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A botlás eredménye. 

(P.) Az egyházpolitikai javaslatok színre 

hozatala után mi, és egyáltaláhan a függet-

lenségi és 48-as pártnak az a része, melyet 

Ugron-iéle árnyalatnak hívnak, egyre han-

goztattuk, hogy bármilyen tetszetősek is az 

úgynevezett szabadelvű frázisok, pártunk ne 

engedje magát lépre csalni. 

Rámutattunk egyfelől azokra a belátha-

tatlan horderejű veszedelmekre, melyek a fe-

lekezeti békétlenség [elköltéséből származhat 

nak; másfelől pedig hangsúlyoztuk, hogy 

nekünk a legtermészetesebb párttaktika is 

azt parancsolja, hogy ne nyujtsunk mentő-

deszkát a sülyedő kormánypártnak, hanem 

ellenkezőleg, ragadjuk meg a kínálkozó al-

kalmat a mameluk uralom megbuktatására, 

Ha akkoriban az egész függetlenségi és 

48 as párt így gondo kőzik, és azzal a nagy 

szellemi erővel, a melylyel rendelkezik, ost-

rom alá veszi a kormány erősen szorongatott 

poziczióját; mindenesetre megbukott volna 

a polgári házasság, de — ami fő — ment-

hetetlenül megbukott volna a kormánypárt 

is; s a nyomban köve kező uj pártalakulás 

ból egy olyan kormány került volna a hata 

lomra, mely a szükséges reformokat bölcs 

óvatossággal megcsinálta volna, a nélkül, 

hogy a felekezeti háború viszályainak tegye 

ki az országot. 

Ámde a függetleuségi és 48-as párt 

többségéi elszédítették a csillogó liberális 

jelszavak, s ezek az elvtársaink vállalkoztak 

rá, hogy a kormánypárt lábából kihúzzák 

a tüskét. így a kormánypárt megmaradt a 

hatalom birtokában, ami magaban véve is 

elég nagy baj; de ezt még tetőzi az a ve-

szedelem, hogy a függetlenségi és 48-as párt 

két tűz közé került. 

Az egyházpolitikai törvények ellenzőinek 

egyrésze ugyanis „néppárt" czim alatt uj 

pártot alakított. Majd más alkalommal tüze-

tesen ki fogjuk fejteni véleményünket erről 

az uj pártról. Most csak annak a konstatá-

lására szorítkozunk, hogy a „néppárt* épen 

a mi táborunkból toborzza híveinek nagy 

részét, mert arra nem elég erős, hogy a kor-

mánypárthoz tartozó érdekcsoportok egységét 

megbontsa 

Viszont a kormány ép oly irtó háborút 

folytat ellenünk, mint ezelőtt tette. Mindazok 

a hatalmi eszközök, melyeket eddig használt 

ellenünk, ma is reudelkezésére állanak, és 

már csak azért is fokozott erélylyel használja 

azokat a velüuk vivott harczban, hogy Bécs-

nek hízelegjen vele. 

Hogy így két tüz közé szorítva, milyen 

nehéz helyzetben van a függetlenségi és 48-as 

párt, azt az utóbbi időkben lefolyt pótválasz-

tások legjobba í bizonyítják. Olyan kerületben, 

ahol máskor diadalmasan lengett a függet-

lenségi zászló, pártunk még jelöltet se bírt 

állítani ; mert a különböző jelszavak annyi 

félreértést és megtévelyedést szültek, hogy 

elvtársaink egyrésze átcsapott az úgyneve-

zett „néppárt"-hoz, a másik része pedig a 

I kormánypárti jelöltek mellett verte a vasat ; 

igy maradt aztán pártunk szépen két szék 

között a pad alatt. 

Hála Istennek, ilyesmi Csongrád várme-

ayében vem fordul elő ; mert itt a gondos és 

körültekintő pártvezetés nem engedte megbon-

tani a párt egységét. 

De más helyeken komoly jelleget öltött 

a baj; azért itt az ideje, hogy ne nézzük 

tovább is összetett kézzel az események fej-

lődését, hanem lássunk hozzá erélyesen or-

szágszerte a pártszervezkedéshez. 

Fel kell világosítani a népet, hogy aki 

az úgynevezett „néppárt" zászlója alá áll, 

az ép oly botlást követ el, mint a milyen 

vétekbe esik a függetlenségi és 48-as párt-

nak az a tagja, aki a kormány szekerét tolja. 

Ugy a „néppárt", mint a kormánypárt 

közösügyes alapon áll. Mind a kettőnek előbb-

való az udvari kegy és az osztrák barátság 

Magyarország függetlenségének nagy eszmé-

jénél. Aki hazáját nagynak és boldognak 

akarja látni, az minden csábítással szemben 

hű marad ahoz a zászlóhoz, melyet egykor 

a legnagyobb magyar: Kossuth Lajos apos-

toli keze lobogtatott.^ 

Törvény és rendelet. 

(P.) A mezőrendőrségi törvénynek a 
mezőőrökről szóló rendelkezését röviden mar 
kritika targyáva tettük a minap ; s fejtege-
téseink az erdekeit gazda közönség helyes-
lésével találkoztak ; mert a mezőőrök alkal-
mazásából származó felesleges költekezés ál-
talános visszatetszést szült mindenleié. 

Tartozunk azonban az igazságnak azzal 
a kijelentéssel, hogy magában a törvényben 
van egy pont, amely lehetővé tenné, hogy 
birtokos osztály ettől az uj tehertől megsza-
baduljon. A töivény 74. második bekez-
dése ugyanis felhatalmazza az „ i l l e t é k e s 
h a t ó s á g " - o t , hogy ott, ahol indokoltnak 
latja, a mezőőrök tartasanak kötelezettsége 
alól felmenthesse a községet. A lU^-ik 
aztán azt is megmondja, hogy ez az „illeté-
kes hatóság" rendezett tanacsu városokban 
a polgármester, községekben a főszolgabíró. 

Közönséges polgári észszel már most 
arra a következtetésre kellene jutnunk, hogy 
az allöldi vármegyékben, ahol a tanyarend-
szer dívik, s így mezőőrökre egyáltalában semmi 
szükség nincsen, — teljesen elegendő a polgár-
mesterekhez és a fószolgabirakhoz lordului, akik 
a helyi viszouyokat ismerve, bizonyára fel-
mentik a közönséget a fölösleges mezőőrök 
alkalmazásanak terhes kötelezettsége alol. 

Csakhogy Magyarországon, az alkotmá-
nyosság minta államaban vau ám a törvény-

nél is nagyobb ur: a m i n i s z t e r i ren-
d e l e t . 

