban már jelen-

tettük, hogy az időközileg történt elhalálozá-

sok folytán megürült helyekre, a szentesi I 

és Ill-ik, továbbá a szegvári és dorozsmai 

választó kerületben, f. hó 28-án, egy-egy me-

gyebizottsági tagot kell választani. 

Pákulicz részről a siker minden remé-

nye nélkül ugyan, de még is nagy buzgó-

sággal készülnek a küzdelemre. Itt az ideje, 

hogy az elljnzék is szervezze hadseregét. 

Ami a szegvári és dorozsmai kerülete-

ket illeti, ott olyan kipróbált kezekben van 

a vezetés, s a választó közönségben oly erő-

től duzzadó az ellenzéki s/ellem és oly tán-

torithatlan az ellenzéki zászlóhoz való hűség, 

hogy fölösleges minden buzdító szó. Mind-

össze arra figyelmeztetjük tehát ottani elv-

társainkat, hogy szoros egyetértéssel állítsák 

föl jelöltjeiket, nehogy az ellenzéki szavaza-

tok szétforgácsolása által gyöngítsék vagy 

épen kétségessé tegyék a különben biztos 

győzelmet. 

Szentesen ugy a vezetés, mint az ellen-

zéki szellem erőteljessége talán még maga-

sabb színvonalon áll, mint az emiitett másik 

két kerületben; de épen erős voltunkban 

van a gyönges^günk. Az a baj, hogy érez-

zük, hogy nagy a többségünk, s azért köny-

nyü vérrel, csak ugy félvállról vesszük a 

harczot. 

Választások alkalmával a legtöbb ember 

ugy gondolkozik, hogy : „minek menjek én 

oda, hiszen nélkülem is győz a párt, s egy 

zavazattal több vagy kevesebb semmit se 

határoz." 

Csakhogy nem egy, se nem tiz, hanem száz 

meg száz ember gondolkozik igy és ma-

rad otthon. Pedig egy törpe, de buzgó és 

fürge ellenféllel állunk szemben, amely meg-

mozgat eget földet, behozza a szavazó urná-

hoz minden emberét az utolsó szálig, talpra 

állítja a betegeket s talán még a holtakat 

is, kézzel lábbal dolgozik, mig mi csak a 

kis ujjunkat mozgatjuk. így esik aztán meg, 

hogy apró győzelmeket aratunk, mikor tiz-j 

szeres többséggel győzhetnénk ; sőt megesett 

az is, hogy mire észrevettük magunkat, ki-

csikarták a kezünkből a diadalt. 

Hát ennek nem szabad többé megtör-

ténni. Az ellenzék a saját méltóságának tar-

tozik azzal, hogy érvényesítse túlnyomó ere-

jét a maga impozáns mivoltában, ugy, hogy 

a megnyilatkozó nagy erő előtt tisztelettel 

és respektussal hajóljon meg mindenki, fent 

és lent egyaránt. 

Nem szabad nekünk többé egy talpalat-

nyi tért se átengedni a pákuliczoknak. Mert 

addig ebben a vármegyében nem lesz béke-

ség, addig itt mindig az erőszak, furfang és; 

cselszövés uralkodik, amig az ellenzék a 

vármegye zöld asztalánál oly nagy többségre 

nem jut, hogy a régi rothadt rendszert 

gyökerestől kigyomlálhassa. 

Hasztalan bízunk mi a kormány igaz-

ságszeretetében, hasztalan reménykedünk a 

főispánok bölcseségében és pártatlanságában, 

— mind ez csak füst és pára. Sajat erőnkre 

kell támaszkodnunk, a magunk emberségéből 

kell rendet csinálnunk; s ha majd látják, 

hogy a megyebizottságban számszerűleg is 

tulszarnyaljuk a pakulicztábort, akkor enge-

dékenyebbé lesz a kormány, megszűnik a 

szokásos főispáni taktikázás, és végre meg-

honosul az anynyiszor megigért, de mindig 

üres ígéretnek maradt tiszta közigazgatás. 

Teiiat szaporitani kell az erőt, s midőn 

erre alkalom kinalkozik, nem szauad arra 

nézni, hogy hiszen most nincs általános válasz 

tas, s mindössze egy—egy bizottsági tagot 

kell valasztam, Mert a legutóbbi két év tör-

ténete bebizonyította, hogy gyakran egy két 

szavazat is sokat határoz. 

Két évvel ezelőtt a vármegyei albizott-

ságok választásánál egy pár szavazattal győz-

tünk; s az imént is, a deczemberi közgyűlés 

alkalmával, ha minden ellenzéki tag megjelent 

volna,egy szavazattal többségben lettünk volna. 

Midőn az ellenzék már is ily erős a 

varmegyén: midőn mai létszámaban is minden 

perczben ingadozóvá teszi a mérleget; akkor 

4 szavazatnyi erősödés is sokat nyomhat a 

latban , s igy nagy könynyelműség volna, ha 

kellő súlyt nem fektetnénk erre a választasra 

Ebben a tudatban az ellenzék vezerei, 

a párt akcziójának szervezése körül, lelkiis-

meretesen teljesíteni fogják kötelességüket. Re-

méljük és hisszük, hogy a párt tagjai szintén 

erélyesen és buzgón felkarolják az ügyet; 

mindnyájan megjelenjenek a szavazó urná-

nál, s vállat vállhoz vetve, közös egyetértés-

sel előmozdítják az ellenzék fényes diadalát, 

Országgyűlés. 
Tizenegy órára volt egybehiva a decz 20-iki 

ülés és tizenegy órakor még üresek, néptelenek vol-

tak a képviselőház lolyosói. 

Az a néhány ember, aki ott volt szivarozgatás 

közben beszélgetett a Wekerle miniszterelnök bécsi 

útjáról találgatva, kombinálgatva. hogy mire fordul 

hogyan alakul a politikai helyzet. 

Benn a teremben misztikus homály. 

Az üvegtetőn láb magasan fekszik a hó, hát 

meg kellett gyújtani a teremben minden gázcsillárt. 

A karzatokon 8, mond: nyolcz ember van 

Uram isten, kit is érdekelne az erdélyi szőlődézsma-

váltság kérdése ? 

Negyed tizenkettő lett, mire az elnöklő Bánffy 

Dezső báró megnyitotta az ülést. A jegyzőkönyv 

felolvasása és hitelesítése után az elnök bejelentette 

a miniszter elnök átiratát, melyben el van mondva, 

hogy a király szentesitette az egyházpolitikai javas-, 

latokat. A jobboldalon erre hosszantartó éljenzés 

hangzott föl. 

Napirend előtt Eötvös Károly személyes kér-

désben szólalt föl, felelvén Károlyi Sándor grófnak 

azon beszédére, mely a kecskeméti szőlőtelepről szó-

lott. Eötvös újból kijelentette, hogy az a telep nem 

nyerészkedésre alapitott vállalat. Kijelentései egyébként 

sürü ellentmondásra találnak Ugrón Gábor és And-

reánszky báró részéről. 

