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Előfizetési árak; 
Egy évre . . . . 5 frt — kr. 

Fél évre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed évre . . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 18 helyre van beosztva. 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdij minden 

beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

désében is felvetetnek. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor közlése 30 kr 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek-

től fogadtatnak el. 

K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a 8 á r n a p, k e d d e n és p é n t e k e n r e g g e l . 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős .erkesztö és kiadó-tulajdonos : 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Nándor és Dezsó Sándor könyvkereskedésében. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

Megyénk jövője. 

Az a körülmény, hogy megyénk főis-

pánja meg fog válni állásától, s a kormány 

egy uj emberre fogja bizni Csongrád megye 

kormányzatát, nem uj dolog; már a nyáron 

jeleztük ezt, mint közel várható eseményt. — 

S hogy az eddig meg nem valósult, annak 

oka abban keresendő, hogy a kormány nem 

talált eléggé alkalmas embert, kire Csongrád-

megye kormányzatát bizni lehetett volna; mert 

Benicky Géza, kiben megyénk jövő főispán-

ját tekinthetjük, kezdetben vonakodott egy, 

közéleti viszonyaiban kevéssé ismert vármegye 

kormányzatára vállalkozni. Azonban a kor-

mánynak Benicky Géza személye és tehetsége 

iránt táplált föltétlen bizalma eloszlatta a 

személyi kifogásokat, s igy ma már befejezett-

nek tekinthetjük, hogy Rónay Lajos, megyénk 

mai főispánjának helyét legközélebb egy fia-

tal, tetterős s családi összeköttetéseinél fogva 

is nagy befolyású férfi foglalja el. 

Ha vesszük, hogy megyénk mai főispánja 

részben hanyatló koránál, részben, mert tá-

vol lakik vármegyénktől, ma már éppen nem 

fordithat a kor által követelt kellő fel-

ügyeletet vármegyénk kormányzatára, habár 

kétségtelen, hogy benne a megye egy tiszta 

jellemű hazafit és mindig igazságszeretettől 

vezérelt, pártatlan érzetü, s igy vezetésre hi-

vatott férfiút vészit; mégis, miután ezen idő 

bekövetkezése ugy is előre volt látható és 

várható, annálfogva az, hogy helyébe Benicky 

Géza van a kormány által kiszemelve, már 

előre is örömmel tölthet el bennünket; mert 

benne és általa Csongrádmegye jövő emel-

kedését láthatjuk 

S bármily elismeréssel lennénk is megyénk 

mai kormányzatáról, még a legnagyobb hy-

perloyalitás mellett is konstatálnunk kellene 

annyit, hogy Csongrádmegye — eltekintve a 

bürocratikus intézkedések rendes folyamatától, 

nincs ugy kormányozva, hogy okunk legyen 

felette ellelkesedni. S ennek okát arra szeret-

jük visszavinni, hogy megyénk főispánja tá-

vol lakik megyénk székhelyétől, s az utóbbi 

években ért családi gyászok súlya alatt meg-

tört a közélet mozgalma iránti kellő érdek-

lődése ; megyénk alispánja pedig egész kor-

mányzatát inkább a pártszerü, személyes ösz-

szeköttetéseken álló kölcsönös támogatás el-

vére, mint a célirányos alkotások sikerére 

kivánta fektetni. 

Ily viszonyok között örülünk, ha jön 

közénk egy férfiú, kit a döntő körökkel való 

összeköttetései mellett, már ifjú kora is az 

ambiciónalis küzdelem vezérévé avat. 

S az kétségtelen, hogy e főispáni vál-

tozás megyénk közéletének átalakítását, egy 

uj, egészségesebb kormányzati rendszer be-

köszöntőjét jelenti. 

Ez kell is. Ennek ép most van itt az ideje ! 

De jelent Benicky Géza kineveztetése még 

mást is. Jelenteni fogja a megye kikerekitését. 

A kormány évek óta foglalkozik Csongrád-

megye területe megnagyobbitásának eszméjé-

vel. Ez egy nagy fontosságú kérdés magára 

Szentesre is: mert ennek keresztülvitelével 

Szentes, mint a megye székhelye, egy nagy, 

hatalmas vidéknek lesz központja. 

