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Egyes példányok 
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K O V Á T f t K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a kiadóhivatalban és lapki l iordóink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

ÍZ egyházi választások. 
fo i1 (fíft iA.ki az élet eseményeinek lélektani 

figyelemmel kiséri, annak igen ér-

ítképet nyújt a folyamatban lévő ref. 

l választás. Mert híven tükrözi az vissza 

a szemben álló pártok és jelöltek közéleti 

erkölcsét és politikai jellemét. 

Egyik oldalon ott áll a Sima-párt, mely 

nem rendelkezik a hatalom eszközeivel, nem 

támaszkodik másra, mint jogának és igaz-

ságának tudatára, s ebből a tudatból merít 

lelkesedést, bátorságot, buzgóságot és erőt a 

harczra, melyet nemes és tiszta fegyverekkel 

folytat. 

Ez a párt nem kényszeríti senkire a 

maga álláspontját; nem csikarja ki senki ke 

zéből a szavazatlapot, hogy csalfa módon 

másikkal cserélje föl; nem veszteget, nem 

fenyeget senkit; hanem rábízza a nép józan 

belátására, hogy tetszése szerint határozza el, 

mit cselekedjék ; mindössze tanácsokkal szol 

gál a polgártársaknak, amely tanácsokat sza-

badságában áll mindenkinek követni vagy 

mellőzni. Még csak azt se teszi, hogy házról-

házra handlérozzon a szavazatlapjával, hanem 

figyelmezteti a közönséget, hogy aki ide akar 

szavazni, az megkaphatja és átveheti a sza-

vazatlapot a párt választási irodájában. 

És maga a párt jelöltje: Sima Ferencz 

szerényen félre vonul; még csak itthon sincs, 

hanem Budapesten teljesiti képviselői köteles-

ségét ; nem tolakszik, nem kínálgatja magát, 

hanem azt mondja a népnek: ,ha inegtisz 

teltek a bizalmatokkal, elfogadom a megbiza 

tást és iparkodni fogok híven sáfárkodni s 

közmegelégedésre teljesíteni az elvállalt köte 

lességeket; de ha jobban bíztok másban, ám 

válasszátok azt meg, én abban is megnyug-

szom és keserűség nélkül hajlok meg a több-

ség akarata előtt.* 

Igy tesz az a párt, amelyik igaz uton 

jár, és igy beszél az az ember, aki nemcsak a 

száján hordja, hanem a szivében is érzi a 

tiszteletet a közvélemény iránt. 

Másfelől éles ellentét gyanánt ott van 

Kristó-párt, a mely hosszú idők óta a hatal-

maskodásból tengeri sivár életét; homályos 

czélokat követ, és eszközeiben egész a nem-

telenségig nem válogatós. 

Ez a párt erőszakoskodik, fenyegetőzik, 

ámit, veszteget; a Sima-párt tagjai kezéből 

álnokul kicsalja a szavazat-lapokat, s a ma-

gáéval cseréli föl; a saját szavazat-lapjait 

házról-házra hordoztatja, a jámborabb és en-

gedékenyebb emberekre rádisputálja; éhes 

mohósággal rohanja meg a választókat, mint 

a vércse a prédát, s minden orczátlanságra 

kész, amit a pákulicz-praktika kieszelhet. 

És maga a pákuiicz-jelölt: Kristó Nagy 

István erőnek erejével ráakarja magát erő-

szakolni a nép nyakára, dühöng, gorombás-

kodik, rimánkodik, kínálgatja magát, mintha 

csak mondaná: ,az Isten szerelméért vá-

lasszatok meg, ne lökjetek ki ebből a szék-

ből, amelyben hosszú időn át uralkodtam, 

hiszen kétségbe esek, ha véget vettek a kény-

uraságomnak." 

S ez az ember nem restell beleülni az 

elnöki székbe akkor, mikor ő az egyik jelölt; 

követeli magának a jogot, hogy jelölt létére 

ő szedje a szavazatlapokat; tiltakozik ellene, 

hogy lepecsételjék a szavazatlapokat tartal-

mazó ládát, s felbőszülve követeli, hogy 

hagyjanak fel a szigorú ellenőrzéssel, ne vi-

gyázzanak a kezére, hanem bízzák az ő hi-

tére és gondjaira azt a ládát, mely a beadott 

szavazatlapokat foglalja magában. Mintha 

csak a macska követelné, hogy őrizetére bíz-

zák a — hájat. 

Igy tesz az olyan párt és az olyan je 

lölt, aki erőszakoskodás és stiklik nélkül nem 

tud zöld ágra vergődni. 

Párhuzamot vonva a két párt és a két 

jelölt között, bizonyára minden jóizlésü em 

ber elfordul a Kristópárttól, és szavazatával 

megdönteni iparkodik a pákulicz uralmat, 

mely leakarja igázni a nép szabadakaratát, 

s a zsarnokságot tolakodással párosítja. 

Ennek a tűrhetetlen uralomnak immár 

megkondult a halálharangja. Buknia kell, és 

bukni fog ! 

(P.) — Gyanús jelenségek, A há-
rom nap óta tartó ref. egyházi választasok a biztos 

bukás tudatában végkép elkeseredett Kristopárt ré-

széről fölöttébb gyanús jelenségeket vetettek a fel-

színre. 

Nem is említjük föl azt az eddig páratlanul 

álló botrányt, hogy Kristó Nagy István, erőnek ere-

jével elnökösködik és a szavazatokat szedi a sajat 

választásánál. Ez inkább szégyenletes, mint gyanús 

dolog; mert hiszen a szavazás sok tanú előtt fo-

lyik, s pártunk részéről jól vigyáznak a kiérdemült 

főgondnok ur kezeire. 

Azt is mellőzzük, hogy mikor némely pártunk-

beli választókat kétségesnek látszó szavazatijoguk 

igazoltatása végett a pénztárnokhoz utasította az 

elnökség, Égető pénztárnok és a két egyházti elvették 

a Sima-párti szavazat lapot az illetőktől és Kristó' 

párti szava atlappal cserélték föl. Ez több a gyanús 

dolognál; ez ocsmány visszaélés. 

De igenis nagyon gyanús a szavazatlapokat 

tartalmazó láda históriája. Ez egy egészen uj láda, 

melyet Kristó Nagy István készíttetett. Minthogy 

nincs kizárva annak a lehetősége, bogy a ládának 

két kulcsa van, vagy esetleg olyan a zár, amely mas 

kulcscsal is kinyilik, — a szavazat-szedő küldöttség 

már a szavazás első napján abban állapodott meg, 

hogy a láda minden délben és este lepecsételtessék, 

s a ládakulcsot vigye el az elnök-lelkész, a szoba-

kulcsot pedig a főgondnok. 

