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A győzelem örömére. 
— Óváczió Sima Ferencznek. — 

(P.) Mindig megható és fölemelő látvány 

az, midőn a nép hálája, szeretete, ragasz-

kodása és lelkesedése tüntetőleg megnyilat-

kozik azok iránt a férfiak iránt, akik mun-

kásságukat, szellemi és anyagi erejüket a 

közügyeknek szentelik. 

Igazán jóleső, szivet-lelket megkapó ér-

zés tölti be az ember keblét, midőn tapasz-

talja, hogy a nép, melynek érdekeiért önzet-

lenül küzdenek és buzgón fáradoznak a köz-

élet harczosai, — szeretettel viszonozza a 

szeretetet, elismeréssel adózik a közhasznú 

tevékenységért. Nemes czélokért hevülő, tiszta 

lelkű férfiakat ennél nagyobb jutalom nem 

érhet. 

Sima Ferencznek nem lehet és bizonyára 

nincs is panasza a szentesi és csongrád-

megyei népre; mert azt a sok sebet, melyet 

bősz ellenségei ütuek rajta, ez a derék és 

lelkes nép mindig begyógyítja a háld» elis-

merés balzsamával; s azt a sok méltatlan 

rágalmat, melyet ráhalmoznak, mindig le-

mossa rajongó lelkesedésének árjával. 

Csak az imént történt, hogy a főgond-

nok választásnál oly tüueményes módon fe-

jezte ki bizalmát a nép Sima Ferencz iránt, 

amilyenben Szentesen még soha senki nem 

részesült. De ezzel nem elégedtek meg, ha-

nem a g y ő z e l e m ö r ö m é r e fényesen 

sikerült bankettet rendeztek, melyen az ün-

nepelt páratlan óvácziók tárgya volt. 

A bankettezé* Magyarországon már egé-

szen közönséges ünnepség. De ez a bankett 

messze túllépte a szokásos határokat. 

Ugyanis jelentőségét nagyban emelte az 

a tény, hogy ámbátor a ref. főgondnok vá-

lasztás alkalmából rendezték — résit vett 

azon a közönség v a l l á s f e l e k e z e t i 

k ü l ö m b s é g n é l k ü l ; ami épen ma, mi-

dőn a politikai események a vallásfelekezeti 

szempontokat megdöbbentő módon előtérbe 

tolták — fölöttébb örvendetes dolog, mert 

azt bizonyltja, hogy a Sima Ferencz vezér-

lete alatt álló párt egységét semmi sem ké-

pes megbontani. 

Emeli továbbá az ünnepély jelentőségét 

a lelkesült hangulat, mely a jelen voltak ke-

délyén uralkodott. Az arezok kifejezéséből, a 

szemek villogásából mindenki kiolvashatta, 

hogy a pártvezér győzelme fölvillanyozta az 

egész pártot, a tagok között szorosabbra fűzte 

az összetartozandóság érzetét, magasabbra 

fokozta az önbizalmat, tovább fejlesztette a 

bajtársi szeretetet, növelte az egyetértést, s 

olyan harczias szellemet öntött a pártba, 

amely a reáuk váró további küzdelmek fé-

nyes sikerét föltétlenül biztosítja. 

Mostantól fogva még nagyobb bizonyos* 

sággal elmondhatjuk, hogy azt a zászlót, me-

lyet pártunk vezérének kipróbált erős keze hogy: .Átok verte meg a magyart, mert az soha 

lobogtat, vereség és kudarcz nem érheti soha ! 

Szembe szállhat velünk a hatalom erőszakos-

kodása, szembe szállhat ármány és cselszö-

vény : a diadal mindenkor a mienk leszen ! 

Az ünnepség lefolyása a kövelkező volt: 

Annak daczára, hogy minden előleges megál-

lapodás nélkül, sebtében és hétköznap rendezték a 

bankettet — este 7 órakor már pár szaz főre menő 

közönség gyűlt egybe az 1-ső 48-as kör helyiségében 

Dr. Szánthó Lajos vezetése alatt egy 5 tagu 

küldöttséget menesztettek az ünnepeltért, aki Burian 

Lajos polgármester és mások által kisérve csakhamar 

megjelent. A mint a terembe belépeti, felállással es 

hosszas, lelkes eljenzéssel üdvözölte a közönség. 

A vacsora közben először FUó Tihamér dr. 

emelt poharat. Nem mint református ember, és nem 

mint megválasztott presbiter szól — úgymond — 

hanem mint a 4ö-as kór alelnöke; mert ez az ün-

nepség nem csupán a reformátusoké, hanem a füg-

getlenségi és 48-as párté, amelynek vezérét ünne-

peljük az uj főgondnokbai . Az imént lefolyt va-

iaa4.LAsi icU d.L egesz pdl'l — V b t i u o i ' o l oko i iwU 

ség nélkül — akczioba lépett, s az elért siker az 

egész párt dicsősége. Szivéből örvend a sikernek, 

mert a hatalmasok akaratával szemben a nép aka-

rata érvenyesült; és a pártvezerbeu oly férfiút ért 

megtiszteltetes, aki a párt és a nép akaratát min-

dig, mindenkivel szemben a leghívebben képviselte 

Élteti Sima Ferenczet. 

Alig hogy a zugó éljenzés lecsilapuit, felállott 

Sima Ferencz. Azt a nagy megtiszteltetést — ugy 

mond — amely főgondnokká történt megválaszta-

tasa által érte, nem tekinti az egyházi élet terén 

szerzett érdemei honoralásanak, mert azon a téren 

meg nem is volt alkalma nagyobb tevékenységet ki-

tejteni; hanem a polit kai zasziótartás eredményének 

es a politikai bizalom megnyilatkozásának tekinti. 

Kinyilatkoztatja, hogy ámbár egész életén at híven 

fogja teljesítem egyhaza iránt tartozó nagy kötele*-

segeit, mindazonáltal főgondnoki állasaban sem fogja 

szem elől téveszteni a politikai szempontokat; s 

őszintén bevallja, hogy főleg a politikai szempontok 

kesztettek őt a főgondnok-jelöitség elfogadására; 

mert mint olyan ember, aki egész közéleti pálya-

futa sa alatt mindig a népet képviselte, s a közön-

ség akaratának érvényesítéséért küzdött — mély 

fajdalommal lalta, hogy a szentesi ret. egyház kor-

mányzatából hiányzott a protestantizmus szabad 

szelleme, s oly politikai irányzai vert ott gyökeret, 

mely nyílt ellentétben áll a szentesi ref. bivek köz-

érzületével. Immár nagy ideje volt ezt a szellemet 

onnét kiküszöbölni, s helyébe olyant plántálni, mely 

a közérzülettel összhangban all. Mint főgondnok, 

hivatasanak tekinti arra törekedni, hogy a felebaráti 

szeretet hassa át a közönséget, a testvériség ural-

kodjék közöttünk, és fentartsuk a különböző vallás-

felekezetekkel a békét és egyetértést. Köszöni a lel-

kes óváciiót, s poharat a párt tagjaiért üriti. 