S igy mindent egybevetve, Csongrádmegye 

örömmel és a jövő iránt a legszebb remény-

nyel nézhet azon pillanat elé, midőn a fő-

ispáni széket egy nagy tekintélyű, fiatal, te-

hetséges férfiú foglalja el, ki egy rég ohajtott 

átalakulást, reformot fog hozni közénk, s ki-

től megyénk községeire is kiható áldásos me-

gyei kormányzatot lehet várni. 

Mi ezt várjuk, ebben bizunk és éppen 

azért előre is örülünk, ha Benicky Géza lesz 

e megye főispánja ! © 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Az apák vétkeért bűnhődnek. 
— Beszély. — 17-ik folyt. 

Irta: Sima Ferenc. 
A szolgabiró belátta, hogy Szekeres táblabíró 

tanacsa nem megvetendő, ¡hogy a vizsgálatot leg-

helyesebb, ha az általa tanácsolt nyomokon folytatja. 

A Mícskeyek gyilkosa ott hagyta a kezeirását. 

— Ez egy biztos jel, nyom, melyet a gyilkos a vizs-

gálóbirósággal szemben, kihivólag hagyott hátra. -

Ezen kell megindulni. — Ez volt Szekeres alispán-

helyettes véleménye, s nem az, hogy minden Ko-

molyan szambavehető ok nélkül, befogassa az ártat-

lan családok mellett a vármegyének mindazon lako-

sát, kit valaha bűnügyben valami kifogás, vagy bün-

tetés terhelt. 

A szolgabiró ezen tanácsa folytan mindenek-

előtt a befogott, vizsgálat alá vett gyanús emberek 

irasával akart tisztába jönni. De Bordács szolgabiró 

ur nem vol elhamarkodó ember, megfontolta eljá-

rásának minden legkisebb tényét, s azért nem azt 

tette, hogy iráspróbákat csináltat a befogottakkal, 

hanem megjelent a börtönökben és előadta, hogy 

ilyen szertelen gyilkossággal szemben, mint amilyen 

a Micskeyek esete, természetes, hogy ha a szolgabiró 

befogat minden gyanús embert a megyében, s a 

befogatást a joggal gyanúsítható embereken kivül 

kiterjeszti azokra is, kik a meggyilkoltaknak szolgái 

voltak. — Azonban azok, kik a vizsgálat előtt sza-

badulni akarnak, szabadulhatnak, hogy ha igazolni 

birják, hogy a gyilkosság alatt otthon, vagy ismerő-

seik körében voltak, szóval, akik tartózkodásukat 

gazolják. — Elébb azonban mindenki, aki irni tud, 

adjon be ez iránt hozzám egy kérvényt, azok pedig, 

akik irni nem tudnak, jelentkezzenek a fogházőrnél. 

Ezt a szolgabírói oktatást végig hallgatták a 

befogottak, s midőn a szolgabiró távozott, egymás 

szeme közé néztek. 

— Nos, hát tud-e kend írni ? — kérdé Bődi 

Kovács Pál a mellette állóktól. 

— Én nem tudok. Hát kend tud-e? 

— Semmi famíliám nem ismeri ezt a mester-

séget. Ha tudnék, nem cserélnék a szolgabiró úrral. 

— No hat ki tud itt irni ? 

— Senki! — volt az egyhangú felelet. 

Száztizenketten voltak befogva a Micskey-féle 

gyilkosság miatt; de egyetlen ember sem tudott 

közülök irni. 

Senki! 

Mindnyájan a fogházőrnél jelentkeztek, hogy 

magokat igazolják. 

Bordács szolgabiró felháborodva kiáltott föl, 
1 midőn ez az eset tudomására jött, s azt mondá, 

hogy ezek a gazemberek élnek a gyanúperrel, és 

azért tagadják, hogy tudnak írni. 

A befogott száztizenkét ember között öt nő is 

volt, az alispánnak cselédei és az öngyilkos szolgá-

nak rokonai; a többi mind 20 éves koron tul levő 

férfi, s ezek között több volt olyan, ki egyik vagy 

másik községben több ideig esküdt biróskodott. 