Nosza dühbe jött erre Kristó Nagy István. Nem 

lopott Ő — úgymond — se ökröt, se tarisznyát, se 

lovat, hogy mernek ő rá gyanakodni! Hasztalan 

figyelmeztették, hogy hiszen neki magának es a sza-

vazatszedő küldöttségnek áll első sorban érdekében, 
hogy az eljárás minden kételyen felül álló legyen. 
Kristó Nagy István dühösen követelte, hogy a láda 
lepecsételése mellőztessék; veszekedett, gorombás-
kodott, s ezt mindanynyiszor megújította, ahányszor 
a lepecsételésre került a dolog. 

Hát ez nagyon furcsa. Mert ha az ember nem 
akar semmi visszaélést elkövetni, akkor nemcsak 
tiltakoznia nem szabad, sőt örülnie kell rajta, ha 
mentől körültekintőbb elővigyázati rendszabályokat 
alkalmaznak, hogy a gyanúnak még csak az árnyéka 
se férjen az eljárás tisztaságahoz. 

Bizonyára ha pénz volna abban a ladaban, 
senkinek se jutna eszébe félteni. De a szavazatlapo-
kat nem szabad és nem lehet könynyelmüen rábízni 
annak a pártnak a hűségére, amely nem szokott 
visszariadni a vakmerő csinytevésektől. 

Sőt az elhangzott gyanús tiltakozás uián foko-
zott éberséget és ellenőrzést követelünk. Most már 
még a lepecsételés se nyugtathat meg beunünket; 
hanem egész komolyan és határozottan azt követeljük 
nem is az elnökségtől, de magától a szavazatszedő 
küldöttségtől, mely az eljárásért testületileg felelős, 
hogy mindaddig, amig a szavazatok összeszámlálva 
lesznek, nappal és éjjel rendőrt állítson a láda őri-
zetére ; mert zárakat is fellehet nyitni, pecseteket is 
ellehet é s z r e v e h e t e t l e n módon távolítani ; 
s ellenfeleink taborában elég ü g y e s k e z ü és 
v a k m e r ő ember van. 

Politikában csak lovagias ellenfeleknek hiszünk; 
de a stiklik lovagjainak — nem 1 

Országgyűlés. 
Az uj kormány f. hó 19-én mutatkozott be a 

törvényhozás előtt és ez aktust mindentéle epithe-
tonnal felruházhatjuk, csak azzal nem, hogy .ünne-
pélyes11. Nem, az ünnepelyesség teljesen hiányzott; 
lerontotta azt a vidám jókedv, az ellenzék kitörő de-
rültsége és az a falrengető hahota, mely Magyar-
ország uj miniszterelnökének első parlamenti szónok-
latát mindvégig kisérte. 

Délelőtt tíz órára az ülésterem zsúfolásig meg-
telt és a karzat nemkülönben. 

Az érdeklődés eleinte a volt miniszterek felé 
irányul. Wekerle, Szilágyi, Lukacs és Hieronymi a 
szélső jobboldal első padsoraiban foglalnak helyet. 

A képviselőház alelnöke, gróf Andrássy Tiva-
dar végre telmegy az elnöki emelvényre és megnyitja 
az ülést. Kisebb jelentéseket olvastat fel és a beál-
lott csendben egyszerre rég nem hallott szokatlan 
kiáltások hangzanak fel. 

— Hoch! hoch! — hallatszik mind erősebben 
az ellenzéken, mire a jobboldal halk éljene ad vissz-
hangot. 

A kit igy fogadnak, az csak a közlegény-gene-
rális lehet: Tisza Kálmán. A zajos fogadtatasra kel-
letlenül kapj i le a fejét és siet a helyére. 

Es a kormánypárt még éljenez. Megértjük ez 
éljeneket: Izrael népe is visszakiváukozott a pusz-
tából a husosfazekak mellé, melyek a rabsagban 
soha sem hiányzottak. 

De hát hol a kormány ? Lássuk az uj minisz-
tereket ! hangzik ismételten. 

Es a háznagygyal élükön bevonulnak Báníly és 
társai. Halk éljenzés a jobboldalon, de az ellenzéken 
annál harsányabb hahota üdvözli az egymásután 
belépett ,nagy allamtértiakat.' 

E közben leülnek az uj emberek, Bánffy baró a 
szélső jobb fotelbe, a miniszterelnökök bagyomanyos 
székébe ül egy pilanatra, azután atadja a királyi 
kéziratot. Színtelen hangját ma az elfogultság resz-
ketegsége is fátyolozza, néha szinte elgyengül s ilyen-
kor recsegővé válik, a mint erejét kény szer itessel 
akarja fokozni a tüdő. 

Senki sem hallgatja a kéziratok felolvasását. 
A mit a királyi szavak, az elnök cseug lyüje 

és gesztusai el nem érhettek, elérte Bánffy az egy 



van az 

1 oldal 

Helyi és vegyes hirek 

(r.) — Szavazzunk! Ma 
egyházi választás utolsó 

napja. Pártunk ugyan hasonlithat-
lanul erősebb a másiknál: de hogy 
minél fényesebben bebizonyítsuk, 
hogy a nép óriás többsége a Sima 
Ferencz zászlója alatt áll, s a Kristó 
Nagy István uralkodása se testé-
nek, se lelkének nem kell: figyel-
meztetjük a pártunkhoz tartozó 
azon ref. hiveket, akik még le nem 
szavaztak, hogy éljenek a joguk-
kal, és a mai nap folyamában sza-
vazzanak le. Ne kövessék azt a 
régi rossz szokást, hogy elbizako-
dottságból vagy restségből elhanya-
golják a szavazást; hanem az le-
gyen ma a jelszó, hogy: „Sza-
vazzunk I" 

(r.) — Választási statisztika. A 
ref. egyházi választások az egész város rop-
pant érdeklődése mellett folynak. A szavazat-
szedő küldöttség fölöttébb nehézkes és lassú 
eljárása miatt előreláthatólag nem fognak le-
szavazni azok, akik szavazatlapjaikat kivették; 
mert némely választó háromszor négyszer is 

, , bejön, anélkül, hogy rákerülne a sor, s végre 
AW /1 i. i , X1 «, , , Elébb azonban Ugrón Gábor fejezte k. általá- b e l e f á r a d a s o k j á r k á l á sba , és szépen olthon 

nöke szólalt fel ezután, és éles, támadó beszéde nos helyeslés körött megelegedését az elnök bekö-i , . . . , . 1 . / • i * 
egyike volt legsikerültebb filippikáinak. Már a beszéd szöntő beszédje felett, csak azután szólhatott hozzá m a r a d - Mindazonáltal annyit már is konsta-
alaphangja is szerencsés volt. és általában eltalálta a napirendhez Bethlen Gábor gróf, ki röviden szin-, tálhatunk, hogy mióta a szentesi ref. egyház 