A harmadik szónok Burian Lajos polgármester 

volt. Beszéde rövid kivonatban a következő; .Tisz-

telt elvtársak! Talán feltűnő, hogy hivatalos ál-

lásom daczára nem a hatalmasok kegyeit keresem, 

hanem a néppel tartok. De én ezt kötelességemnek 

tekintettem mindig, kötelességemnek fogom tekinteni 

a jövöben is. Mindenha szivesen állok a közönség 

szolgálatára; csak arra kérem az elvtársakat, hogy 

közös erővel támogassanak. A költő azt mondja, 

együtt nem tart.* Pedig ha a magyart az összetar-

tás érzete vezérli, mindig legyőzi az elleneit. Ékesen 

szóló példa erre 1848, midőn csak árulás győzhetett 

el bennünket, mert összetartottunk. Példa rea a 

mostani főgondnok választás is, midőn egyetértésünk 

oly fényes diadalt aratott. Köszönetemet nyilvánítom 

a most lefolyt küzdelem derék apostolainak, kiknek 

odaadó buzgalma idézte elő a tenyes sikert; kerem 

hogy jövőre is igy tegyenek; s Isten áldását kívánom 

mindnyájukra." 

Erre a nagyhatást keltett beszédre Sima Fe-

zencz válaszolt. A most lefolyt küzdelemben — úgy-

mond — a polgármester állott a párt élén ; s a 

sikerből őt illeti az oroszlánrész. Szóló 11 év óta 

vesz részt Szentes város közeletében, de ma hallja 

először, hogy a város polgármestere .elvtársak"-nak 

szólít bennünket. Ez lelkesitőleg hat mindnyájunkra ; 

mert a jövőben sokkal könyebb lesz a párt helyzete 

midőn a varos feje velünk tart, s ide hozza a maga 

tekintelyét és egész erejét, hogy elősegítse küzdel-

meinket. Ha ő megköszönte a pártnak a mostani 

választásnál tanúsított buzgóságot, ugy mi meg vi-

szont megköszönjük neki a kitűnő vezérletet. Azt a m i n a o r a fn l rn-rn l t U l l r r . / . » J -» - ' 1 

tani valasztásnal athatotta — ne engedjük lelohadni 

s akkor megérjük, hogy nemcsak polgármesterünk, 

de az alispánunk is olyan férfi lesz, aki .elvtársak" -

nak nevez bennünket. Éljen Burián Lajos polgár-

mester. 

Ezután dr. Szánthó Lajos egy igen elmés és 

csiuos beszédben Kátai Pál Jánost, Bálint Józsefet 

és Varga Józsefet köszöntötte fel, akik katholikus lé-

tükre is nagy buzgóságot fejtettek k< a főgondnok 

valasztásnal. 

Főző József Simát, Kátai Pál János egy nagy 

figyelemmel hallgatott, igazán talpraesett szép fel-

köszöntőbeii szintén Simát éltette Dr. Filó Tihamér 

arra figyelmeztette a pártot, hogy amit taktikai tekin-

tetben most tauultunk, azt értékesítsük az ősszel 

végbemenő megyebizottsági tagvalasztasoknal. Kovacs 

Kálmán hazafiasságtól athatott, nagy tetszéssel fo-

gadott, lelkes beszédben éltette Sima Ferenczet; ha-

sonlóan tett Kálmán Mihály is. Kátai Pál János és 

Pandovits Döme a párt alelnökeit: dr. Filó Tiha-

mért és dr. Szánthó Lajost köszöntötték tel. Varga 

Bénjámin a polgármestert éltette. Erre Burián Lajos 

polgármester mondott még egy lelkesítő beszédet ; 

s aztan Katai Pál János éltette a vármegyei ellen-

zék egyik vezértagját. Hegyi Antal csongrádi plé-

bánost; Filó Tihamér dr. pedig Katai Pál Jánosért 

emelt pohárét. 

Volt még felköszöntő több is, de különösen ki 

kell emelnünk kettőt: a Bartha Jánosét és a Kátai 

Pal Jánosét, kik mind a ketten Sima Ferencz köz-

tiszteletben és szeretetben álló élettársát éltették. 

Koppant tetszés között elmondták a szónokok, hogy 

Sima Ferencz az ő fenkölt lelkű nejében valóságos 

őrangyalt bir, aki a közélet viharos küzdelmeiben 

mérséklőleg hat, ott ahol kell, és biztat, buzdít, lel-

kesít, kitartásra és bátorságra serkent, ha csüggedést 

tapasztal. Jellemeken a bátorság és erély tapintattal 

egyesül, s a mellett, hogy lelkes honleány, egyszer-

smind szerető nő és gyöngéd anya. 

Viharos éljenzés kisérte e szívből fakadó meleg 

szavakat, s a szónokok bizonyára ezzel a beszédük-

kel aratták szónoki sikereik legnagyobbikát. 

A felköszöntőknek vége szakadván, a fiatalság 

tánezra perdült, s a társaság a legvidámabb hangu-

latban egész a hajnali órákig együtt maradL 
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Országgyűlés. 
A közoktatásügy, költségvetés fölött az általános 

vitát a jan. 31-iki ülésben szerencsésen befejezték s 
az első tételt a Ház egyhangúlag megszavazta, nem 
a kormánynak, de a nemzeti közművelődésnek. 

A nap első szónoka Márkus József volt, a ki 
nagy érdeklődéssel hallgatott, hosszabb beszédben az 
l8C8-iki népoktatási törvény hiányait fejtegette. Ha 
valaki megirja a mostani idők történetét, — úgy-
mond — rólunk ezen czim alatt fogirm: »Magyar-
ország törvényen kivüli állapotban," mert vannak 
törvényeink, melyeket nem hajthatnak végre és ilyen 
a népoktatási törvény is. 

Dégen Gusztáv beszélt ezután a kormánypárt-
ról s miután kijelentette, hogy a közoktatásügyi mi-
niszter programmjávai egészben meg van elégedve, 
azzal a különös tervvel állt eiő, hogy az e/yetenn 
oktatás érdekében az ifjúságot deczentralizálni kell. 
vagyis íiókegyetemeket kell állitani a vidéken. Azt 
is megmagyarázta, hogy ezt hogy kell megcsinálni 
és hogy ez a reform miről lesz jó. 