A tisztelt földmivelési miniszter ur a je-
len esetben ugy találta, hogy a hatósagoknak 
mégis csak nagy hatalmat adott a törvény, 
midőn belátásukra bízta az intézkedést; kapta 
tehát magát, rendeleti uton korlátolta a ha-
tóságok jogkörét. A mezŐreudőrségi törvény 
végrehajtása tárgyában kiadott utasitasban 
ugyanis egyszerűen kimondta, hogy a mező-
őrök alkalmazásának kötelezettsége alól csak 
oly helyeken mentheti föl az illetékes ható-
ság a közönséget, ahol a község hatara 300 
holdnál nem nagyobb. 

Alkotmányos felfogás szerint ugyan bíz-
vást azt mondhatnánk erre, hogy a minisz-
teri rendelet csupán a törvény keretében 
mozoghat, s igy midőn maga a törvény k o r-
1 á 11 a n u 1 a hatóságok belátására bízza az 
intézkedést, a miniszter nincs jogosítva a 
hatóságok jogkörét korlátolni. Tehát elvár-
hatnánk a polgármesterektől és főszolgabirak-
tól, hogy reá se hederitve a miniszteri ren-
deletre, a saját belátásuk szerint járnak el. 

Ámde tudva azt, hogy Magyarországon 
nincs fegyelmi bíráskodás, csak legyelmi ha-
talmaskodás ; tudjuk azt is, hogy amelyik 
polgármester vagy főszolgabíró ilyen önérze-
tesen és bátran élne törvényes jogával, ki-
tenné magát a legsúlyosabb fegyelmi bünte-
tésnek. Mar pedig azt senkitől se kívánhat-
juk, hogy fejjel rohanjon a falnak. Különben 
pedig feltéve azt az esetet, hogy a miniszter 
szemet hunyna arra a vakmerőségre, amely 
a miniszteri rendelettel szemben a törvenyre 
támaszkodik — praktikus haszna még akkor 
se lenne az első loku hatóságok kedvező in-
tézkedésének, mert ebben a kérdésben is a 
miniszter a végső fórum, s igy — ha kö-
tekedni akar — mindig alkalma lenne az első 
fokú határozatokat megváltoztatni. 

Ily körülmények között nem marad más 
hátra, mint a kérvényezés utja. Csakhogy 
praktikus szempontból oda módosítjuk a mi-
nap tett indítványunkat, hogy nem a tör-
vénynek, hanem a törvénytelen miniszteri 
rendeletnek módosítását, vagy is azt kell 
kérni, hogy a miniszter — legalább az al-
löldi vármegyékre nézve — legyen kegyes 
korlátlauul érvényben hagyni a törvény ren-
delkezését. 

Más országban vád alá helyezuék azt a 
a minisztert, aki a törvényben biztosított jo-
gokat önhatalmúlag korlátolná. S íme, ne-
künk boldog magyaroknak a törvény őrétől 
kell kiriináukoduuuk, hogy — ne szegje meg 
a törvényt. 

Valóban: kaczagtató állapot lenne ez, 
ha olyan szomorú nem volna. 

Országgyűlés. 
A febr. 7-iki ülésben folytatódott a honvédelmi 

tárcza költségvetésének tárgyalása. Magával a bud-
get-vel a báz hamarosan végzett. Vita csak aunal a 
jelentésné' indult, amelyben a bonvédelmi miniszter 
a törvényes ujoncz-kontingensen felül besorozott hon-
védek kikepzesére kér fedezetet. Ebhez a jel- ntéshez 
lioránszky Nándor szólott hozzá s a hatszázezer 
lonntos összeget azzal a megokolással tagauta meg 
a minisztertől, hogy a Ház a legjobb akarattal seui 
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tudja ma megítélni, vájjon a miniszter intézkedése 
megfelel-e a törvény intencziójának. 

• jegyző ekkor Ugrón Gábort hivta fel szólásra 
— Talán a miniszter ur beszélne előbb — je-

gyezte meg Ugrón és Fejérváry felé nézett. A mi-
niszter egy pillanatig habozott, azután egy kis inge-
rültséggel szólott Ugronboz: 

— Hogy mikor beszéljek, azt én szabom meg, 
és nem Ugrón képviselő url 

— De illendő, hogy felvilágosítást adjon — 
felelte Ugrón. 

Báró Fejérváry Géza ekkor fölemelkedett s mi 
után még egyszer tiltakozott az olyan figyelmezteté-
sek ellen, aminőkkel egyes képviselők egyenesen ter-
rorizálni akarnák, röviden megfelelt Horánszkynak. 
Kifejtette ugyanis, hogy a Ház az ő intézkedésének 
jogosságát, nemkülönben azt, hogy ez az intézkedés 
a törvény intencziójának megfelel, igenis megítélheti. 
Mert ő a véderőtörvényhez csatolt utasítás értelmé-
ben, tehát törvényesen és helyesen járt el. 

— Hol van az az utasítás ? — kérdezte va-
laki a szélsőbalról. 

— Nem tehetek róla, ha nem ismerik je-
gyezte meg a miniszter, s mikor az ellenzékről sze-
mére vetették, hogy miért nem küldötte meg az 
utasítást a képviselőház tagjuinak is, a miniszter ál-
talános derültség közben igy folytatta : — Ha a Ház 
elhatározza, hogy az utasítást a képviselő uraknak 
is meg kell küldenem s ha ezt a határozatot én is 
elfogadom, akkor el is fogom küldeni . . . 

— Ez a Bánffy-kabinet alkotmánytana — hang-
zott az ellenzék megjegyzése. 

Ugrón Gábor ezután a törvényesség szempont-
jából bírálta a miniszter intézkedését. Szerinte a véd-
erőtörvény nem engedi meg a miniszternek, hogy 
régibb hátralékok fejében még esztendők multán is 
a törvényes kontingensen felül szedjen véradót. Ha 
a törvény nem is mondaná meg egészen világosan, 
hogy az ujonczjutalékban mutatkozó hátralékot csak 
a legközelebbi esztendőben szabad pótolni, akkor is 
világos volna, hogy a törvényhozás csak erre adta 
a maga engedélyét. Mert kölönben a miniszternek 
nem kellene évről-évre újból kérnie az ujonczok 
megajánlását. Amikor tehát a miniszter a répibb hát 
ralékok fejében egyszerre a törvényes kontingensen 
felül Boroztatott be ujonczokat, kétségtelenül nem a 
tőrvény szellemében járt el. Ugrón tehát a kért költ-
séget nem is szavazta meg. 

Hoitsy Pál szóvá tette a honvédelmi miniszter 
katonás kijelentését és megkérdezte a minisztertől, 
hogy mit akart mondani ? Azt-e hogy ha a Ház 
olyasmit határozna, amihez ő nem járulbat: föltét-
lenül beadná lemondását . . . ? 

— Csakis igy érthettem — jegyezte meg a 
miniszter. 

— Akkor helyes — szólott Hoitsy ós nem is 
folytatta tovább. 