10. tsám. SZENTES I LAP . 

szerű felállásával. Ebben a pillanatban ugy állt ott, dára, hol az uj koronaőr letette az esküt a király 
mint egy felmagasió szikla n zugó hullámok között, kezébe. . . 
Minden embernek van egy legszebb pillanata az éle- A f. hó21-iki ülésban összes pártok tag)ai szo 
tében, Bánffy ma érte azt el, abban a rövid kis idő» katlanul nagy számban jelentek meg az elnökválasz-
közben, a mi második felállása és megszólalása közt tásra, és 10 óra előtt telve volt minden folyosó, 
eltelt. i Az ellenzék Justh Gyula és Gulner Gyula ne 

Akkor ugy látszott csakugyan, mintha ő volna vével vette fel a küzdelmet, a kormánypárt pedig 
a helyzet ura, mintha várnánk tőle valamit. Hátha Szilágyi Dezsőt, illetve Berzeviczy Albertet jelölte, 
mégis ? No . . . no . . . lássuk csak, ki tudja, a Előre látható volt, hogy a választás heves lesz s nem 
helyzet szüli az embereket . . . . az ember a czél- igen sokan fognak hiányozni, 
jaival növekszik, . . . elhatározó pillanatokban né- A névszerinti szavazás titkosan történt és 
mák is szólaltak már meg, és készületlen diákból is képviselők egyenként léptek az urnához, hogy sza-
kitünő feleleteket szorított már ki a drukk . . . . vazójegyeiket beledobják 

Tehát — rajta uraim : hallgassuk 1 És hall- Tizenegy óra elmúlott, mikorra a szavazatokat 
gatták. az elnök a jegyzők segítségével a Ház szine előtt 

De nem történt semmi csoda. Kapanyél el nem összeámolta. 
sült, némák meg nem szólaltak, és a bölcsesség vi- Hatvanhat szótöbbséggel Szilágyi Dezső lett az 
rányai ki nem nyíltak a száraz ágon. A miniszter- elnök. Justh Gyula 141 szavazatot kapott, mig ki-
elnök hebegve és szemlesütve olvasott fel egy lecz- vüle Péchy Tamás Berzeviczy Albert, — és Pánto-
két, egy eszmék, gondolatok és szellemi tartalom esek Rezső kaptak egy-egy szavazatot, két szavazó-
nélküli sovány politikai étlapot, telve elhasznált frá- lapot pedig üresen adfak be. 
zisokkal, a fogalmak megjelölésében nyilvánuló disz- Az alelnökválasztásnál a kormánypárt többsége 
tinkezió minden finomsága nélkül. uehány szóval kevesebb lett, miután időközben ne-

A tartalom és a forma színvonalának e hallat- hány ellenzéki képv selő megérkezett. Alelnöknek 
lan lesülyedése és az előadás gyarlósága tomboló Berzeviczy Albertet választották meg Gullner Gyu-
vihar kitörésére adtak alkalmat. Közbekiáltások hal- Iával szemben. 
látszották, melyekből a keserű humor visszhangia Andrássy Tivadar gróf ekkor felemelkedett be 
élesen kíérezliető volt. Elrontia a szemét! kiáltották lyéről és a másik pillanatban már megjelent az el-
Magyarország miniszterelnökére, a hányszor füzeté nöki pulpituson Szilágyi Dezső fekete diszmagyar-
ből olvasni kezdett. Vegye inkább a kezébe, ha már ban. A jobboldal éljenzett, és az uj elnök láthatólag 
meg nem tanulta! stb. stb. Minden közbeszólás per- elérzékenyülve tartotta meg székfoglaló beszédét, 
ezekig tartó nevetést keltett, s a kormánypártnak Megköszönve a képviselők megtisztelő bizalmát, igé-
nem volt ereje megtörni az általános gaudium han- retet tett, hogy a Ház jogait, rendjét és méltóságát 
gulatát. De mindent felülmultak a miniszterelnök meg fogja őrizni, hogy ugy a többségnek, mint a 
némely fenntartásai. Az egyházpolitikai tőrvényeket kisebbségnek mindig meg fógja adni az őket meg-
végre fogja hajtani — azonban . . . . nos ! nos! illető jogokat, hogy pártatlan lesz, hogy a pártokon 
azonban ugy, hogy a felekezetek vallásos érzel- felül fog állani. 
mei meg ne sértessenek! Perczekig tartó neve-| Erre már az ellenzék éljenzett hangosan és az 
tés után a kiállításról ígérte a miniszterelnök, hogy uj elnök elfoglalva helyét, megrázta a t. Ház csen-
1896-ban megtartja, de . . . . csak a mennyiben getyüjét és szilárd hangon jelentette: 
lehetséges lesz; mindenesetre megvalósítja azonban — Következik a napirend ! A kormányelnök 
és életbelépteti még ez évben az : állatbiztosítást, beszéde fölött kifejlődött dískussio folytatása. 

Justh Gyula, a függetlenségi és 48-as párt el-: 

azt a hangot, mely a közjogi ellenzék összes tagjai- tén a kormányelnök nemzetiségi programmjára nyi-
nál lelkes visszhangra talált. Főként a válság okait latkozott, illetékes lévén azt bírálat &lá venni ugy 
kutatta és erős szavakban Ítélte el a kormánypárt mint erdélyi ember, ugy mint egykori kollegája a 
magatartását a válság alatt, majd azt kérdezte, hogy miniszterelnöknek — a főispánságban, 
mik voltak okai a horvát báu második kudarczánakj Bethlen szavai megszólaltatták Meltzl Oszkárt, 
A 67-es alapon álló pártokkal szemben a független-'a szász képviselők érdekes pártjának - igy nevezte 
ségi párt elveit emelte ki, mint a melyek mielőbb ő saját maga nemzeíségbelieit — egyik tagját, 
győzedelmeskedni fognak és a függetlenségi pártok A szászok szónoka csak folytonos közbekiáltá-
zajos helyeslése és éljenzése mellett fejezte be azzal sok között volt képes beszélni és szavai nagyjában 
beszédét: mienk a jövő! jazt a hatást keltették, hogy a paktum, hála Müller 

Gróf Apponyí Albert csak röviden reflektált a;Frigyes ő méltóságának, mégis csak sikerült. 
kormányelnök programmjára, mely az marad to-
vábbra is, mint az előző kabineté volt. ő is marad 
továbbra is ama programra mellett, melyet választói 
előtt kifejtett. A mi a megingatott bizalmat illeti, ő 
azt nem a korona és a törvényhozás, hanem a ko-
rona és a nemzet kőzött véli előállitandónak: e két 
faktor között kell a bizalmat hiven ápolni. 

