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Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban ós lapk lhordó ink atyán, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Vihar előtt. 

«Rossz időket élQnk, rossz csillagok 

járnak, Isten óvja nagy csapástól mi magyar 

hazánkat.* Az elnyomatás korszakában ekként 

szakadt föl a költő lelkében a panasz s e 

panaszban hifejezett hazafias aggálynak le-

het a mai országos helyzet méltó visszhangja ma. 

A világosi katasztrófa óta soha nem állt 

az ország nagyobb veszély előtt mint ma. 

Mert az akkor, egy részről dicsőségteljes, más 

részről gyászöéan szomorú napokban — a 

halál végső tusájával vivódó nemzet elmond-

hatta azt, hogy fegyvere előtt reszketve fu-

tott a német s az osztrák nem a maga ereje, 

nem a maga hősi dicsősége, hanem a Habs-

burgok köuyörgésére közbe jött orosz invá-

zió csikarta ki kezünkből a hősileg és dics-

teljesen hordott véres kardot, s igy idegen 

hatalom túláradt ereje gázolta el nemze-

tünk szabadságát. Akkor még bukásunkban 

'*»íb buszken goiiüoiiiauuiik c»»«r dv iaM 

elgondoljuk, hogy békében, semmiféle idegen 

hatalomtól nem háborgatva, a parlamentáris 

küzdelmek terén, alkotmányos alapon álló 

poli ikai mérkőzésben lesz teljesen lejárva a 

nemzet ereje, megy pusztulásba hazank alkot-

mányos szabadsága ; iehetetlen aggódva nem 

kérdeni hogy: ha ezen a lejtőn nem lesz 

megállás, ha a nemzetnek züllés leié indult 

erkölcsében nem lesz egy rendkivüii fordu-

lat, vagy a végzet nem ad a maga kiszámít-

hat lan törvényeivel mis utat hazank közéle-

tének : mi esz éppen most az ezredik évben 

hazánkból ? 

Innen, a parlamenti élet viharos zajából 

irom ezt a czikket, ellenzéki képviselők inter-

pellácziójában foglalt kegyetlen vádak, s ezekre 

adott, a kormanyzati önkényt sivár rideg-

séggel repeascntáló, sablonszerű miniszteri 

válaszok hatása alatt. — itt a jogos panasz, 

az indokolt vád ; ott a hatalom képviseleté-

ben egy kormány, mely kormányzati képte-

lenségét a kül erőszakkal fedezi s hogy lété-

nek jogosultságát saját partja előtt indokol-

hassa : a tények előtt való hitvány kibúvások 

mellett, szemérmetlen h ppokrizissal nyújt 

védelmet törvénytelenségnek, bűnnek és gaz-

ságnak ; mindent fedezve, mindent megbo-

csát va az erőszak végső erőleszitésére nyugvó 

párt uralom fenntartása érdekében, s minden-

nek és mindenkinek megsemmisítésére töre-

kedve, ami és aki, ez ország pusztító és nem-

zetünk önálló létének megsemmisítésére szánt 

politikai reudszeruek útjába áll. 

Oh, mikor e sivár kormánypárti tel-

hetetlenséggel szemben, az ellenzék által képvi-

selet lángoló haza szeretet vivja itt a parlament-

ben a nagy rómaiakhoz méltó dicső csatáját: 

ha itt volna a nemzet, tauujául az ellenzék 

bámulatos küzdelmének és dönthetne a ha-

talom önzése és a vele szemben álló erő-

feszítés erkölcsi hatása alatt, az ellenzék 

között: órák kellenének csak és meg 

volna ez ország mentve az önző, sivár, tel-

hetetlen parturalomtói, mely ma egy szellem-

telen, az ország kormányz ísára teljesen kép-

telen kormány vezetése alatt alkotmányos 

életünket a megsemmisítéssel fenyegeti. 

Mert hogy ailunk ma a parlamentben 1 

A kormány éién van tíánffy Dezső, a 

tudatlanság és képtelenség symboluma, háta 

megett egy ideában, hit és erőben ruiuált, a 

parlamenti önvédelemről teljesen lemonuott 

párt, a közigazgatás terén elkövetett ezer bün 

és a valasztasok vonalan elkövetett nuiho 

visszaélésekkel joggal váuolva, s vele szem-

ben, tudás, erő és Önbizalomban megizmo-

sodott és magának hatalmi teret követelő el-

lenzék, számban is majdnem döntő súlyra 

jutva és élet, halál harczot viva, nem a ha-

talom előnyeiéit, hanem egy bűnökkel ter-
lUHU(X«ij»vU 1 Irt««fic-tárt 

A hatalom nninar gyenge az eszme, igaz-

sag, törvény és a szeltem erejével küzdeni, 

erőszakra, szuronyra támaszkodik. Most ott 

vagyunk, hogy az ellenzék az aitala képvi-

selt igazságéi t mellét szegezi ezeknek a szu-

rouyoknak. 

A parlamentben már forró, fojtó a le-

vegő. A hamu alatt sziporkázik az élő zsarat-

uak. A lappongo tüz lángja a parlamentből 

fog kicsapni. A tüz mar iüstbeu gomolyog. 

Vajon lesz-e erő elfolytani ? ki tudja ? Senki 1 

A hatalom nem akarja megérteni, hogy 

szolga immár nem akar ebben az országban 

lenni senki s a szolgaság elleni tiltakozás 

ma a forradalom szelét lihegi. 

„Kossz időket élünk, rossz csillagok jár-

nak, Isten óvjad a veszélytől jó magyar 

hazánkat!" —a.—cz. 

A kibúvó. 
A függetlenségi es 4«-as part két árnyalatanak 

egyesítése iránt folytatott targyalások *ezd.te óta 
mindig azt az aggod Imat tápláltuk, — es annak 
több ízben nyíltan és leplezetlenül kifejezést is ad-
tunk, — hogy a jóakaratú es hazafias törekvés ha-
jótörést fog szenvedni. 

Nem attól tartottunk, hogy az egyesülést az 
anyapárt magalartasa fogja meghiúsítani, mert a 
leghitelesebb iiiíormacziók alapjan bizonyosak vol-
tunk abban, hogy az anyapart szívesen keblére 
öleli a .tékozló fiukat,* s fátyolt vetve a multakra, 
megbocsátja nekik a titkos es nyílt kormánypártisá-
got, sőt a pártegység étrebozasa érdekében arany 
hidat épit a visszatérőknek, mert meg van írva, 
hogy : .kedvesebb egy niegtert bűnös száz igáznál.* 

De gyanítottuk, hogy a Kossuth Ferencz által 
jóhiszemüleg és hazatias szándékkal inicziílt párt-
egyesülésnek valamely kicsinyes ürü^y alatt útját 
állják azok, kik az utóbbi időkben bten tudja on 
okból mostohatestvérekként viseltek magukat ar. 
anyapárt tagjaival színiben, s a kikről sok keserű 
tapasztalatunk után joggal feltételezhettük hogy 

Fájdalom, az események teljes mértékben iga-
zolták ezt a föltevésünket. Mert íme mi történt P 

Az anyapárt készséggel elfogadta mindazokat 
a feltételeket, melyeket a kilépettek megszabtak j 
sőt még loyalitásának bizonyságául elfogadta azt a 
záradékot is, melyet a kilépettek utólagosan terjesz-
tettek elő, s mely ugy volt formulázva, hogy a párt-
nak nem lehet tagja, aki az egyházpol tikai törvényeket 
úgynevezett reakczionárius irányban kívánja módo-
sítani. Elfogadta az anyapárt ezt is, habár — mint 
a minap kifejtettük — valószínűnek látszott, hogy 
ebből a tételből azon parttagok ellen akarnak fegy-
vert kovácsolni, a kik a polgári hazasság fakultatív 
formáját helyesebbnek és szabadelvűbbnek tartják a 
kötelező formánál. 

Az anyapart tehát elment az engedékenység 
legvégső határáig, s így .méltán elvárhatta, hogy a 
kiléptek már most visszatérnek a párt kebelebe. 

Azonban hasztalan tartak ki az ajtókat, mert 
a kilépettek az utólsó perezben még két toldalékot 
csatoltak a mar kölcsönösen elfogadott föltételek-
hez. Ugyanis mintegy visszatorlásul annak az anya-
párt részéről hangoztatott kívánságnak, hogy jövőre 
kormanpártiskodni nem szabad, oly értelmű hatá-
rozatot hoztak, mely szerint a part jövőre nem fo 
gatauui j* w. ^ „ . . . 

nemzeti partot sem. 
Lz a töltetei, ha nem is nyíltan, de tényleg a 

kormány javára szolgál, mert tulajdonképen azt je-
lenti, hogy a függetlwusegi part jövőre elszigetelten 
küzdjön a mai kormányrendszer ellen. Annyit jelent, 
hogy utasítsuk el magunktól azt a becses támoga-
tást, azt a nagy segítséget, mely az Apponyi párt-
tal való tegyveibaratsagban rejlik, holott kétségte-
len ho^y a közös ellenseg ellen az összes ellenzék 
pártok időszaki szövetkezese nemcsak kivanatos, ha 
nem mellőzhetetlenül szükséges is, különbeni s min-
denki tudja, hogy ez a fegyverbaratsag csak addig 
tart, míg egyesült erővel sikerül a mai kárhozatos 
kormányrendszert megbuktatni; s addig is, mig ez a 
czel el lesz erve, a különböző ellenzéki pattok min-
den egyébb dologban szabadon törekedhetnek és 
törekednek is a pogrammjukban foglalt elvek meg-
valositására. 

De a kilépettek még azzal sem elégedtek meg, 
hogy megakadályozzák a kormány ellen a nemzeti-
parttal való ideiglenes szövetkezést, hanem ezen ki-
vül meg azt is kijelentették, hogy nem hajlandók a 
még irányi Dániel elnöksége idejében kivett fclubb-
helyisegbe visszatérni, hololt jól tudták, hogy az 
anyapartot a kluhbhelyiség bérletére nézve szerző-
dési kötelezettseg terheli. 

Ezekből világos, hogy a kilépettek mindenáron 
ürügyet keresnek az egyesüles meghiúsítására, s az 
auyapart hasztalan hajolna meg ezen ujabb kíván-
ságok előtt is, s hasztalan jönne létre a kierőszakolt 
egyesuies, a kilépettek előbb utóbb ismét alkalmat 
keresnenek a dezertalasra, 

£> sajnos viszonyok között czélszerúbbnek lát-
szik, hogy a kel arany lat tovabbra is külön körben 
tütytassa tauaeskozasait. Lehet, hogy az eredmények 
itíjlödese, es különösen a parlamenti küzdelmek ap-
rankenl elsimítják az ellentéteket, s közelebb hozzák 
egymáshoz az elhidegült testvéreket Annál inkább 
reméljük ezt mivel a kilépettek Justh Gyula le-
mondása lolytan Kossuth Ferenc- et választották meg 
körük elnökeűl. Kossuth Ferencz elnökége alatt ta-
lán megváltoznak a kilépettek érzelmei, s talán 
nincs ineszsze az idő, midőn az egyesülést ők is 
komolyan akarni lógjak és nem keresik — 

egyesülést csak sz nleg és nem k omo ' y an akar jak , u*0»1 - erőuek eredével a k i b ú v ó t . 

mint 

Lapunk mai számához egy féliv, külön hirdetési melléklet- vau csatolva. 



í . oldal. 

Sima Ferencz beszéde. 
— Elmondotta a képviselőbál decz. 4-ikí ülésén. 

Tisztelt ház ! Midőn azon párt nevében 
melyhez tartozni szerencsém van, a jelen 
kormánynak az indemnitást meg nem szava-
zom, ugyanazon szempontból indulok ki, 
melyből Komjáthy t. képviselőtársam, csak-
hogy a consequentiát illetőleg sokkal terhe-
lőbben a mai kormányra nézve. Mert mi a 
kormány iránt nem csak azért viseltetünk 
bizalmatlansággal, mert mint az önálló Ma-
gyarország és állami függetlenség hivei a 
67-es alapon álló kormányokkal szemben 
állandó és élő tiltakozást képezünk, de teljes 
erővel küzdünk c kormány ellen azért is, 
inert a 67-es alapon álló kormányok közQl 
idáig a legrosszabb és a jóra legtehetetle-
nebb kormány. Ha a kormánynak és párt-
jának a költségvetés általános vitája folya-
máu elfoglalt elvi álláspontját, főképen a 
belügyi kormányzatban tanúsított magatartá-
sát bíráljuk: az egész vonalon egyetlen mo-
mentum siucs, melyre nézve a kormány szá-
mára a legkisebb védelmet találhatnók. Nagy 
kérdések merültek fel az általános vitában ; 
talán a jelen országgyűlési cycus alatt egyet-
lenegy általános vitában sem merült fel több 
nagy idea, mint most. Ott volt a horvát 
zászló kérdés, ez ügyben a kormány hall-
gatott. Felvétetett a nemzeti kérdés, hogy, 
miként kívánja a nemzetiségi békétlenséget, 
a nemzetiségek által gyújtott tüzeket oltani; 
a kormány válasza teljes némaság. Felvéte-
tett a munkáskérdés, mely nagyfontosságú 
társadalmi és közgazdasági szempontokat 
érint; a kormánynak erre szintén néma hall 
¿atás a vrtlasza. Megengedem, hogy az álta-
lános gazdasági kérdésben a pénzügyminisz 
ter ur válaszolt az ő szakmájába vágó kér 
désekre, de e válaszok egyáltalában nem 
voltak kielégítők, sőt még arról győzték 

fflV/í-.^elJir^öte aztnoísz£g "általános 
közgazdasági hanyatlásáról, vagy ha van, 
és ismeri a helyzetet, vagy nincs érzéke az 
iránt, hogy e bajokat miképen lehetne orvo-

A,SZENTES I LAP TÁRCÁJA 

A iáng, a melyre nem vigyázunk. 
Irta : Sziklai Jáass. 