— Lehetetlen, hogy 107 ember kőzött egy se 

tudjon irni! Olyan nincs, — mondá szolgabiró. — 

Majd megtanítalak benneteket irni. S valóban hozzá 

ís fogott az irás-tanitás egy egészen szokatlan mód-

jához. 

Előhozatott egy derest és kihirdette a befogot-

tak előtt, hogy aki irni nem tud, arra tizenkettőt 

vágat. 

— Majd megtanítalak én benneteket, gazembe-

rek, irni! 

S amit igért, azt meg is tette. Végig veretett 

minden embert; de ennek csak az az eredménye volt, 

hogy többen kijelentették a verés alatt, hogy a nevö-

ket le tudják irni; de egy se volt, aki elismerte 

volna, hogy irni tud. 

— A gazemberek, — mondá ingerülten a 

szo gabiró, majd megtanítalak én benneteket irni. 

Ideben tartalak benneteket és minden hónapban 

tizenkettőt vágatok mindnyájotokra. Tizenkettőt. Er-

titek-e? 

Szekeres táblabíró erre azt mondá, hogy : de 

barátom, igy csak azt érheted el, hogy ezek az em-

berek, ha egy iskolamestert adsz melléjök, megtanul-

nak irni ; de ezzel nem sütöd kí, hogy ki, vagy kik 

gyilkolták meg a Micskeyket. 

A szolgabiró mosolygott. — És te azt hiszed, 

hogy ezek közül egy se tud irni? 

— Én bizony hiszem. 

— Es mit tennél velők? 

— Szabadon boesátanám mind. 

— Úgy ? 

— Én ezt tenném. 

— S aztán hogy jönnél rá, hogy kik gyilkol-

ták meg az alispánt? 

— Hát azt így futtában megmondani nem 

birom ; de annyit mondhatok, hogy a most befogot-

takat szabadon boesátanám mind. 

— No hát én nem bocsátok szabadon egy< t-

len lelket se ; de megmutatom neked, hogy legalább 

felét ezeknek a gazembereknek megtanítom irni rö-

vid idő alatt. 
(Folytatása következik ) 



4. oldal. 

— Túloldal i védtöltések. A csongrád-

sövényházi társulat töltéseinek epitése óriási erővel 

folyik. — Ehez hasonló építkezést csak Horváth 

Gyula kormánybiztossága alatt láttunk 1881. őszétől 

1882. mártius l-ig, amikor ki volt kötve a vállal-

kozónak, hogy octóber 1-től mártius l-ig, tehát 5 

hónap alatt 10 millió köbméter földet tartozik be-

építeni. — Tiz milló ugyan nem lett ezen idő alatt 

beépítve; de beépíttetett nyolc millió köbméter föld. 

Ennyi idő alatt hasonló mennyiségű földmunka még 

Európa egyetlen földépitményénél sem lett végre-

hajtva. — Ehez hasonló erély és erővel folyik most 

a csongrád-sövényházi töltés is, melyet 1889. mártius 

l-ig akarnak befejezni. 

Ezen töltésépítés által a mi társulatunknak a 

lehető legnagyobb szolgálat tétetik. Ugyanis a véd-

vonal Algyőnél ugy épül, hogy a mai óriási ártér 

meg lesz szüntetve. Ezen a ponton tehát nem lesz 

jövőre társulatunk annak kitéve, hogy az eddigi 

óriási hullámtér ostroma ellen kelljen védekezni. 

Jövő árvizek esetén e vonalon is könnyű védekezés 

lesz ; pedig ez a vonalrész az óriási hullámtér miatt, 

a multhan legveszélyesebb része volt töltésünknek. 

Ilyen volt ez a tavaszi árviz alkalmával is. A szi-

vágyi vonalat kivéve, ezen szakasz védelme került 

legtöbbe. 