Még Tóth Ernő szólalt fel s azután az elnök 
berekesztette a vitát. A szavazás előtt a miniszter 
még egyszer reflektált Ugrón és Tóth Ernő be-
szédeire s eközben Ugrón Gáborról megjegyezte, 
hogy nyilván a véderőtörvényt is jobban akarja is-
merni mint a miniszter. Ennélfogva Ugrón Gábor 
személyes kérdésben szót kért, és epésen vágta oda 
a minszternek: 

SZENTESI LAP. 

— A véderőtörvényt én valóban jobban ismer-
hetem, mint a miniszter ur, mert a véderőtörvény 
magyarul van írva és magyarul én jobban tudok. . 

A hatezer forintos tételt rzután a Ház több-
sége megszavazta. 

A vita még a szavazás után is folytatódott. 
Horánszky Nándor ugyanis határozati javaslatot ter-
jesztett be. amelynek értelmében a honvédelmi mi-
niszter köteles volna évenkint az ujonczmegajánlásról 
szóló javaslattal kapcsolatosan az előző esztendő so-
rozási eredményéről is jelentést beterjeszteni. 

Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter ezt 
a határozati javaslatot, mint fölöslegest, mellőzni 
kérte mert hiszen a sorozás eredményéről szóló je-
lentés évente a véderőbizottság elé kerül s azt a 
Ház minden tagja megtekintheti. Ugrón Gábor és 
gróf Apponyi Albert mindazonáltal kérték a hatá-
rozati javaslat elfogadását, mert szerintük éppen a 
mai vita igazolta legjobban hogy a Háznak ilyen 
tájékoztató jelentésre szüksége van. S minthogy a 
határozati javaslatnak ilyentormán nagyon előkelő 
támogatói akadtak: az ellenzék — névszerint való 
szavazást kért. 

A névszerint való szavazás, következő ered 
ménynyel végződött: 

Horánszky határozati javaslata mellett szava-

zott 78, 
ellene szavazott 137 képviselő és igy a hatá-

rozati javaslatot 59 szótőbbséggal elvetették. 
Ezzel a szavazással a honvédelmi tárcza költ 

ségvétésének s a kapcsolatos jelentéseknek tárgyalása 
befejezőgött, s a Ház többsége a bonvédelmi minisz-
tert zajossan megéljenezte. 

A febr. 8-iki ülésben tárgyalni kezdték az igaz-
ságügyi költségvetést, melyet Latkóczy előadó aján-
lott elfogadásra. 

Menten utánna felszólalt Erdélyi miniszter, a 
ki első sorban is kijelentette, hogy azt az álláspon-
tot teszi a magáévá az igazságügyi kérdésben a 
mely volt a korábbi igazságügyi kormány álláspontja 
is. (Helyeslés. Felkiáltások: Éljen Sz lágyi!) A mi-
niszter azután általános helyeslés közben felsorolja 
egy egesz tömegét a reformterveknek! A legtöbbre 
nezve megjegyezvén, hogy a javaslat már is k szen 
van, vagy most készül. E tervbe vett reformok kö-
zül a legfontosabbak: a végrehajtási eljárás, a bün-
tető perrendtartás reformja, az egységes ügyvédi és 
birói jog, a magánjogi kódex Öt részenek egységes 
megalkotása. Kiemelte a miniszter, hogy a házassági 
jog még ez évben életbe léptetendő Kéri a Ház 
bizalmát és elfogadásra ajánlja a budgetet. 

A beszédet élénk éljenzéssei fogadták. 
Kemény Pál különösen hangsúlyozza, hogy a 

katonai büntetőtörvénykönyvet végre alkossák meg. 
A költségvetést általános politikai szempontokból 
nem fogadja el. Határozati javaslatot is nyújt be a 
katonai büntetőtörvénykónyv és a polgári perrend-
tartás tárgyában. 

Issekutz Győző beszélt azután a kölségvetés 
ellen. A sajtóeljárasról szólva, behatóan foglalkozik 

.Pesti Napló "-nál történt házkutatással, melyhez,)1 
HÜlete* által a kaszinó nagytermében február ¿3-án 

nézete*szerint',"a hatóságnak nem volt joga. Aztán 'rendezendő felolvasó és zeneestély műsora a követ-
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Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

(Folytatás.) (9) 

Irta: S ima Ferencz. 

Különösen Szappanos Bertalan örült előre rajta, 

hogy minő más élet lesz a kastélyban, ha egy nő 

költözik be hozzánk. Ki is jelölte a lakosztályt, me 

lyet én elfoglalok a kastélyban, ha a különösen ál-

tala nehezen várt bvendég eköszönt. Sokat tréfáló-

doztunk kezdetben a felett, hogy milyen is legyen 

hát az a nő, akit elveszek, hogy annak különösen 

egyéni vonásai teljesen beüljenek abba az élet-vi-

szonyba, mely bennünket összeköt. Szappanos Ber-

talannak fökivánsága az volt, hogy magas barna, 

előkelő társadalmi állású, átalános miveltségü, de 

azért a falusi, sőt a pusztai élet igényein tul semmi 

másokat nem tápláló nő legyen at, ki a pénteki 

uradalom úrnője leend. Előre is kijelentette, hogy a 

feleségem fog rendelkezni a cselédségnek még azon 

része felett is, mely az ő szolgálatára áll. S házi 

rand tekintetében ő maga is az asszony kívánságát 

fogja irányadónak tekinteni. 

Nekem azonban sok gondot adott ez a házas-

sági kötelezettség; mert soha eszem ágában se volt 

megnősülni. S mivel barátom és egyúttal uram el-

mondta, hogy milyen feleséget óhajtana nekem, út-

nak indultam, tudakozódtam, kerestem, hogy egy 

oly&QÍonna nőt találjak. A házasság foganatosítására 

18. 

Pongeácz gróf: Hisz az bolond, nem biról 
Issekutz Győző terjedelmesen elbeszéli aztán a 

légtárgyaláson történteket. 
Elnök : Figyelmeztetem a képviselő urat, (Hall-

juk ! Halljuk! Nagy zaj. hogy egy törvényszéki tár-
gyalásnak ily részletesen való elbeszélése talán még 
sem illik a költségvetési tárgyalás keretébe ! 

Issekutz mindamellett tovább is beszél Zsitvay 
magatartásáról. 

Ugrón Gábor: Az aszódi javítóintézetbe kel-
lene vinni! (Nagy derültség.) 

Egy hang: Biz' az nem ártana! 
Issekutz aztán áttér a nemzetiségi kérdésre és 

végül kijelenti, hogy a budgetet nem fogadja el. 
Egyúttal határozati javaslatot nyújt be a sajtótőr-
vény és a sajtó-eljárí.s dolgában. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Városi közgyűlés. A f. hó 

11-én tartandó városi közgyűlésre ismételten 

lelhivjuk a városi képviselők figyelmét. 