Lapunk jogosított eredeti közleménye. 

Gyéres Lencsi hadnagy volt a vadászoknál. 
Komoly melancholikus fiatal ember. Nem rontotta 
a társaságokat, nem vonult el a mulatságok elől; 
de nem hallotta soha senki tréfálózni, nem látta 
senkisem korhelykedni, nem olvasták sohasem ne-
vet a katonatisztek báljainak rendezői közt. Megtette 
kötelességét, járt társaival a vendéglőbe meg a ká-
vehazba, udvarolt egyik-másik szép kisasszonynak : 
de sehová sem tolakodott. Vezérnek, kaptatára sza-
bott rendes mindennapi embernek látszott, a ki él 
mert a világra jött, a kiből lesz idővel kapitány,' 
aztán nyugdíjba megy és élni fog méla egyformaság-
ban, valami kis varosban, mint sok más agglegény 
a kinéz élete sorát a hivatal órája igazitja. 

Annál meglepőbb újság volt ismerőseinek, hogy 
lemondott rangjáról és rögtön elutazott. Nem bú-
csúzott el senkitől sem. Egypár leányos anya há-
latiansagnak vette azt. Mikor annyiszor látták szí-
vesen házuknál. 

Rebesgették, hogy bizonyos adósságok miatt 
kellett otthagyni állását. De hát hogy történhetett 
az? Senki sincs a városban, a kinek tartoznék. 
Lump nem volt; nem látták sohasem dorbézolni' 
kártyát is csupán családi körben vett a kezébe. A 
teke asztalnál is ő verte meg partnereit. 

S mégis adósság szegte nyakát, ¿gy igen kis 
adósság. Tartozott néhány forinttal az őrmesternek 
Akkor kérte, mikor egy majálisra Ígérkezett azoknak 
a mamáknak, a kk hébe hóba uzsonnára hivták 
Viszonoznia kelletett jóságukat azzal, hogy megtán-
czoltassa leányaikat. Szegény fiu léttére nem remél-
hetett örökséget, váltóra nem irta a nevét elvből 
pénz nélkül meg nem mehetett a mulatságra a 
manipulans őrmester, a kitől rendesen elfogadták a 
suttyomban »csúsztatott bankókat a tiszturak s a 
czulag érkezésekor, mjgfölözve csuztatták vissza 
neki is felajánlotta szjlgálatát, mikor kitapogatta! 

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

solni vagy egyáltalában nincs szándékában 
a helyzetet javitani. Mert itt felvetette Buja-
novics Sándor képviselőtársam egyebek közt 
a vámkérdést, a bankkérdést, a fogyasztási 
adók kérdését. 

A vám és bank-kérdésben ismeretes a 
közjogi ellenzék álláspontja. Mi önálló ban-
kot és önálló vámterületet kívánunk. Ami 
azonban a fogyasztási adók kérdését illeti, 
erre nézve a rendezést illetőleg mindazokat, 
amiket Bujanovics Sándor képviselőtársam 
elmondott, magamévá teszem, amikre nézve 
azonban magának a kormánynak a költség-
vetés általános vitájának során absolute 
semmi válasza és határozott álláspontja nem 
volt. Niucs tehát semmi ami e tekintetben 
mint világító oszlop tájékozást nyújtana a 
nemzetnek és a parlamentnek, hogy a kor-
mány mit akar? 

Van azonban az általános közgazdasági 
kérdéseknél egy szempont, egy nagy elvi je-
lentőségű dolog, amelyet a t. pénzügyminisz-
ter ur Péchy Tamás képviselőtársam inter-
pellácziójára adott válaszának során egész 
részletességgel válaszra méltatott és hogy 
ugy mondjam e kérdéshez hozzácsatlakozott 
Darányi lgnácz földmivelésügyi miniszter ur, 
a ki programmszerü választ adott a román 
buza behozatal, illetőleg az őrlési engedély 
kérdésében. Én a magam részéről és az a 
párt, melyhez szerencsém van tartozni, a 
román buza behozatalának kérdésében telje 
sen tiltakozó állásponton vagyunk, mert az or 
szág nemzetgazdasági érdekeit és különösen 
a mezőgazdasági szempontokat egyedül csak 
akkor látjuk teljes mértékben szanálva, ha e 
téren minden idegen termény kizáratik. 

Rá keJ mutatnom itt arra, hogy a t, 
pénzügyminiszter ur Péchy Tamás t. képvi-
selő urnák adott válaszában vagy helytelen 
forrásokból merítette informatióit és statisz-
tikai adatait, vagy pedig arra a meggyőző-
w. _ u.»» jv.tnu7ík, nvgj m. aitala emiitett 
számok magának a parlamentnek mintegy 
megtévesztésére vannak szánva, mert a tény 
leges állapot ezen kérdésben nem az amelyet 
a t, pénzügyminiszter ur az interpelláczióra 

hogy érdekében lenne a majálisra menni. A pénzt 
nem tudta visszaadni, a tisztikar megtudta valahogy 
(mert van jószándéku indiskréczió isj nem volt más 
menekvése, mint a lemondás, tanácsol a a becsü-
letbíróság. 

A kisváros csak annyit tudott, hegy ez tör-
tént. Hogy nevetsséges kis összeg az egész, nem 
sejtették. Meg voltak győződve, hógy valami más 
városban rengeteg sok és csúnya adósságot kelle-
tett csinálnia, mert hiszen több tisznek is vannak 
adósságai, nagyok, makacsok veszedelmesek es azok-
nak nem görbül meg egyetlen hajukszála sem. 

Most már tudják, miért volt olyan komoly, 
melancholikus. Azok a roppant adósságok nehezed-
tek a fejére. 

A tisztét vesztett hadnagy fotyamodott a vas-
úthoz. Elhelyezték egy kis állomásra, a hegyek, az 
oláhok közzé. 

Az állomáson még két kaputos ember volt ki-
vüle. Egy iszákos tiszttársa, a ki szolgálat után sie-
tett a pálinkabflzös falusi csa.pszékbe s ha otthon 
volt, aludt, amig a szolga föl nem rázta, hogy ve-
gye át a sort. 

Ezzel nem barátkozhatott. 
Szerencsére nem is igen kelletett vele találkoz-

nia. Egymást váltották föl a szolgálatban. 
A másik az állomásfőnök volt. Ezzel néha-néha 

átsétált a szomszéd faluba, mely egy órányira fe-
küdt az állomástól, a hegyen tul. A falun országút 
vezetett keresztül; ezért érdemes volt tisztességes 
korcsmát tartani az ut mentén. Az állomás főnök 
itt érezte jól inagát, még a karezos is édes volt 
neki, mert nyugton ihatta. Nem riasztotta kirándu-
lásairól az sem, hogy otthon sárkány fogak várják. 
Házsártos felesége levette még azt a kereszt vizet 
is róla, melyet a korcsmáros elfelejtett borába önteni. 

Tizenhárom évvel volt idősebb az asszony 
uránál, már ez is elég volt arra, hogy uralkodjék 
rajta. Néhány ezer forint vagyona, melyek kedveért 
vette el sajátképpen az állomás főnök könyelmü 
fiatal vasutas korában, még nagyobb nyomatékot 

I adott zsarnoki temperamentumának. Nem volt ellene 
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adott válaszában kifejtett, hanem azzal tel-
jesen ellenkező. Azt mondja ugyanis a t. 
pénzügyminiszter ur, P^chy Tamás t. kép-
viselő ur interpellátiója során azt kérdezi 
ugyanis Péchy Tamás hogy van-e tudomása 
a kormánynak arról, hogy Romániából őr-
lési kedvezménnyel olyan nagy mennyiségű 
buza hozatik be, hogy az a mi összes búza-
liszt kivitelünket meghaladja, vagy legalább 
avval semmi arányban nem áll ? 

Erre a kérdésre t. ház, — ezt már a 
miniszter ur mondja, kötelességem azt vá-
lás ölni, miszerint arról, hogy nagyobb me-
nyiségü buza hozatnék be, mint amennyinek 
megfelelő liszt kivitetik, nincsen tudomásom 
miután ez nem is fordulhat elő, a tényleg 
fennálló adminisztratív szabályok szerint. 

A fennálló intézkedések ugyanis oly ter-
mészetűek, hogy azoknak megfelelőleg az a 
búzamennyiség, mely az országba előjegyzési 
eljárás mellett behozatik, okvetlenül s feltét-
lenül ki kell, hogy vitessék és megvámolat-
lauul az országban nem maradhat, mert ha 
a kitűzött határidő alatt az országból ki nem 
vitetik, a fentálló intézkedések értelmében az 
feltétlenül megvámolas alá esik. A t. pénz-
ügyminiszter urnák ez a válasza tehát sta-
tisztikai eredményében az, hogy Magyaror-
szágba Romániából nem hozatik be, illetve 
Őrlési kedvezményben nern részesitettetik na-
gyobb mennyiségű buza, mint a mennyi 
liszt kivitetik. Ez t. miniszter ur nem ál l ! 
A dolog ugy áll, hogy behozatott 1892-től 
1895. év végéig összesen 4,692.000 m. má-
zsa román buza. Ennek az őrlési kedvez-
ményben részesített 70%-a 3.283.000 m. 
mázsa, tehát ezen négy évben szemben a t. 
pénzügyminiszter ur állításával benmaradt 
1894. év végével 828.000 m. mázsa buza, s 
ehhez jön az 1895. év folyamán bejött vám-
mentes gabonamennyiség. Hogyha vizsgál-
juk, hoKy a budapesti malmok őrlő képes-
sége mekkora az általunk kimutatott statisz-
tikai eredmények szerint 7-— 8 millió méter-
mázsára megy a budapesti malmok őrlő ké-
pessége. Szeretném, ha a t. pénzügyminisz-
ter ur, ki nem adott határozott statisztikai 

más orvosság mint a szökés. Ha viharos következ-
ményekkel járt is a mig benne tartott, boldoggá tette 
a menekülő embert A pár óra alatt, melyet az állo-
mástól távol, a korcsma száraz lombsátorában, az 
ácsolatlan kecskelábú asztal mellett tölthetett, nem 
hallva a felesége hangját, paradicsomi nyugalmat 
élvezett, Persze, ez csak nyáron történhetett. Korán 
esett le a hó a zord vidéken s a süppedékes uton 
nem mert gyalogolni a főnök a kit teleségén kívül 
a csúz is kínzott. 

Gyéres Laci kénytelen volt maga megtenni kirán-
dulását a szomszédba. 

A vendéglős lánya hozta be a bort, a szük 
ablakon át, melyet kívülről még fflrészporral is véd-
tek a hideg szél ellen, csak homályosan szüródöt be 
a csekély napvilág. Lenci megérintette három ujjával 
a korcsmáros-leány húsos puha kezét. 

Hogy érzi magát ? 
Köszönöm, jól, és maga ? 
Tudja az é°\ Elég szép és csinos volt a leány. 

Úgynevezett paraszt szépség. Eleven szem, kemény 
piros arcza, gömböjded szemek. 

Ez az eleven, élettől sugárzó kacki szemű, 
teremtés megengedte, hogy simogassa a kezét, vastag 
ajka csak ugy égett pirosságában, szinte érezte 
iorróságát, mikor leült meléje, hogy beszélgessen vele 
mert alig-alig tért be vendég igy hétköznapon, a 
leány barátságos akar lenni a rendes vendég iránt. 
Megengedte, hogy megcsípje az aicat, átkarolja a 
derekát. 

És még közelebb ért hozzá az a duzzadt meggy-
vörös ajak. Es akkor lépett be az anya, mikor Lenci 
odakapta sóvár ajakához a leány ajakát. A nap 
sütötte homlokon elfáradt vándornak eshetik ugy a 
hirtelen felbukkanó üde forrás. 