Jövőre itt alig lesz védelmi költség, s igy 

egyedüli veszélyes vonalul a tíízköves-jaksori vonal 

marad fenn, hol 20 kilométer négyszögterületen fek-

szik a víz, mikor a Körős kiönt. A kormány ezen 

ponton ís komolyan foglalkozik az óriási hullámtúr 

megszüntetésével, s pedig olyképen, hogy a cibak-

ugi töltések folytatásában a védvonalat ki akarja 

építtetni a csongrádi töltésig. — A tervet a szolnoki 

folyammérnökség készítette. Hogy keresztül lesz-e vive, 

ez azon fordul meg, hogy a kormány akar-e áldozni 

ezen területek kiépítésére; mert ez nagyobb állami 

áldozat nélkül soha nem épülhet ki. 

— E g y német t engernagy a magya-
r o k r ó l . A német hajóraj, mely tudvalevőleg ta-
nulmányi tengeri körúton van, az osztrák-magyar 
vizekre is ellátogatott, Fiumébe f. hó l(J-én érkezett 
meg, hol Zichy Ágost gróf kormányzó a német ha-
jóraj tiszteletére nagy díszebédet adott, melyen meg-
jelent Hollmann ellentengernagy a hajóparancsno-
kokkal, és az egész tőrzskarral. Ott voltak továbbá 
Fiume összes polgári és katonai előkelőségei. A 
harmadik fogásnál Zichy gróf mondott pohái köszön-
tőt, éltetve a német császárt és családját. Ezután 
Hollmann tengernagy állott fel, hogy a pohárkö-
szöntőre válaszoljon. „Ura és császárja — mondá 
— különösen meghagyta neki, hogy a magyar ten-
gerpartot hajórajával fölkeresse és megismerje. A 
mit itt látott é^ tapasztalt, az nemcsak a hagyomá-
nyos vendégszeretet, hanem főleg az a halad is, me-
lyet az újra alakult magyar állam rövid husz ev 
alatt itt felmutat s mely valóban nemcsak bámulatos, 
de példa nélkül áll. Nem kezdeményezéseket, hanem 
terv szerint berendezett, kezelt s a nagyranövekedés 
minden kellékeivel már is biztosított emporiumnak 
organikus működését láthatni itt. Ez öblöt — foly-
tatá — a napolyihoz hasonlítják, de meg van győ-
ződve arról, hogy nemsokára Fiume lesz az, mely-
hez a nápolyit fogjak hasonlítani. Poharát emeli ezen, 
ily hatalmas léptekkel virágzásnak indult állam bölcs 
fejedelmére, Ausztria császárjára es Magyarország 
apostoli királyára és egész családjára. — A beszéd 
rendkívüli hatást gyakorolt. 

Helyi és megyei hirek. 
A r e g á l e m e g v á l t á s tárgyában váro-

sunk által az országgyűléshez beadott kérvényben 

feltüntetett kivételes helyzetünk figyelembevétele iránt, 

a törvényjavaslat ide vonatkozó szakaszainak tárgya-

lásánál Tors Kálmán, városunk orszégos képviselője 

fog felszólalni. E tárgyban városunk érdekében fel 

fosr szólalni Horváth Gyula, városunk díszpolgára is. 

A pénzügyminiszter egyébiránt priváté kilátásba he-

lyezte, hogy a megváltás tárgyában tartandó tárgya-

lás, illetve liquidatiónál tekintettel lesz Szentes kivé-

teles helyzetére. S igy épen nem kárba veszett fá-

radság, hogy Szentes, kivételes helyzetének tekintetbe-

vétele iránt felemelte szavát. 

— A szentes-hódmezővásárhelyi vasút 
építése érdekében holnap H.-M.-Vásárhelyen tárgyalás 
lesz. Hogy mi sikkerrel? Erről jövőre. 

— A piaei helypénzszedés bérlőt cserélt. 
Borbély János ugyanis a bérletet Steiner farkasnak 
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adta át, ki Berettyó-Újfaluban szintén bérlője a vá-
rosi helypénzszedési jognak.Steínerrel a bérleli szerző-
dést f. hó 24jén kötötte meg a városi ügyész. 

— A csongrádi vasuta t az osztrák-
magyar államvaspálya-társaság a Böldi révig akarja 
kiépíteni, s a trassirozási munkálatot rövid idő alatt 
már meg is fogja kezdetni. 