Megllivás. A folyó hó 11-én tar-

tandó városi közgyűlés és a foiyó hó 15-ére 

összehívott megyei közgyűlés tárgysorozatában 

felvett ügyek feletti eszmecsere czéljából folyó 

hó 10-én vasárnap délután 3 órára az I-sŐ 

4S-as kör helyiségébe ezennel pártértekezletet 

hivők össze, és felkérem a pártunkhoz tar-

tozó városi képviselő, valamint a megyebi-

zottsági tag urakat, hogy ezen értekezleten 

megjelenni szíveskedjenek. Sima Ferencz. 

(r.) — MegszCint sajtóper. Mint 

egy szűkszavú távirat tudatja velünk, Sohlya 

Gyula csongrádi pákulicz, Hegyi Antal cson-

grádi plébános és lapszerkesztő ellen indí-

tott sajtóperét — melynek tárgyalása f. hó 

11-én lett volna a szegedi esküdtszék előtt, 

s a mely elé az egész vármegye közönsége 

feszült érdeklődéssel nézett — v i s s z a -

v o n t a . Ezzel ez a szenzácziósnak Ígérkező 

per végkép megszűnt. 

(r.) — A szentesi katl iol ikus kör 
estély© iránt — mely tudvalevőleg ma, 

vasárnap este lesz megtartva a Kass-szálloda 

termében — nemcsak helyben, hanem az 

egész környéken rendkívül nagy az érdeklő-

dés. Különösen fokozza ezt Hock János or-

szággyűlési képv selőnek, a hírneves írónak 

felolvasása, amely bizonyára az estély fény-

pontját fogja képezni. 

(r.) — ,A szentesi kereskedő if jak egye-

könyelmüleg megállapított 3 havi határidő letelt egy-

szer, kétszer, háromszor; de én nem találtam olyan 

nőt, kit megszerettem volna annyira, hogy örökre 

lekössem magam neki. Egy napon azt mondom Szap-

panos Bertalannak, hogy : barátom ments fel engem 

adott szavam alól, nem nősülhetek meg, nem talá-

lok olyan nőt, akit feleségül birnék venni. Nem aka. 

rok megnősülni. Nem nekem való ez a mesterség. 

Szappanos Bertalan szomorú, kedvetlen volt. 

Nem szólt semmit. S ettől a naptól kezdve egy-

hangú, rideg élet köszöntött be a kastélyba. 

Azelőtt a tréfa és adomák örömétől csak ugy 

kaczagtak a termek, most majdnem szótlanul 

költöttük el az ebédet vacsorát. Szappanos Ber-

talan ugy tett mintha soha nem lett volna semmi 

mondani valója és én is ugy éreztem, hogy nem 

illik háborgatnom ennek az embernek néma nyu-

godalmát, melyben oly mély kimagyarázbatlan fáj-

dalom rejlett. 

Egy nap későn a rendes vacsora idő után tér-

tem haza a gazdaságból a kastélyba, Szappanos 

már nemcsak megvacsorált; de le is feküdt. 

— Talán beteg vagy ? Kérdém tőle ágyához' 

sietve: 

— Nem, fáradt, kedvetlen vagyok Meguntam 

azéletet. Ugy szeretném magamat főbe lőni; de 

nyomorult gyáva vagyok. Pedig utoljára is az lesz 

a vége. Miért is élünk mi ?! Kiáltott föl, keserű pa-

naszos hangon, s azzal befelé fordult jeléül annak, 

hogy nem kíván többet beszélni. 

| En köszöntem neki. S ő utánam kiáltott mi-

kor a szobából kifelé indultam. Te Miklós! Egy 

lapot tettem az ágyadhoz, abban egy hír van, egy 

barátod családjáról van benne szó. Neved is érintve 

van benne, ezért költötte fel figyelmemet. Olvasd el. 

Jó éjszakát! — Jó éjszakát, szóltam vissza s azzal 

kimondhatatlanul bánatos érzések között elhagytam 

barátom szobáját és vacsora nélkül feküdtem le. 

Az éji szekrényemen volt a .Pesti Napló* az 

előtt való napi száma, felhajtva s megjelölve azon 

helyen, ahol a barátom által érintett körülmény 

volt. — Elolvastam a hirt. S ez még jobban fel-

dúlta különben is igen felzaklatott lelkem nyugalmát. 

Egy honvéd társam és nagyon benső barátom 

családjáról volt oly megrázó hír közé téve az újság-

ban hogy mikor elolvastam felugrottam az ágyból 

és leirhatlan hangulatban futottam át baráton lak-

osztályába. ő még nem aludt és szelíd békítő te-

kintetet vetett feldúlt arczomra. 

Barátom, mondám ne vedd rossz néven, 

hogy — bár neked is nyugalomra volna szükséged 

zaklatlak. — A hir, melyet olvastam szivemen 

talált s ha nem segithetek a családon nem tudom mi 

lesz velem. 

— Rendelkezésedre állok mindenemmel, felelt 

Szappanos Bertalan. 

— Köszönöm, mondám. Heggel előterjesztem 

kívánságom s ezzel elhagytam uram szobáját, vissza-

mentem szobámba és újra meg újra elolvastam a 

közleményt. 

(Folytatása következik.) 



18. alám. 

ziumi tanár. 3. Két tücsök. (Polka.) Előadja a ze-
nekar. 4. Czimbalomjáték. Előadja Széli Nina kisasz-
szony. 5. Nászinduló. (A Szent-Iván éji álomból.) 
Előadja r zenekar. Belépti dij: személyenként 1 frt, 
családjegy 2 frt 50 kr. Jegyek előre válthatók : Nagy 
Ferencz, Bányai utóda, Szénássy Ferencz utóda, Wel-
lisch Vilmos, Hoflfrnann Jakab és Buday Imre urak 
kereskedésében. 

— Szentes város kérvénye a magyar 
katonai akadémia ftgyében. A képviselőház 
kérveuyi bizottsága pénteken tárgyalta Szentes váro-
sának az országgyűléshez intézett kérvényét, amely 
magyar tannyelvű katonai akadémiát kér Budapest 
székes fővárosának. A kérvényt Szász Károly előadó 
referálta. Kifejtette az előadó, hogy az 1867. XIL. 
törvényczikk értelmében a hadügy közös lévén, an-
nak költségeit a delegáczió állapítja meg, és így a 
kérvény petituma már magában véve ellenkezik a 
kiegyezési törvénynyel. Várady Károly és Nánásy 
ódőn pártolták a kérvényt, amely nem elégiti ugyan 
őket ki, de legalább egy lépéssel közelebb hozza az 
önálló magyar hadsereg létesítést. Báró Bánffy Dezső 
miniszterelnök és báró Fejérváry miniszter felszóla-
lásai után a bizottság elhatározta, hogy a kérvényt 
a Házban a kormánynak'javasolja kiadni. 