Eötvös Károlynak nagyon hosszura nyúlt be-

szédét a Ház igen türelmetlenül hallgatta s nem 

egyszer hallatszott : 

— Rövidebben! 

Hieronymi, Szilágyi és Josipovich miniszterek 

egy darabig csak hallgatták, de végre megunták ők 

is és kisiettek a teremből. 

Aztán áttért a Ház a napirendre és Neményi 

Ambrus előadó ismertette a pénzügyi bizottság je-

lentését „az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt 

Kraszna Közép-Szolnok, Zaránd megyék és a vo[t 

Kővárvidék területén megszüntetett úrbéri dézsmák 

kárpótlásánál visszatartott összegeknek kiszolgáltatá-

sáról" szóló törvényjavaslat tárgyában. 

A Ház vita nélkül, általánosságban elfogadta a 

javaslatot. Majd vita nélkül elfogadta azt részleteiben 

is. Csupán a 2. szakasznál ajánlott stiláris módosí-

tást Bölönyi Ödön, melyet egyhangúlag el is fo-

gadtak. 

A Ház aztán felhatalmazta az elnököt, hogy 

újév alkalmából a képviselőház szerencsekivánatait 

kifejezze a királynak. 

Ezzel az ülés 12 órakor véget ért. 

A kormány lemondott. 

(P.) Amit már hetek óta mindenki előre 

látott, s amit lapunk is több i:iben kilátásba 

helyezett, végre csakugyan bekövetkezett: a 

Wekerle kabinet bejelentette lemondását ő 

felségének. 

Decz. 20-án ment végbe ez a nagy jo-

lentőségü aktus, melyhez a kapaszkodók az 

utolsó perczig hiu reményeket fűztek. 

Az utóbbi napokban érdekes volt meg-

figyelni a kormány által kitartott lapok maga-

tartását, mely híven tükrözte vissza a kor-

mánypárt hangulatát. 

Egy idő óta ugyanis a félhivatalos la-

pok gyanús buzgósággal hirdették, hogy a 

kormányválság tulajdonképen nem is létezik; 

mert az egyházpolitikai javaslatok szentesí-

tése után semmi ok sincs a sokat emlegetett 

személyváltozásra. 

Hosszú vezérczikkekben bizonyítgatták, 

hogy Wekerle Sándor menesztésének semmi 

reális alapja nincs, mivel ő bírja a parlamenti 

többség rendithetlen bizalmát, s maga a ki-

rály sem adhat az elbocsátásra semmi elfo-

gadható okol, mert hiszen Wekerle mind-

azokra nézve, amiket tett, ő felsége által elő-

legesen fel volt hatalmazva. 

Deczember 20-án azonban a király oly 

fagyos fogadtatásban részesittette a minisz-

terelnök előterjesztéseit, s annyira nem tit-

kolta elégedetlenségét a kormányzási rend-

szerrel, hogy a miniszterelnök az ellenszenv 

és elégedetlenség bizonyítékait nem ignorál 

hatta, s kénytelen volt az összminiszterium 

tárczáját az uralkodó rendelkezésére bocsátani. 



8. oldal SZENTESI LAP. 

A király a lemondásra nem n y i l a t k o z o t t elhaiározta ugyanis 

érdemlegesen, hanem kijelentette, hogy decz. 

27-én Budapestre jön, s akkor elintézi a 

válságot. 
Kormánypárti körökben legszívesebben! 

hogy ajánlani fogja az intézeti 

közgyűlésnek, hogy a házát 85 ezer forintért adja 

el a városnak, de azzal a kikötéssel, hogy oda épít-

tessék a városháza, és hogy az uj városháza épü-

letében adjon a város a takarékpénztárnak akkora 

látnák az uj kabinet élén Széli Kálmánt ; de helyiséget, a milyen a mostani, évi 1000 frt haszon-

attól se riadnak v i s s z a , h a B á n f f y D e z s ő b á r ó bérért. Az ajánlat fölött a január H-én tartandó 

lesz a miniszterelnök ; sőt - ha muszáj — közgyűlésében fog dönteni a képviselőtestület, 

elfogadják Khuen-Héderváry Károly gróf hor- (r.) - Nóvák József uradalmi ügyész -

vátországi bánt is. legalább papiroson - három ügyvédi irodát tart. 

A fő dolog a kormánypárt előtt többé Tényleg ugyanis Szegeden van az irodája, az ügy-

nem az, hogy ki lesz a jövő embere ; hanem védi kamaránál pedig Algyő székhelylyel van be-

az, hogy az illető a mai kormánypárt soraiból iegyezve, s most Sövényháza községtől egy bizonyit-

való legyen. iványl vett ki* a mely s z e r i n t Sövényhazán is van 

Aki tehát kedvet kap arra, hogy elvál- irodája Minthogy azonban az ügyvédi rendtartás 

lalja a kabinet-alakítás nehéz gondjait, fel-,határozottan tiltja, hogy az ügyvedek 

tétlenül számithat a kormánypárt ugyneve-' 
zett lelkes támogatására; mert ez a párt 

mindenki mellé kész oda állani, aki a párt-

uralmat fentartja ; s továbbra is biztosítja a 

husoüfazekak zsíros tartalmát a pártnak. 

Az erőlködés azonban teljesen hiábavaló. 

Akárki lesz is az uj miniszterelnök, az Ap-

ponyiékkal való egyesülés nélkül nem tart-

hatja magát sokáig. 

A mostani kormánypárt tökéletesen le-

járta magát; s csak ugy lehet részese továbbra 

ís a hatalomnak, ha uj erőkkel frissíti fel-

lankadó sorait. 

A negyed század óta tartó egyedura-

lomnak vége van. Maholnap gazdát cserél 

az ország, anynyi bizonyos ; de hogy lesz é 

benne nyeresége, az még a kétes jövendő 

megfejtetlen titka. 

Helyi és vegyes hírek. 
— Lapunk legközelebbi száma 

— a karácsonyi ünnepekre való 
tekintetből - szerda helyett ked-
den, karácsony első napján fog 
megjelenni. 

(r.) — Megyebizottsági tagok választása 

Tudvalevőleg az 1894. év folyamában elhalt — vá-

lasztott — megyebizottsági tagok helyére, és pedig: 

a szentesi I. és 111. kerületben, továbbá a szegvári 

és dorozsmai kerületben egy-egy uj tagot kell vá-

lasztani. A választás f. hó 28-án lesz. Ezzel a kér 

déssel különben vezérc/ikkünkben foglalkozunk be-

hatóbban ; amire e helyen is felhívjuk olvasóink 

figyelmét. 