Ezután Wlassics Gyula vallás-és közoktatásügyi 
miniszter allt fel, hogy nagy önérzettel mondja el 
záróbeszédét. Tagadja azt, hogy az abdikáczió terére 
lépne, sőt kijelenti, hogy csak azokat a módosításo-
kat fogadja el a két hátralévő egyházpolitikai javas-
latra vonatkozólag, melyeket a lelépett kormány tag-
jai is helyeselnek. Polemizált a vita egyes szónoka-
ival és csodálkozott, hogy programinjából aző vezer-
eszméjét - a melytől pedig sem éjiele, sem nap-
pala nincs — az ellenzék meg nem ismerte. Általá-
ban ezzel a vezéreszmévei sok baja volt. Azután egy 
féliv papirosról felolvasta, hogy mit szándékozik 
tenni s páthoszszal jelenti ki: „Hogy ha pedig eze-
ket keresztülvittem, nyugodtan hagyom el helyemet; 
mert hasznaltam hazámnak." Legfőob feladatának a 
tanárképzés reformját és a népoktatási törvény re-
vízióját tartja különben. S midőn egy ujabb nagy 
mondassal befejezte beszédét, az ellenzéken átvonuló 
csendes derültség zajossá lett, a kormánypart pedig 
elfelejtett tapsolni. 

Kovács Albert személyes kérdésben történt fel-
szólalása után elnök az ülést öt perezre felfüg-
gesztette. 

A szünet után Drakulics Pál szólalt föl első-
nek, hiu ábrándnak mondva a kormány azon remé-
nxtüL UftSLY apró-cseprő engedmények árán a két 
e^nazpoíTuitai ja.vasiíuuu& 
többségét. Beszéde folyamán a méltó felháborodás 
hangján tette szóvá azokat a választási visszaélése-
ket, melyeket a kormány kortesei, a közgargatási 
közegek a bonyhádi kerületben a belügyminiszter 
jelöltsége érdekeben elkövetnek. 

Asbóth János volt a nap utolsó szónoka Most 
is érdekesen beszélt, mint máskor s hallgatására be-
jöttek a képviselők a folyosókról. A közoktatásügyi 
kérdésről beszélt s példákkal igazolta, hogy kivált 
nemzetiségi vidékeken semmi áldozatot nem hoz a 
kormány a magyar népoktatásért. Az uj kormányt 
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Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

(Folytatás.) 

Irta: Sima Ferencz. 
(8) 

Mikor ekként felszabadultam a fogság rideg 
tétlensége alól, azonnal átvettem az uradalom gaz-
dasági vezetését. Parlagon hevert itt minden jöve-
delmi forrás. A gulyát, ménest teljesen elpusztítot-
ták a hadakozó felek. A magtárak üresek voltak; 
mert a szabadságharcz tartama alatt nyitva álltak 
az átvonuló nemzeti és ellenséges hadak előtt. A 
gazdag jószág állományból, melyet az 1847-ik évi 
gazdasági inventarium teltüntet, nem maradt annyi 
igavonó barom, mennyi a használat alatt állt föld-
művelésére szükséges lett volna. Az uradalom kép-
zett tisztek helyett egy tudatlan gazda vezetésére 
maradt; mert a kél tiszt, kik a birtokot kezelték,1 

a szabadságharcz kitörésekor azonnal felmondták a 
szolgálatot s a haza rendelkezésére bocsátották ma-
gukat s két évig teljesen parlagon hevert minden s 
a harmadik évben, melynek termelésre hivatott ré-
szét én a kastélyban elzárva töltöttem, alig termel-
tek annyit, mennyi az uradalom saj*t fogyasztására 
elég voit. Disznaja, juha a cselédségnek volt, az ura-
ságnak semmi. — S ahogy a rémuralom beköszön-
tött, Szappanos mégcsak annyi fáradságot se vett 
magának uradalma gazdasági ügyének rendezésére, 
hogy egy hozzá értő embert állítson a gazdaság élére. 
Ha elesett az ország, hát mí szükség arra, hogy gaz-
dálkodjék benne az ember. Vesszen minden! Ez volt 
legtöbb elbusult földesúr jelszava. 

I, u n . rr.Aa k/Wnlrtfitásüffvünk hiányaiért; költségvetésben a világosságot szereti, az iránt in-
"5 ^ m m p r í az a n ^ v a r S a szeívezyéséné tézett kérdést a miniszterhez, hogy az átmeneti ki-

magasztosabb ^ Sz'ervezniők adások kőzött felvett 21 czim alatt kitüntetett ,0 

kellett a vallásháborút. 

felvett 
ezer forintos összeg mit jelent. 

A grófot gyakran szakították meg egyes közje-
szólások a miniszter podig a függetlenségi és 48-as 
párt tetszése közben jelentette ki, — hogy a 20000 
frt Kossuth Lajos iratainak megvásárlására fog for-
díttatni — a jövő esztendőtől pedig a muzeumi le 
véltár kiegészítésére állandó tételként fog a kormány 
20 ezer frtot felvenni. 

Asbóth János után, a kinek beszédét kivált a 
középen tetszéssel fogadták, több szónok nem volt 
feljegyezve, azért az elnök bezárta a vitát és az első 
tételre elrendelte z szavazást. 

A képviselőház egyhangúlag szavazta meg a 
költségvetés első tételét s ezzel az ülés véget ért. 

A febr. 1-én tartott ülésben a vita az egyete-
mek tételénél fejlődött ki, a hol Hermán Ottó Po-
zsonynyal szemben Szegednek alkalmas voltát bizo-
nyította a harmadik egyetem székhelykérdése ügyében.. 
Dégen Gusztáv, Hortoványi József és az előadó fel-
szólalása után a tételt elfogadták. . 

A reáliskolák tételénél Szederkényi Nándori T. 
Eger, majd Boda Vilmos Szegszárd érdekében emelt számabau soraimnak helyet adni. 
szót; a miniszter mindenkinek kimerítően válaszolt. 

Levél a szerkesztőséghez. 
Tekintetes szerkesztő url 

Kérem legyen szives becses lapja legközelebbi 

a ... 
A felekezeti iskolák segélyezésénél Messkó László 
emelt szót, a leányiskolákról szóló költségvetés czi 
ménéi pedig Hock János mondott egy nagyon ma 
gasröptü beszédet a nőnevelésről és a nők társa-
dalmi helyzetéről. 

Az általános érdeklődéssel hallgatott beszédre 
Berzeviczy Albert reflektált, kivel szemben aztán 
Hock kénytelen volt szavai félremagyarázása czimén 
felszólalni. 

A népnevelés tételénél fejlődött ki a leghosz-
szabb vitatkozás, a mi természetes is, hisz ezen a 
téren van a legégetőbb reformokra szükség. 

Szederkényi Nándor a polgári iskolai tanárok 
helyzetének javítását sürgeti, Hock János pedig a 
népnevelés kérdéséről általában tartott nagyobb be 
szédet, kiemelvén annak hiányait, rámutatva egy-
szersmind a módokra és eszközökre, melyek által 
javulás eredményezhető. 

Szűz beszéd következett ezután, Ragályi Béla 
az edelényi kerület uj képviselője beszélt hosszasan 
a paptanitók helyzetéről beszéde végén azonban ki-
tűnt, hogy a homo novus képviselő tulajdonképpen 
választó kerületének bajaival hozakodott elő. 