Az aszony nem dermedt meg a látványtól, nem 
nem éreztette megbotránkodásat, hogy várátlanul 
érte volna. Jóságos szemrehányással fordult a fiatal 
ember felé s megszólalt recsegő hangon. 

Hizsen ha szereti én nem ellenzem házasságukat. 

Az állomái főnök a menyezetig ugrott mikor 
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eredményekben kifejezhető választ, meginon-
adná mennyi az a v déki malom, mely Őr-
lési kedvezménynyel behozott gabonát dolgoz 
fel. Én az általam összeállított eredmények 
alapján azt a meggyőződést táplálom, hogy 
az őrlési kedvezményben részesített összes 
buza mennyiség 90°/o-a a budapesti malmok 
őrlésére esik, s igy alig esik néhány perczent 
a vidéki malmok javára. Mi az eredmény? 
Az, hogy feljön — a mint azt szintén a sta-
tisztikából tisztán összeállíthatjuk magunk-
nak — a budapesti malmok számára 8—10 
millió méterntáusa gabona a vidékről, te'iát 
az egész román buza a budapesti őrlés ter-
hére esik s igy állandóau 4 éven át ¿ 5 % 
idegen buza volt itt Budapesten, a mi buza 
árunk értékmérőjének helyén s ¡25%-ban 
nyomta az árakat. Én szeretném tudni, mi-
vel menthető és mivel magyarázható Magyar-
ország részéről oly gazdasagi politikának 
folytatása, mely lehetővé teszi, hogy 8 — 10 
millió m. mázsa búzával szemben nekünk 
állandóan rendelkezésünkre álljon ± írt ár 
különbözettel, a mi búzánknál sokkai rosz-
szabb anyag, a mi buza árunk lenyomására. 
Én a magam részéről abban a véleményben 
vagyok, hogy miután a statisztikai adatok sze-
rint Magyarország gabouában még mindig 
2—3 millió m. mázsával többet termel éven-
kint, mint a mennyit kitesz az osztrák-ma-
gyar monarchia területén felhasznált és fo-
gyasztott gabona mennyiség, absolute nem 
áll tehát érdekünkben, sőt nem is szabad, 
ha helyes közgazdasági politikát akarunk 
folytatni, megengedni a vámmentes és ked-
vezményezett szállítási tarifát s oicsobbá lett 
román buza behozatalát. 

T. ház! E szerint ami a kormány köz-
gazdasági politikáját illeti, az egész vonalon 
elszomorító eredményre jutunk. (Igaz ugy 
van a szélsőbaloldalon.) 

Ami a kormánynak kormányzati szem-
pontból általános politikáját illeti, ez már 
elég bő s részletes vita tárgyát képezte az 
általános vitánál s elég bő megvilágítást 
nyert az ország és a parlament előtt az a 
sajnos körülmény, hogy a mi áliamkormauy-

Lenci bejelentette neki, hogy házasodik. £lveszi azt 
a kis leányt, azt, a ki neki is tetszett a nyáron, a 
korcsmában. 

Maga is kiáltotta ijedten, maga is megbolondul!. 
Nem elég hogy én az voltam ? 

Szavamat adtam. 
Mért nem néz körúl. Vagy vidéken, vagy más-

hol, ha már házasodni akar. 
— Tetszik. 
— Tetszik. Most. Mikor nincs más. 
— Nekem ö a legszebb. 
Még az erényéhez is férhet szó. 
— Ki meri azt mondani P 

— Hát legyen erényes. Legyen pletyka, hogy 
szívesen lát minden uj vendéget. De nyíljék ki a 
szeme, halljon! Az a mód, melylyel a nyakába. 

Becsület szavamat adtam. 
A főnök nagy nehezen rábeszélte, hogy téttese 

el magát egy időre, Ha máshol lesz, a hol más nők-
kel ismerkedik meg s nem talál kúlömb feleségnek 
valót, ám jöjjön el s vegye el. De tétese el magát, 
fogadja el a próbát. 

Lenci ingadozni kezdett a sok beszédre. Próbál-
ják meg. 0 ugy is határozott lekötötte a szavát. 

De most a leány atyja rontott rá a fiatal 
emberre. 

£1 akarja tétetni magát az ur ? Hogy aztan 
cserben hagyja a leányomat az ur ? Ha meg teszi, 
gazember lesz az ur. Gálád, csábító. 

Hogy Ő csábító. 
Kezd beválni a főnök szava. De mit tehet 

most már ? 
Visza vonta elhelyezesi kérvényét, behajtotta 

fejet a járomba. 
A főnők volt a násznagy, felesége a nászasszony. 

Nem telt beid egy év, hogy Lenci minden szavat 
elhitte volt tőnökének. Most már egy nagy állomásra 
kerültek, a hol nem csak ő talált uj ismerősökre, 
de a ti ital asszony is. 

És beteljesült rajta a régi közmondás, mely 
inti a lepkét, hogy ne járjon ¿özei a lánghoz. 

. . . Csak az ember nem tudja soha megtanulni. 

zatunk a politikai tisztaság közigazgatás szem-
poutjából a szakadatiau lejtők utján halad 
lefelé. (Igaz ! Ugy van a szélsőbaloidalou.) 

Hogy miiy általános a morális hanyat-
lás eklatáns bizonyítéka ennek a belügymi-
niszter ur tegnapi szereplése is a nógrádi 
választási kérdésekben s még eklatánsabb 
jelenségek mutatkoznak az egész országban 
a választások vonalán végig. Nem találunk 
tehát t. ház, egyetlenegy pontot, egyetlenegy 
meulő ideát sem, amely a jelenlegi kormány 
számára részünkről — eltekintve a közjogi 
ellenzéki állásponttól — védelemül vagy csak 
türelemre szolgálhatna. De igenis a kormány-
nak minden tette csak arra szolgál alkalmul 
hogy iránta teljes bizalmatlansággal viseltes-
sünk és vele szemben a parlament és a köz-
élet minden terén, felvévén a küzdelmet, 
minden megengedhető törvényes eszközzel, 
erőnk teljes megfeszítésével harczoljunk! Eb-
ből önként következik, hogy részemről az 
iudemnityt nem szavazom meg. (Helyeslés a 
szélsőbaloldalon.) 

Országgyűlés. 
Csütörtökön lassú tempóban, ianyha érdeklő-

dés mellett indult meg a vita az indemnity fölött. 
Hegedűs Sándor előadó rövid ajánlása után tíuja-
novits Sándor beszelt s a gazdasagi kiegyezés kér-
désé kepcsan súlyos és elítélő kritikát gyakorolt a 
kormány gazdasagi politikája fölött. Pechy Tamás 
kiegeszi tette bujanovits vadjait a kereskedelmi szer-
ződések megkötese körül követett eljárás kemény 
elitelesével. Utana a szélsőbalról Komjáthy Béla ta-
madta a javaslatot partja zajos helyeslése mellett, 
míg Sima Ferencz sérelmes őrlési engedélyek kap-
csan foglalkozott a kormány karos gazdasági poiiti-
kajáyal. (E beszedet lapunk más üelyéu egész ter-
jedelmeben közöljük.) Ekkor Kossuth Ferencz állott 
fel szólásra s altalanos ügyelem közepette a közös 
vamteru et karos es mezőgazdasagi erdekeinket depri-
máló hatasát fejtegette. Bagyadtan emelkedett föl ez-
után a pénzügyminiszter s halk, monoton hangon 
pelemizalt a javaslat tamadóival. Az ő színtelen 
beszéde volt a vita zaióköve, mert a beszed alatt 
becsöngetett kormánypárt a Javaslatot ugy altalá-
nossagban, mint részleteiben megszavazta. 

Erősen föllendült a v.ta, a rniko: ezután az 
ujoncz-megajanlasrol szóló törvényjavaslat s az en 
nek meliekleteül beterjesztett honvedülmi miniszteri 
jelentesek kerültek sorra. Münnich előadó snblonok 
introdukczioja utan Thaly Kalman vette at a szot 
s midőn kifejtette a függetlensegi párt határozott 
elvi álláspontját a közös hadsereg intézményével 
szemben, egyben rámutatott ama veszedelmes tö-
rekvésekre, UKlyek a hondvedseget ugy hadrendi 
beosztasaban, mint szellemében a közös, igazabban 
osztrák hadseregbe akarjak olvasztani. 

Most Ugrón Gábor ailt fel, hogy beszéljen. Ta-
mudta az egesz rendszert, a mely katonai intezme-
nyeiben alkalmazunk ; részletesebben azonban fökep 
a katonai büntető törvénykezes kérdés vei foglalko-
zott. Regi téma mar ez, de ugy látszik, örökké uj 
marad meg ha nem helyeztetik is olyan vilagitasba, 
mint most. Azt a konok ragaszkodast egy büntető-
rendszerhez, mely ugy a törvényesség, mint a hu-
manizmus szempontjából tarthatatlan, Ugton igen 
helyesen annak a szellemnek a rovasara irta, mely 
a regi osztrák tradicziokat a hadseregben minden 
áron fenn kivanja tartam. És nado helyeslés mel-
lett jelentette ki, hogy ennek a szellemnek nemcsak 
a magyar Magyaroi szagon, de az alkotmányossá lett 
Ausztnaban is semmi joga, semmi keresni valója. 

Meg Ugrón beszédenek halasa alatt szólalt tel 
Vajay István, majd Bolgár Ferencz, s a honvédség 
vezetősegeben eszközölt szembeszökően indokolatlan 
személyi változások tárgyában kert felvilágosítást a 
honvédelmi minisztertől. Fejervary báró, a sneidig 
miniszter vállalkozott arra, hogy felszabadítsa a Ha-
zat Ugrón beszédenek es az auban foglalt igazsá-
goknak nyomasztó súlya alól. A szazad vezénylő, 
kasz^rnyaviragos beszedniodor idézett ugyan elő gú-
nyos derültseget, de egy szikrányivá! sem tudta 
gyengíteni Ugrón erveinek es igazsagainak súlyát sőt, 
alkalmat adott ugy Ugronnak mint bolgár Ferencz-
nek, hogy ujabb leiszólalasukkal visszautasítsak á 
miniszter gúnyos inszinuáczióit s elbontsak a de-
rülni kezdő kormánypárti kedélyeket. Egyébként a 
többség a tételt termeszetesen eitogadta. 

Végül aztán Hock János interpeliáczioja a gi-
rálti választási visszaélések tárgyában zaklatta fel a 
kedélyeket, s alkalmat adott az ellenzőknek arra, 
¡hogy a mar rendszerre váló valasztasi visszaélések 
¡jogos felháborodasanak kifejezest adjon. Hock ful-
imiuáus beszedet sürun tarkította az elleuzek han-

gos tetszésnyilatkozata s a visszaélésekről szóló 
konkrét adatok felsorolásával valósággal ingerült 
szóváltás kelétkezett a jobb- és baloldal között, a 
mely sünien provokálta az elnöki csengetyü hangját. 

Az interpelláczióra máskor válaszol a belügy-
minisztor. 

A pénteki ülésben az ujoncz-megajánlási ja-
vaslat harmadszori megszavazása után vissiatért a 
ház a minap felbeszaksdt horvát vitához. Elsőnek 
Hermán Ottó szólott, a ki a maga elmés ós ötletes 
modoraban uj szempontokból világította meg a Hor-
vátországban tért foglalt tendencziákat Pulszky Ágos-
ton szólott ezután a kérdésnek ugy jogi, mint poli-
tikai oldalához, bizonyítva, hogy e részben a ma-
gyar pártok közt nincs lényeges különbség. Adós 
maradt ellenben annak a bizonyításával, hogy a 
felfogás megegyezik a hovát felfogással; pedig éppen 
ebben van a kérdés veleje. Nyomban ezután sietett 
is Pazmándy Dénes érdekes dokumentumokkal il-
lusztrálni ezt a barátságos visszonyt Nem restelts a 
a fáradtságot, leutazott Zágrábba s mert Josipovich 
kétségbe vonta minapi adatainak alaposságát, most 
elvitazhatatlan argumentumokat, horvát hivatalos 
sematizmust szerzett be ós beigazolta azokból a Ház 
előtt, hogy mennyire alaptalanok es egyúttal vesze-
delmesek is azok az altatgatási kísérletek, a miket 
e kérdésben Gyurkovics és Pulszky Ágost követtek 
el a nemzet jogos felháborodásával szemben. Alta-
lanos megdöbbenést keltett az a nyilatkozata, hogy 
Magyarország eiien összeesküvés van, a melynek 
egyik agat Horvatorszagban keii Keresni. 

Beöthy Ákos polemizált azutan nagy sikerrel 
Pulszky Ágostonnal, kinek rövid felszólalása után 
Szalay Imre szólott Hodossy javaslata mellett, s 
lendületes beszedeben mint Horvátországgá! szom-
szédos megyebeli képviselő, erdekes adatokat szol-
gáltatott a Hamuk a horvát erzelmek ismertetéshez. 