(r.) — Arczkép-leleplezés. Városunk köz-

tiszteletben álló díszpolgárának, Horváth Gyula or-

szággyűlési képviselőnek arczképét a f. hó 31-én 

tartandó városi közgyűlésen fogják ünnepélyesen le-

leplezni. Az ünnepség részletes programmját leg 

közelebb közölni fogjuk. 

(r.) — A városliáz-épités kérdésében nagy-

fontosságú határozatot hozott a szentesi takarékpénztár 

igazgatóságai'. hó21 én tartott ülésében. Egyhangúlag 

fiók-irodát 

tartsanak, Filó Tihamér dr. fegyelmi följelentést tett 

a sok irodáju ügyész ellen. Kíváncsian várjuk 

megindítandó fegyelmi eljárás eredményét. 
(r#) _ Megyei közgyűlés lesz f. hó 29-én 

melynek egyetlen tárgya Balogh János és Eszes Má-
tyás lemondása folytán a közigazgat8si bizottságba 
két tag választása 

— Diák-bál. Nagyban folynak az előkészü-
letek főgymnasiumunk tanulói között, kik mindent 
elkövetnek, hogy minél kedélyesebbé s emlékezete-
sebbé tegyék a jan. 12-én tartandó tánczmulatságot, 
Ma küldték szét a meghívókat, mintegy 1000 drbot. 
A kik azonban mindennek daczára tévedésből meg-
hívót nem kaptak, de arra számot tartanak, azokat 
bizalommal felkéri a rendezőség, hogy forduljanak e 
czélból akármelyik taghoz, vagy a vezető tanár urak-
hoz, kik készséggel eleget tesznek a kívánságnak és 
elküldik a meghívókat. 

(r.) — Érdekes estély az I-ső 48-as 

körben . Mint már lapunk mult számában jelen-

tettük, R. Kovács Laura, az egyetlen magyar reci-

tátornő, ma — vasárnap — este, az 1-ső 48-as kör 

helyiségében, előadást tart. A programm a kővet-

kező: 1. A levél. Vig monológ, Gabányitól. 2. Ének. 

Pókainé. Drámai költemény, Gyulai Páltól. 4. Ének. 

5. A ruha. Szavalat. 6. A siámi ikrek. Szatíra, Jó-

kaitól. Az élvezetesnek Ígérkező estélyen — mely 

iránt széles körben nagy az érdeklődés — az intel-

ligenczia köréből is sokan fognak megjelenni. 
— Bá l . Még csak mint hir ment a tegnapi 

napon, hogy az izraelita nőegylet bálát akar ren-
dezni és már is akkora volt iránta az érdeklődés, 
hogy az egyik kibocsátott ivet már tegnap dél-
előtt tele irták az azon résztvenni akarók. Ez a bál 
tehát a legsikerültebb bálák egyikének Ígérkezik. 

(r.) — Adomány a szegényeknek. A 
polgármesternek a szegény-menház érdekében köz-
zétett felhívása — ugy látszik — nem esett hiába. 
Ujabbaa ugyanis őzv. idősb Sarkadi Nagy Mihályné 
asszony nagyobb mennyiségű bab, borsó, disznóhús 
és szalonnaból álló élelmiszert küldött a menházban 
elhelyezett szegényeknek. Az adományért lapunk ut-
ján is köszönetét nyitvánitja a nagylelkű adakozónak 
a szegény menház gondnoka. 

— Műkedve lő i előadás. Miként lapunk 

legutóbbi számában jeleztük a szentesi katholikus 

népkör f. hó 26-án, azaz szerdán este, a vármegye-

ház nagytermében, saját könyvtára javára müked-

j velői előadást rendez. Erre az estére nagyban foly-

152. szám. 

nak az előkészületek. A vármegyeház nagytermében 

már a tegnapi nap folyamán készen volt a díszes 

színpad, a melynek ékítményei külön e czélra van-

nak készítve és igy tegnap este már ott tartatott 

meg az első próba-előadás. Az előadás iránt kü-

lömben városszerte nagy az érdeklődés és igy hihető 

hogy nemcsak erkölcsi sikerekben lesz gazdag ez az 

előadás, banem anyagiakban is meg fog felelni a 

méltó várakozásnak. 

— Körbá l ak . Folyó hó 26-án este ugy a 
szentesi I-ső, mint a 11-dik 48-as népkör is saját 
helyiségében jótékonyczélu bálát rendez. Az első 
48-as népkörnél 60 kr. a belépti dij, a második 48-as 
népkörnél pedig 30 kr. lesz. A jótékonyczél tekin-
tetéből melegen ajánljuk e hirt olvasóink figyelmébe. 

— Felolvasó estély. A szentesi katholikus 
népkör ma este is, miként minden vasárnap este 
egy idő óta, felolvasó estélyt rendez a saját helyi-
ségében. Csak pár hete tart még ez, és máris álta-
lános a felolvasó estélyek iránt az érdeklődés úgy-
annyira hogy a tágas terem képtelen a hallgatóság 
befogadására. Ma este is fél 6 órakor fog kezdődni 
a felolvasó estély, a melyen a felolvasások után 
szavalatok is fognak előadatni. Az estélyekre belépti-
díj nem szedetik. 

— D ü h ö n g a rend. Nem hiába hogy ka-
rácsony következik, de meg is látszik ez még a rend-
őrségi statisztikán is. Napok óta nem fordult elő 
Szentesen semmiféle rendőri kihágás. Valóban, még 
a garázdálkodni szeretők is érezni látszanak, hogy a 
karácsony a béke és az édes nyugalom ünnepe. 
Vajha érezni tudná ezt mindenki a földön! 

— Karácsonyi és ú jév i a j á ndékok a 
legolcsóbban és legelőnyösebben bevásárolhatok Wel-
lisch Vilmos kereskedésében, hol a legdúsabb válasz-
ték kínálkozik a vevőknek. Az ünnepek alkalmából 
ajánljuk ezt a jónevü kereskedést olvasóink figyelmébe. 