Bornemissza Lajos a népiskolákban a sok el-
méleti oktatás helyébe a kor kívánalmainak meg-
felelően, igen helyesen a gyakorlati, gazdasági dol-
gokkal való foglalkozást ajánlja; a miniszter meg 
is i érte, hogy erre súlyt fog helyezni. 

A Ragályi Béla által szóba hozott p.iptanitói 
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kérdéssel tarkítva, melyre különösen Schreiber Fri-
gyes es Ziy Adolf szász képviselők szolgáltattak 
okot, a kik Péchy Tamásnak igen higgadt tárgyíla 
gos szavait minduntalan félremagyarázták. Hermán 
Ottó és Wlassics Gyula kultuszmin szter szólaltak 
még fel, mire a tételt elfogadták. 

Az emberbaráti intézetekhez Okoücsányi László 
szólott hozzá igen érdekesen, a tételt azonban meg 
sem támadta 

A nemzeti muzeum személyi kiadásainál aztán 
szót kért Zichy Jenő gróf és hangoztatva, hogy a 

Tanitói hivatásomból és kötelességérzetemből 
kifolyólag nem mulaszthatom el, hogy nyilvános-
ságra ne hozzam azt a megható szép jelenetet, mely 
jelenleg is az ev. ref. központi elemi tiiskoiában fo-
lyamatban van. 

Ugyanis Kolozsvár szab. kir. város tek. tanácsa 
3 frt értékű 1 2 kros nyugtát küldött azon iskola 
csoport részére egy felhivas kíséretében, melyben az 
1888-ik évben ott felállított siket-néma intézet ré-
szére, adakozásra szólítja fel a nemes keblű ember-
barátokat. 

A felhivás elmondja, hogy az intézetben jelen-
leg mar 50 7 12 éves siketnema növendék nyer 5 
tanitó által a beszélésben, írás, olvasás és iparban 
oktalást, ezen kívül teljes ellátásban s gondo-
zásban reszesülnek; elmondja, hogy az intézet a kez-
det nehézségeivel küzdve most anyagilag szükségben 
szenved. 

Az egyes osztálytanítók a növendékek felfogá-
sához mérten előadták tanítványaiknak az intézet 
jótékonyságát; megértették velők, hogy az azon szá-
nalomra méltó siketnéma gyermekeknek, mintegy uj 
eletet ad, lehetővé teszi azoknak a jövőben megél-
hetést s szerencsétlen létükre is kedvessé az eletat; 
elmondták, hogy azok a nyomorultak épen olyan 
kis gyermekek mint ti vagytok, s ti, kiket Isten ép 
testi szervezettel áldott meg, mily boldogok vagytok 
azokhoz képest; idézték Jézusnak eme szavait: 
,A ki b e f o g a d vagy j ó l tesz egy i l y e n 
g y e r m e k k e l az én n evemben , engem 
f o g ad be s én ve lem t e s z j ó t , " 

A mi ezek után történt, azt csak látni lehe-
tett, de leírni nem vagyo* nepes. Miudcn gyermek 
szeretett volna első lenni a jotetelben, mintna tud-
ták volna, hogy a ki jókor ad, ketszer ad; fájda-
lommal telt kebellel, de örömtől sugárzó arczczal 
raktak le talán még kedves szüleiktől ezukorra ka-
pott filléreiket is s boldognak érezte magát, aki ad-
üatott szerencsétlen gyermektársai részére. A ki látta 
azt az áldozatkészségét, méltán elmondhatta e gyer-
mekkekröl az Idvezitővel: . l l y e n e k é a menyek-
nek o r s z á g a ! " 

Az eddigi gyűjtés eredménye 2 irt 46 kr. 

Ilyen állapotban vettem át 1Ő50. nyarán a 12 

ezer holdas pénteki uradalom vezetését. Különben 

gazdaság vezetésére semmi szakértelemmel nem bír-

tam. Apám katonatiszt volt és én a katona pályára 

készülve az osztrák hadsereg számára neveltettem, 

s csak a szabadságharcz kitörésekor jöttem hazámba. 

De hogy milyen gazda lettem, legyen elég annyit 

mondanom, hogy a teljesen elhagyatott uradalom 

jövedelmét Szappanos minden magánsegitsége nél-

kül 5 év alatt oda emeltem, hogy 1855-ben minden 

adásságcsinálás nélkül vettük meg gróf Ctioteknak 

mellettünk levő 6 ezer holdas, gazdaságilag kitűnően 

berendezett birtokát. — Ezt a birtokot különben 

Szappanos érdemeim elismeréseül velem közösbe 

akarta íratni, de nem fogadtam el. — Azt kérdez-

tem tőle, hogy mire lenne az jó nekem, kinek semmi 

rokonom nincs, ekkor tudtam meg, hogy Szappanos 

Bertalan is minden rokon nélkül egyedül áll, mint 

{az ujam. 

Eddig ugy éltünk együtt Szappanos Bertalan-

nal, mint két jóbarát, kik elhatározták, hogy egy-

másért fognak élni és nem nősülnek meg soha. Is-

merős körökben hol együtt megszoktunk fordulni, 

sok gúnynak is voltunk e miatt kitéve; de mi jót 

kaczagtunk minden tréfán és nevetségesnek tartot-

tunk minden házasitási kísérletet, melylyel hol 

Szappanos, hol én meg lettem szorítva. Külö-

nösen Szappanos maga szinte ridegen utasította 

el magától a házasságnak méc a gondolatát is; pe-

dig szerette a nő társaságot. S mikor egyszer mep-

kérdeztem, hogy miért tiltakozik annyira, rám né-

zett, soha nein feledem el ezt a tekintetet. 

— Esküt tettem rá apám halálos ágyánál, 
hogy soha nem nősülők meg, mondá. 

— Követelte apad ezt az esküt ? 

Igen. 

— S miért, hiszen ugy tudom, hogy ő jó csa-
ládi életet élt. 

— Nem ismerem kívánsága okát, mondá ba-
rátom bus, szinte szomorú hangon, de mikor utolsó 
perczeit elte ágyához kért. — Te Berti, igy hitt min-
dig : van-e benned erő, hogy apád végső kívánságát 
teljesítsed ? 

— Mindent akként cselekszem, amint paran-
csolod. 

— Arra kérlek, hogy ne nősülj meg soha. — 
Akarom, hogy benned kiveszszen fajom. 

Az ifjúra kimondhatatlan kínnal hatott apja 
kivánsága. De anélkül, hogy okát kérdezte volna 
megesküdött. 

— No most már nyugodtan halok meg mondá 
az öreg Szappanos Balázs, s azzal lehunyta szemét 
őrökre. — A üa pedig istentől eredt lelkülete elle-
nére viselte, hordta ezen eskü keresztjét a fogada-
lom hűségével, sőt áhitatával. 

Most, hogy ezt a birtokot vettük mondta ne-
kem Bertalan. 