(r.) — A szaoó Iparosok báljáról, - mely 
tudvalevőleg febr. 25-én tartatik meg — tévesen ir-
tuk a minap, hogy az ipartestületi házban lesz; 
mert — mint bennünket értesítenek — a bálát az 
I-ső 48-as kör helyiségében tartják. 

(r.) — Esküvő. Ka rdos Jenő városi állati 
orvos f. bó 12-én, kedden délután 3 órakor tartja 
egybekelését a helybeli izr. templomban N e u m a n 
Irma kisasszonynyal, Neuman Jónás gabona-keres-
kedő kedves és szeretetreméltó leányával. 

tr.) — Kendőri statisztika. A mult évi 
decz. 1-től a f. évi január végéig, tehát két hónap 
alatt a következő rendőri esetek, büntettek és vét-
ségek fordultak elő Szentesen : öngyilkosság (kötél 
által 4, mérgezés által Íj összesen 5, hirtelen el 
halálozás 7, öngyilkossági kísérlet 1, szerencsétlenség 
folytán bekövetkezett halálozás 1, súlyos testisérté9 
1, könnyű testisértés 1, tűzeset (a belterületen 1, a 
külterületen 1) összesen 2, jogtalan elsajátítás 1, 
idegen ingó vagyon megrongálása 3, tolvajlás 19. 

(r.) — Kokouok kerestetnek. Varga Já-
nos Mihály, rom. kath- vallású és a cs. és kir. I-ső 
huszár ezrednél szolgálatban álló huszár hozzátar-
tozóit (szülei: Varga András ét; Gál Mária) keresi a 
hatóság. Az illetők jelentkezzenek a rendőrkapitány-
ságnál. 

(r.) — Tolvaj cseléd. Bődi János pár év óta 
mint udvaros állott Kass Gusztáv vendéglős szolgá 
latában, s mindig hűséges és megbízható cselédnek 
látszott. Gazdája bizalmával azonban rutul visszaélt, 
mert különféle értékes tárgyakat lopott el a vendég-
lőből. A tolvajt letartóztatták, és átadják a b róságnak. 

(r.) — Szolnokon az országos vásár f. 
évi február hó 24 és 25-ik napján lesz. 

— Meghívás. A szentesi ágost. hitv. evang. 
egyház f. hó 17-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor 
rendes évi közgyűlést tart, melyre az egyházközség 
illetékes tagjai tisztelettel meghivatnak. Tárgyak: 
Elnöki évi jelentés. Számvizsgáló bizottsági jelentés. 
Gondnok és számvizsgáló bizottsági tagok választása. 
Beadott indítványok. Szentesen, 1895. február 10. 
Az e l nökség . 

— Melyik kié ? Nagybecskereken olyan eset 
történt a napokban, mely mig egyrészt valósággal 
tragikomikus hatással volt az egész városra, hol még 
ma sem beszélnek egyébről, másrészt oly bonyoda-
lomra szolgáltatott okot, melynek megoldásához egy 
ujabb Bölcs Salamon kellene. Egyik derek uri asz-
szonyhoz ugyanis a gólya nem egy, hanem egyszerre 
két piczi babával állított be. A boldog mama rövid-
del azután arról értesül, hogy egyik szomszédnéjához 
is ellátogatott a gólya és ott egy kis fiút hagyott 
emlékül. Az ikrek mamájának az a különös gondo-
lata támadt, hogy férjével azt fogja elhitetni, hogy 
egyszerre három aprósággal ajándékozta meg őt és 
áthozatta a szomszédné ujszölöttjét is. A hazatérő 
papát három figyermek egyhangú sivítása fogadta, 
de ő bizony egy csöppet sem örült ennek. A szom-
szédné persze nemsokára visszakérette a gyermeket, 
de óh jaj! az asszonyok közül egyik sem tudta fel-
ismerni, hogy melyik gyermeket kell az idegen ma-
mának visszaadni. Ott tehát most .bárom fiu sir 
magában" Nagybecszerek városi tanácsa pedig nagy 
dijat készül kitűzni annak az újkori Salamonnak a 
megjutalmazására, a ki el tudja dönteni, hogy me-
lyik kié ? 

— .Gyere velem a másvilágra." Nagy-
váradon véres szerelmi dráma történt Székely 
Lajos huszárlegény régen ostromolta szerelmevei 

SZENTESI LAP . 

Erzsébet asszonyt, de hasztalanul. Az asszony ma 
elment Székely vagyonos szüleihez, kérve őket, hogy 
beszéljenek a legénynyal és intsék, hogy hagyja bé-
kében. A huszár szintén otthon volt és kérte szü-
leit, hadd beszéljen négyszem között az asszouynyal. 
Egyedül maradva revolvert rántott és felkiáltott 

— Gyere velem a másvilágra 1 
Az asszonyra azután kétszer rálőtt és futásnak 

eredt. A gyilkost üldözőbe vették a ki a vonat elé 
akarta vetni magát, de a vonat előtt mellbe lőtte 
magát. Mindketten haldokolnak. 

— Egy hétig tartó álom. Az orvosi tu-
domány anneleseiben elég szép számmal fordulnak 
elő a hosszantartó alvás esetei. Két-három napi álom 
nem is tartozik a ritkaságok közé. Egy hét azonban 
már tekintélyes hosszúságú idő még a ritkaságképen 
följegyzett esetek közt is. Ennek a példáját szolgál-
tatta a napokban egy osztroveczi fiatal leány A 
mult hó 27-én gyomorbaja ágyba kényszeritette. 
Pár óra múlva elaludt. Másnap költögették, de nem 
ébredt föl. Harmadik nap orvost hivattak hozzá, a 
kí tejjel való mesterséges táplálást rendelt, s na-
ponként megfigyelte az alvó leányt. E hó 3-án végre 
minden külső előidéző ok hozzájárulta nélkül föléb-
redt a beteg. Gyomorbaja teljesen megszűnt, s a 
hosszan tartó álom a legcsekélyebb rosszullétet sem 
hagyta maga után. 

— Az oroszlán körmei közt. Az utóbbi 
időben szokatlanul sűrűn fordulnak elő a különböző 
állatseregletekben a szerencsétlenségek. A megvadult 
állatok megrohanják főlügyelőiket, olykor magát az 
állatszeliditőt s ha idejekorán segély nem érkezik, 
szerencsétlenek ott halnak meg a fenevadak körmei 
közt. Ilyen irtózatos jelenet játszódott le a napokban 
egy new yorki állatseregletben. Benő állatszeliditőt 
egy afrikai oroszlán, a mikor ketreczébe lépett, meg-
rohanta és földre teperte. Az állatszeliditőnek egy 
könnyű seb árán sikerűit megmenekülnie. Egy óra 
múlva, nem hallgatva környezőinek figyelmeztetésére, 
újra bement a kotreezbe. Az oroszlán egy ideig en-
gedelmeskedett szavának, egyszerre azonban rettentő 
ordítással ugrott reá és tíz pereznyi borzasztó küz-
delem után annyira összemarczangolta, hogy a mi-
kor a szerencsétlen embert kiszabadították körmei 
közül, csak néhány perczig élt még. A közönségen 
a rettenetes perczek alatt páni félelem vett erőt, s 
egymást tiporva tódultak a kijáratok felé, ugy, hogy 
sokan megsebesültek. 