— A szentesi 48-as népkör ma este saját 
helyiségében (Halász Szabó-féle kispiací ház) 60 kr. 
belépti dij mellett bált fog rendezni. A bal tiszta 
jövedelmenek felét és a felülfizetéseket egészben a 
második óvoda alapjának javára lógja fordítani. — 
A kiséri 11-ik 48-as kör szintén rendez e napon tánc-
vigalmat az alsópárti Teli-féle házban. 

— Azok a kávépörkölök. Nagy masina-
próba volt f. hó 20-án a tenyő-ksztmarton-szentesi 
vasúton. A vicinális vonalon használt apró locomo-
tiveket vette a vasutigazgatóság egy szakbizottsága 
próba alá. A vasúti hivatalnokok ugyanis jelentést 
tettek, hogy ezek a gőzgépecskék egy egész teher-
vonatot nem birnak el. A vasutigazgatóság ezen ál-
lítás valódiságáról akart meggyőződést szerezni és 
ezért volt a próba. A kávépörkölő nem hazudtolta 
meg a hivatalnok jelentését; mert az útban, mint 
valami fáradt ló, kiállt. S igy vonalunkon — hol a 
forgalom teljes erejű locomotivet igényel — az apróbb 
gépecskéket jövőre nem fogják alkalmazni. 

— A z i p a r o s i f j ú s á g bálja ma ejjel a leg-
szebb eredménnyel zajlott le, amennyiben az ugy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben egyaránt kitűnően 
sikerült. A fesztelen, kedélyes mulatságon az első 
négyest 50 — 60 pár táncolta. A táncolók sorában 
ott voltak a következő leányok: 

Szathmáry Teruska, Soós Juliska, Szabó Tera, 
Égető Erzsike, Bese Tiniké, Csák Mariska, Kálmán 
Mariska, Táncos lika, Vecseri Klárika, Bertók nővé-
rek, Balogh Juliska, Batik nővérek, bzrenkányi Karo-
lina, Szénási Rozika, Dinnyés Tera, Varga Esztike, 
Varga Juicsika, Bartha Esztike, Kiss Mariska, Nyiri 
Esztike, Tóth Etelka, Jelenti Tera, Szabó Mariska, 
Krecsmári Róza, K. Nagy Erzsi (Mindszent), Farkas 
Klára, Balogh Mariska, Zsoldos Juliska stb. stb. 
Ezenkívül igen sok fiatal menyecske s a mamák 
egész serege. 

— A szabadkai kir. törvényszék Kovács 
Pál sikkasztó h. számvevő bűnügyében >arkadi Nagy 
Mihály polgármestert, Szűcs János közpénztárnokot 
és Balogh Mihály helypénzsedőt december 17-ére 
idézte meg tanukihallgatasra. 

— T o l v a j c s e l é d . Buzi Sándorné asszo-
nyom se hitte volna, hogy olyan cselédet tart a há-
zánál, aki azzal halalja meg a jóságát, amiért fize-
tést és ennivalót ad neki, hogy meglopja. Ilyen go-
nosz cselekedet elkövetésére vetemedett f. hó 23-án 
Lévai István, aki azalatt, inig gazdsszonya a kony-
haban fűtései foglalatoskodott, a szobába lopódzott 
s az alinariom fiókjából 20 frtot ellopott. A gyanú 
természetesen reá esett, elfogatott s most a járás-
bíróság börtönében varja méltó büntetését. Lévai 
bánfalvi illetősegü. 

— A gy i lkos baltája. A kisteleki kettős 
rablógyilkossag ügyeben a gyilkos baltája, amit a 
kútból halasztak ki, fontos szerepet játszik. Ez a 
gyilkos szerszám az egyedüli bűnjel, mely a nyomo-
zást sikerre vezetheti. Az ügyes vizsgálatnál több-
rendbeli fogást alkalmaztak már a balta tulajdono-
sának leleplezésére. Utóbb ugylátszik, helyes nyomra 
terelődött a vizsgálóbíró figyelme. Hosszas kutatás 
után raakadtak arra a kovácsmesterre, aki a baltát 
készítette. A kovácsmester ráismert a baltára s azt 
állítja, hogy azt 2 évvel ezelőtt csinálta egy, már a 
községből azóta elköltözött szatócs részére. Megtud-
ták, hogy a szatócs Erdély egy kis falujában telepe-
dett le, de távozása előtt minden holmiját, igy való-
színűleg a baltát is, eladta. Most már az a kérdés, 
hogy ki vette meg a baltát? Ennek a fontos kérdés-
nek kiderítése végett a Kistelekről Erdélybe költözött 
szatócs a vizsgálóbíró elé idéztetik. Meglehet, hogy 
ezen a nyomon néhány nap múlva kézrekeritik a 
gyilkost. 