— Szikviz gyár. Szeghy István okleveles 
gyógyszerézs a gimnáziummal szemben lévő Dégai-
féle házban egy nagyszerű szódavíz gyárat rendezett 
be. Örömmel üdvözöljük ezt a vállalkozást, mert, 
különösen közegészségi szempontból fölöttébb fontos, 
hogy a szikviz-gyártás szakavatott kezekben legyen, 
A gyáros által közzé tett és lapunk hirdetési ro-
vatában olvasható hirdetést, valamint magát a mo-
dern követelményeknek minden tekintetben megfe-
lelő gyárat, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— Megbabonázot t l udak . A jól kihizott 
fehér pihés falka az ól körül gubbaszkodott és amint 
már ez a jóravaló ludaknak szokása, hangos gágo-
gással követelte a minden napra szóló eleséget. A 
tanya túlsó végén hamisítatlan baraczkpálinkát főz-
tek a kis üstön és Gonosz, a menyecskéék Gonosza 
egy őrizetlen pillanatban fél vödörre valót dézsmált 
a tiszta szűz pálinka italból. Hirtelenében az ól mögé 
rejtette a vödröt és mintha semmi sem történt volna, 
végezte a dolgát tovább böcsülettel, mint ahogyan 
a Gonoszok becsületes famíliája szokta. A menyecske 
inni adott a ludaknak, a vályúba öntötte az ól mel-
letti vödör tartalmát. Alkonyattájon egyszer csak 
rémülve látják, hogy ni ni a ludak hanyadt fekve 
hevernek a vályú mellett. No ezek valamitől elhull-
tak, véli a menyecske és hogy a veszett fejszének 
nyele kerüljön, leszedte az elhullott jószágok mellé-
ről a pelyhet, levágta a szárnyukat, keserves könye-
ket hullatván munkaközben a szegény jószágokért, 
melyeknek bizonyosan valami rontás okozta vesztét. 
Beesteledett az idő, elcsendesedett a tanya, pihenni 
ment minden jó lélek. Virradóra aztán megint csoda 
történt. 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Sétakocsizás. 

Múltkor Z. tanácsosnéval s egy barátommal 

kocsikáztunk. Épen a kerepesi uton hajtattunk vé-

gig, midőn a tanácsosnénak az a furcsa kívánsága 

támadt, hogy jó volna 

ugyan kissé különösnek 

érdekes története lehet — Ah ! mondá a nő 

beszélje el kérem. 

— Kissé különös történet, mondám, de a vázlat 
a régi. Lány . . . szerelem . . . pisztoly. Talán un-
tatnám is vele. 

—Nem, nem, csak beszélje. Egész kíváncsivá tesz! 

— Elmondom tehát, ha ugy kívánja. Volt ennek, 

kimenni a temetőbe. Mijaz ifjúnak, ki most itt fekszik, cgy igen jó barátja, 

találtuk a kívánságot, de a hogy most az ivó cz mborákat szokták csúfolni: 

nem szegültünk ellene, mert tudtuk, hogy a taná- kebelbarát. De ez igazi volt. Együtt játszottak már 

csosnét feltett szándékáról nem lehet lebeszélni. Pa- mint pajkos kis deákok s együtt udvarolgattak a 

rancsára a kocsi megállt a közeli utcza sarkon s'lányoknak, mint joghallgatók. Nem vagyok poéta, 

gyalog folytattuk utunkat a temető felé. M i h e l y t be-¡nagyságos asszonyom, hogy jobban letudjam festeni 

érkeztünk, Z.-né barátomtól kisérve elvált tőlemviszonyukat ékes, szép szavakban, de azt hiszem igy 

mivel — mint mondá — egy csinos sirkövet pillán- j is eléggé ki lesz fejezve, ha azt az elkopott szava-

toet meg s azt akarja közelebbről megnézni. Én már kat használom, hogy n a g y o n s z e r e t t é k 

ismerőst jöttem látogatni, egy jó barátom s í r j á t ke- e g y m á s t . Jött azonban egy harmadik, kinek oly 

restem fel. A sir előtt sokáig állottam gondolatokba nagy hatalma volt, hogy a jó barátokból ellenséget 

merülve s nem vettem észre, hogy társaim már mel- vetélytársat csinált. Nem is kell mondanom, ugy is 

lettem vannak, midőn a tanácsosné gondolataimból ki találja ön, hogy az & .harmadik" egy leány volt. 

felrezzentett. Gyerünk innen! Oly unalmas itt, olyan Bálban ismerkedtek meg a ,harmadik*-kal, ki bol-

halott szag van ! brr! Hát maga meg mit vizsgált dogságukat felzavarta. Mindkettő belészeretett a 

olyan sokáig — folytatá hevesen, hogy még köny- leányba. Mindkettőjüket hitegette szerelmével a szép 

nyezik is a szeme ? nő alakjába bujt ördög, ki két embert is boldogta-

— Itt voltam egy barátom sírjánál, ki fiatalon lanná tett Ismétlem, nincs bennem költői tehetség, 

öngyilkos lett. hogy azt az iszonyú kínokat s szenvedéseket, ami a 

két ifjú keblében dult, leírjam hisz' Dante poklának 

kínjai sem hasonlíthatók ehhez. Végre elhatározták, 

hogy amerikai párbajra bizzák sorsuk eldöntését. Ez 

az ifjú húzta ki a fekete golyót, hogy bucsut mondva 

a világnak, a másik zavartalanul élvezhesse szerel-

mét. Kivégezte magát. Barátja önkívületi állapotban, 

lelkiismerettől furdalva s a jövő boldogság reményé-

ben sietett ideáljához. Hol, a sorsot gúnyolva, az 

imádott leány mosolyogva azt a hirt mondá, hogy 

ma tartja eljegyzését Z. tanácsossal. Kívánságához 

képest elbeszéltem baratom történetét s még csak 

azt teszem hozzá, a mit a költő mond: 

„Volt egyszer egy leány, ki ugy játszott a le-

génynyel, mint macska szokott az egérrel.« Feltekin-

tettem. Arcza halott halvány volt. Némán haladtunk 

a temetőből az utcza sarokra. Itt ismét visszanyerte 

vidám-ságát, fürgén felugrott a fogatra s i kocsisnak 

intve „adieu* kiáltással tovább robogott az utczák 

tömkelegébe. 
• * 

* 

Hallod barátom, szólt hazamenet társam, kár 

volt ki jönni Z. asszonynak a temetőbe, de te még 

¡rosszabbul tetted, hogy felelevenítetted azon foltokat 

a szép kis arczon melyeket az arcz festék sem ta-

kar el . . . . 

Volfinger Antal, 



152. szám. 3. oldal. 

— Jézus Mária ! Sikoltozott az asszony a praz- száguton felkéredzik hozzá egy jóképű, urasan öltö-
dára. Gyüjjön kend hamar, vessön keresztet előbb, *ött, városi ember, s azután elbeszélgetnek hazáig, 
boszorkány mestőrök anak ebben a tanyában! A városi ember elbiszéli, hogy ő Bécsből került 

A gazda ijedten ront elő ő is kővé meredve erre a vidékre mert most szabadsagon van. Ott fönn 
nézi a boszorkány mesterséget. pedig, a császárvárosban az a mestersége hogy ban-

A meztelen ludak egyenkint fölkeltek a vályú kókat csinál a császárnak, ő csinálja a százasokat, 
mellől és komoly, lassú lépésekkel közeledtek a pit- meg az ezreseket, s mivel nagyon megszerette a gaz-
var ajtó felé. dát, hát csinál neki is barátságból egy csomó jó bankót. 