—• Az i^j pénz. A hivatalos lap fogja közzé 
tenni az állami számvevőszéknek a mult évi utólsó 
negyedében vert, forgalomba bocsátott és készletben 
marad koronákról, níckel- és bronz-váltópénzekről 
való kimutatását, mely szerint a mult év végéig 
nem kevesebb mint 36,477 793 darab koronát, 
16 319,645 korona és 70 fillér értékű husz- és tiz 
fillérest és végűi 1,294,472 korona és 91 fillér értékű 
két- és egy fillérest vertek. — ügyben megemlítjük, 
hogy Lukács László pénzügyminiszter rendeletet 
bocsátott az összes állam pénztárakhoz, hogy az öt 
forintos és ötven forintos bankjegyek kiadását szün-
tesse be. 

3. oldaL 

müveit ez a fiatal legény 3 évvel ezelőtt a szegedi 
határban dohány szimatolás közben: minden ko-
moly ok nélkül lelőtt két tanyai embert A szaty-
mazi földeken történt, ahol Hammel egy fináneztár-
sával kóválygott .parasztiesőben." Az uton, amerre 
mentek valaki incselkedett velők. Állítólag azt kiál-
tották feléjők : .Zsákba fináncz." Hőmmel odarohant 
és keresztüllőt egy gazdát. Aztán egy embert. Ez a 
másik egy szegény koldus volt. aki a meglőtt ember 
segélykiáltására szaladt oda. Segélyt ő is kapott, egy 
lövést a vérengző fináncztól, aki mikor vallatták, ezt 
az őrült feleletet adta: Azért öltem meg, mert ma-
gyar. Elitélte a szegedi törvényszék 15 évi fegyházra 
s mikor végérvényes volt az ítélet, elvitték a sze-
gedi csillagbörtönből az illavai fegyházba. Itt valami 
lábbajt kapott, ami miatt levágták a jobb lábát. Ez 
a nyavalya aztán kiütött a kezén, melyet szintén le 
kellett vágni. De ezt már nem állta ki. Elment a 
koldus után, belepusztult. 

* Kiváló háziszer. A lélegző szerek kata-
rissa, köhögés, nátha, rekedtség és torokfájás ellen 
minden szenvedőnek ajánljuk, mint különös specziá-
lítássa .Szt.-György teát" és a hozzátartozó .Szent 
György"-féle köhögés elleni port; mindkettő orvosi 
rendelet szerint van készítve. Kapható: St. Georgs 
Apotheke in Wien •/« Wimmergasse 33. 

— Divat tudósítás. 1Ő95. év tavasz/nyár. 
Henneberg G. ismert selyem gyára közlése szerint. 
Társas összejöveteleknel, színházi- és hangverseny-
hez való öltözékeknél, damasz mellett bengalin és 
szatin fognak előnyben részesülni Már két év óta 
tétettek kísérletek a bengaline szövést honosítani, 
de hiába, mig végre most a hölgyvilág belátta, hogy 
alig van selyem szövet, mely nemesebb, teljesebb és 
bársonyszerübb ránezokat vetne, mint éppen a ben-
galine. Ezen czikk nemcsak a legközelebbi de a jövő 
őszi idényben is nagy szerepet fog játszani miután 
Páris, London és Amerika részére, changeant, min-
tázott és gazdag szin változatokban lett megrendelve. 
Továbbá az 1895. év a tafifet-szövésü-chines-szöve-
teket, csíkok s rendkívüli mennyiségű koczkázottakat 
a legparányibb koczkától a legnagyobbikig minden 
lehető színben és elragadó combinátioban hozza, a 
taffét szövés damaszt és brochében is előnyben ré-
szesül, mennyi időre ? Azt senki sem tudja, mert ép 
az osztrák hölgyek nem barátnői a taffet-selyemnek 
(a párisiakkal ellentétben, kik előszeretettel választják 
a taffetet 1;) ők a puha süraht, satin-merveilleut 
részesítik előnyben, ezekből is nagyon sok lett ren-
delve, nevezetesen changeant- (színjátszó) szövetek. 
A schottisch selyem szövetek alig tűntek el, már 
ismét felmerülnek a legújabb szin kompositiokban 
és főkép blousokra és ujjakra alkalmaztatnak. Ja-
páni és chinai foullárdok, egyszinüek és mintázot-
tak valamint nyers-selyem básztruhák, shantung és 
tussorok maradnak, de nem is fognak soh'sem el-
tűnni, mert ezek a legczélszerübb utazó és társas 
megjelenéshez való ruhák. A legdivatosabb színek, 
fa barna (világos-setétig) tiszta claud, türkis, a pi-
roskás fraise, serpent, homoksárga és nevezetesen a 
kékes violett (bleuet) a legsötétebtől a legvilágosabb 
árnyalatig. — tíelépti-dij suly szerint. A ki valaha 

bálbizottsági tag volt és eljárt a gyűlésekre, melyek 
heteken át folytak, az tudja legjobban, hogy mily 
sok álmatlan éjszakát szerzett a rendezőknek az, hogy Nvílttér 
miféle uj és még eddigelé nem létezett dologgal le- J 

hetne a világot és főkép a báli vendégeket meglepni. (£ rovatban költöttekért nem vállal felelóaeéget a S«erk ) 

De az még sohasem jutott eszébe senkinek, hogy a t j . . 
belépti jegyek terén is valami ujat teremtsen és igy f *enneDerg-se iy © 1 1 1 csakis akkor valódi, 
a bécsi Práter vendéglősének eszméje egyedül áll a ha közvetlen gyáramból rendelik - fekete, fehér és szi-
bálok kronikáiában. - A derék gazda házi bált ren- ne.seket 3 5 krtó1 14 frt 6 6 méterként — sima, 
dez vendégei tiszteletére, beléptí-dij mellett ugyan, l081*08» koczkázott, mintázottakat, damasztot s. a. t. 
de azért a bálba lépéséig senki sem tudhatja, hogy,*®®1 2 4 0 különböző minőség és 2000 mintá-
mennyit fog fizetni, ha csak otthon előre meg nemi2*"""1) 8- a- postabér és vámmentesen a házhoz 
mérette magát. Mert a báli vendégek ez alkalommal szi,,|tva és mintákat postafordultával küld: Henne-
testi sulyuk szerint fogják a belépti-dijat a pénztá- ícs- k. udvari-szállító) s e l yemgyá r a 
ros asztalára leszámolni, minden 10 kiló testi súlyért Zü r i chben . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 
3 krt tartozván fizetni. E szerint hát a legvastagabb é i ,e™lező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Ma-
bálanyára sem esik több 45 krnál és a karcsú giger- 8Tar ny®lv«>n irt megrendelések pontosan elintéz-
lik már 15 krért is belebeghetnek a bálterembe. A letnek- 2V16 
holdvilágarczu, ábrándos hölgyecskék tiszteletjegyeket 
fognak kapni, mert azoknál föl se tehető, hogy testi 
sulyuk számokban kifejezhető volna. 