Horváth Gyula partolja a Hódossy indítványát, 
hatasos hosszú beszéddel, mire Tisza István szólalt 
fel s a jobboldal elenk helyeslése mellett védelmezte 
a kormány eljárását a zágrábi kerdesben. Beszéde 
vegen azt a vadat emelte az eiienzekkel szemben 
hogy ez a botranycsinalo elemek erdekeikeit szolgálja. 

Ez a vád kesztette szolasra Ugrón Gábort, a 
kinek e fényes és nagyszabású beszede — melylyel 
a vadat visszautasította s Magyarrország jogainak 
folytonos csonkításával s az ilyen botrányos passzív 
elökeszitesevel a kormányzatot es az oktalan udvart 
politikát vadolta — leküzdneteUen hatást gyakorolt 
az egesz Hazra. A baloldal perczekig tartó zajos 
tapssalj utal mazta meg a szonokot. 

Meiyi es vegyes hírek. 
Pártgyüles. Az egész vármegyei ellen-

zekét erdeklő partügyben ma — vasár-
nap — délelőtt ÍO órakor az első 48-as 
kór helyisege be u a Szenteshez közelebb 
iekvo községekben lakó elvtársak és Hook 
János országgyűlési képviselő részvételé-
vel pártgy ülés lesz, melyre e helyen is 
le lb iv juk a partunkhoz tartozó megyebi-
zoltsági tagok és városi képviselők flgvei-
met azzal, hogy ezen iontos gyűlésén le-
hetőleg teljes számban vegyenek részt. 

— Személyi hlr. Sima Ferencz ós llock jános 
országgyűlési képviselők a ma déleelőtt tartandó 
partgyülésen való részvétel végett szombaton reggel 
Szentesre érkeztek. 

— A vármegyei bíráló választmány 
f. hó (J-én délelőtt ülést tart, melyen a megyebi-
zottsági tagok választása ellen beadott felebbezések 
elbiralasa mellett végleg megállapítja a választott 
megyebizottsági tagok névjegyzékét. 

— A közigazgatási bizottság szombaton 
tartotta meg deczember havi ülését, amelyen azon-
ban csak apróbb folyó ügyeket intéztek el és semmi 
íoutjsabb vagy érdekesebb tárgy elő nem fordult. 

— Adóhátralékosok ügyeimébe. Figyel-
meztetjük azokat a polgártársainkat, akik adóval 
kincstári illetékkel, vagy másnemű köztartozásokkal 
hatralékban vannak, hogy fizetési kötelezettségük-
nek f. hó 12-ig múlhatatlanul eleget tegyenek, mert 
a génzügyigazgatóság szigorú rendelete folytán a 
hátralékosoknál lefoglalt tárgyak minden kímélet 
nélkül elárvereztetnek. 

— Perczel K á l m á n előléptetése. A sze-
gedi pénzügygazgatoság egyik derék tisztviselőjét. 
Perczel Kalman pénzügy igazgató helyettest, kí vár-
megyénk közigazgatási bizottságában huzamosabb 
idő óta a pénzügyi adininisztrácziót képviseli s ál-
talánosan mint humánus tisztviselő ismeretes --
mint értesülünk — makói pénzügyigazgatóvá fogják 
kinevezni. A magunk részéről is gratulálunk a jól 
megerdemelt előlepteteshez. 
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Sima Ferencz beszéde. 
— Elmondotta a képviselőház deci. 4-iki ülésén. — 

Tisztelt ház 1 Midőn azon párt nevében 
melyhez tartozni szerencsém van, a jelen 
kormánynak az indemnitást meg nem szava-
zom, ugyanazon szempontból indulok ki, 
melyből Komjáthy t. képviselőtársam, csak-
hogy a consequentiát illetőleg sokkal terhe-
lőbben a mai kormányra nézve. Mert mi a 
kormány iránt nem csak azért viseltetünk 
bizalmatlansággal, mert mint az Ónálló Ma-
gyarország és állami függetlenség hivei a 
67-es alapon álló kormányokkal szemben 
állandó és élő tiltakozást képezünk, de teljes 
erővel küzdünk e kormány ellen azért is, 
mert a 67-es alapon álló kormányok közül 
idáig a legrosszabb és a jóra leglehetetle-
nebb kormány. Ha a kormánynak és párt-
jának a költségvetés általános vitája folya-
mán elfoglalt elvi álláspontját, főképen a 
belügyi kormányzatban tanúsított magatartá-
sát bíráljuk: az egész vonalon egyetleu mo-
mentum sincs, melyre nézve a kormány szá-
mára a legkisebb védelmet találhatnék. Nagy 
kérdések merültek fel az általános vitában ; 
talán a jelen országgyűlési cycus alatt egyet-
lenegy általános vitában sem merült fel több 
nagy idea, mint most. Ott volt a horvát 
zászló kérdés, ez ügyben a kormány hall-
gatott. Felvétetett a nemzeti kérdés, hogy, 
miként kívánja a nemzetiségi békétlenséget, 
a nemzetiségek által gyújtott tüzeket oltani; 
a kormány válasza teljes némaság. Felvéte-
tett a munkáskérdés, mely nagyfontosságú 
társadalmi és közgazdasági szempontokat 
érint; a kormánynak erre szintén néma hall 
¿atás a vftlasza. Megengedem, hogy az álta-
lános gazdasági kérdésben a pénzügyminisz-
ter ur válaszolt az ő szakmájába vágó kér-
désekre, de e válaszok egyáltalában nem 
voltak kielégítők, sőt még arról győzték 

Ü M v ^ e g i S ^ ö t e aztnorszíg "átaláuos 
közgazdasági hanyatlásáról, vagy ha van, 
és ismeri a helyzetet, vagy nincs érzéke az 
iránt, hogy e bajokat miképen lehetne orvo-

A „SZENTES I LAP4 'TÁRCÁJA 

A iáiig, a melyre nem vigyázunk. 
irta : Sziklai J á a i l . 

Lapunk jogosított eredeti közleménye. 

Gyéres Lencsi hadnagy volt a vadászoknál. 
Komoly melancholikus fiatal ember. Nem rontotta* 
a társaságokat, nem vonult el a mulatságok elől; 
de nem hallotta soha senki tréfálózni, nem látta 
senkisem korhelykedni, nem olvasták sohasem ne-
vet a katonatisztek báljainak rendezői közt Megtette 
kötelességét, járt társaival a vendéglőbe meg a ká-
vehazba, udvarolt egyik-másik szép kisasszonynak • 
de sehová sem tolakodott. Vezérnek, kaptafára sza-
bott rendes mindennapi embernek látszott, a ki él, 
mert a világra jött, a kiből lesz idővel kapitány! 
aztán nyugdíjba megy és élni fog méla egyformaság-
ban, valami kis varosban, mint sok más agglegény 
a kinéz élete sorát a hivatal órája igazitja. 

Annál meglepőbb újság volt ismerőseinek, hogy 
lemondott rangjáról és rögtön elutazott. Nem bú-
csúzott el senkitől sem. Egypár leányos anya há-
látianságnak vette azt. Mikor annyiszor látták szí-
vesen házuknál. 

Rebesgették, hogy bizonyos adósságok miatt 
kellett otthagyni állását. De hát hogy történhetett 
az? Senki sincs a városban, a kinek tartoznék 
Lump nem volt; nem látták sohasem dorbézolni' 
kártyát is csupán családi körben vett a kezébe. A 
teke usztaloál is ő verte meg partnereit. 

S mégis adósság szegte nyakát. Égy igen kis 
adósság. Tartozott néhány forinttal az őrmesternek 
Akkor kérte mikor egy majálisra Ígérkezett azoknak 
a mamáknak, a kk hébe hóba uzsonnára hivták 
Viszonoznia kelletett jóságukat azzal, hogy megtán-
coltassa leányaikat. Szegény fiu léttére nem remél-
hetett örökséget, váltóra nem irta a nevét elvből 
pénz nélkül meg nem mehetett a mulatságra a 
mampulans őrmester, a kitől rendesen elfogadták a 
suttyomban .csúsztatott bankókat a tiszturak s a 
czulag érkezésekor, magfölöxve csuztatták vissza 
neki is felajánlotta szolgálatát, mikor kitapogatta' 

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

solni vagy egyáltalában nincs szándékában 
a helyzetet javítani. Mert itt felvetette Buja-
novics Sándor képviselőtársam egyebek közt 
a vámkérdést, a bankkérdést, a fogyasztási 
adók kérdését. 

A vám és bank-kérdésben ismeretes a 
közjogi ellenzék álláspontja. Mi önálló ban-
kot és önálló vámterületet kívánunk. Ami 
azonban a fogyasztási adók kérdését illeti, 
erre nézve a rendezést illetőleg mindazokat, 
amiket Bujanovics Sándor képviselőtársam 
elmondott, magamévá teszem, amikre nézve 
azonban magának a kormánynak a költség 
vetés általános vitájának során absolute 
semmi válasza és határozott álláspontja nem 
volt. Nincs tehát semmi ami e tekintetben 
mint világító oszlop tájékozást nyújtana a 
nemzetnek és a parlamentnek, hogy a kor 
mány mit akar? 

Van azonban az általános közgazdasági 
kérdéseknél egy szempont, egy nagy elvi je-
lentőségű dolog, amelyet a t. pénzügyminisz-
ter ur Péchy Tamás képviselőtársam inter-
pellácziójára adott válaszának során egész 
részletességgel válaszra méltatott és hogy 
ugy mondjam e kérdéshez hozzácsatlakozott 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ur, 
a ki programmszerü választ adott a román 
buza behozatal, illetőleg az őrlési engedély 
kérdésében. Én a magam részéről és az a 
párt, melyhez szerencsém van tartozni, a 
román buza behozatalának kérdésében telje 
sen tiltakozó állásponton vagyunk, mert az or 
szág nemzetgazdasági érdekeit és különösen 
a mezőgazdasági szempontokat egyedül csak 
akkor látjuk teljes mértékben szanálva, ha e 
téren minden idegen termény kizáratik. 

Rá keil mutatnom itt arra, hogy a t. 
pénzügyminiszter ur Péchy Tamás t. képvi-
selő urnák adott válaszában vagy helytelen 
forrásokból merítette informatióit és statisz 

tikai adatait, vagy pedig arra a meggyőző-
i—»» jv.inuüK, uugy d l aitala emiitett 

számok magának a parlamentnek mintegy 
megtévesztésére vannak szánva, mert a tény-
leges állapot ezen kérdésben nem az amelyet 
a t. pénzügyminiszter ur az interpelláczióra 

hogy érdekében lenne a majálisra menni. A pénzt 
nem tudta visszaadni, a tisztikar megtudta valahogy 
(mert van jószándéku indiskréczió isj nem volt más 
menekvése, mint a lemondás, ianácsol a a becsü-
letbirőság. 

A kisváros csak annyit tudott, hegy ez tör-
tént. Hogy nevetsséges kis összeg az egész, nem 
sejtették. Meg voltak győződve, hógy valami más 
városban rengeteg sok és csúnya adósságot kelle-
tett csinálnia, mert hiszen több tisznek is vannak 
adósságai, nagyok, makacsok veszedelmesek es azok-
nak nem görbül meg egyetlen hajukszála sem. 

Most már tudják, miért volt olyan komoly, 
melancholikus. Azok a roppanl adósságok nehezed-
tek a fejére. 

A tisztét vesztett hadnagy fotyamodott a vas-
úthoz. Elhelyezték egy kis állomásra, a hegyek, az 
oláhok közzé. 

Az állomáson még két kaputos ember volt kí-
vüle. Egy iszákos tiszttársa, a ki szolgálat után sie-
tett a pálinkabűzös falusi csa.pszékbe s ha otthon 
volt, aludt, amig a szolga föl nem rázta, hogy ve-
gye át a sort. 

Ezzel nem barátkozhatott. 
Szerencsére nem is igen kelletett vele találkoz-

nia. Egymást váltották föl a szolgálatban. 
A másik az állomásfőnök volt. Ezzel néha-néha 

átsétált a szomszéd faluba, mely egy órányira fe-
küdt az állomástól, a hegyen tul. A falun országút 
vezetett keresztül; ezért érdemes volt tisztességes 
korcsmát tartani az ut mentén. Az állomás főnök 
itt érezte jól inagát, még a karezos is édes volt 
neki, mert nyugton ihatta. Nem riasztotta kirándu-
lásairól az sem, hogy otthon sárkány fogak várják. 
Házsártos felesége levette még azt a kereszt vizet 
is róla, melyet a korcsmáros elfelejtett borába önteni. 