— JÉgi csoda. Óriás üstökőst láttak 15-én — De hát ahhoz mustra kellene, teszi hozá 
este hét órakor Liptómegyében. A ritka nagyságú;»2 állami bankócsináló. 
üstökös már 10-ikén jelent meg a Kárpátok fölöttJ A szegény ember összekeresi a pénzét, de biz 
de akkor még csak a nap keltéhez hasonló sugár-,a legnagyobb is csak zöldhasu volt, őt forintot érő. 
özön látszott belőle a hegyek mögül. A k ö v e t k e z ő ' A vendége pedig csak százasokat és ezreseket csinál, 
estéken a borús idő miatt nem láthatták, 15-én ¡Hogy mustrát adhasson, a gazda eladta a két tehe-
azonban teljes fényben ragyogott észak-keletről dél- nét. Vehet akár egész egy csordát, ha majd a nagy 
nyugat felé. Az volt a legcsodálatosabb benne, hogy pénz elkészült. Mikor aztán megvolt a minta, a csá-
észak-keletről egyenes irányban az égboltozat köze-!sz^r bankó-csinálója ugy eltűnt, mint a kámfor. Vele 
péig hosszú tölcsér alakban szélesedett, onnan pe-J eltűnt persze a százas is. Most a szegedi rendőrség 
dig tovább dél délnyugat felé szintén tőlcséralakban keresi az állami bankócsinálót, aki valószínűleg t ö b b 

keskenyedett. Az üstökös kiinduló pontját nem hatá- hiszékeny parasztot is megcsalt, 
rozhatták meg, mert mindakét vége a hegyek mögé - Utánzásoktó l való óvás. M a a g e r W . 
hajlott le. A ritka égi vendég a holdnál is jobban!valódi tisztított dorsmájolaja sokféle utánzások meg 
világította meg a vidéket. A nép összecsődült a csodá-!gátlása czéliából jelenleg csak oly háromszögű pa-
latos látványra. A talubeli parasztság sok babonát laczkokban hozatik forgalomba, melyeknek külső bur-
tüz az óriási üstökös megjelenéséhez. A csoda egy-
negyed tízkor fogyni kezdett s csakhamar eltűnt; 
16-án este dél-délnyugaton ismét fényes világosság 
jelent meg, akkor azonban már Zólyommegye nyu-
gati részén látták a tüneményt. 

— Megfagyott munkás . Kegyetlen halált 
szenvedett decz. 18-án Ökröss János dorozsmai föld-
mives, aki az alsótanyán a janicsár-szélen Vas Imre 
földbirtokosnál, harmadmagával dolgozott néhány 
napon keresztül. A szerencsétlen embert a Vas Imre 
tanyája mellett elhúzódó árokban találták meg, ahol 
a fakadó víz tükörré fagyott jegével volt betakarva. 
Járó-kelő emberek vették észre az Ökrőss János 
jéggé dermedt holttestét és először is Vas Imrénél 
tettek az esetről jelentést. Vas Imre személyesen si-
etett a sz rencsétlenség színhelyére, ő volt az első, 
aki konstatálta, hogy a jéggé dermedt hulla az Ök-
röss János földi maradványa. Csákányokkal, fejszék-
kel kellett az árok jegét felvágni, hogy a holttestet 
az irtózatos helyzetből kiszabadítsák. Eleinte min-
denki azt hit'e, Ökröss valami gaz merénylet áldo-
zata. mert Vas Imrétől, ahol munkában volt 22 frt 
készpénzzel távozott. Vas Imre tisztán emlékezett, 
hogy Ökrőss előbb a zsebkendőjébe kötötte a pénzt, 
ezután a tarisznyájába rejtette el a kendőt. Mikor a 
szerencsétlen embert kiásták a jégből, megnézték a 
tarisznyáját, a pénz nem hiányzott, az utolsó 
krajczárig megvolt. A hullán semmiféle külső erő-
szakot nem lehetett konstatálni, az arczán volt csu-

kolata egy t ö r v é n y e s e n védett zárószalaggal 
van ellátva, amilyen a lapunkban fogialt hirdeté-
sekben látható. Eme zárószalagok által a palaczkok 
most i» ár külsőleg könnyen megkülönböztethetők 
más háromszögű palaczkoktól és felismerhetők, mint 
a valódiak. Ama betegek tehát, akiknek az orvos 
Maager-féle dorsmájolajat rendelt, utasítsák vissza 
határozottan mint utánzatokat, azokat a háromszögű 
palaczkokat, melyek nincsenek ellátva e zárósza-
laggal. 

* Hazai ipar diadala . Első erdélyi gyermek 
játék és fa diszmü árú-gyár Maros-Vásá rhe-
l y e n — kizárólagos raktár Szentesen, i io i lma i i i i 
J a k a b játék és diszmű arú üzletében — tartós, tö-
mör erős készítmény, kaphatók tömör (nem kitömöt) 
hinta lovak, gyermek asztalok, kocsik, taligák, szé 
kély stylú bútorok és sok más czél szerű játékok és 
egyébb más használati tárgyak. É l j e n a ma 
g y a r i p a r ! 

Elhaltak névsora. 
1894. december hó 15-tól deczember hó 22-ig. 

Demjén Lajos 13 éves öngyilkosság akasztás 
által — Bálint János 46 éves veselob. Ehrlich 
Lőrincz 73 éves aggkór. — Török Mihály 72 éves 
agyszélküdés. — Zsoldos Mária 57 éves gerinczagy-
sorvadás. — Török Pál 52 éves veselob — Nyíri 

pán megsérülve és ezeket a könnyű sérüléseket — Jnszti 3 hetes születési gyengeség. — Fábián Nagy 
ugy látszik — akkor kapta, mikor az árokba esett.'György 20 éves gümőkór. — Bugyi Erzsébet 48 éves 
A rejtélyes üpyben megindították a vizsgálatot. A agyszélhüdés. — Juhász István 1 és fél éves bél 
hullát a dorosmai szolgabírósághoz szállították be. hu ru t- Polyák Rozál 76 éves agyszélhüdés. Gom-
Nem lehetetlen, hosy Ökrös részeg állapotban bot-bolya Anna 74 éves végelgyengülés. — Szántó Zsó-
lott az árokba, honnét nem tudott többé kilábalni. fia 6 9 éves tüdőgümőkór. — Pászti Franczi 8 hetes 

hörglob. — Zöld József 4 hónapos születési gyen-
— ötszáz függet len gazda bizalma. A geség. — Kátai Ferencz 3 hónapos influenza. — 