A beszédet mindkét ellenzék zajos tetszéssel 
fogadta. 

A két pártvezér után a puroszok nevében szó-
lalt fel gróf Szapáry Gyula s újból a fúziót ajánlotta 
a kormánynak, majd a 67-es közjogi alap védelmé-
ben Justh beszédére tett némi megjegyzést. 

Általános meglepetésre Darányi Ignácz jelent-
kezett ezután szólásra és leleplezéseket tett a válság 
lefolyásáról. Héderváryt szerinte a szabadelvű párt 
hűségesen támogatta és a fúziót programmul csak 
azért nem akarták elfogadni, mert elég erősnek érzi 
magát a .homogén'-elemekből álló kormánypárt a 
reá váró feladatok végrehajtására. Az ellenzék több-
ször gúnyos hahotával szakította félbe a szónokot, 
a kinek beszéde után az elnök az ülést öt perezre 
felfüggesztette. 

A szünet után BánfTy szólott újból. Most már 
nem olvasta beszédét, folyékonyabban is beszélt, 
hogy annál gyorsabban elszólja magát Justhé a 
jövő, — úgymond — de mienk a jelen ! S erre a 
bölcsességre ismét kaczagott az ellenzék. Bánffy azon 
ban folytatta tovább, s az ellenzék egyben igazat 
adott neki: beismerte, hogy nem nagy szónok. 

— Még csak nem is szónok! zúdították felé. 
Eötvös Károly beszélt azután hosszabban, s a 

szélsőbal tetszése mellett fejtette ki álláspontját az 
uj kormánynyal szemben s mondotta el néze-
teit a fúzióról. Utánna Polónyi Géza mondotta 
el kifogásait Szilágyi elnökjelöltsége ellen s nagy de 
rültség mellett czítálta Busbach röpiratát. Erre BŰS-
bach válaszolt röviden. Még Serbán Miklós mon 
dotta el újból a románok nemzetiségi sérelmét, mire 
Bánffy válaszolt ismét röviden es gyengén s csak 
azzal keltett hatást, midőn visszautasította a jogta-
lan nemzetiségi aspirácziókat. 

Félkettőre járt az idő s tekintettel arra, hogy 
két órára a főrendiház ülése volt kitűzve, a bemu-
tatkozás tárgyalását megszakították és a hétfői ülésre 
halasztották el. 

Folyó hó 20-án a két ház együttes ülést tar-
tott, • aztán főrendek ói kép viselők felmentek Bu-

Meltzl után a miniszterelnök látta szükségét 
annak, hogy megmagyarázza a szászokhoz való vi-
szonyát. Kijelentette, hogy őt, mikor a kormányala-
kítással való megbízása szóba került, felkeresték 
egyes szász képviselők és megkérdezték tőle. hogy 
ismeri-e a 90 iki szász népprogramraot. Azt felelte, 
hogy ismeri és az abban foglaltakat megvalósítha-
tóknak tartja hisz csupán iskolai és egyházi dolgok-
ról van benne szó. 

Csupán! hangzott egyszerre tizfelé is az el-
lenzéken és megmozdult az egész baloldal. 

A miniszterelnök még csak azt jegyezte meg, 
hogy elitéli a nemzetiségi szempontból való pártala 
kulást, mire Hermán Ottó fejtette ki nézeteit a le-
folyt válságról. 

Serbán Miklós kért most szót személyi kérdés-
ben. A személyes kérdést azonban részben szemé-
lyeskedéssel, részben pedig elveinek magyarázásával 
vezette be, ugy hogy Szilágyi Dezső elnök kénytelen 
volt őt a házszabályokra figyelmeztetni. Mikor Ser-
ban kijelentette, hogy ő szűkáégesnek tartja azt, 
hogy hosszabban beszélhessen — az elnök az egész 
ház helyeslése között megvonta tőle a szót és nem 
engedte folytatni a beszédet. 

Ez volt Szilágyi Dezső első elnöki szereplésé-
nek kiemelkedő mozzanata. 

Asbóth János következett ezután szólásra, ki az 
ő szokott — mindig bizonyos érdeklődést keltő mo-
dorában modotta el nézeteit a szabadéi,ü pártról, 
Darányi Ignáczról és a fúzióról. 

Két óra volt már, mikor Asbóth János bejezte 
beszédét, de mikor a jegyző Ugrón Gábort kérte fel 
szólásra, a képviselők mégis mind helyeiken marad-
tak és zajos Halljuk! Halljuk ! kiáltásokkal üdvö-
zölték a függetlenségi és 48-as pártnak ezt a kima-
gasló alakját. 

Ugrón beszédéről csak azt jegyezzük meg 
hogy tartalomban gazdagabb, konczepczióban töké-
letesebb és előadásban kitűnőbb beszédet még maga 
Ugrón Gábor is keveset mondott a magyar képvi-
selőházban. 

Fél három volt, mikor Szilágyi Dezső, tekin-
tettel arra, hogy szólásra még többen vannak felje-
gyezve — a kormány bemutatkozásának folytatását 
másnapra halasztotta. 

fentáll, még ilyen népes választás nem volt 

soha. A szavazás számszerű eredménye a 

három első napon a következő: Vasárnap 

leszavazott 500, hétfőn 627, kedden 495 

s igy összesen 1622. Hogy ez a szám a pár-

tok között mikép oszlik meg, azt már is tud-

juk ugyan, de taktikai okokból majd csak a 

választás befejezése után fogjuk közzétenni. 

(r.) — Egy for in t egy lélek. A Kristó párt 

nagy szorultságában már vesztegetésre vetemedett. 

Szerdán a piaezon egy osztrák forintot Ígértek a 

pákulicz-kortesek egy voksért, ami bizony elég szűk-

markú áldozatkészség, mert ha már lélek vásárlással 

akarnak boldogulni, legalább fizessenek jó busásan. 

Egy forint egy lélekért mégis csak potom ár. Igy 

aztán nem csoda, ha a szegény emberek botot emel-

nek a pákulicz kísértőkre, amint tényleg megtörtént 

egyik jó kortessel, aki csak gyors lábainak köszön-

hette hogy ép bőrrel menekült. 

(r.) — A gazdasági egylet dolgában egy 
— otromba hazugságokkal telt — förmedvényt in-
tézett a pákuliczlap az egylet és annak elnöke el-
len. Most nincs terünk foglalkozni ezzel a dologgal, 
de legközelebb visszatérünk rá. hogy kimutassuk, 
milyen nagy jóakarattal viseltetik Gsató ur az egy-
let iránt. 