— A világ vége. A föld elpusztulásáról már 
igen sok tudós mondta el véleményét. Buffon sze-
rint a föld lakói 90.000 év múlva meg fognak fagyni,1 

mert a földgolyó kihűl. Ezt a felfogást találni meg 
Madách Ember tragédiájában is. Gruithuisen éppen | 
ellenkezőleg azt állítja, hogy a melegség lesz a föld 
pusztulásának oka. A töld anyaga belül is teljesen t 

meg log szilárdulni, aztán meggyullad. A lángban' 
álló föld egy millió esztendeig fut a nap körül s ki-
égve a nap ölébe fog hullani. Dr. Olbers vizbefulást 
jósol a földnek. Szerintu ugyanis egy üstökös csil 1 

Vasúti menetrend. 

Seentes—h. -m. -vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vásárhely. 

w &Mentéiről indul 4 óra 60 perc* éjjel, 8 óra 16 perc* 

lag nyomás által a föld vizét mind magasabbra fogja r****l & éra 15 perc« délután. 

szorítani s igy a föld saját tengereiben fog elmerülni ,7 . * 40 P*"* r W 1,10 óra 
U><Ják m i l l ! / A.. m „ l . . I 220 millió év múlva. 

— Egy „szegedi" fináncz vége. A kőte-; 
let elengedtek neki némi enyhitő körülmények foly-

percs délelőtt, 7 óra 06 peres éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—Szentes. 

tán, de a végzete annál jobban megkínozta és el- 10
 4 

pusztította hamarosan Hammel J. K. volt szegedi érkeiik 9 óra 30 ^ G 4 w 

finánezot — az illavai fegyházban. Szörnyű dolgot délutta és 10 órakor éjjel. 



SZENTESI LAP. 
18. sutul. 

-j. j r " 

164. szám v. —1895. Pataki József Meghívás. 

Árverési hirdetmény. 
' Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

i .Y t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-

hírré teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 

1 8*4. évi 23818—25888—25887—25886— 

27816 és 27807 számú végzése következté-

ben Szabó Menyhért szentesi ügyvéd által 

képviselt Szentesi takakarékpénztár javára 

Bihari János és társai ellen 568 frt s jár. 

erejéig foganatosított .kielégítési végrehajtás 

utján le- és felül foglalt és 700 frtra becsült 

részvényekből álló ingóságok nyilvános árve-

résen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbíróság 

518 — 1895. számú végzése folytán 568 frt 

tőkekövetelés, ennek a végzésekben jelzett 

napoktól járó 6p/o kamatai és pedig össze-

sen 24 frt 86 krban bíróilag már megálla-

pított költségek erejéig Szegváron Bihari Já-

nos lakásán leendő eszközlésére 1 8 9 5 . é v i 

február hó 20. napjának délelőtti 
1 0 Ó r ^ j a határidőül kitüzetik és ahhoz a 

venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-

nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 

évi LX. t-cz. 107 és 108. §-a értelmében 

készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 

becsáron alul is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. évi február hó 1 

Yégh Sándor, 
kir. bírósági végrehajtó. 

M e g h í v á s . 

A szentes-vidéki takarékpénztár 
1895. évi febr. 23-án d. e. 9 órakor, 

s a j á t h á z á b a n t a r t a n d ó 

é T T i 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E 
a t. részvényeseket meghívni van szerencsém. 

Szentes, 1895. február 2-án. 

Fekete Márton, 
elnök. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Igazgatóság és felügyelő-bizottság évi 

jelentése. 

2. Zármérleg bemutatása, nyeremény fel-

osztása és annak kifizetési határidejének meg-

állapítása, felmentvények megszavazása. 

3. Az alapszabályok 29. g. 8-ik pontja 

értelmében netán benyújtandó indítványok 

tárgyalása. 

4. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesíté-

sére két részvényes tag megválasztása. 

5. Sarkadi Nagy Mihály elhalálozása 

folytán megüresedett ig. tagsági állás válasz-

tás utjáni betöltése. 

A mérleg a részleteket feltüntető mellék-

letekkel együtt az intézet hivatalos helyiségé-

ben a közgyűlés napjáig a részvényesek által 

megtekinthető. 

JEGYZET. Az alapszabályok 26. §-a értelmé-
ben a szavazni kívánó részvényes az erre szükséges 
igazolványt, a közgyűlést megelőző 8 nap alatt az 
intézet hivatalos helyiségében átveheti, ha magát a 
közgyűlést megelőzőleg legalább 30 nappal saját 
nevére vitt részvénynyel igazolta. 

, , . .< l a w c A .Szentesi Iparos Ifjak Önképző-köre« 
01. tized 410 számú házánál egy lakás ^ ^ ^ f e b p u A p h ó 2 4 - é n délután 
bolthelyiség felszerelve vagy a nélküll isi. ^ „önképző-kör« helyiségében 

vagy privált lakásnak is kiadandó. Tartalmaz ^ ü l < l l i U I K 

3 szobát, konyhát, élés kamrát és egy 

vagy privdlt , ak á s Q ak is ^ n d ó , T á r t á i g ^ ^ k 0 g y ü l é f l t t a r t , 

revalós szint. 1V3 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, s a 

Tisza és Körös folyókban gyakorolható halá-

szati jog f. évi február hó 28-án d. e. 8 óra-

kor; a városi tanácsteremben megtartandó 

nyilvános árverésen, 1895. évi márczius hó 

8-tól 1898. évi márczius hó 8-ig terjedő há-

rom egymásután következő évre haszonbérbe 

fog kiadatni. 

Felhivatnak bérleni szándékozók, hogy 

a mondott helyen és időben 40 frt bánat-

pénzzel ellátva jelenjenek meg. 

Az árverési feltételek alulírottnál meg-

tekinthetők. 
Kelt Szentesen, 1895. febr. hó 7-én. 

Novobáczky Győző, 
2 — 3 gazd. tanácsnok. 

melyre az .önképző kör" t. tagjait van sze-

rencsém meghívni. 