jövedelmező hirdetések közléséről, melyek ez irány 
érvényesítését meggátolhatnák. Továbbra is közölni 
fogja a hazai és külföldi szépirodalom legjobb ter-
mékeit költeményeket, elbeszéléseket, regényeket. 
Értesüléseiben pontos, megbízható és érdekes igyek-
szik lenni. A mint a szépirodalomban a jó ízlést 
fogja képviselni, ugy a politikában az eszméket s 
nem a személyeket szolgálja. Az igazat megmondja 
minden irányban, de hangja és modora méltó lesz 
ahhoz a müveit közönséghez, melyből olvasóit to-
borozza. Hogy a tartalom ily kibővítése által sem a 
szépirodalmi sem a politikai rész megrövidülést ne 
szenvedjen, a l a p t e r j e d e l m e m e g n a g y o b -
b o d i k s hétköznapokon más f é 1 i v e ri, vasárnap 
két í v e n fog megjelenni. A terjedelem növeke-
dése és a tartalom gazdagodása daczára az elő-
f i z e t é s i ár o l c s ó b b l e s z : az eddigi évi 16 
frt helyett, csak 14 frt . E szerint a lap előfizetési 
ára : Egy hóra 1 frt 20 kr. Negyedévre 3 frt 50 kr. 
Félévre 7 frt. Egész évre 14 frt. A kiadó Athenaeum 
irodalmi és nyomdai r. társulat ezenkívül abban a 
kedvezményben részesiti a Fővárosi Lapok előfize-
tőit, hogy Magyarország leggazdagabb divatlapját a 
M a g y a r B a z á r-t kedvezményes áron bocsátja 
rendelkezésükre. Igy a F ő v á r o s i L a p o k és a 
M a g y a r B a z á r e g y ü t t e s e l ő f i z e t é s i 
á r a : Egész évre 20 frt. Félévre 10 frt. Negyed-
évre 5 frt Az A t h e n a e u m i r o d a l m i és 
n y o m d a i r é s z v é n y t á r s u l a t . 

A „Vi lágnapló" czimü lexikonszerű hetifü-
zetekről már volt alkalmunk egy izben megemlékezni, 
de nem mulaszthatjuk azt el, most, a mikor külön-
böző hírlapok a közönséget előfizetésre szóllitják fel. 
Az újságok közül alig ajánlhatunk alkalmasabb ka-
rácsonyi ajándékot a család részére mint a Budapes-
ten oly nagy feltűnést keltő Telefon-Hirmondó szer-
kesztőjének Virág Bélának érdekes hetilapját, a Vi-
l á g n a p i é t . A szenzácziós hirek és czikkek heti-
lexikonja ez, mely hetenkint szombaton este jelenik 
meg. Közli ugy a belföldi, mint a külföldi sajtó ér-
dekes híreit és czikkeinek a legjavát. A feltűnést 
keltő közleményeket szószerint. Nélkülözhetlen segéd-
ujság ez tehát mindazok részére, a kik csak egy 
v a g y k é t h í r l a p o t járatnak mert ezen az uton 
megtudják, hogy mily érdekes közlemények jelentek 
meg. A Világnapló rendkívül szóratkoztató olvas-
mány, mert a világsajtónak csak az érdekes anyagát 
dolgozza fel, még pedig mintegy 170 bel- és kül-
földi újságból. Előfizetési ára negyedévenkint 1 frt 
50 kr., mely összeg: Világnapló, Budapest, VIII. 
Üllői-ut 46. czimre küldendő be. 

magyar napi sajtóban páratlan annak a bizalomnak A d á m J á n o s 7 8 é y e s végelgyengülés. Vég Ala-
a megnyilatkozása, a melyberiá „Hazánk- nap,-dar n é v e § s z i v b a j . _ S i m o n judás 4 hónapos 
lap nemrég részesült - Az ország legelőké őbb gyermekaszáiy. - Piti Juliánná 3 és fél hónapos 
földbirtokosai, bérlői és gazdái jöttek össze, több hörglob. 
mint 700 an Budapesten az Országos Magyar Gaz-j * 
dasági Egyesület közgyűlésére, hogy szemben az 
egyesület miniszteri tisztviselő és idegen érdekkörö- Irodalotn. 
ket szolgáló tagiai által rendezett „pucscsal-, vissza-, A F ő v á r o s i Lapok politikai és szépirodalmi 
válasszák gr. Dess-wffy Aurélt az egyesület elnökévé.napilap. A Fővárosi Lapok, mely 31 éven át, mint 
- Ez fényesen sikerült is, amennyiben *rDes-!az egyetlen magyar szépirodalmi lao, a művelt és 
sewffy 590 szavazatot kapott. A közgyűlést nagy, előkelő közönség kedvencze volt, oly reformon megy 
500 terítékű lakoma követte, a melyen Farkas Ab-;keresztül, melyet az olvasó közönség kétségkívül 

általános tetszéssel fogad e hó 16-ife 
szépirodalmi jellegének megtartása mellett politikai 

rahám, gőmörmegyei nagybirtokos indítványára egy-;áltaiános' tetszéssel fogad 
hangulasr üdvözölték a „ H a z á n k « napilapot és széDirodalmi lelletrének m< 

kétségkívül 
16-ikától kezdve 

magukévá tették a lap által kezdeményezett agrár-
politikát és felhívást inféztek az ország egész gazda-
közönségéhez hogy a lapot támogassa. — A fel-
hívást a „Hazánk" knrácsonyi számában fogja közzé-
tenni kőrülb^lői 400 előkelő magyar földbirtokos 
fényképezett aláírásával. — A „Hazánk" napilap, 
mely egyetlen a magyar politikai napisajtóban, a 
mely a magyar földnek, a magyar főldmivelő nép-
nek védi érdekeit és követel részükre érvényesülést 
a magyar politikában, nemcsak ezen a téren vívott 
ki rövid fenállása alatt az egész országra kiható 
eredményeket, de egyéb gazdag tartalmában is, a 
melynek minden közleménye az igazság és tisztesség 
érdekében iratik. — A lap előfizetést ára : egy évre 
14 frt félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr. Kiadó-
hivatal Budapest, Kőztelek. 

— Gyémán t l akoda lom. A pozsonyme-
gyei Búr-Szent-Györgyön történt az a rendkívül 
ritka eset, hogy egy házaspár esküvőjének hetven-
ötödik évfordulóját megünnepelhette. A férj neve 
Huszek Pál, felesége Zsuzsánna. A gyémántlakodal-
masok földhöz ragadt szegény napszámosok. A temp-
lomban, ahol a pap most még negyedszer rájok adta 
az áldást, az egész falu népe megjelent s haza ki-
sérte a Huszek párt. A pap azután a király magán-
pénztárrá ból utalványozott husz forintot átad a a férj-
nek. A házasfelek zokogva csókolták érte a lelkész 
kezeit. 