— B u c s u ! Midőn Szentesről végleg elköltözöm, 

azon szíves pártfogásért, melyben négy évi itt tartózkodásom 

ideje alatt részesültem, ezúton mondok őszinte hálás köszöne-

tet s kérem a n, é. közönséget, tartson meg továbbra is jó 

emlékezetében. Szentes, 1888 nov. 24. Skultéti Fái, reszelővágó. 

— Léderer Tivadarnak lapunk mai számá-

ban olvasható hirdetésére e helyen is felhívjuk olvasóink fi-

gyelmét. 
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dülés miatt boszut esküdött özv. Papp Lajosné el-
len, s azzal fenyegette, hogy megszökteti leányát. Az 
egyiket, a 18 éves Lidiát, az év elején megszöktette 
és Szegeden eladta ötven forintért. A 16 éves Esz-
tert pedig octóber 15-én kerítette a kezébe s ugyan-
csak Szegedre vitte. A kétségbeesett anya azonnal 
sietett Szegedre a leányai után, a kik közül azon-
ban eddig csak a fiatalabbat sikerült megtalálni, 
inig a másik állítólag Orosházára szökött az anyja 
elől. A nyomorult lélekfutár asszonyt elfogták s 
most erélyesen folytatják ellene a vizsgálatot. 

— É g y vasút i konduktor szerencsét-
lensége. F. hó 21-én reggel a Nagyvárad felől jövő 
vonaton, Orosháza és Sámson állomások között, Kun 
József vonatvezető szerencsétlenül járt. Amint ugyanis 
át akart lépni az egyik vasúti kocsi lépcsőjéről a má-
sikra, lába a ködtől megnedvesült és síkosra fagyott 
deszkán megcsúszott s ő a robogó vonat kerekei alá 
került. Mind a két keze eltört a fején és lábán ís súlyos 
sérüléseket szenvedett. Sikoltására megnyomták a vész-
jelzőt, mire a vonat megállott. A nyilt pályáról be-
szállították a szerencsétlent Oroshazára, a hol azonnal 
orvosi segélyben részesült. Sebei oly veszélyesek hogy 
amputálni kellett, és az orvosok mindkét kezét levág-
ták. De igy is nagyon kétes, hogy életben marad-e? 

— A s z e g e d i általános takarékpénztár bu-
kása következtében, mint az az eddigi vizsgálatokból 
kiderült, a betevők 275 ezer frtig károsittattak meg, 
vagyis ennyire rug az ősszeg, mely után a takarékos 
betevők sírva néznek. 

Hazánk és a főváros. 
— G y i l k o s s e r t é s . Teplán egy paraszt-

asszony tizhónapos gyermekét egyedül hagyta a kony-
hában a földön s az ajtó nyitva maradt. Az udvar-
ról bement a konyhába egy disznó és a gyermek 
fejét és testének nagy részét megette. A szerencsét-
len anya közel van a megőrüléshez. 