(r.) ~ Velkey K á l m á n volt tápéi kántor-
tanító. akit Csongrád vármegyéből igazságtalanul ki-
üldöztek — mint örömmel értesülünk - Hontvár 
megye Nagy-Csalomia községében kapott egy szerény 
kántori állást. ' 3 

(r.) — Halálozás. Mint mély részvéttel érte-

sülünk, Halász Szabó Andrásné szül. Dobos Mária 

f. hó 22-én reggel 7 órakor, élete 65-ik és boldog 

házassága 45-ik évében, elhunyt. Temetése f. hó 

24-én, csütörtökön d. e. 9 és fél órakor lesz a kur-

ezaparti-utezában lévő gyászházból. 

(r.) — Halá lozás. Vereb István ismert táncz-

tanitót s az ellenzék egyik tevékeny harezosát sú-

lyos csapás érte, szeretetreméltó leányának, Vereb 

Johanna kisasszonynak élete tavaszán, 17 éves ko-

rában történt elhunytával. A korán elköltözött leányka 

temetése f. hó 22-én rendkívüli részvét mellett ment 

végbe. Nyugodjanak pora» békében. 

- A fiatal tolvaj. Még csak 16 éves Ve-

cse r i János és már is meglakta a szegedi börtönt. 

Tegnap értesitette ugyanis a szegedi börtönigazga-

tóság rendőrkapitányságunkat, hosry: Vecseri János 

kiállván a lopásért reá rótt 8 napi fogházat, haza 

bocsáttatott. 
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— Áthelyezés. Krezsák Géza rk. segédlel-
készt a váczi püspök városunkból H.-M.-Vásárhelyre 
helyezte át. Helyére Guttmann János tápiószrlo: káp-
lán rendeltetett. 

— A „Horváth Mihály Önképző-Kör" 

által f. hó 12-én rendezett tánczmulatság alkalmával 
befolyt jegyekből: 90 frt 50 kr. Felülfizetésekből: 
73 frt 50 kr. összesen : 164 frt Kiadás volt: 85 
frt 49 kr. Mit levonva a bevételből, marad tiszta 
jövedelem a jótékonyczélra : 78 frt 51 kr. Felülfizetni 
szívesek voltak: Aág Lajos Norbert 3 frt. Bányai 
József 5 frt. Balogh János 3 frt. Balázsovits Norbert 
2 frt 50 kr. Dr. Gicatricis Lajos 1 frt. Derzsi K. 
Ferencz 2 frt. Dósa Elek 3 frt. Deutsch Dávid 1 frt. 
Győri Antal 2 frt. Inczo József 3 frt. Jurenák Béla 
2 frt. Ő7V. Jurenák Edéné 2 frt. Kanász N Imre 
2 frt. Király László 3 frt. Kiss Zsigmond 2 frt. özv. 
Koller Andorné 1 frt. Komáromi Lajos 2 frt. Ifj. 
Kovács Sándor 1 frt. Krisztiáni István 3 frt. Dr. 
László Vilmos 1 frt. Dr. Mikecz Ödön 1 frt. Neu-
mann Jónás 1 frt. N. N 50 kr. Pólya Ferencz 2 
frt. Sima Ferencz 5 frt. Stark Nándor 1 frt. Szalay 
István 2 frt 50 kr. Szeder János 4 frt. S/igeti Zol-
tán 1 frt 50 kr. Takács Lajos 50 kr. Dr. Vadnay 
Andor 4 frt. Ifj Vecseri János 2 frt. Weisz Sándor 
(Budipest) 1 frt. Zolnay Károly 2 frt. Zsoldos Elek 
1 frt. — Mindezen kegyes felülfizetőknek, valamint 
a tek. városi tanácsnak a bálterem ingyenes átenge-
déséért köszönetet mond az .Önképző kör" nevében 
Szentes, 1895. jan. 22. Juhász Sándor pénztárnok. 

(r.) — Eljegyzés. Varga József — a derekegy-
házoldali községi iskola derék tanítója — f. hó 20-án 
tartotta eljegyzését Kovács Teruska kisasszonynyal, 
Kovács János érdemes tanítónk kedves leányával, 
A násznagyi tisztet a vőlegény részéről Varga Bén-
jámin, a menyasszony részéről pedig Kovács Lajos 
teljesitette. Gratulálunk. 

— Hirtelen halálozás. Vajda Erzsébet 
szentesi lakos tegnap reggel a saját lakásán hirtelen 
elhunyt. Reggel még semmi baját sem érezte, a kü 
lönben jó erőben levő 62 éves agg nő és 9 órakor 
már halott volt. Halálát szívszélhűdés okozta. 

— A szén-tolvajok. Régóta dézsmálgatták 
már a vasútnál érkező szeneket, de csak nem jöttek 
reá, hogy kik azok a következetes tolvajok. A dolog 
végtére Schira. Mihály állomás-főnöknek is tudomá-
sára jutott, a ki maga fogott hozzá, hogy a tolvajt 
kinyomozza. Es nem is hiába, mert péntek este már 
tetten ért egy pár mit sem sejtő tolvnjt, csakhogy 
azok nem akartak megállani az ő kiáltására. Erre 
az állomás-főnök rendőrt hívott, a ki Deák Jánost 
és Korsós Sándort nyomban el is fogta a város éj-
szaki részén épp akkor, midőn ezek a nehéz teher-
rel lélekszakadva menekültek hazafelé. A tolvajok 
tehát a rendőrség elé kerültek s igy nem lesz többé 
merészségük, hogy újból dé^smálgassák a vasúti 
szenet; mert méltó büntetésük nem fog elmaradni. 

— Az algyői 48-as népkör tisztujitása. 
Mint lapunk legutóbbi számában említettük, az al-
ggői 48-as népkör f. hó 20-án azaz vasárnap ala-
kult ujjá. Ez alkalommal esett meg a kör tisztvi 
selőinek választása is, a melyek következőképpen 
töltettek be: Elnöknek újból Kovács Kálmán válasz-
tatott meg egyhangúlag. Alelnök: Lampel József 
lett. Jegyzővé Karsai Ferencz; pénztárnokká B<íllo 
vay Péter, ellenőrré KissMárton, kőnyvtárnokká Ra-
bók István, zászlótartóvá Domokos Pál és háznagygyá 
M. Vidács József választattak meg. A választmányi 
tagok is számszerint 20-an, szintén ez alkalommal 
választattak újból. 

(r.) — A tápéi koinp ügy© - melyről 
lapunkban is volt már szó — kedvező stadiumba 
lépett; a mennyiben Szeged város hatósága, bele-
fáradva a vitába, arra az okos elhatározásra jött, 
hogy a kompot fölajánlja a vármegyének. A vár-
megye bizonyára elfogadja az ajánlatot, hogy véget 
vessen annak a sok kellemetlenségnek, amelynek a 
tápéiak ki vannak téve. 