— Nekem sincs senkim, sőt fajom eskü által 
kiveszésre van kárhoztatva. - Nősülj meg, s gyer-
mekeidre hagyom mindenemet. 

Egy este barátom fornális esküt yett tőlem, 
hogy nő után nézek. 

S én megfogadtam, hogy három hó alatt meg-
nősülök. 

(Folytatása következik.) 



15. «iám. SZENTESI LAP. 

A szíves adakozó kicsiny knek a szegény siket- 60 kr. belépti-dij mellett bálát rendez a kör ven-1 állatseregletben hajmeresztő módon szórakoztatják a 
néma gyermekek nevében e helyen is hálás köszö-
netet mondok s a szíves adományi febr. 10 ig kész-
séggel elfogadom. 

Soraimat bezárom azon jó kivánatommal hogy 
adjon Isten időről-időre az ur veteményes kertjébe 
olyan munkásokat, kik a gyenge csemeték fogékony 
gyermeki s/.ivébe t'ondo<?an becsepegtessék a nemes 
érzést, felköltsék, ápolják és neveljék a haza és em-
bertársi szeretetet; adja Isten, hogy a szülék az 
iskolán kivül gondozzák s erősítsék mind azt, mit 
a tanitó kezdett, épített hogy igy az Urnák félelme 
s a sziv ió erkölcse örökség szerint menjen firól-fira 
e nemzet jövendő maradékira. 

Szentes, 1895. febr. 2. 

Teljes tisztelettel: 

Sajó Sándor, 
tanitó. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r) — Személyi liir. Sima Ferencz ország-

gyűlési képviselő — ki pár napig itthon tartózko-
dott — pénteken délelőtt Budapestre utazott. 

(r.) — Tudatlanság. Pákulicz részről együ-
gyüségnek és a közigazgatásban való járatlanságnak 
nevezik azt a hírünket, hogy a pénzügyminiszter 
hozzájárult a Sima Ferencz által inditványozott 
szentesi agrárbank eszméjéhez. Ez — a pákulicz 
bölcsesség szerint — merő abszurdum, mert ebben 
az ügyben nem a pénzügyminiszter, hanem a bel-
ügyminiszter illetékes dönteni. Oh, oh, jámbor egy-
szerűség. Hát még annyit se tudnak a bölcseség 
konyhájának boszorkány mesterei, hogy egyedül és 
kizárólag a pénzügyminiszter illetékes dönteni ab-
ban, hogy a regale-kötvények értékesíthetők é, vagy 
megmaradnak továbbra is — kötvényeknek ? Aki 
nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul; 
csizmadia maradjon a kaptafánál. 

(r.) — Nemes bosszú. Mint bennünket érte-
sítenek, a ref. egyház tisztviselői közül azok, akik a 
Sima-párttal szavaztak, nem kapták meg a havi fi-
zetésüket; azt mondták nekik, hogy — nincs pénz. 
Hanem a pákulicz tanítókat szépen kifizették; azok 
számára volt pénz a kaszában. No, vigasztalódja-
nak a ki nem fizetett tisztviselők : nem sokáig tart 
már a pákulicz garázdálkodás. 

(r.) — A kibúvó. Kovács Kálmánnak Bán-
falvi Lajos elleni sajtóperében a vizsgálat Lefejez-
tetvén, a panaszos a napokban nyújtotta be vád-
levelét a szegedi sajtóbirósághoz. Érdekes, hogy 
Bánfalvi uram kibúvót keres, s szeretné a Szegedi 
Naplóra tolni a felelősség komolyabb részét. Csak-
hogy meg vagyon irva: 

.Róka szoros egykor nagy ehetnám 
lyukba bebújta, 

Dombos az oldala lett: nem lehet 
ám gyere ki." 

(r.) — Sajtóper. Hegyi Antal csongádi plé-
bános és lapszerkesztő ellen Sohlya Gyula csongrádi 
főjegyző által indított sajtóperben f. hó 11-re van 
kitűzve az esküdtszéki tárgyalás; amelyre Szentes 
ről is többen - névszerint: dr. Ular István apát 
plébános, Sima Ferencz és Balogh János orsz. kép-
viselők, dr. Filó Tihamér ügyvéd és Temesváry 
Antal nyug. bíró — megvannak idézve tanuknak. 

(r.) — Téli vásárunk várakozáson felül rossz-
nak mutatkozik. Eladó van elég, de az árak ala-
csonyak, s a vételkedv hiányzik. Gazda, iparos, ke 
reskedő egyaránt panaszkodik, s a korcsmárosok 
busán néznek az — üres üvegekre, melyeknek a 
száját bátran behálózhatná a pók. A rendőrség 
unatkozik, nincs aki a csendet és a rendet megza-
varja; még csak egy árva kurjantást se hallani az 
utczán. Bizony szomorú, nagyon szomorú vasár ez. 

(r.) — A szentesi járásbíróság ügyfor-
galma. Az 1894-ik évben a szentesi kir. járásbíró-
sághoz beérkezett: polgári ügy 11877, kispolgári 
367, telekkönyvi 4787, bünfenyitő 4:280, elnöki 882, 
összesen 22i93; melynek legnagyobb része elintéz-
tetett; ami minden szónál hangosabban dicséri a 
bírósági személyzet szorgalmát. 

(r.) — Telekkönyvi statisztika. A szen-
tesi telekkönyvi hatóságnál a lefolyt 189i-ik évben 
az értékforgalom 2 millió 97 ezer forint 86 krra rú-
gott. A kitáblázott teher összeg; 589 ezer 757 forint 
44 kr; betábláztatott, illetőleg betablázva maradt 
904 ezer 805 forint 59 kr. 

— Bál a 48-as körben. Az 1-ső 48 as köp 
ben — mint már említettük — ma, vasaruap este, 

déglőse; mire újból figyelmeztetjük 
fiatalságot. 

Köszönet-nyilvánitás. A midőn az 
.Unió Katholika" biztositó-társaság bpesti igazgató-
ságának e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki, 
hogy a nála biztosított, és az alsóréti tanyámon le-
égett magherémet igazságosan felbecsültette, s ká-
romat piaczi ár szerint megtérítette; nem mulaszt-
hatom el, hogy e jóhitelü és alacsony dijak mellett 
biztosító szövetkezetet t. polgártársaim szíves párt-
fogásába ne ajánljam. Szentes, 1895 február 2. 
Ifj. Gombos György, gazdálkodó. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon isme-
rőseim és jó barátaim, ki felejthetelien nőm 
temetésén megjelenni s részvétükkel bánatomat eny-
híteni szivesek voltak: fogadják ez uton forró kö-
szönetemet. I d. K o n c z Imre. 

— Fogorvos. Kovács J. ki már 3 hét óta 
időzik nálunk, figyelmezteti a m. tiszt, közönséget, 
hogy még 1 hétig fog időzni városunkban, azért jó 
lesz azoknak, kik fogbajban szenvednek az alkalmat 
minél előbb felhasználni, mert vannak műtétek, me-
lyek több időt vesznek igénybe. Lakása: Kass-szal-
loda 6. számú ajtó. 