Tizenhárom évvel volt idősebb az asszony 
uránál, már ez is elég volt arra, hogy uralkodjék 
rajta. Néhány ezer forint vagyona, melyek kedveért 
vette el sajátképpen az állomás főnök könyelmü 
fiatal vasutas korában, még nagyobb nyomatékot 
adott zsarnoki temperamentumának. Nem volt ellene 
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adott válaszában kifejtett, hanem azzal tel-
jesen ellenkező. Azt mondja ugyanis a t. 
pénzügyminiszter ur, P^chy Tamás t. kép-
viselő ur interpellátiója során azt kérdezi 
ugyanis Péchy Tamás hogy van-e tudomása 
a kormánynak arról, hogy Romániából őr-
lési kedvezménnyel olyan n?gy mennyiségű 
buza hozatik be, hogy az a mi összes búza-
liszt kivitelünket meghaladja, vagy legalább 
avval semmi arányban nem áll ? 

Erre a kérdésre t. ház, — ezt már a 
miniszter ur mondja, kötelességem azt vá-
lás ölni, miszerint arról, hogy nagyobb me-
nyiségü buza hozatnék be, mint amennyinek 
megfelelő liszt kivite'ik, nincsen tudomásom 
miután ez nem is fordulhat elő, a tényleg 
fennálló adminisztratív szabályok szerint. 

A fennálló intézkedések ugyanis oly ter-
mészetűek, hogy azoknak megfelelőleg az a 
búzamennyiség, mely az országba előjegyzési 
eljárás mellett behozatik, okvetlenül s feltét-
lenül ki kell, hogy vitessék és megvámolat-
lanul az országban nem maradhat, mert ha 
a kitűzött határidő alatt az országból ki nem 
vitetik, a fentálló intézkedések értelmében az 
feltétlenül meg vámolás aíá esik. A t. pénz-
ügyminiszter urnák ez a válasza tehát sta-
tisztikai eredményében az, hogy Magyaror-
szágba Romániából nem hozatik be, illetve 
Őrlési kedvezményben nem részesitettetik na-
gyobb mennyiségű buza, mint a mennyi 
liszt kivitetik. Ez t. miniszter ur nem ál l ! 
A dolog ugy áll, hogy behozatott 1892-től 
1895. év végéig összesen 4,692.000 m. má-
zsa román buza. Ennek az őrlési kedvez-
ményben részesített 70%-a 3.283.000 m. 
mázsa, tehát ezen négy évben szemben a t. 
pénzügyminiszter ur állításával benmaradt 
1894. év végével 828.000 m. mázsa buza, s 
ehhez jön az 1895. év folyamán bejött vám-
mentes gabonamennyiség. Hogyha vizsgál-
juk, hogy a budapesti malmok őrlő képes-
sége mekkora az általunk kimutatott statisz-
tikai eredmények szerint 7—8 millió méter-
mázsára megy a budapesti malmok őrlő ké-
pessége. Szeretném, ha a t. pénzügyminisz-
ter ur, ki nem adott határozott statisztikai 

más orvosság mint a szökés. Ha viharos következ-
ményekkel járt is a mig benne tartott, boldoggá tette 
a meneküld embert A pár óra alatt, melyet az állo-
mástól távol, a korcsma száraz lombsátorában, az 
ácsolatlan kecskelábú asztal mellett tölthetett, nem 
hallva a felesége hangját, paradicsomi nyugalmat 
élvezett, Persze, ez csak nyáron történhetett. Korán 
esett le a hó a zord vidéken s a süppedékes uton 
nem mert gyalogolni a főnök a kit feleségén kívül 
a csúz is kínzott. 

Gyéres Laci kénytelen volt maga megtenni kirán-
dulását a szomszédba. 

A vendéglős lánya hozta be a bort, a szük 
ablakon át, melyet kívülről még fflrészporral is véd-
tek a hideg szél ellen, csak homályosan szúrödöt be 
a csekély napvilág. Lenci megérintette három ujjával 
a korcsmáros-leány húsos puha kezét. 

Hogy érzi magát ? 
Köszönöm, jól, és maga ? 
Tudja az é®. Elég szép és csinos volt a leány, 

ügynevezett paraszt szépség. Eleven szem, kemény 
piros arcza, gömböjded szemek. 

Ez az eleven, élettől sugárzó kacki szemű, 
teremtés megengedte, hogy simogassa a kezét, vastag 
ajka csak ugy égett pirosságában, szinte érezte 
forróságát, mikor leült meléje, hogy beszélgessen vele 
mert alig-alig tért be vendég igy hétköznapon, a 
leány barátságos akar lenni a rendes vendég iránt. 
Megengedte, hogy megcsípje az aicát, átkarolja a 
derekát. 

És még közelebb ért hozzá az a duzzadt meggy-
vörös ajak. És akkor lépett be az anya, mikor Lenci 
odakapta sóvár ajakához a leány ajakát. A nap 
sütötte homlokon elfáradt vándornak eshetik ugy a 
hirtelen felbukkanó üde forrás. 

Az aszony nem dermedt meg a látványtól, nem 
nem éreztette megbotránkodásat, hogy várátlanul 
érte volna. Jóságos szemrehányással fordult a fiatal 
ember felé s megszólalt recsegő hangon. 

Hizsen ha szereti én nem ellenzem házasságukat. 

Az állomái főnök a'menyezetig ugrott mikor 



3, XXV. évfolyam. 152« gslám. 
eredményekben kifejezhető választ, raegmon-
adná mennyi az a vidéki malom, mely Őr-
lési kedvezménynyel behozott gabonát dolgoz 
fel. Én az általam összeállított eredmények 
alapján azt a meggyőződést táplálom, hogy 
az őrlési kedvezményben részesített összes 
búza meunyiség 9Ö°/o-a a budapesti malmok 
őrlésére esik, s igy alig esik néhány perczent 
a vidéki malmok javára. Mi az eredméuy? 
Az, hogy feljön — a mint azt szintén a sta-
tisztikából tisztán összeállíthatjuk magunk-
nak — a budapesti malmok számára 8 — l ü 
millió métern^sa gabona a vidékről, te'iát 
az egész román buza a budapesti őrlés ter-
hére esik s igy állandóan 4 éven át ¡25°/o 
idegen buza volt itt Budapesten, a mi buza 
árunk értékmérőjének helyén s 45%-ban 
nyomta az árakat. Én szeretném tudni, mi-
vel menthető és mivel magyarázható Magyar-
ország részéről oly gazdasagi politikának 
folytatása, mely lehetővé teszi, hogy 8 — l ü 
millió m. mázsa búzával szemben nekünk 
állandóan rendelkezésünkre álljon J2 frt ár 
különbözettel, a mi búzánknál sokkal rosz-
szabb anyag, a mi buza árunk lenyomására. 
Én a magam részéről abban a véleményben 
vagyok, hogy miután a statisztikai adatok sze-
rint Magyarország gabonában még mindig 
2—3 millió m. mázsával többet termel éven-
kint, mint a mennyit kitesz az osztrák-ma-
gyar monarchia területén felhasznált és fo-
gyasztott gabona mennyiség, absolute nem 
áll tehát érdekünkben, sőt nem is szabad, 
ha helyes közgazdasági politikát akarunk 
folytatni, megengedni a vámmentes és ked-
vezményezett szállitási tarifát s olcsobbá lett 
román buza behozatalát. 

T. ház ! E szerint ami a kormány köz-
gazdasági politikáját illeti, az egész vonalon 
elszomoritó eredményre jutunk. (Igaz ugy 
van a szélsőbaloldalon.) 

Ami a kormánynak kormányzati szem-
pontból általános politikáját illeti, ez már 
elég bő s részletes vita tárgyát képezte az 
általános vitánál s elég bő megvilágítást 
nyert az ország és a parlament előtt az a 
sajnos körülmény, hogy a mi államkormany 

Lenci bejelentette neki, hogy házasodik. Elveszi azt 
a kis leányt, azt, a ki neki is tetszett a nyáron, a 
korcsmában. 

Maga is kiáltotta ijedten, maga is megbolondull. 
Nem elég hogy én az voltam P 

Szavamat adtam. 
Mért nem néz körúl. Vagy vidéken, vagy más-

hol, ha már házasodni akar. 
— Tetszik. 
— Tetszik. Most. Mikor nincs más. 
— Nekem ő a legszebb. 
Még az erényéhez is férhet szó. 
— Ki meri azt mondani P 

— Hát legyen erényes. Legyen pletyka, hogy 
szívesen lát minddn uj vendéget. De nyíljék ki a 
szeme, halljon ! Az a mód, melylyel a nyakába. 

Becsület szavamat adtam. 

A főnök nagy nehezen rábeszélte, hogy téttese 
el magát egy időre, Ha máshol lesz, a hol más nők 
kel ismerkedik meg s nem talál külőmb feleségnek 
valót, ám jöjjön el s vegye el. De tétese el magát, 
fogadja el a próbát. 

Lenci ingadozni kezdett a sok beszédre. Próbál 
ják meg. 0 ugy is határozott lekötötte a szavát. 

De most a leány atyja rontott rá a fiatal 
emberre. 

El akarja tétetni magát az ur ? Hogy aztan 
cserben hagyja a leányomat az ur ? Ha meg teszi, 
gazember lesz az ur. Gálád, csábító. 

Hogy ő csábitó. 
Kezd beválni a főnök szava. De mit tehet 

most már? 
Viszavonta elhelyezési kérvényét, behajtotta 

fejet a járomba. 
A főnök volt a násznagy, felesége a nászasszony. 

Nem telt beid egy év, hogy Lenci minden szavat 
elhitte volt tőnőkének. Most már egy nagy állomásra 
kerültek, a hol nem csak ő talált uj ismerősökre, 
de a fiatal asszony is. 

Es beteljesült rajta a régi közmondás), mely 
inti a lepkét, hogy ne járjon áőzel a lánghoz. 

. . . Csak az ember nem tudja soha megtanulni. 

Vasárnap, deczember 22. 
zatunk a politikai tisztaság közigazgatás szem-
pontjából a szakadatlan lejtők utjáu halad 
lefelé. (Igaz ! Ugy van a széisőbaloldalon.) 

Hogy miiy általános a morális hanyat-
lás eklatáns bizonyitéka ennek a belügymi-
niszter ur tegnapi szereplése is a nógrádi 
választási kérdésekben s még eklatánsabb 
jelenségek mutatkoznak az egész országban 
a választások vonalán végig. Nem találunk 
tehát t. ház, egyetlenegy pontot, egyetlenegy 
meulő ideát sem, amely a jelenlegi kormány 
számára részünkről — eltekintve a közjogi 
ellenzéki állásponttól — védelemül vagy csak 
türelemre szolgálhatna. De igenis a kormány-
nak minden tette csak arra szolgál alkalmul 
hogy iránta teljes bizalmatlansággal viseltes-
sünk és vele szemben a parlament és a köz-
élet minden terén, felvévén a küzdelmet, 
minden megengedhető törvényes eszközzel, 
erőnk teljes megfeszítésével harczoljunk! Eb-
ből öiiként következik, hogy részemről az 
iudemnityt nem szavazom meg. (Uelyeslés a 
szélsőbaloldalon.) 

Országgyűlés. 
Csütörtökön lassú tempóban, lanyha érdeklő-

dés mellett indult meg a vita az indemnity fölött, 
Hegedűs Sándor előadó rövid ajánlása után ttuja-
novits Sándor beszelt s a gazdasagi kiegyezés kér-
désé kepcsan súlyos és elítélő kritikát gyakorolt a 
kormány gazdasagi politikája fölött. Pectiy Tamás 
kiegeszitette bujanovits vadjait a kereskedelmi szer-
ződések megkötese körül követett eljárás kemény 
elitelesével. Ütana a szélsőbalról Komjáthy bela La-
madta a javaslatot partja zajos helyeslése mellett, 
mig Sima Ferencz sérelmes őrlési engedélyek kap-
csan foglalkozott a kormány karos gazdasági politi-
kajáyal. (E beszedet lapunk más Helyén egesz ter-
jedelmeben közöljük.) Ekkor Kossuth Ferencz állott 
fel szólasra s altalanos ügyelem közepette a közös 
vamterü et karos es mezőgazdasagi erdekeinket depri-
máló hatasát fejtegette, bagyadtan emelkedett föl ez-
után a pénzügyminiszter s halk, monoton hangon 
peleanzalt a javaslat tamadóival. Az ő színtelen 
beszéde volt a vita zaióköve, mert a beszed alatt 
becsöngetett kormánypárt a Javaslatot ugy altalá 
nossagban, mint részleteiben megszavazta. 

Erősen föllendült a v.ta, a miko: ezután az 
ujoncz-megajanlasrol szóló törvényjavaslat s az en-
nek meliekleteül beterjesztett honvedelmi miniszteri 
jelentesek kerültek sorra. Münuich előadó snblonok 
introdukczioja utan Thaly Kalman vette at a szót 
s midőn kifejtette a függetlenségi párt határozott 
elvi álláspontját a közös hadsereg intézményével 
szemben, egyben rámutatott ama veszedelmes tö-
rekvésedre, melyek a hondvedseget ugy hadreudi 
beosztasaban, mint szellemében a közös, igazabban 
osztrák hadseregbe akarjak olvasztani. 