— Az öngyilkos apagyilkos. Borzasztó 
gyilkosságnak jött nyomára e hó 16-án egy koltav-
ai paraszt ember, a ki Koltovárol Pribilinára, 
szomszéd községbe igyekezet Útközben az országú 
ton egy gazdátlan szekeret talált. Azonnal felismerte 
az ökrökröl, hogy azok Steczko Mihály pribiliai gaz-
daember tulajdonát képezik, a ki az nap fiával 
együtt Koltaván szénát vásárolt. Nem látván sehol 
a gazdát a szomszédos fenyves erdőbe töbször be-
kiáltott, gondolva bogy ott van. Midőn többszöri-
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hívása is sikertelen maradt, nagyobb figyelemmel 
szétekintett a szekér körül és napry ijjedséggel látta,, 
hof?y apró vérfoltok vannak a havon. Aztán néhály 
lépésspl távolabb megp lantotta az árokban Stekczko 
Mihály vérbenfekvő holttestét. Halálra rémülve szaladt 
be Piribilinára és a birónak feljelenttete a látottatakat. 
A községből seregesen tódultak ki a gyilkoság sziü 
helyére és rémülve látták az eléktelenített holtlestet. 
Majd a meggyilkolt fia után tudakozodott a jajve-
székelő özvegy, de felvilágosítást természetesen m»m 
tudott adni senki. Ekkor valaki a tömeg közül a ki 
â véres nyomokon elindulva, néhány lépés tett a 
fenyvesbe, rémült kiáltozással rohant ki az erdőből 
hogy ott függ egy fára felakasztva a fiu. Azonnal tisz-
tában voltak a felől, hogy a gyilkos nem lehet más, 
mint a meggyilkolt saját fia, a ki még a vásáron 
összeveszvén apjával, agyonütötte és azután, kétségbe-
esve felakasztotta magát. A holttesteket ezután sze-
kéren bevitték Pribilinára, a liptóujvári járásbíróság 
pedig a vizsgálatot már megindította. 

— Alka lmi nóta. Nagyon melege volt an-
nak a két férfiúnak, a kik a mult pénteken szánon igye-
keztek haza felé a tanyára. A subát le hányták 
magukról, egyik a lovat ütötte, a másik meg rá-
gyújtott göröngyös hangon egy nótára, hotry azt 
mondja : .Érik a ropogós cserösznye !" —- Érik az 
ördögöt — förmed rá a másik — már hogy érne 
télen a ropogós cserösznye. A másik férfiú azonban 
csak hajtotta tovább a ropogós cseresznye éréséről 
való nótát. - - Hát sógor, ne óbégasson itt a fülembe 
vagy ha óbégatni akar, hát téli nótát fujon kend. 
Azt mondja a sógor, hogy ő nem fuj mert ő nom 
szél, sem nem óbégat, hanem danol aztán azt da-
nolja, a mi neki tetszik. — No hát akkor menjen 
kend cseresznyét szedni, én velem egy szánkón nem 
jön. Es tolta le a sógorát a szánról. Az pedig bele-
kapaszkodott s rövid huzakodás után mind a 
ketten lepottyantak a hóba. Deres meg Szürke egy-
másra néztek, talán azt gondolták, hogy ilyen két 
spongyiát nem érdemes czipelni, s megkapták a 
szánt futottak vele a tanya felé. A két férfiú azért 
folytatta a hóban a tárgyalást : Hát érik-e még 
a ropogós cserösznye? — Erik hát! — De akkor 
nem is gyün kend velem egy szánkón. — Nem is mék. 

— Felfalták a sertések. Jankovics György 
somberki jómódú földmives egészen ugy élt, mint 
egy nomád ember. Feleségével és gyermekeivel az 
istállóban lakott az egész télen át, sőt még három 
sertést is tartott a furcsa lakásban. Ennek a különcz-
ségének most szemoru vége lett. A napokban Jan-
kovicsnak másfél éves gyermeke maga maradt ott-
hon s mikor szülői haza tértek, rémülettel látták, 
h°gy gyermeköket félig megették a sertések. Janko-
vics ellen gondatlanság miatt megindították a bűn-
vádi eljárást. 

— Anyai szeretet. Megrendítő eset történt 
csütörtökön hajnalban, Budapesten. Egy úrasszony 
öngyilkossá lett azért, mert fia meghalt, s szerető 
anyai szive nem birta túlérni ezt a nagy csapást. 
Mádi Pappszász Györgyné, született pécbujíalusi Pé-
chy Katalinnak hivják az úrnőt, ki fia ravatala mel-
lett szivén lőtte magát. — Három felnőtt leánya és 
egy serdülő, alig tizenhét éves fia volt. Elképzelhető 
hogy Pappszász és neje mekkora szeretettel voltak 
a család egyetlen fiu-sarja iránt. István (igy hivták 
a fiatal fiút) alig egy pár hét előtt veszélyesen be-
teg lett. Daganat keletkezett a nyakán, a melyet 
eleintén nem tartottak veszedelmesnek, de mely utóbb 
ugy elfajult, hogy operáczió alá kellett veuni. A be-
teg fiu ágyához a leghíresebb sebészeket hivták el, 
kik operálták is a daganatot, de minden kísérlet 
hiába volt, a baj folyvást növekedett s az orvosok 
lemondtak minden reményről. Afiatal, szépreményekre 
jogosító fiu meghalt anyja és három.nővére karjai kö-
zött. Édes anyja kit a hosszas virasztások megtörtek, 
egészen oda volt. Görcsös zokogással borult imádott fia 
márelhidegült testére. — Követlek én is fiam nemso-
kára ! Ez volt az, amit a kétségbeesett anya a gyász 
első perczeiben mondani tudott. Késő éjjelig fenn 
volt a család. A leányok éjféltájban aludni mentek 
s a halottas ágy mellett csupán a halott apja és 
anyja virasztottak. Reggel felé az apát elnyomta a 
testi törődöttség és elaludt. Ott aludt el a hallottas 
ágy mellett a karosszékben, hol az éjszakát átvirasz-
totta. Ekkor az asszony látván, hogy férje elaludt, 
kiszaladt a másik szobába, a szalonba, levélpapirost 
meg czeruzát vett elő és irni kezdett : Nem tudok 
tőle megválni. Temessetek vele egy sírba ! Pont 
hat . . . Itt megszakadt az irás. A szalonban lévő 
fali óra éppen ütni kezdte a hat órát. A hatodik 
ütést már elnyomta agy másik hang, egy revolver-
lövés durranása. A lövés zajára talpon termett az 
egész ház. Pappszász volt az első, aki bentermett a 
szobában és ő volt az első, aki meglátta a feleségét 
a földön elterülve — holtan. Mellette feküdt a re-
volver, amelylyel szivén lőtte magát. A golyó szi-
vét fúrta keresztül s a szerető anyai sziv megszűnt 
dobogni Az asztalon maradt levél megma-
gyarázott mindent. A mély, kétszeres gyászai sújtott 
család iránt óriási volt a részvét. 