— Sötét párbajügy cim alatt a Budapesti Hír-

lap a következő mulatságos históriát irja: Az ügy, melyről szó-

lunk, sötét, nagyon sötét, a szó legteljesebb értelmében sötét 

Egy főpincér és egy elhelyező intézel tulajdonosa a párbajügy 

szereplői, bizonyságául annak, hogy a lovagias szellem erősen 

terjed, é hogy nem csak a nagy urak szoktak komoly párbajo-

kat vivni. A helyszerző megsértette a föpincérl olyan módon, 

a melyre azt szokták mondani minden jó társaságban, hogy 

„vért kíván.* A főpincér kívánt is és elküldte segédeit a hely-

szerzőhöz. A helyszerző — vagyis helyesebben : szolgálati vi-

szonyban működők elhelyező intézetének igazgatója — meg-

nevezte segédeit s kijelentette, hogy kész lovagias elégtételt 

adni a főpincérnek, vagyis helyesebben a vendéglői pénzügyi 

szakosztály főnökének. A segédek háromszori golyóváltásban 

állapodtak meg, gondoskodtak orvosokról, két fiakkerról fekete 

lovakkal, szóval a lovagiasságnak előre is minden tekintetben 

elég tétetett. Borongós, igazi komoly párbajra való reggel volt, 

a mikor a két fiakker kivonult Promontorra. Kiszállottak, a 

két fél hideg eleganciával viselte magát s bodorabb füstöket 

erezgetett szivarjából, mint a legcinikusabb novellahősők. A 

komoly föltételek szerint 15 lépés távolságban állították fel 

egymással szembe a feleket, harmadik tapsra lövés egyszerre: 

ez volt a megállapodás. Segédek és orvosok állást foglaltak a 

szükséges fák mögött, megudták a jelt. A két pisztoly eldör-

dült, sürü füstfelleg borította be a két ellenfelet. Mire a füst 

eloszlott, a rögtön elősietett segédek, élettelenül a földön he-

verve találták a két felet. Az orvosok hozzájuk hajoltak s 

gondos vizsgálat után konstatálták, hogy a golyó sem nemes, 

sem egyébb részeket nem sértett, a két áldozat — csak elá-

jult. De csakhamar megdöbbenve látták, hogy mégis esett baj: 

a harcos felek fehéten állottak ki és most mint szerecsenek 

keltek fel. Az óvatos segédek humánus módon teljesítették kö-

telességüket s kindrusszal töltötték meg a két pisztolyt színül-

tig: ezért nem esett baj a helyszerző és a főpincér nemesebb 

reszeiben s ezért keltek fel a párbaj kiállása után mint szere-

csenek, szerecsenebbek Afrika kellős közepénél. Miután az első 

lövésre komolyabb baj történt, a segédek a párbajt befejezett-

nek nyilvánították s a felek kibékülve siettek a legközelebbi 

korcsmába mosakodni. Külsőleg a mosakodás nem sikerült 

ugyan teljesen, mert a kindrusz fölöttébb fekete, de annál job-

ban sikerült belsőleg a korcsmáros borával, Részeg volt min-

denki, a kocsis is, még a lovak is, s ilyen körülmények közt 

méltán lehet befejezni az esetet ugy, a hogy az a komoly pár-

bajoknál szokás: „Késő este, két lassú lépésben haladó bérkocsi 

hozta be az áldozatokat a fővárosba." 

Hirek a szomszédból. 
— Leányvásár Szegeden. Keserű pa-

nasszal vannak teli a szegedi újságok ama piszkos 
és arcátlan leánykereskedés miatt, mely a nagy al-
földi városban az utóbbi időben olyannyira virágzik. 
Most is történt egy ilyen eset, mely annál súlyosabb, 
mert a rendőrség csak akkor értesült a dologról, 
mikor a szerencsétlen áldozatokon már segíteni nem 
lehetett. Az eset a következő. Csikós Horváth Zsuzsi 
szentesi asszony még a mult évben valami összezör-

Külföld. 
— Szobalányból — márkiné. Lhenitz 

csehországi mezővároskából néhány év előtt egy sze-
gény fiatal leány ment Bécsbe szerencsét próbálni. 
A takaros, ügyes leány szobacicus lett egy előkelő 
családnál, hol az a szerencse érte, hogy megismer-
kedett a felső-magyarországi vagyonos G . . . márki-
val, ki épen egyéves önkénytesi szolgálatát teljesité 
Bécsben egy vadászzászlóaljnál. A fiatal embernek 
annyira megtetszett a különbon nem valami feltűnő 
szépségű, de élénk, üde leány, hogy nemcsak kiké-
peztetéséről gondoskodott, hanem az öreg, egyedül 
álló K . . . báró által adoptáltatta s végül oltárhoz 
vezette. A fiatal házaspár nemrég meglátogatta a 
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márkiné szüleit, kik — és pedig az apa, mint ko-
vács, az anya pedig, mint bába — egvszerű, de tisz-
tes életmódot folytatnak Lhenitzben. A regi'ismerő-
sók persze megbámulták a szobacicusból lett gróf-
nét, a ki valamennyit dúsan megajándékozta. 