Most Ugrón Gábor alít fel, hogy beszéljen. Ta-
mudta az egesz rendszert, a mely katonai intezme-
nyeiben alkalmaztatik; részletesebben azonban főkép 
a katonai büntető törvénykezes kirdesvel foglalko-
zott. Régi téma mar ez, de ugy látszik, örökké uj 
marad meg ha nem helyeztetik is olyan vilagitasba, 
mint most. Azt a kouok ragaszkodast egy büntető-
rendszerhez, mely ugy a törvényesség, mint a hu-
manizmus szempontjából tarthatatlan, Ugion igen 
helyesen annak a szellemnek a rovasara irta, mely 
a regi osztrák tradicziokat a hadseregben minden 
áron fenn kivanja tartam. Es riadó helyeslés mel-
lett jelentette ki, hogy ennek a szellemnek nemcsak 
a magyar Magyaroi szagon, de az alkotmányossá lett 
Ausztriaban is semmi joga, semmi keresni valója. 

Meg Ugrón beszédenek hatasa alatt szólalt tel 
Vajay István, majd bolgár Ferencz, s a honvédség 
vezetősegében eszközölt szembeszökően indokolatlan 
személyi változások tárgyában kert felvilágosítást a 
honvédelmi minisztertől. Fejervary báró, a sneidig 
miniszter vállalkozott arra, hogy felszabadítsa a Ha-
zat Ugrón beszédének es az auban foglalt igazsa-
goknak nyomasztó súlya alól. A szazad vezénylő, 
kasz^rnyaviragos beszédniodor idezett ugyan elő gú-
nyos derültseget, de egy szikrányival sem tudta 
gyengíteni Ugrón erveinek es igazsagainak súlyát sőt, 
alkalmat adott ugy Ugronnak mint bolgár Ferencz-
nek, hogy ujabb Lelszólalasukkal visszautasítsak á 
miniszter gúnyos inszinuáczioit s elbontsak a de-
rülni kezdő kormány parti kedélyeket. Egyébként a 
többség a tételt termeszetesen elfogadta. 

Végül aztán Hock János interpelláczioja a gí-
rálti választási visszaélések tárgyában zaklatta fel a 
kedélyeket, s alkalmat adott az ellenzőknek arra, 
hogy a mar rendszerre váló választási visszaélések 
jogos felháborodasanak kifejezést adjon. Hock ful-
miuáus beszedet sürün tarkította az ellenzek han-

gos tetszésnyilatkozata s a Visszaélésekről szóló 
konkrét adatok felsorolásával valósággal ingerült 
szóváltás kelétkezett a jobb- és baloldal között, a 
mely sünien provokálta az elnöki csengetyCt hangját. 

Az interpelláczióra máskor válaszol a belügy-
miniszter. 

A pénteki ülésben az ujoncz-megajánlási ja-
vaslat harmadszori megszavazása után visszatért a 
ház a minap felbeszaksdt horvát vitához. Elsőnek 
Hermán Ottó szólott, a ki a maga elmés ós ötletes 
modoraban uj szempontokból vilagitotta meg a Hor-
vátországban tért foglalt tendencziákat Pulszky Ágos-
ton szólott ezután a kérdésnek ugy jogi, miut poli-
tikai oldalához, bizonyítva, hogy e részben a ma-
gyar pártok közt nincs lényeges különbség. Adós 
maradt ellenoen annak a bizonyításával, hogy a 
felfogás megegyezik a hovát felfogással; pedig éppen 
ebben van a kérdés veleje. Nyomban ezután sietett 
is Pazmándy Dénes érdekes dokumentumokkal il-
lusztrálni ezt a barátságos visszonyt. Nem restelte a 
a fáradtságot, leutazott Zágrábba s mert Josipovich 
kétségbe vonta minapi adatainak alaposságát, most 
elvitazhatatlau argumentumokat, horvát hivatalos 
sematizmust szerzett be ós beigazolta azokból a Ház 
előtt, hogy mennyire alaptalanok es egyúttal vesze-
delmesek is azok az altatgatási kísérletek, a miket 
e kérdésben Gyurkovics és Pulszky Ágost követtek 
el a nemzet jogos felháborodásával szamben. Álta-
lanos megdöbbenést keltett az a nyilatkozata, hogy 
Magyarország ellen összeesküvés van, a melynek 
egyik agat Horvátországban kell keresni. 

Beöthy Ákos polemizált azután nagy sikerrel 
Pulszky Ágostonnal, kinek rövid telszólalasa után 
Szalay Imre szólott Hódossy javaslata mellett, s 
lendületes beszedeben mint Horvátországgá! szom-
szédos megyebeli képviselő, erdekes adatokat szol-
gáltatott a Hamuk a horvát erzelmek ismertetéshez. 

Horváth Gyula partolja a Hódossy inditványát, 
hatásos hosszú beszéddel, mire Tisza István szólalt 
fel s a jobboldal elénk helyeslése mellett védelmezte 
a kormány eljárását a zágrábi kerdesben. Beszéde 
vegen azt a vadat emelte az ellenzekkel szemben 
hogy ez a botrány csináló elemek erdekeikeit szolgálja. 

Ez a vád kesztette szólasra Ugrón Gábort, a 
kinek e fényes és nagyszabasu beszede — melylyel 
a vádat visszautasította s Magyarrország jogainak 
folytonos csonkításával s az ilyen botrányos passziv 
előkészítésé vei a kormányzatot es az oktalan udvar« 
politikát vadoita — leküzduetetlen hatást gyakorolt 
az egesz Hazra. A baloldal perczekig tartó zajos 
tapssaljutalmazta meg a szonokot. 

üeiyi es vegyen hírek. 
Fártgyüies. Az egész vármegyei ellen-

zeke t erdekló part ügy ben ma — vasár-
nap — délelőtt l ü órakor az első 48-as 
kör üelyiségeben a Szenteshez közelebb 
lekvö közsegekben lakó elvtársak és Hook 
János országgyűlési képviselő részvéteié-
vei pártgy ülés lesz, melyre e helyen is 
ie lü iv juk a partunkhoz tartozó megyebi-
zottsági tagok és városi képviselők flgvei -
met azzal, hogy ezen iontos gyűlésén le-
iietőleg teljes számban vegyenek részt. 

— Személyi iiir.Siina Ferencz és Uock János 
országgyűlési képviselők a ma déleelőtt tartandó 
partgyülésen való részvétel végett szombaton reggel 
Szentesre érkeztek. 

— A vármegyei bíráló választmány 
f. hó U-én délelőtt ülést tart, melyen a megyebi-
zottsági tagok választása ellen beadott felebbezések 
elbirálasa mellett végleg megállapítja a választott 
megyebizottsági tagok névjegyzékét. 

— A közigazgatási bizottság szombaton 
tartotta meg deczember havi ülését, amelyen azon-
ban csak apróbb folyó ügyeket intéztek el és semmi 
foutjsabb vagy érdekesebb tárgy elő nem fordult. 

— Adóhátralékosok ügyeimébe. Figyel-
meztetjük azokat a polgártársainkat, akik adóval 
kincstári illetékkel, vagy másnemű köztartozásokkal 
hatralékban vannak, hogy fizetési kötelezettségük-
nek f. hó 12-ig múlhatatlanul eleget tegyenek, mert 
a génzügyigazgatóság szigorú rendelete folytán a 
hátralékosoknál lefoglalt tárgyak minden kimélet 
nélkül elárvereztetnek. 

— -Perczel K á l m á n előléptetése. A sze-
gedi pénzügy-gazgatoság egyik derék Usztviselőjét 
Perczel Kalman pénzügyigazgató helyettest, ki vár-
megyénk közigazgatási bizottságában huzamosabb 
idő óta a pénzügyi adminisztrációt képviseli • ál-
talánosan mint humánus tisztviselő ismeretes — 
mint értesülünk — makói pénzügy igazgatóvá fogják 
kinevezni. A magunk részéről is gratulálunk a iól 
megérdemelt előleptetéshex. 1 



4. oldal. 
— Hegyközségi dolgok. A hegyközségi 

választmány ma délután a szokott helyen ülést 
tart A hegyközségi közgyűlés pedig f. hó 15-én d. 
u. 2 órakor lesz a kurczántuli közgyűlési teremben, 
melyre ez uton is felhivjuk az érdekeltek figyelmét. 

— Szerencse a szerencsétlenségben. 
Lapunk mult számában hirt adtunk arról a bal-
esetről, mely dr. Lábos Endre városi orvost érte. 
Mint örömmel értesülünk, a kezelő orvosok a beteg 
mielőbbi felgyógyulását reménylik, mert úgynevezett 
.tiszta törés"-»el van dolguk, vagy is a csont — 
szerencsére — csupán egy helyen tört el, s igy sú-
lyosabb komplikácziók bekövetkezésétől nem lehet 
tartani. 

— Kihágás, özv. Kutas Bálintné ellen töb-
ben panaszt emeltek a rendőrségnél, a miatt, hogy 
50 drb birkájával sok hárt okoz s János fia min-
denkit agyonütéssel fenyeget, aki kártétel ellen fel-
szólalni merészkedik, vagy a birkákat bitangságba 
venni akarja. A rendőrség a panaszlottakra szigorú 
büntetést fog kimérni. 

— Családi dráma. Pozsony városának egyik 
tekintélyes polgári hazában egy szép tiatal asszony 
a ki két kis gyermeknek anyja csütörtökön este va-
lószínűleg pillanatnyi elmeháborodásban revolver-
lövéssel vetett véget életének. Az öngyilkos hölgyet 
Dániel Lajosné született Pálfify Márthának hívták. 
Este 6 órakor egy hölgy érkezett hozzá látogatásba, 
a kit a szobaleány a szalonba, esetleg a hálószobába 
utasított. A látogató végigment a szobákon, melyek 
közül az elsőben a gyanutlanul játszó gyermekeket 
találta, a hálófülkében pedig ráakadt Dánielnéra, a 
a ki egy széken ült, de már halott volt, A cseléd-
ség nem hallotta a lövést és igy nem is tudott az 
öngyilkosságról, melynek oka különben ismeretlen. 
Az öngyilkos úriasszony Bánfify Dezső báró minisz-
terelnöknek unokahuga, Dániel Ernő kereskedelmi 
miniszternek pedig sógornője volt. 

— Borzalmas halál. Dévény-Újfaluban 
szerdán a Wienerberger-féle téglaégetőben nagy sze-
rencsétlenség történt. A gyár egy alkalmazottja 
Csorba József a rendelkezés ellenére bement a fűtő-
házba. Amint a gépek között járt-kelt, egy bajtó-
szij elkapta s a lendítő kerékhez rántotta, amely 
vagy háromszor körülhajtva annyira összezúzta, 
hogy holtan, alaktalan véres tömegben esett visza 
a tőidre. A vizsgálat megállapította, hogy saját gon-
datlansága okozta szörnyű halálát. 

— A hirtelen házigazda. Liptó-Bodafal-
ván izgalmas jelenet játszódott le a miuap, Palu-
gyay Márton odavaló földbirtokos házánál s köny-
nyen végződhetett volna 1 tragikusan is. Palugyay 
nebany jóbarátját vendégségre hívta meg magához 
8 velük ebéd után kártyaasztalhoz ült ahol vidáman 
töltötték az időt késő délutánnig. De egyszerre va-
lami szóváltás történt köztük játékközben, mire Pa-
lugyay izgatottan hagyta el a kártyaasztalt s egy 
mellékszobába rohant, ahol puskáját a falról lekapta 
mellbelőtte magát, A kétségbeesett vendégek orvo-
sért rohantak, aki ugyan még nem tudta kivenni a 
sznreucsótlen ember melléből a golyót, mégis ugy 
nyilatkozott, hogy néhány hét alatt felgyógyul a 
hirtelenmérgű házigazda. 

— El tűnt gazda. Koth István rajkai vagyo-
nos gazda a minap berándult Pozsonyba, hogy ma-
gat az országos kórházban megvizsgáltassa. Egyúttal 
esedékes tizetsegeit is el akarta intézni s tetemes 

penzösseget és egy 170J forintról szolé takarékpén-

tari konyvecsket uiagavál, A hatvan esztendős gaz-

danap azóta nyoma veszett. Erős a gyanú hogy rab 

lógyilkossagnak esett áldozatul, miv I a nem a leg-

jobb h i i ü faluban mindenki tudott az útjáról s a 

magával vitt penzösszegröl. Eddig minden nyomozás 
eredménytelen volt. 

— Eltévedt golyó. A sopronmegyei Csoura 
községben végzetes szerencsétlenségnek volt okoz jR 
a véletlen, Kovács Gyu!a a Rábaszabályozásnál al-
kalmazott gégész kora reggel a napszámosokkal ki 
ment a munkalatokhoz. Rendesen fegyverrel szokott 
járni, s ez alkalommal is valiára vette töltött pus-
káját, azután előre ment, Alig ment azonban néhány 
lépésnyire, a fegyver eddig ismeretlen okból elsült és 
a Kovács után haladó Németh Dezső beŐ sárkányi 
lakost a fején találta. A szerencsétlen ember most a 
halállal vívódik. 