— Az á l l am i bankócs iná ló . Vigan döczö-
gött szekerével hazafele M. dorosmai gazda. Az űr-

tartalommal is fog bővülni s m nt politikai és szép-
irodalmi napilap fo - megjelenni. A politika annyira 
dominálóvá vált ma már, hogy nem zárkózhatik el 
előle az az újság, mely olvasóinak a közélet összes-
ségéről hü képet akar nyújtani. Természetes azon-
ban, hogy a Fővárosi Lapok-ban a politikai tarta-
lom nem lesz annyira domináló, hogy elnyomná 
a szépirodalmat. Ugy a kormánytól, mint az összes 
politikai pártoktól teljesen független, szókimondó 
újság lesz a Fővárosi Lapok, s a legkiválóbb poli-
tikai írókon kivül a szépirodalom jeleseit még az 
eddiginél is fokozottabb mér ékben fogja maga köré 
gyűjteni A lapnak ugy iránya, mint szelleme és 
beosztása is teljesen elütvén a többi hírlapokétól 
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a más 
hírlapoknál elfoglalt jeles írók is föl fogják keresni 
dolgozataikkal a Fővárosi Lapok at. A régi szerkesz-
tőség minden tagja továbbra is megmarad, de a 
munkatársak száma decz. 16-ikától kezdve a legki-
válóbb uj erőkkel megnégyszereződik. A lap régi 
szerkesztői Vadnai Károly és Szana Tamás továbbra 
is a lap munkatársai maradnak; a felelős szerkesz-
tői tisztet azonban decz. 16-ikán Porzsolt Kálmán 
veszi át, ki nemcsak a szépirodalomnak régi mun-
kása, hanem évek óta ismert politikai iró is. 
A Fővárosi Lapok ezentúl is a müveit és előkelő 
közönség szalon-lapja lesz. Ugy politikai, mint szép-
irodalmi része magas színvonalon fog állani. Soha-
sem fogja sérteni az izlést és az erkölcsöket; s e 
tekintetben még a kiadóhivatal is lemond ama jól 

i i 

Köliyv a gyermek kezében való képes, 

mesés, verses. Könyvet a felnőttnek mu-

latva oktatót. Könyvet az arának, a ked-

vesnek, a jónak, — az irodalom remekei 

diszes kiállításban nagy választékban kapha-

tók : Stark Nándor könyvkereskedésében 

2 — 3 a kávéházzal szemben. 

Felhívás előfizetésre! 

A z O r s z á g - V i l á ^ 
képes hetilap január havában 

XVI. évfolyamába lép. 

Az a tizenöt esztendő, melyen át az 

O r s z á g - V i l á g elsőrendű magyar írók 

egész táborával lépett a küzdtérre, hogy győ-

zelmet biztosítson magának a közönség any-

nyit hangoztatott közönyösségével szemben, 

fényes biztositéka jövőjének, me'yben egyre 

fokozottabb mértékben törekszik kitűzött czél-

ját elérni. 

A külföldi lapok beáradó özönével kel-

lett felvennie a küzdelmet az Ország-Világ-

nak ; hazafias missziót is teljesített, mikor 

ezeket kiszorította avval, hogy a legmagasabb 

nivón álló, elsőrangú művészek által illusz-

trált, Jegjobb nevü iróink által irt képes la-

pot adott a müveit magyar közönség kezébe. 

A lefolyt év, melyben az O r s z á g o s 

I r o d a l m i R é s z v é n y T á r s a s á g ki-

próbált erőkből álló testülete vette kezébe a 

lap kiadását, végleg biztosította annak foly-

ton növekvő terjedését. A szerkesztőség fá-

radhatatlan igyekezete, melylyel az alább 

közlött fényes irói névsort fűzte munkatár-

sainak koszorújába, megerősitette a lapot a 

közönség szeretetében. 

A lefolyt évben dr. V á r a d i Antal 

szerkesztőn kivül a következő irók neveivel 

találkoztunk az Ország-Világ hasábjain: 



8. oldal 

Ábrányi Emil, id. Ábrányi Kornél, Áb-

rányiné K. Klenientin, Adorján Sándor, Be-

niczkyné-Ba.jza L^nke, Bársony István, Bartók 

Lajos, Beöthy László, Buday László, Dal-

mady Győző, Degro Alajos, Endrődi Sándor, 

Erney József, Erdélyi Zoltán, Falk Zsigmond 

dr., Fekete Ignácz dr., Goll János, Ga.il 

Ferencz, Hegyi Béla, Hevesi Sándor, Horti 

Jenő dr., Jókai Mór, Kern Aurél, Kéry 

Gyula, Kozma Andor, Lauka Gusztáv, 

Lévay Mihály, Makai Emil, Mikszáth Kál-

mán, Pap Zoltán, Palágyi Lajos, Porzsolt 

Kálmán, Rákosi Viktor, Sas Ede, Sata-

nella, Szász Károly, Szabolcska Mih ly, 

Szabóné-Nogáll Janka, Szomaházy István, 

Szokolay Kornél, Szomory Emil, Szőllősi 

Zsigmond, Szomory Dezső (Páris), Tolnai 

Lajos, Vadnay Károly, Verő György, Vértesi 

Gyula, B. Virág Géza, Wehner Gyula J., gr. 

Zichy Géza stb. 

Megfeszített törekvésünk leend ezentúl 

is ezzel az írói gárdával érdemelte ki a nagy-

közönség növekedő pártolását. 

Egyetlen képes lap sem ad annyi mű-

vészi képet, oly gazdag szöveg-tartalmat, annyi 

pompás zeneművet, gazdag karácsonyi és ün-

nepi mellékleteket, mint lapunk. Az előfize-

tőink között kisorsolt Jókai-diszkiadás, első-

rangú művészeink rajzai, kitűnő iró'nk czik-

kei, összes zeneszerzőinknek általunk közlött 

s lapunk részére irt zeneművei ennek fé-

nyes bizonyítékai 

S a belső tartalomnak megfelel a párat-

lan külső kiállítás, melyről a Pesti könyv-

nyomda részvényrársaság gondoskodik s ez 

elsőrangú műintézet hangjegynioKző műhelye 

szolgáltatja zenemellékleteink metszeteit is. 

Mindezek mellett a lap előfizetési ára a régi 

marad: Negyedévre 2 frt, félévre 
1 frt, egész évre 8 frt. 

Kiadóhivatal, hová az előfizetési pénzek 

küldendők: Budapest, V. ker. hold-utcza 7. sz. 

Mutatványszámokat ingyen küld a kiadó-

hivatal. 

SZENTESI LAP . 

B a r t h a J á n o s 
nyugalm. kir. aljárás biró kurcz parti I. tized 

17. és 23. sz. a. házánál kissebb nagyobb la-

kások 1895. évi april 24-től bérbe adandók. 

Esetleg egyik vagy másik háza örökáron 

is eladó. Ugyan annak 44 részlet felsőréti 

tiszai ártéri földje feles munkálatra vagy 

i haszonbérbe kiadó. 