— Tűzhalál. Borzasztó halál következtében 
hunyt el Budapesten egy beteges öreg asszony. A 
franciaországi születésű 60 éves Sóváry Imréné, szü-
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letett Applé Magdolna kora reggel tüzet akart rakni 
a takaréktüzhelyben. Eközben azonban alsó ruhája 
tüzet fogott s e?y pillanat alatt lángra lobbant egész 
ruhája. Az amúgy is beteges asszony elvesztette esz-
méletét s földre rogyott, hol összeégett. Még égett 
rajta a ruha, nehéz, fojtó füstöt terjesztve, mikor a 
tejes asszony a házmester segélyével felfeszitette 
a bezárt ajtót. Mire azonban beléptek, már halva volt. 

— Egy örü l t rémtettei. £ hónap 7-én, a 
bécsi közkórház megfigyelő osztályáról elbocsátot-
ták Ruzicska Antal asztalost, a ki haza ment szülő-
városába Pohoryc-ba. Ruzicska odahaza néhány 
napig rendesen viselkedett, de a napokban egyszerre 
dühöngeni kezdett s őrült állapotában a feleségét 
fejszével súlyosan megsebesítette. Azután kiment az 
előszobába s az ott tartózkodó tizenhároméves leá-
nyát és az anyősát a fejszével ugy összevagdalta, 
hogy alkalmasint meghalnak. Végre felment a pad-
lásra s felgyújtotta a háztetőt, a mely egészen el-
hamvadt s ő maga is beleégett. A haldokló asszo-
nyokat kórházba szállították. 

— Zenélő ágy. Egy bombayi gépész zenélő 
ágyat készített, a mglyet 10.000 rúpiáért, azaz 8400 
forintért hajlandó eladni. Mihelyt valaki az ágyra 
ül vagy fekszik, a zenemű elkezd játszani. A falban 
egy gomb van, a melyet ha megnyomnak, a zene 
elhallgat. A csodálatos ágynak van ébresztő készü-
léke is, a mely az előre megszabott időben egy olyan 
zajos törökindulót kezd 1 játszani, hogy hallatára 
a legmélyobb álmu ember is felébred. 

— Kollegialitás a sertézek között. A 
sertéseknek is vannak kollégiális érzéseik, csakhogy 
ritkán van alkalmuk arra, hogy kifejezésre juttassák. 
Hogy ez mégis a valóságon alapul, mutatja a kö-
vetkező eset, amely Jassyban történt. Egy Manole 
nevü paraszt disznót akart ölni, de az állat irtóza-
tos visitást követett el. A szomszéd udvarból néhány 
hizó sertés a visitásra átfutott és neki esett a pa-
rasztnak, akit ugy összemarczangoltak, hogy néhány 
óra múlva meghalt. 

Szerkesztői üzenet. 
Velkey Ká lmán kántor urnák, Nagy-

Csalamia. Megválasztatásáról örömmel értesültünk, 
de csak mostani leveléből. Fogadja szívből jövő sze-
rencse-kivánatunkat. A lapot uj lakására czimezve 
küldjük. Ha valamiben szolgálatára lehetünk, for-
duljon hozzánk bizalommal. 

Vasúti menetrend. 

Uudapest—Szeutes. 

tíudapttről indul 8 óra 35 perc reggel, 1 óra 55 perez 
délután, 9 óra 15 p. este és 10 órakor éjjel. 

Stolnokra érkezi* 11 óra 44 perc délelőtt, 3 óra 53 perc 
délután, 11 óra 13 p. éj. 1 óra 07 perez éjjel. 

Ssölnokról indul 11 óra 5^ perc délelőtt, 4 ói a 35 perc 
délután, 3 óra 55 perc éjjel. 

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

Szentes—Budapest. 

Ssenteeről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 ó 37 perrca d. e 
6 óra 30 perc este. 

Stolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u. 
10 óra 1 perc este. 

Ssolnokről indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d. u 
i óra 39 perez éjjel. 5 óra 33 p. reggel. 

Budapestre érkezik 1 óra 30 perc d. u. 7 óra 35 perc éjjel 
7 órakor reggel. 

Szentes -h.-m.-vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vásárhely. 

tentetrül indul 4 óra 50 perci éjjel, 8 óra 45 perc 
reggel, 5 óra 15 perez délután. 

H.M.-Vasárhelyre órkeuk 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
37 perez délelőtt, 7 óra 08 perez éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—Szentes. 

H.-M.- Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 
10 perez délután, 8 óra 10 perez éjjel. 

SenUsre érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, 0 óra 00 perez 
délután zéa 10 órakor éjjel. 

H.-M.-Vásárhely —szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.- Vásárhelyről indul 7 óra 04 perc reggel, 4 óra 
03 perc délután, 9 óra 36 perc éjjel 

Ssegedre érkezik 8 óra 00 perc reggel, 4 óra 38 perc 
délután, 10 óra 30 perc éjjel. 

Szeged-H.-M.-Vásárhely. 

legedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 30 perc délelőtt 
6 óra 40 perc este. 

H.-M.-Vásárhelyre érkezik 4 óra 17 perc reggel, 11 óra 
05 perc délelőtt, 7 ora 50 perc ette. 



4. oldal 

A még eddig felülmúlhatatlan MALÁRTSIK-f«le 
csász. éa kir. kirár<Mr^ szabadalmazott 

PATKÁNYfirrÓ-POGACSA 
azoa rendkívüli jiu-itit^-Mer, a mely rohamosan kiirt 

Eatkányt, egeret és vakindokot anélkül, hogy más 
áziállatoknak kárt okozna. Phosphort, strychnint, 

arsenikumot vagy más méregként ható szert azon 
ban nein tartalmaz. 

Kísérletezések ezen irtószerrel több ura dalmakban 
a l e g k i t ü n ő b b s i k e r r e l tétettek: hiva-
talosan is megvizsgál tátott és az itt látható véd 

£ 
£ 
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jegygyei láttatott el, melyre ügyelni kérem, mert csak 
védjegyemmel e 
kerekedhetem. 

gyemmel ellátott patkányirtó-pogácsa határáért 

Egy nagy csomag ára használati utasítással 30 kr. 
— 60 fillér. — Egy kis csomag ára használati uta-
sítással 15 kr. — 30 fillér. 