— Egy jótékony különez halála. Lissing 
ben néhány nap előtt egy nagyon szomorú ember 
halt meg. Egyike volt a szerelem nyomorultjainak, 
a ki, mikor a sors elragadta tőle azt, a kit szeretett, 
lemondott minden élvezetről, örömről, kényelemről 
és vidámságról, csak a jótékonyságról nem. End'er 
Mihálynak hivták. Szegény uiesterlegény volt, a mi-
kor elszegődött Faisz Mária özvegyhez, a ki később 
nőül ment hozzá, de nemsokára meghalt. Ettől fogva 
nem volt több öröme az életben. Kopott ruhát vi-
selt, csak kenyeret evett, soha tarsaságba nem járt 
és mosolyogni nem látta senki. Most hogy meghalt, 
kitűnt, hogy a felesége halála óta nagy jótékony-
ságokat gyakorolt, összesen 102000 forintot találtak 
a lakásán, a melynek bútorai 10 forintot sem értek. 
Egész családokat tartott el évről -évre és vigyázott 
rá, hogy szükséget ne szenvedjenek. Vagyonan két 
testvére fog osztozni. 

— A szerelem halottja. Besorozták kato-
nának Nóvák János vásárhelyi fiút, keserves volt az az 
ujjongás, mit utczahosszat eldalolt: .Huszár vagyok 
lelkem babám, az is maradok" — de még keserve-
sebbé vált a nótája, mikor megindult a gőzmasina 
Szeged felé s bucsut vett az állomásnál kedvesétől. 

Soká-soká integetett bucsut kendőjével egyik a 
kupéból, másik a perronról s e lobogtatásban is oda 
szólt a szeretők szivéhez a fájdalmas .Isten veled!" 

Nem feledték egymást, hú maradt mindkettő s 
sűrű levélváltás bizonyította hüségöket. Haj, dd oly 
fájdalmas volt a távollét Nováknak s busán olvas-
gatta a levelet a kecskeméti kaszárnyában. 

Ne busulj testvér! vigasztalták a pajtások, 
van elég lány Kecskeméten. 

De Nóvák számára csak egyet teremtett az 
Isten s ez az egy Hódmező-Vasárhelyen maradt szo-
morú bánatával. Lement az istállóba Nóvák, meg-
veregette szép nyergesét s akkor is ott volt másik 
kezében a szerelmes levél. Háhajtotta bánatos fejéi 
s zokogott keservesen. 

Nem vigasztalta meg felebbvalói szeretete, nem 
a kapitány vigasztalása, sem az első csillag, más 
csillag után vágyott s azt a két csillagot homályos-
nak látta ébren s álmaiban s tudta, hogy az a ho-
mály kedvese könye. Haj, ki törli le azokat a csil-
lagokról 't Ott járt álmában Vásárhelyen, átkarolta 
kedvesét, törölgette le könyeit, majd a magáéval 
aztatta meg hófehér vállait. Oly édes volt az álom 
s oly fájdalmas az ébredés. 

Haza vágyott, de még gondolni sem lehetett 
a szabadulásra oly rövid idő telt le a hosszú fáj-
dalommal. 

Megjött az utolsó levél, vigaszfalás volt min-
den betűje. 

— Ne busulj édes Jánosom, ne epeszd magad, 
lásd, én is szenvedek, de jó az Isten haza segit s 
akkor tied lesz a világ minden öröme, tied leszek 
örökre. Tedd levelem kebledre s gondolj a jövőre. 

Nóvák János szót fogadott, oda tette keblére 
a kedves levelet könyétől megáztatva, aztán letér 
delt az istálló hideg kövezetére, imádkozott, boldog-
ságot kérve kedvesére. 

— Nem, nem látlak soha szerelmem, meg-
halok, sóhajtott a huszár. 

Megtörte szivét a bánat, nem birt megvívni 
vele s tarsai a gerendáról lecsüggő holttestét talál-
ták meg az istállóban. Eltemették katonai pompával 
s koporsójára zokogva borult hü kedvese s fájda 
lomtól megtöretve kisérte a temetőbe s fuldokolva 
mondotta a hideg sirhantnál kedvesének : Isten veled ! 

A jó leány visszatért bánatával a temetésről 
s ki ki megy otthon is a temetőbe s ott sírdogál a 
sírok között, mintha a kecskeméti hant mellett sír-
dogálna szegényke. 

Vérfagyasztó jeleuet egy oroszlán-

tánczkedvelő' közönséget. A főmutatvány abból áll, hogy etetés 
előtt három szolga bemegy az állatszeliditőnővel az 
oroszlánketreczbe és ott klabriászt játszik. Tegnap 
azonban véget ért a mutatvány. Mikor a három 
szolga bement a ketreczbe, hogy asztalhoz üljön, az 
egyik oroszlán szörnyű ordítással a ketrecz sarkában 
álló állatsteliditőnóre rohant, karmait caombjaba 
mélyesztette, mialatt a másik oroszlán össze-vissza 
harapdálta a szeliditőnő jobb kezét. A szeliditőnő az 
óriási fáidalomtól és vérzéstől összeesettt, a szolgák 
pedig, a kik idejekorán kiugrottak a ketreczből, vas-
rudakkal és lövésekkel igyekeztek a fenevadakat visz-
szariasztani. Végre nagy erőfeszítések után kihozták 
a szeliditőnőt a ketreczből, de olyan súlyosan sérült 
állapotban, hogy valószínűleg belehal sebeibe. A vér-
fagyasztó jelenet óriási pánikot keltett a közönség 
körében. 

— Magas életkor az állat- ós a növény-
világban. A kárász élete egy nap, egy baktériumé 
gyakran csak néhány óra, de ezzel szemben a ter-
mészet, mintha csak az egyik oldalon elkövetett mu-
lasztást a másik oldalon való túlzással akarná helyre 
pótolni, számos állatnak és növénynek szinte mesés 
életkort juttat. Régi krónikában olvashatjuk hogy 
1497-ben egy németországi helység tavában egy olyan 
hárommázsás csukát fogtak, amely a ráfüggesztett 
rézlap tanúsága szerint már 267 évvel előbb embe-
rek kezébe került, akik visszabocsátották a vízbe. 
Ez azonban talán csak mese, de az általában isme-
retes, hogy a sas és a holló száz évig is elél, a pa-
pagály néha ennél is tovább, az elefé.nt pedig, ha 
szabadon él ritkán adja alább 200 esztendőnél. Ami 
az emberi életet illeti, erdekes, hogy az okmányílag 
beigazolt két legidősebb ember egyike magyar volt : 
Gzártár Péter, akiről Hufeland emlékezik meg és aki 
180 évet élt, míg a másik, egy Kitingern nevű skót 
egy pár évvel még őt is meghaladta. A hosszú élet-
kor tekintetében a nővenyorszag egyes példányai 
fölötte állanak az emberi és állati életkornak. A bo 
rostyán például négyszázötven, a gesztenyefa hat-
száz, az olajfa és a platán hétszáz, a czédrus és a 
narancsfa nyolczszáz évig is elélnek, sőt vannak 
oly fák is, a melyek évezredeken át daczolnak az 
idő pusztító hatalmával. így a hársfa ezer, a cser 
ezerötszáz, az ébenfa pedig kétezer évig is megszo-
kott élni, sőt van Virginiában egy cziprus, a mely-
ről azt hiszik, hogy már hatezer esztendő óta zöl-
déi azon a helyen. 