Szentes, 1895. évi február 9-én. 

Rácz Zsigmond, 
elnök. 

Tárgysoroza t : 
1. Elnöki évi jelentés az egylet műkö-

déséről. 

2. Pénztárnok évi jelentése. 

3. A zárszámadások átvizsgálására kikül-

dött bizottság jelentése. 

4. A jövő évi költségvetés meg állapítása. 

5. Indítványok tárgyalása. 

6. Az alapszabályok netáni módósitása. 

7. A házrend esetleges megváltoztatása. 

8. Az egylet tisztviselőinek választmány-

nak és rendezőségnek egy évre való meg-

választása. 

Vincze Péter 
I. t. 471. számú házánál egy külön álló két 

szobás lakás, pincze, kamra külön bejárattal, JBérbeadandö. 
A szentesi takarékpénztár piacztéri há 'ugyanott egy bolthelyiség szobával együtt 

zában az uri utczára nyíló k é t n a g y .haszonbérbe k i a d ó , értekezni lehet a fenli 

bolt helyiség a folyó év april. 24-ik napjá-j szám alatt, 

tói. A feltételek megtudhatók az intézet pénz-, 

tári helyiségében. 
CZUKERMANN IGNÁCZ 

III. tized 125. számú házánál egy bolthelyi-

ség és egy udvari lakás k i a d ó . 1V3 

Jó ebéd és vacsora 
KAPHATÓ 

Szentes, 1895. január 30. 

Várady Lajos, 
2V3 igazgató. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú honvédelmi m. kir. Kurczapart-uteza 165. sz. alatt. 

miniszter ur 78432 - X . 894. számú rendele- CZUKOR DÁVID 

lével 1895 év rea ^°Va^pnnpffnffva fekvőm H- tized 1. szám alatti házánál 2 lakás van 
összeírását elrendelte - M j ó évi április 24-től k i a d ó , értekezhetni 

nosai\G,S hogy°b^ 

ket f. év i f e b r u á r h ó 1-tői mAr- V a r i r a B é n i á m i n 
5- J k bezárólag a tul a kurczaiis- 3( )8_ g z h i z á a á | l a k i i s m e l y 4 U 

koa, épületben levő jegyzői u n j * - 2 d o l t s z o b a , k o n y h a és melléképületek-

bői, és egy bol helyiség is azonnal haszon-
ezen bejelentést a fent kitett határidőn belül ^ ^ kj/d

y
ó „ y

anrfak 4 d rb . m i n d s z e n l i 

s S l r b ü S e t t e Í i é k " I takarékpénztári részvénye eladó. 1V3 

Szentes, 1895. évi február hó 1-én. . Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Herczka zsíriu. B u r ' á " ¿ ^ " ' . S z e r i t Jakab-féle gyomorcseppek. 
2V3 

fihrllch József 
III. tized 184. számú házánál 2 szoba, konyha 

és hozzávaló mellék épületekkel együtt Szt.-

György naptól kezdve haszonbérbe kiadó, ér-

tekezhetni a fenti szám alatt. 1V3 

Csőszi Bénjáminnak 
L tized 626. szám alatt két utczára nyíló 

háza, és kovács mesterséghez való szer-

számja azonnal eladó, és egy kovács műhely 

haszonbérbe kiadó. 1V2 

jegyző. polgármester. 

Pi t i Pé te rnek 

Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 
szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 

I. tized 545. számú háza, mely áll 2 szoba, kolika. rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
konvha °> élés kamra, pincze, istálló és tüz-,3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyójry-

' . « . p t , « p o l . nantól lrp7dvp $ szer ismeretes a dr. Lleher-téle idegerősitő 
revalos szín Szt- György nap ó kezdve J E „ k,r i.sz t é s a horgony Kénünk 

évre haszonbérbe kiadó. Értekezhet III. tized á r j e ;k ( > l ¿ rVos i é s ha tósá ( f i|a (, hitelesített vevény 
** M r\ A UX #«r\ X I 1 V l • . • > . « m* ŝ. . . . . - -
540. számú háznál. 

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

Dávid által haszonbérbe bírt üzlethelyiség 

szerint készül F a u t a M . Gyógytárában, Prága. 

I c 7 á l / n c c á r r a legrosszabb esetben is gyó-
l ^ d K U ^ d g gyitható S o u g e d e Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és íz nélkül. Ered-

p o t t z r r Q , Aa O o7nhás lakással effvütt vairv m é n y m i n d e n k o r bizonyos. Egy üvag ára 3 mark. 
raktárral és ó szobási latcassai egyuti vagy Fő_d H o f f i n a n n gyógyszertára Scheuditz 

külön Szt-György naptól kiadó. Értekezni le- L e i | ) z i g . * J
 1 5 40 

het Hegedűs Mártonnal a helyszínen. 2V3 

Hirdetmény. 
Tinct, nervi tónica 

(Dr. Lieber tanár Idegerósitó Elixir]«.; 

_ lt_. , . . , . ; . . . . . . . , Csak a kereszt és liorg. vedjegygyel valódi. 
Felhívatnak a hadmentességidíj köteles. I /. M r . , ., " í , . ,, 

, y • -1 e X • U J 1 / j - Készül M. Fanta gyógytárában Pragaban orvos 
egyének; miszerint a f. évi hadmentessédíj>és h-ltÓ8ág;|ag hitelesít'tt rendelvény szerint. Ezpn 
kirovásának alapjául szolgáló adatok beval-;szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
lása végett a városi adóhivatalnál Félegyházi különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
Török István féle-ház, ez évi február h ó ! h á t f á i á s ^ ^ rossz emésztés stb. ellen, 
l - t ő l bezárólag 28- i t f annyival is inkább' ^ ¿ Z ^ M a l k * * 7 * * * * * i n ^ e n - ü v e * 
jelentkezzenek, mivel a későn vagy nem je-j r a Gyoniortá josoknak ajánlható a sokszoro-
lentkezők adojához szükséges adatok híva- san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
tálból fognak megállapittatni s azonfelül pénz-|üveg ára 1 v 2 Mark. 

birságban fognak elmarasztaltatni. Í Iszony gyógyítható a Hydross Enseuz 

Magával hozván hadmentességi és ál- ^ ^ ^ ^ P 0 1 ^ " b i z t o s eredményért felelős-

| Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ, a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 
13-40 K ö z p o n t i f ő-üz le t : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG, 

lami adókönyvecskéjét. 

Szentesen, 1895 január hó 28-án. 

városi adóhivatal: 

Natfy József, 
2V3 aü. tanácsnok. 

Balogh Benedek 
QL tized 45. számú házánál két utczai pa-

dolt szoba zárt konyha, spájz, tűzrevalós 

_ é s j a d l á s ^ z ^ 1V3 

Suot ts , 1896. NyomaUtt Sima Ftrsnex gyorisajtójin, 