Uj szikviz-gyár. 
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo-

• mására hozni, miszerint Szentesen a III. t. 

¡19. sz. Dégay-féle házban (a gymnasiummal 

¡átellenben) folyékony szénsav és szabadalma-

zott vizszűrő-készülékkel ellátott 

szikviz-gyárat rendeztem be. 
Vizem mint páratlan gyógyszer és mint üditő, 

• élvezeti czikk jelesen alkalmazható. — Szik-

j vizem a legtisztábban van gyártva s ugy a 

¡külső csinosság mint az üvegek és viz tisz-

taságára különös gondot forditok. Üvegeimbe 

nevem be égetve és étetve van, mások ké-

szítményeitől való megkülömböztetés végett, 

habár gyártmányom tisztaság és jóságra nézve 

páratlan és utolérhetlen. A gyár naponként 

megtekinthető. 

Tisztelettel : 

Szeghy István, 
gyógyszerész. 

jégverem bérbe vehető Kurcza-
part: I. tized 69 szám. 

FAGYKENÖCS 
3 nap alatt biztosan kigyógyit minden fagy-

daganatot az orról, kézről és lábról. 

Egyedül csakis Schneider J. gyógyszertárában 

kapható Resiczán (Délmagyarország), 

Egy tégely ára 2 frt. Pósta után-
véttel rendelhető. 1V5 

Szabó Imrének 
hékédi 24 hold és 313 kvadrát szántó és 

szöllő földje örök áron eladó, értekezni lehet 

a helyszínén 7-ik szám alatt. 

Kanász N. Sára 
I. tized 590 számú háza, Kanász N. Mihály 

nak pedig 1 fertály donáti tanya földje eladó 

értekezni lehet Halász Szabó Ferencz vásár 

széli házánál. 1V3 

INGYEN BEMENET. 
Hiek és Hock, Flik és Flok hires 

4 pajkos külföldi erőművészek megérkeztek, 

ésHolfmann Jakab 7,14, és 21 kros játék 

norinbergi bazáráruk nagy raktárába a be-

vásárló n. é. közönségnek egyenes kívánságra 

művészetüket bemutatják és golyó dobálásuk-

kal újra meg újra iugerlŐ vidámságot kelte-

nek ingyen. 3 3 

Hirdetmény. 
Szentes város képviselőtestületének f. 

év decz. 17-én tartott üléséből hozott 280/ 

kgy. 1894. számú határozatával a Tiszai ki-

kötő és rakpart díjszedésének f. év decz. 

15-én történt kiadásának megsemmisítésével 

ui árverést rendelvén el, ennek megejtésére 

í. évi deczember hó 24-én d. e. 9 órája ezen-

nel kitüzetik. 

Felhívom az árverésen rés'tvenni óhaj-

tókat, hogy a jelzett időben 60 írt bánat-

pénzzel dlátva, a városi tanácsteremben je-

lenjenek meg. 

A feltételek ugvanott addig is a hivata-

los órákban megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1894. decz. hó 17-én. 

2—3 Novobáczky Győző, 
gazd. tanácsnok. 

152. szám. 

Karácsonyi ünnepekre 
a legú jabb d ivat nő i r uh á r a való szövetek 

gflT rendkivül olcsó árakon 
Buday Imre, 

kézmű , divat- és r öv idá rú kereskedésében 

Szentesen (Kis-piacz) 

szerezhető be, 3—3 
Mindenkinek saját érdekében áll meg tekinteni. 

Uj lisztraktár. 
A tisztelt közönség becses tudomására 

hozom, hogy a Viktória szegedi gőz-
malom őrleményeit a re f . e g y h á z bér-

é p ü l e t é n e k S c h e i n b e r g e r és Pop-

p e r bőrkereskedése helyiségébe elárusítom. 

Ezen országosan elismert elsőrangú és 

minőségű őrleményeket dicsérni fölösleges; 

de legjobban meggyőződhet a t. közönség 

ugy a lisztek jóságáról, mint olcsóságáról, 

ha egy próbavásárlással méltóztatik felkeresni. 

Szentesen, 1894. deczember hó. 

2 - 2 Tisztelettel: 

Volíing'er. 

Hirdetmény« 
A nagymélt. kereskedelmi m. kir. minis-

ter urnák 70653/894. II. számú rendeletével 

— tekintettel az általános takarmány hiányra 

ugy a szálas-takarmány, valamiig takarmá-

nyozási czélokra szolgáló egyéb termékekre 

nézve kivételesen mérsékelt szállítási kedvez-

| ményt állapítván meg f. év október hó 15-től 
? — a rendelet visszavonásáig — az ezen 

czélra szolgáló és mindig csak legalább 10000 

klgr. mennyiségbeni szállítmány után 100 

klgr. és egy kilométerkint 0*10 krajczár egy-

ségtétel, 100 klgrmmonkint 2 kr. kezelési dij 

és a szállítási adó alapján képzett mérsékelt 

díjtételek fizetendők. 

Felhívom ennélfogva a t. gazdaközönsé-

get, hogy minden esetben midőn ezen ked-

vező szállítási díjtételeket igénybe venni kí-

vánja — azt a polgármesteri hivatalban 

jelentse be, mivel csak az ily uton nyert 

igazolványoknak a fuvarlevelekhez leendő 

csatolása mellett részesülhetnek a közlött ki-

vételes szállítási kedvezményben. 

Kelt Szentesen, 1894. decz. hó 14-én. 

2 - 3 Novobáczky Győző, 
tanácsnok. 

Hirdetmény. 
A Csongrád megyei takarékpénztár rész 

vénytársaság 1895. január 1-től 6 évi 
tartamra 50 kros heti befizetéssel uj IX-ik 

csoportot nyit. A befizetett heti betétek utáni 

félévi tökésités mellett tisztán 5°/o-lit fizet az1 

intézet kamatok fejében. Beiratások 50 kr 

dij lefizetése mellett az intézet hivatalos he-

lyiségében bármikor eszközölhetők, hol a kí-

vánt felvilágosítással szívesen szolgál a tisztség. 

Szentesen, 1894. deczember hó 22-én. 

Az igazgatóság. 

Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő Eddig fo l ü l i uu lha ta t l an 

szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. M a a g e r VÉlKW-féfe v a l ó d i t i . t t i t o t t 

« T M Á J - p i p y j r O L A J . 
(törvényileg- bejegyett c ég) 

Maaer Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-

tását elakarja érni. - Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/S. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Sentesen kaphatók: 

Várady Lajos, ifj.Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

Maager Vilmos, Bécs, III/3. Heumarkt 3. 
Utánzások törvényileg büntettetnek. 7—18 büntettetnek. - M 7 - 1 8 

Szeatea, 1894, Nyomatott S im* Ferencz gyoreeejtójAni — — 