Ny i l t t é r . 
(E rovatban közlöttekórt nem vállal felelősséget aSzerlc.) 

Olvastam a .Szentes és Vidéke" czimü lapban, 
hogy férjem panaszt tett a rendőrségnél, hogy távol-
létében neje elhagyta és bútorait elorozta. Hát a 
közönség tájékozására megjegyzem, hogy az a bú-
tor mindössze egy árva szekrény volt; mert férjem 
uram a többi bútort — az én hozományomat — 
már régen dobra verette. A szekrényt pedig talán 
azért sajnálja, mert abba akarta rakni a pénzét, ame-
lyet eddig a kártyára rakott, ami miatt még kenye-
ret se tudott adni szegény gyermekeinek, akik gyak-
ran a kenyérhajat is kiszedték a fiókból, miután én 
a tűmmel nem bírtam anynyit keresni, hogy hatod-
magamat eltartsam. Ezért voltam kénytelen szüle-
imhez költözni szegény gyermekeimmel, akiket kenyér-
hajon nem lehet fölnevelni. Kár volt ezeket a szép 
dolgokat is tudtára nem adni a .Szentes és Vidéke" 
olvasóinak; legalább hadd tudták volna meg az 
igazságot. rPáczi Mihályné. 

Elhaltak névsora. 
1895. január hó 19-től február hó 2-ig. 
Nagy Ferencz 4 év s bélelzáródás. — Murányi 

Juliánná 1 éves és 10 hónapos tüdőhurut. — Gyu-
ricska Imre 10 hónapos ránggörcs. — László Rozalia 
50 éves szívszélhűdés Berényi József 78 éves 
végelgyengülés. — Székely Erzsébet 8 hetes bélhu-
rut. — Juhász Szabó Sándor 14 éves rnerevgörcs. 
— Égető József '2 és fél hónapos ránggörcs. — 
Seres Pál 10 hetes bélhurut. — Kanti Dobos Judit 
54 éves tüdővész. — Szabó Mihály 72 éves agy-
szélhüdés. — Ugrai Eszter 13 éves gümőkór. — 
Gyarmati Imre 15 napos születési gyengeség. — 
Halász Szabó Mária 76 éves aggkór. — Vereb Jo-
hanna 17 éves tüdővész. — Vajda Erzsébet 62 éves 
szívszélhűdés. — Vass Bálint 10 hetes bélhurut. — 
Kiss Erzsébet 68 éves tüdőszélhüdés. — Dobos Ma-
ria 65 éves veselob. — Sülyös Bálint 9 hónapos 
hörglob. — Zoó Juliánná 28 éves májdag. — Kristó 
Nagy Judit 68 éves tüdőlob. — Gál István 17 éves 
öngyilkosság akasztás által. — Nemes Imre 20 éves 
tüdögümőkór. — Mészáros Lidika 6 hónapos tüdő-
lob. — Balogh Lajos 1 hetes születési gyengeség. 

Molnár Imre 7 napos születési gyengeség. — 
Vári István 68 éves agyszélhüdés. — Német Imre 
5 hónapos belhurut. — Nagy Áron 94 éves agy-
szélhüdés. — Kovács Juliánná 8 hetes agyhartya-
lob. — Fekete Pál Jenő 1 hetes születési gyenge-
ség. — Feketé Imre 7 éves, agyhártya gyuladás. — 
Mészáros Rozália 16 éves tüdővéuz. — Sarkadi N. 
Észter 3 és fél éves vörheny. Hamvai Karolina 
42 éves szívbaj. — Murányi Megtilis 85 éves vég-
elgyengülés. — Száraz N. Rozália 59 éves s.iivbaj, 
— Mészáros Juliánná 7 éves agyhártyalob. — Fa-

ketreezbeu. Temesvarott történt, hol a Koczka- féle* rago János 36 éves tüdő vési. 



4. oldal. 

Vásári jelentés. 
1895. február 2. 

A mai napon kezdődő téli országos vásárunkra 
jószágból meglehetős volt a felhajtás, s a takarmány . . . . , . , f j ó é v .dpr\i 24-ik napjá-
szük volta meglátszott, mert sok volt a sovány- UC1* ' ® J .. . _ 
jószág. 

SZENTESI LAP. 

Bérbeadandó. 
A szentesi takarékpénztár piacztéri há Kispiacz utczai I. tized 712. számú háza el-

zábau az uri utczára iiyiló két nagy 

15. szám. 

özv. Borsos Szabó Józsefné 

Az árak következők voltak: 
Szarvasmarha : Ökör párja húsnak való 

200—24J frtig, igás sovány párja 130—150 frt, fejős 
tehén drbja kis fias 50—80 frtig, rúgott borjuk 
párja 18-30-42 frt. 

Hizott sertés tiszta vágásra 37—38 és fél Kr. — 
Sovány hizlalni való párja 40-50 frt, egy évesek 
párja 20-25 frt. kir. 

tói. A feltételek megtudhatók az intézet pénz-

tári helyiségében. 

Szentes, 1895. január 30. 
Várady Lajos, 

1V3 igazgató. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú honvédelmi m, 

AmtHószág^árak Lud"pária' 2-2 frt 50 krJ miniszter ur 78432-X. 894. számú rendeie-
Kappanpárjal frt á0-^) kr Pulyka párja tével 1895. évre a lovak, kocsik és szekér k 

1 frt 80 kr. 3 frt. összeírását elrendelte, — ennelfogva felhívom 
Gabnából kevés volt a hozatal: Buza ára mm g z e n t e s város ló , kocsi- és szekér-tulajdo-

6 frt. Kukoricza köble 6 frt 3ü-40 kr. Árpa köble lovaikat, kocsiaikat és szekerei-
5 frt 70 kr. Zab köble 4 frt. Szalonna mm. 4 1 - 4 i trt. g o f f i » h ó m á r _ 

P i t i Péternek czius 5-itf bezárólag a tul a kurczai is-

1 tized 545 számú háza mely áll 2 szoba, kolai épületben levő jegyzői hivatalnál annyi-

konyh , f é l é r k a m r i pmcze 'istdlló és tűz-' val 

rpvolna <7Ín ^ t . ftv'rt.vv naotól kezdve 2 ezen bejelentést a lent kitett határidón belül 

^ f h a s r b é r b t u a t t t e ^ ^ S t a d elmu.as ztják 10 foriutig terjedhet« pén.bir-

_ _ _ 5 4 0 . szímu hdzni,. IV3 b j j u j g j ^ ^ M ^ 

H . M z a i b ó L a j o s n á l Herczka Zsí^m. Burián Lajos, 
vasúti főutczába 2 padolt szaba, élés kamara _ polgármester. 
Szt-György naptól kezdve kiadó és á buto- m m h m m m w h m m h 

rozot szoba szintén kiadó. 