— Mije van a szegény embernek. Deb-
recenben a mezőgazdasági statisztika összeállításán 
fáradozott a minap egy több tagu bizottság csupa 
városi urakból a kik serényen jegyezgették össze 
hogy kinek mi a vagyona. Egyszerre belép a komis 
sió elé egy jó képű újvárosi polgár, hogy ő is be-
diktálja a vagyonát. 

— Hogy hívják ? — kérdezték tőle. 
— Fazekas Józsefnek. 
— Menyi földje vau f 
— Talán ugy hat mérő. 

Maga munkálja ? 
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— En bizony, de rendesen is fizetem az árendát. 
-- Hát nem a macáé ? 

De nem ám ! Ugy ár mdáltam Wáisz Miksa 
úrtól. 

— Magának mije van P 
— Feleségem, gyermekem, mindnyájunknak két 

karunk. 
— Mégis csak van valamije? 
— Van adókönyvem, váltóm, sógorom, napanj, 

azoknak is vannak adókönyveik, váltóik «'s gyerekeik. 
Hát igy éldegélünk, kérőm alásan. 

Nem sok de végre ez is valami egy szegény 
embernek. 

— Keresd a kutyát. Apró okok, nagy oko-
zatok Zágráb városának legújabb krónikája ajánlja 
ezt az állítást. Fgy ottani, elegáns kávéházban, egy 
elegáns ur ül, kinek ruhái feltűnően vannak vasalva, 
egész külsejével a sportsmant árulta el és természe-
tesen sportlapot olvas. Másik kezében| zsinórt tartj 
melyet egy óriási dög ránczígál. A szomszéd asztal-
nál egy ifjú hölgy ül, uti köpenyben és csokoládét 
iszik, mig szabad kezével egy piczike kis kutyát tart 
a zsinórnál fogva. A két kutya egymáshoz igyekszik 
közeledni és abban a pillanatban hogy a pincsiké 
enyelegve ugrik a dögg nynkába, a s?örnyeteg ugy 

megharapja hogy a szegény kis jószág siránkozva 
menekül úrnőjéhez. 

— Buta! mond a kétségkívül erélyes hölgy. 
— A kutyát tetszik gondolni ? Kérdi a dogg 

tulajdonosa hevesen. 
— N »m hanem ö n t ! volt a válasz. 

Vannak azonban pillanatok midőn gentlemán 

is megfeledkezik a hölgynek tartozó tiszteletről és 
igy történt, hogy a mikroszkopikus kutyácska har-
czias tulajdonosnéja olyforma nyilatkozatot hallha-
tott, hogy ö a szárnyasoknak azt a faiát képviseli, 
mely sült állapotban igen kedves eledel. A legheve-
sebb vita közben belép a hölgy férje, a ki szintén 
igen elegáns, vasalt ruhákat visel és most könnyen 
elképzelhető, hogy mi tőrtént ezután. 

— Uram, feleségem ellen elkövetett sértést 
olybá veszem, mintha az engem ért volna szólt 
a férj. 

— Jól van szólt a dogg tulajdonosa. Es helyt 
áll ön azért a sértésért, melylyel a felesége engem 
illetett? 

— Uram szólt a férj a .Vasgyáros* mintá-
jára, a mit a feleségem tesz, az jól van téve. Helyt 
állok minden szaváért. 

Névjegycsere. A számla kifizetése. A hölgynek 
tüntető távozása férje oldalán, mialatt a négylábúak 
még egyszer rámordultak egymásra. A dologból va-
lószínűleg párbaj lesz, de az indokok ez egyszer 
nem szokásos „Keresd az asszonyt!", hanem : .Ke-
resd a kutyát , 

— Ktthne E. gépgyáros lapunk más helyén 
közölt hirdetései e helyen is melegen ajánljuk olva-
sóinknak — e kitűnő czég egyedüli képviselete és 
raktára Szentesen P o 11 a c s e k Nándornál van a 
vásárszélen, — hol különösen tartós és kifogástalan 
minőségű szecska-vágók és minden gazdasági 
gépek megvehetők eredeti gyári árért. 

— Egy j ó forgalmú szatócs Azlet igen 
jutányos áron kedvező feltételek mellett azonnal ki-
adó. Czim a kiadóhivatalban megtudható. 

Weiner Farkas jóhirü kereskedőnknek 
v é g k i á r u l a s á t siet a közönség igénybe venni; 
— mert .bizony nincs mindig alkalom ilyen olcsó 
és jó ruhaanyagokat vásárolni. 

l4C fiám. 

L E G J O B B 
FUTÓ- ES l .ÖPOKRÓCZOK! 

Vilii szerencséin a nagyérdemű közön-
ség becses tudomására hozni, hogy igen jó 
lópokrócz és futó pokróczok g y á r i rak-
tárát bírom ; és ezáltal azon kellemes hely-
zetben vagyok, hogy olcsó árért jó minőségű 
árut szolgáltathatok, egyúttal ajánlom raktáro 
mon lévő e szakmába vágó más áruimat igen 
jutányos árakért. Számos látogatást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel: 

Neumau Jakab, 
1V2 CZég. 

TUDOMÁSUL! 
Alólirott tisztelettel tudatom a t. közön-

séget, hogy a „Polgári olvasó körnél" (Kiss 
Ferencz-féle házban) házhoz kimérve, 
nem kortanoknak is a legtisztább ke-
zelésű c songrád i bor t literenként 36 
krért szolgálom ki. Szíves megbízást kérve 

Szentes, 1895. decz. 7. Tisztelettel: 

Győry Sándor 
1V1 a kör vendéglőse. 

Kereskedőknek! Iparosoknak! 
Alólirott lap kiadósága értesiti Szentes 

város és vidéke kereskedőit és Iparo-
sait, hogy a karácsonyi ünnepet 
megelőzőleg minden vasárnap, szűk-
ség esetén hétköznap is. 

^Karácsonyi vásár^ 

czimmel külön mellékletet bocsát ki, — me-
lyen ugy a k e reskedő , — mint az i pa-
ros Mlág áruival helyet foglalhat. Egy 
szó °2 kr. vastagabb betűkkel 4 kr.: Névvel 
ellátott hirdetések külön 30 kr. bélyeg dijjat 
fizetnek. 

Szentes, 1895. decz. 7. 

A „Szentesi Lap" kiadósága. 

Gschwindt féle 

szesz, élesztő, likőr és rumgyár rész-
vénytársaság Budapesten, 

A t.-cz. fogyasztó közönség b. figyelmébe 
ajánlja m nden kiállításon első díjjal kitün-
tetett kiváló gyártmányú finom likőr, cognac, 
valódi jamaica óf, cuba rumjait, különösen az 
általa gyártott .Portoricó rumot," mely 
rendkívüli enyhe, finom zamatja által kiváló 
tearum és kelemes ize, kellő erősége és 
olcsó ára folytán a legeiterjedtem és leg-
kedveltebb rum faj. 

Gyártmányainkból Szentesen egye-
dül i raktárt DÜBl tAY SÁNDOR fü-

\ szerkereskedő tart. 1V3 

Üzlet átvétel! 
Szíves tudomására hozom a n, é. közön-

ségnek. hogy itt helyben az eddig is jó hír-
névben álló Schiller l lermann czég 
alatt fenállott fűszer-, festék-, csemege- és 
vegyesáru üzletet átvettem és azt 

Bartha Sándor 
czég alatt tovább folytatom. 

A midőn a szives bizalmat és támoga-
tást, melyben czég elődöm részesittetett, szá-
momra továbbra is fentartani kérem; ígérem, 
hoyy a pártfogást, melyért esedezem, teljes 
mértékben ki fogom érdemelni. 

Számos látogatást kérve tisztelettel 

IV? B A R T H A S Á N D O R . 

Köhögés, 
elnyalánkodás és rekedtség ellen 
I igen jó háziszer a RÉTHY-féle 

mely a köhögést csillapítja és 
feloldja. 

Kellemes ize folytán a gyermekek is szíve-
sen veszik. 

Egy doboz ára 30 kr. 
K a p h a t ó : 

Váradi Lajos, ifj. Váradi La^os és Vladár 

Sándor gyógyszerész uraknál Szentesen. 



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

640—1896. Szentes város iparügyi tanácsnokától csának — mint elsőfokú iparhatóságnak — j Felhívatnak a Szentes 

HiiMtetjménY 1895a évi november bó 15én 

kelt végzésével elrendeltetett; enuek alapján 

Az 1884. évi xvn. t.-cz. 167. § a értei a választás határnapjául az 1895. 
mében, azjelső fokú iparhatóságokat mükö- é v i deczemler hó 22-ik napja, 

délelőtt 8 órától 12 óráig, válasz-
désükben iparhatósági megbizottak támogat 
ják. Az 1895. évre megválasztott iparható-
sági megbízottak, működési határideje az év 
végével lejár ván, az 1896. évre működni hi-
vatott 20 iparhatósági megbízott 
választása Szentes város tekintetes taná-

J 4 6 j 

•áros területén 

sz. alatt lakó — választásra jogosított — kereskedők 
és iparosok, hogy a saját jól felfogott érde-
kükben, a választás napján a mondott he-
lyen minél számosabban jelenjenek meg és 
szavazati jogukat gyakorolják. 

Szentesen, 1895. deczember 5. 

1V2 

tási helyiségül pedig a szentesi 
ipartestület háza tűzetik kl. 

A választás vezetésével alólirott tanács 
nok bízatott meg. 

Í R J E G Y Z É K Piti Imrének 
UJ. Kovács Sándor iüttzer-, bor- és csemege kereskedéséből. III. t. 434. számú két utczára néző h á z a 

Magyariti Rizling 1 palaczk 1.80 kedvező árért e ladó ; - Értekezhetni III. t. 

NYIRY GYULA, 
iparügyi tanácsnok. 

T e a : 
Legfin. császár keverék dekája 12 
Karaván tea 10 
Consum tea » 8 
Reggeli tea 1 nagy doboz 1.10 

• » k i s doboz 50 
Karaván tea 5 és 10 kros csomagokban. 

B u m : 

1 V i • / » 2/io 
l i t e r e s ü vegben 

Guba valódi . . . . 1.— 
Brazíliai 1.30 
Jamaikai finom . . . 2.— 
Ananász igen zamatos . 2.60 
Old Jamaika. Heynsen 
a Go London . . . . 3.50 

50 
65 40 

25 
30 

C o g n a c : 

1.— 65 45 
1.30 80 55 

1.80 1.10 75 

c : 

igy üveg kis üveg 
1.60 80 

1.80 1.— 
2.- 1.10 
2-20 1.20 

4.-

Magyar cognac . . . . 
Gognac fino champagne. 

• 1 csillagos . . 
, 2 csillagos . . 
• 3 csillagos . . 

Franczia cognac 1 nagy üveg 

S z i l v ó r i u m : 
Syrmiai 1 literes l.— 

• i/t literes 50 
Kloster slivovitz régi 1.— 

B o r o k : 
Tokaji aszú telt 1 palaczk d.— 

Ménesi szikla bor 1 
Budai vörös 1 , . . . 
Magyaráti pecsenyebor 1 palaczk 
Szegzárdi vörös 1 , 

, kis üveg 
Ménes-gyoroki vörös 1 , 
Somlói fehér 1 , 
Rózsamáli 1 , 

1.60 
«0 
70 
70 
40 
80 

1.-
1.30 

506. szám alatt 1V4 

Gsászár-kávé. 
kilója 

Guba-kávé kilója 180-2 frt 
Rizs közönséges kilója 

s finom . . , 
, legfin. hosszuszemü 

Mandola uj kilója . . 
Fekete bors , . . . 
Aszalt-szilva , . . . 
Feltört dió . . . . 
Görczi gesztenye . . . . 
Római . . . . . 
Torma 1 db 

Különfélék. 
Mocca, cuba és gyöngy kávéból 

'rt 2.-
frt 2.20 
t 16 
» 20 
• 36 
• 9U 
* 89 
• 24 
• 2.20 
• i2 
* 30 
s 15 

50 
30 

Franczia mustár nagy üveg . . 
, , kis , . . 

őszi töltésű ásványvizek. 

Budai keserű vizek üvegje 16, 20 és 24 kros. 

Szalon petróleum 1 kanna 1 frt 30 kr. 

Naponta friss sütő élesztő. 2—4 

Értesités! 
Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy 

„Fonciere pesti biztosító társaság" 
kerületi főügynökséget elvállaltam. 