Ezen kiváló patkányirtó-szer kapható B ü o h e l -
bauer János kereskedésében Orosházán. az osztr. 
magy. monarchia valamennyi kiválóbb drogui«tánál, 
gyógyszerésznél vas- és füszerkereskedónél is. 

Próbaképen — 2 nagy tsomag — 80 kr. elfíre 
beküldése mellett portómentes küldéssel megren-
delhető : 

M A L Á R T S I K 6YÖRGY a cs. és kir. oszt magy. 
kizárólagos szabadalmak tulajdonosánál Sátoralja-
újhelyben. 1-3 , 

S Z E N T E S I L A P . 

február 2. 3. 

április 20. 21. 

július 20. 21. 22, 

szept. 21. 22. 23 

4. 

22. 

w i 
Gyomor-

czel l i 

cseppet 
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen ét általánosan ismeretes 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-
lanság. gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
felfujtság, savanyu. felböffOgés. hatmenés, 
gyomorégét, teletleget, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs 
szUkülét. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
szármázott, gyomodulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok i 
rhoidáknál. 

Emiitett bajoknál a Mártaemelli 
K y o m o r e s e p p e k évek ota kitü 
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanúsít. Egy ki i üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr 

Magyarországi főraktár: T f t r A l i 
J o z w f gyógyszertára Budapest, 
Király utcza 12 sz. 

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak olv cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a készítő 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyítom". 

A Máriaczelli gyomoroseppek valodian 
kaphatók. 

Szentes : Virady Lajos és.Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-
t o n : Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 5 23 
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1. téli vásár 

2. tavaszi „ 

3. nyári , 

4. őszi „ — - - — -
Kezdetik mindenkor szombaton, mikor 

is Ugy az „állatvásár* mint a „kira-
kodó* vásár megtartatik és minden-
féle iparczlkk stb. árusittatik. 

Jövőben az országos vásárok mindenkor 

a naptárban kitett napokon kezdődnek ha az 

első nap szombatra esik ; ha azonban az első 

nap nap nem szombatra esik akkor minden-

kor a naptárban kitett napokat megelőző 

szombaton fognak kezdetn1 és 3 napon át 

megtartatni. 

Szabályszerű marhalevél nélkül semmi-

féle állat be nem eresztetik az állatvásártérre. 

E szabály helybeliekre is kötelező. 

Szentes, 1895. január 4. 

Aradi Kálmán, 
!—3 rfőkapitány. 

10. szám 

A Széchenyi ligeti csárdában 
egy üzletvezető alkalmazást nyer, jelentkezzék 

Neuman Jónásnál. 

385. kp. 895. Szentes város rkapitánysága. 

Hirdetmény. 
Csongrádvármegye alispáni hivatalának 

421/895. számú rendelete folytán közhirré 

tétetik, hogy az apa állatok megvizsgálása 

még e hó fo[yamán meg fog tartatni, miért 

is értesíttetnek mindazok, kik közhasználatra 

apaállatot u. m. csődört, bikát vagy kant 

tartanak, hogy azokat folyó évi január hó 

19-től 27-ig terjedő 8 nap alatt a rendőrka-

pitányságnál bejelentsék, mert ellen esetben 

apaállataik köztenyésztési használatra nem 

fognak engedélyeztetni. 

Szentes, 1895. január hó 18. 

Rkapitányság. 2—3 

Gróf Esterházy G-féle cognac-gyár, Budapest 

Dr. Neumann Zsigmond, kir. kereskedelmi törvényszéki hites 

vegyész által hivatalosan megejtett és általunk tudomásul vett vizsgálatok alapján 

AZ ESTERHÁZI COGNACOT 
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikerrsen használva mint kitűnő minőségűt, a 

franczia cognacokkal vetekedőt a legjobban ajánlhatjuk. 

Dr. Ángyán Béla 
egyetemi tanár. 

I)r. Kéthy Károly 
egyetpmi tanár. 

Dr. Réczey Imre 
egyetemi tanár. 2 - 3 

Dr. Báron János 
egyetemi tanár. 

Dr. Poór Imre 
kir. tanácsos egyetemi tanár. 

Dr. Tauffer Vilmos 
egyetemi tanár. 

Felhívás 
a r r ^ v L T r e l t m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n c é g l i e z I 

A „ Képes Családi Lapok* jelenleg már az ország minden vidékén a legtöbb 
művelt magyar család rendes bázibarátja. 

Közkedveltséget és elterjedtséget az állal ért el, hogy mindig hazafias irányban s van ugy 
szerrkesztve, hogy a serdülő leánykának is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az atyák,anyák 
és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos olvasmányokat találnak benne. 

A „Hölgyek Lapja" czimü melléklet a nő hű tanácsadója és szellemi titkára. 
A „Regénymel lék let" évente négy díszes regénynyel ajándékozza meg előfizetőit, 

szép szinns borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt, tehát összesen négy forint. 
A „Boríték" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdé-

sekkel. feleletekkel, egyszóval a „Képes Családi Lapok* a legtartalomdusabb, a legélénkebb 
s mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes hetilap. 

A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja* 
mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divatnak miutái; igy az 1895-ik évi első szám 
a következő tartalommal jelent meg: 

„Házsmár és társa" regény Beníczíyné Bajza Lenkétől; ,Ujév* költemény Ábrányi 
Emiltől; „A bnfelé fordított kép" novella Muray Károlytól; „A nő feladata* dr Turnowsky 
Mórtól; „A sötét világ* Tolna) Lajostól; „Az ifjú anya* költemény dr. Feleki Sánndortól; 
„Az álom" G. Diószeghy Mórtól; „Bál után" Mészáros Sándortól; „Az időről* szatíra 
Jámbor Lajostól; „A szép színésznő* regény Hudnyánszky Gyulától. 
Flfifl7Pt^QÍ á r a i / ' a »Hölgyek Lapja* czímű divat- s „Regény*-melléklettel együtt, 1-iuilz.Glcai d l d K . E j ?esz é v r e tí for in t> pé J év re 3 t o r i n t > N e g y e d é v r e i forint 50 kr. 

A „Képes Családi Lapok* hetilapból mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a 
kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelező'apon — hozzá fordulnak. 

A ki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egyszerre be-
küldi, annak elismerésül egy díszes emlékkönyvet küldünk. 

A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr csomagolási és posta-
szállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt 
előfizetési összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak 
két rer ínyt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi előfizetési 
dijat j kr csomagolási- és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadó-
hivatal egy regényt küld jutalmul. 

5V6 a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala Budapest, Vadász-utci 14, sz. saját házában. 

Vánár hirdetmény. 
Szentes városában a f. évben az or-

szágos vásárok a következő nopokon tartat-

5f?U 
Sunt», 1895. Nyomatott Sima Fronti tformjtóján. 

nak 