Kiadó üzlethelyiség és lakás. I 
Az izr. templommal szemben levő Gunst 

Dávid által haszonbérbe birt üzlethelyiség 
raktárral és 3 szobás lakással együtt vagy 
külön Szt-György naptól kiadó. Értekezni le-
het Hegedűs Mártonnal a helyszínen. ÍVJ 

/ O k w v y y y Y f l w i c v i r y ^ 

Dr. László Vilmos 
házánál egy utczai nagy bolthelyiséguek való 
van haszonbérbe azonnal is kiadó. Értekez-

hetni a fenti czim alatt. 

Hirdetmény. 
Felhivatnak a hadnientességidij köteles 

egyének ; miszerint a f. évi hadmentessédij 
kirovásának alapjául szolgáló adatok beval-
lása végett a városi adóhivatalnál Félegyházi 
Török István féle-ház, ez évi február hó 
1-től bezárólag 28-Í£ annyival is inkább 
jelentkezzenek, mivel a későn vagy nem je-j 
lentkezők adujához szükséges adatok hiva-
talból fognak megallapittatni s azonfelül pénz-
bírságban fognak elmarasztaltatni. 

Magával hozván had mentességi és ál-
lami adókönyvecskéjét. 

Szentesen, 1895. január hó 28-án. 
városi adóhivatal: ' 

1V3 
Nagy József, 

aü. tanácsnok. 

ar ia -<* 

* c z e l l i 

Gyomor-

cseppek 
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és általánosán Ismeretes 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta 
lanság. gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
feltujtság, savanyu, felbdffögés. hasmenés. 

l ü e g h h á ü . 

A széni esi hitelszövetkezet 1895. évi 
február hó 24-én délelőtt 9 orakor Szentes 
városnak a Kurczán tul levő közgyűlési ter-
mében tartandó VIII. évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

Szenteseu, 1895. évi január hó 30-án. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

Tárgysorozat: 
1.) Igazgatósági jelentés. 
2.) Zármérleg bemutatása és a felügyelő 

bizottság jelentése. 
3.) Költség előirányzat. 
4.) Ügyészi jelentés. 
5.) Leltár bemutatása. , 
6.) Az alapszabályok 42. g-sa rendelke-

zésének megfelelő netaláni indítványok. 
7.) Jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldöttek'városi kerületi orvos fogbiljosoknak 

választása. i rendel naponta délután 1- 4 óráig lakásán. 
Jegyzet: ¡Fogtömések, ni fi fogak és teljes 
A mérleg jelentés a szövetkezet helyisé- f o g s o r o k a legtartósabban s legiutányo-

gében a közgyűlést megelőzőleg 15 nap alalt sabb árak mellett készítetnek. F o g h ú z á s 
a részvényesek által megtekinthető. 1V2 5() k n y c z á r é r t HV3 

felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs 
idWk 

Hathatós gyógyszernek bitonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hámor-
r loidáknál. 

Emiitett hajoknál a J l á r f l a e z e l l l 
K } » i t i o i r » ? ' | > | » r l 4 evek ota kitű-
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
hizonyitvány t anú i t . Egy kis Qveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr. 

Magyarországi főraktár: T A r A l t 
JoKiwf KyoKysjzertára Budapest, 
Király utcza 12 sz 

A védjegyet és aláirást tOzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oW cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztra a keszitö 
aláírásával (C. Brády) és ezen «sarakkal: 
.Valódiságát bitonyitom". 

A Máriaczelli gyómorossppek valodian 
kaphatók. 

Szent«* \ V rady Lajos és Pliod-
radszky Beroncz. K.-Szt.-Már-
ton : Síilárdfy Károly és Remetoy 
Dezső gyógyszertáraiban. 7 23 

adó vagy haszonbérbe kiadó. 3V3 

P é n z 
4o/0, 4Vj°/o és 5°/n k a m a t l á b r a megfelelő tőketör-

lesztéssel 15- 50 évig teriedő visszafizetés mellett 

ház- é$ földbirtokra 
a legelőnyössebb föltételek 

és legrövidebb idő alatt 
kapható 

a hatóságilag engedélyezett és törvényszékileg bejegy-
zett „ Inga t lan- és F ö l d h i t e l Kö l c s ön 

F o r g a l m i I n t é z e t n é l * 

m r S Z E G E D E N 
a Stefánia-sétányn/al szemben, a szinbáz mellett 

Tulajdonosok: 

Szallai és Halmi. 
Hővebb felvilágosítással szolgál a fenti czég, 

vagy szentesi megbízottunk; Hoíi inann Jakab, 
kereskedő. (Hariss-házba.) 3V3 

Hirdetmény. 
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 

szóló 1894. évi XII. t. cz. 74. és 75. §§. ér-
telmében a külső határokban mező-őrök al-
kalmazása tétetik kötelezővé, s miután leg-
alább 100 katasztrális holdnál nagyobb terület-
tel, vagy bekerített birtokkal (kert gyümölcsös 
vagy szőlő) bíró birtokosoknak jogukban áll 
külön felesketett mező-őrt alkalmazni; fel-
hívom ennélfogva a fentebb jelzett kiterjedésű 
birtokkal biró földbirtokosokat, hogy ezen 
szándékukat f. év febr. hó 10 éig bezárólag 
nálam jelentsék be, annál is inkább ; mert 
ha ezt elmulasztanák az ide vonatkozó tör-
vény rendelkezéséhez képest, birtokuk a köz-
ségi mező-őrök felügyelete alá lesz beosztva. 

Kelt Szentesen, 1895. jan. 25-én. 

3 3 

Novobáczky Győző, 
tanácsnok. 

Tinct, nervi tonica 
(Dr. Lleber tanár idegerósltó El ixirjeJ 

Csak a kereszt és horg. védjegygyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ez^n 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
| hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

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

Gyouiortájosoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydrosa Ehhoiiz 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 
12-40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

v k x x x x x * o> x x x x * k : 

Dr. Czukermann Soma 

Essenz stomitika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-féle idegerősitő 
Elixir, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

kfiQQÓCT a r,-gr°sszabb esetben is gyó-
loz-arvusoag gyitható Sougode Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: lloli'iuaim gyógynzertAra Scheuditz 
Leipzig. 14 40 

Ssontoa, 18'»6. Nyomatott Sima Faron« gyorsaajtóján. 