M i n d e n n e m ű 

tűs-, jégkár-, élet- és baleset 
biztosításokat rendkívül olcsó árak mellett 

eszközlök. 
Hivatkozva ezen intézet 32 éves fenn-

állására, elösmert szolid hírnevére, kérem a 
tisztelt közönséget teljes bizalommal hozzám 
fordulni bármily biztosítási esetben, czélom 
t. ügyfeleim érdekeit szem előtt tartva, bizal-
mukat e téren is kiérdemelni. 

Szentes, 1895. decz. hó. 

Buday Imre, 
IV ? kereskedő 

(a szentesi nagy takarék házában.) 

PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár, 

BÉCSBEH, I. KEH., SIHGERSTRASSE 15. SZ. ALATT „ZUM SOLDEHEH REICHSAPFEL". 
VÉKT1SZT1TÓ LABDACSOK., azelőtt á l t a l á n o s l a b d a c s o k u*ve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik 

lietegség, melyben ezen labdacsok csod «s hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van csa-
lid, melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna talalbató 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajanltatnak é ajánltaitak minden oly bajoknál, melyek a rosz emésztésből és székrekedésből erednek ; mint epe-
zavarok, májbajok. kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenseg, s hasonló betegsegeknel. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva ki'Qnö hatással vannak vérszegénység és az abból ere dö 
bajoknál is: igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál, stb. E en vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák éa ea O efc 
tolvtan még a leggyengébb egyének, de még gyerme* által is minden aggodalom nélkül bevehetök. 

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségök után egészségök visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen 
helyen csakis néhányat emiitünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vágtunk győzőivé, hogy azokat tovább fogja ajánlani. 

NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek 
és alakok alatt utánoztatnak; ennek következteben kéretik c*akis Pserhofer J.-léle vér-
tisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek hasz-
nálati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete szinben es minden egyes doboz fe-
dele ugyanazon aláírással vörös szinben van ellátva. 

Bernhardt-fóle alpesifü liqueur. % . £ « ? í t t t 
70 krajczár. 

Amprikai kficTvánvkonrtpc ^ o r s és biltos hátásu leí)ohb Mer. minden köszvé-
n iUCI lNa i IVUdZ.VÜIIj^CIlUCÍ), nyes és csúzos bajok, úgymint: gerinczagy bántalom-
tagszaggatas, ischias, migraine, ideges fogfájás, fő fájás, íülszaP'gatás stb. slb ellen 
1 frt 20 krajczár. 
Tannnrhinin hailfPnftrQ PSERHOFER J.-tM Evek hosszú sora óta valamennyi 
I dl l l lUUll l l l l l IldJKtJllUCb hajnövesztő szer között orvosok ál' ;1 a legjobbnak elis-
merve. Egy elegánsan kiállított szelenczével 4 frt. 

Általánnc tanae-7 S TEUDEL TANÁRTOL. Ütés és szúrás által okozott sebeknél, 
nitd ld l IUd tdpd&Z, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes vagy gyalladt mell vagy 
más ily bajoknál mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 
Fatn/habcam PáERHOFER J-tői. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült 
I dgyud i z&d l l l sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajczár-
bermentve 65 krajczár. 

I Itifílnorlw W általánosan ismert kitűnő báziszer, hurut, rekedtség, görcsös köhögés 
UtlIUlltJUV, stb. ellen, egy üvegecske 50 kr. 2 üveg bérmentve 1 frt 50 r. 

Köln, 1893. április hó 30-án 
Tisztelt Pserhofer ur ! Legyen oly szíves és küldjön nekem ismét 15 tekercset 

az ön felülmúlhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja ez uton is leg-
mélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért. 

Maradok teljes tisztelettel Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenthal. 

Harsche, Földnik mellett, 1887. szej t. hó 12-én. 
Tekinteies ur ! Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 

melyeknek hatását ezennel megíró n. Én gyermekágyban meghűltem, olyann ira, hogy 
semmi munkát sem voltam képes többe végezni és bizonyára mar a hoitak közt vol-
nék, ha az ön csodálatra méltó labdacsai engem nem mentettok vo na meg. Az Isten 
áldja meg Ont ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is 
tökéletesen ki fognak gyógyítani, am nt már masoknak is egeszségük visszanyerésére 
segítségül szolgáltak. 

Kniíicz Teréz. 

Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én. 

Mélyen tisztelt ur 1 A legforróbb köszönetemet n.ondom ezennel Önnek 60 
éves nagynéném nevében. Az illétö 5 éyen át szenvedett gyomorhurulban és vizkórság-
ban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy 
dobozt kapott az On kitűnő vértisztitó labdacsaitól s azoknak állandó használata folytan 
lötólelesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinczettel Jozefa. 

Eichengraberamt, Gföhl mellett, 1889. márcz. 27-én. 

Tekintetes ur ! Alulírott ismételten ker 4 csomagot az ö n valóban hasznos 
és kitűnő labdacsaiból. El nem mulasithatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen 
1 hdacsok értéke felett ós azokat, ahol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmele-
gebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom letszés szerinti használására önt ezennel fel-
hatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn lgnacz. 

T. url Felkérem, miszerint az ö n vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 do-
bozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy 
ery gyomorbajtól, mely engem öt éven at gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok 
nalam sohasem fognak kifogyni, s mldön legforróbb köszönetemet kiteiezem, vagyok 
tisztelettel Zwick Anna. 

Erén vérti^ititi labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az „ a r a n y btrodalmi 
almához" ctinuett gyójyszertárban, Bécsben, /., Smyer-strasse 15. zz. a. készíttetnék 
valódi minőségben s egy 15 szein labdacsot tarta'mazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, 
melyben 6 doboz tartalmaztatik 1 frt '» krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldésnél 
1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg elöbbeni beküldés inél (iui legjobban postautalványon eszközöltetik)-
bérmentes küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 25 kr, 2 csomag 2 frt 30 kr, 3 csomag 3 
frt 35 kr, 4 csomag 4 frt 40 kr, 5 csomag 5 frt 20 kr és 10 csomag 9 frt 20 kraj-
czárba kerül. 

2—12 

i stb. ellen, egy üvegecske 50 kr. 2 üveg bérmentve 1 frt 

Flot oo7on^7ÍQ (P rÉ«a i "öppek; megrontott gyomor, rósz emésztés 
; a l l e s l i b a j ° * e l l e D k U ü n ö háziszer. 1 üvegcsével 22 

2 forint. 

mindennemű 
kr, 12 üveg 

emésztés min-
gyomorgörcs, 

Általánnc tÍQ7titn-cn BULR ICH A w--tö1- Ki tünö hizhier a ro<z er 
n l ld ldMUo ÜSZUlO-50 den következményei, u. m.: főfájás, szédülés, 
gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 forint. 

Angol csodabalzsam e«y üveg 50 krajczár, egy kisüveg 12 kr. 

Pnr a láhÍ77aHá<l pllpn E z e n * ,or megszünteti a lábizzadást s az az ¿Ital képződő 1 ui d idui^dudö énen. kellemetlen >xagol épen tartja tt 14bbelit ég mjnt 

inatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 76 kr 

Golyva-balzsam, Üi°S? E J J g ™ e l l , n ' 1 40 b i r m t B l " k 0 , d é -
Ctft||»c n r o n a r a t o k , l t t n ö M e r 'degerósités, gyomorbajoknál és b Ibetegség-OlOII S »\Oia-preparaie, ben, 1 l. Kola-Elixir v,gy bor 3 frt. l/l 1. 1 frt 60 kr 
V4 1. 85 kr. Császár Kola-Elixir üvegekben 5 frt 50 kr, 3 frt és 1 frt 60 kr. 

M Í a - P 0 k 0 , kiváló szer egyoldalú féjfájáz, fogfájás, rheuma stb. ellen. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivűl, az osztrák lapokban hirdetett ösz-
szes bel- cs külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben 
netán nem levők gyorsan és olcsón meguzereztetnek. — Postán me rendelések a leg-
gyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre küldetik; nagyobb megrendelések 
utánvétellel küldütnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldé*, ha az összeg 
előre beérkezik, meW esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. Budapesten 
kapható: TŐRÜK JÓZSEF gyógyszerész urnái, Király-utcza 11. ss. 
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Hivatalos ÉS kÖZSSgí Sjomtatváliyoht, relTnTésVk t̂ a 'le gm od ̂ ^ b fiite^ — 

meglepő olcsó árért készít a „Szentesi I könyvnyomda r.-társ " nyomdája. 

4 A k ő b á n y a i X 

J KIRÁLYSÖRFÖZŐ £ 
^ részvénytársaság 

n tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, 

. . hogy s ö r gyártmányainak elárusitását 

J i megkezdte és azokat: 

Aszok, K i r á ly , Mároziu i i , Ko-
rona és Ba jor sör 

elnevezéssel h o r d ó k b a n és p a - u 

l a c z k o k b a n hozza forgalomba. tT 

Kívánatra árj. ingyen ós bérmentve. ) f 

Kizárólagos képviselet Csongrádvármegyére : 

Sigmond Testvérek 5 
SZEGED. 2E6 ff 

Szeutenen raktár és képviselet: POLACSEK NÁNDORNÁL. 

Az e l ső s o r v e t ő g é p e k e t Magyarországban 

¡¡9" K Ü H N E E. 
legrégibb gazdasági gépgyára készité AI o s o n b a n. 

Z E d c i i g : Í E . O O O d . a r a , " b T r a n , l i a s z n á l a t b a n : „Hungár ia Drill"-nek ügynökök általi rendelésénél követeljük KÜHNE E. gyártmányát. 
Uj ! ! Hegyi sor vető . „MOHOIIÍ D r i l l " ; 

ekék, L a a c k e-f é 1 e rét és szántóföld boronák 
hengerek. k u k o r i c a morznolók sat. ló-

lierecséplő, szirokcsépltf-gépek, Vontzky-' 

fé lő takarmóny íü 11 esz tők, répa és szecska 

vágók, darálók. 

F Ő R A K T Á R A K : 

Budapest , V I . Vácz i-körnt 57. m. a. 

Lemberg, Áll. Gredeka ÍO. 
2—4 Á r j e g y z é k b é r m e n t v e . 
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7—10 X 

Q A nagyméltóságú kere»kedelmi minisztérium 39325 számú magas rendeletével 
ál lami kedvezményben részesített s mindenhol kiváló közkedveltségnek örvendó 

C O « I Í A C I I Í K A T 
(tiszta borpárlat) melegen ajánljuk. — Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható: 

Szentesen Szénássy Ferencz utóda, - ifj. Horváth István, Eisler Lajos és 
Lőwinger Adolf urak fűszer- csemege kereskedéseiben. 

Valódiságért és tiszta kezelésért az alant jegyzett igazgatóság szavatol. 

TOKAJ-HEGYALJAI COGNAC-GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Dr. Nyomárkay Ödön, Kámzsái Szerviczky Ödön, 

Zemplénvármegye közkórház orvosa. a szöllötelepitési egyesület h. elnöke. 

XXXXXOtlXHXXX yOOtWKWXXXXX 

0 0 0 0 0 0 « 

IRDETESEKET 
lapunk részére, mely elterjedt-

ségénél fogva fö lülmúl 

minden más vidéki 

lapot, — folyó évi deczem-

ber 1-étől kezdve mélyet! 

leszá litott árért kő-

zöl a „SZENTESI LAP* 

kiadósága. 

MINDEN KÖHYYKERESKEDESBEH 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért müve 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" H 
OO krajczár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 29V52 

Olvasd! Ritka alkalom! 
Aki olcsón, első minőségű vas czikkeket, pl.: d r ó t s z e g e t, k o n y h a 

e d é n y t , á s ó t , l a p á t o t , franczia szerszámokat, épüiet és bútor v a s a-

l á s t , f e g y v e r e k e t , valódi „ M e i d i n g e r 4 k e m e n c z é k e t , kitűnő 

tükör padló f é n y m á z t , s z e g e d i g á z k o h s z o t , petrozsényi s z e n e t 

stb. v á s á r o l n i a k a r , az forduljon e g é s z bizalommal 

iZÉXÁiSY FEREA( /i UTÓDA czé^hoz 
( O S Z T E R H U B E R R Ó K U S ) 

itt még a legfinomabb t e a és r u m kapható. 

Háziasszonyok figyelmébe ajánlom még a kárpáti gyopár m o s ó és tükör v a s a l ó 

fényport. 

2^ere»és 3 ^ r o e érmések csakis mesterségesen szárított 

m ű t r á g y á v a l érhetők ei. „HUNGARIA" műtrágya-, kénsav 

és vegyi ipar részvénytársaság B u d a p e s t . — S z e n t e s i k é p v i s e l ő s é g : 

a Z É N Á S S Y F E R E N C / , U t ó d a . 

Herényi Gotthard Sándor és Kovara Frigyes művét érdeklődőknek ingyen és bérmentve küldjük meg. 

S'enteg ,1895. Nyomatott a kiadótulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóián. 