T A v i l á g legújabb csodája. Mint Pá-
risbol írjak, a marsmezei Eiffel-torony építésével már 
annyira haladtak, hogy a torony elérte a 180 méter 
magasságot. Mivel a kölni dorn csupán 157 méter 
magas, tehát az Eiffel-torony a föld legmagasabb 
építménye. A legnevezetesebb rajta kétségkívül az a 
körülmény, hogy roppant magassága és aránylag 
szikár alakja mellett is teljes ellentállást tud kifejteni 
a legerősebb szélvészszel szemben is. Januárig való-
színűleg el fognak vele készülni. 

— E g y k ü l ö n c . Párisban néhány nap előtt 
halt meg 103 éves korában Amorini tíolognini gróf, 
a ki a legritkább különcök egyike volt. Teljesen 
kopasz volt, de a hó minden napjára volt egy paró-
kája. Valamennyi egyforma volt, csak a hajak hosz-
szusága növekedett naponkínt, csalódásig utánozva 
a természetes növést. A hó első napján vette fel a 
legrövidebbre nyírt parókát. Ha köhögött s valaki 
kérdezte, nem hütötte-e meg magát, igy szólt: „Való-
színűleg, mert e hideg időben — lenyírattam a ha-
jamat." 

— A londoni asszony gy i lkos . Londonból 
jelentik egy bécsi lapnak : A rendőrség tegnap Spitalfields szom-
szédságában elfogott egy embert, a kit azzal gyanusit, hogy ö 
a rég keresett asszonygyilkos. Elfogatásakor makacsul ellen-
szegült s a rendőrségnél minden fölvilágosítást megtagadott 
személye iránt. A rendőrség azonban erősen hiszi, hogy ő a 
hasföhnetsző Jack. — E hir aligha felel meg a valóságnak, 
mert, mint egy késő éjjel érkezett londoni távirat jelenti, 
a Whitechapel városrészben ma ismét történt gyilkossági kí-
sérlet egy asszonyon s a gyilkos el is menekült. Az áldozat 
azonban él és igy van remény, hogy vallomása alapján a ren-
dőrségnek sikerülni fog a vérengző szörnyeteget elfogni. 

Különfélék. 
— Az orrbajok h a t á s a a figyelő te-

he t ségre . A „Természettudományi Közlöny* a 
kővetkező érdekes megfigyelést teszi közzé: Guye 
amsterdami orvos azt a tapasztalatot tette, hogy ha 
az orrüregben, vagy szomszédságában valami daga-
nat keletkezik s e miatt az orron történő lélekzés 
zavart szenved: az agyvelő működésében felötlő 
hiányosság áll be, mely abban nyilvánul, hogy az 
illető képtelen a figyelmét egy bizonyos tárgyra 
irányozni. Egy 7 éves íiut hoz fel például, ki egy 
egész iskolai év alatt 3 betűnél többet nem tudott 
megtanulni. Azután, hogy a belső orrnyílás körüli 
daganatot kiirtatta, egy hét alatt az egész abc-t 
megtanulta. Előadása szerint más, például közép-
iskolai tanulók, érezték, hogy nem képesek semmit 
megtanulni; tapasztalták, hogy figyelmök leggyengébb 
mrgfeszitése is fejfájást és szédülést okoz, hogy el-
olvashatnak egy mondatot 6- 10-szer egymás után, 
s még sem tudják a tartalmát, pedig sem ki nem 
fárasztották előbb a figyelmüket, sem az eszüket 
egyében nem jártatták olvasas alatt. — A nevezett 
búvár eddigi tapasztalatai alapjág abban a meggyő-
ződésben él, hogy az orron történő lélekzés zavara 
leggyakoribb oka az iskolákban észlelhető figyelmet-
lenségnek és szivére köti a tanítással foglalkozóknak, 
hogy az elmaradott tanulók lélekzése módját külö-
figyelmők tárgyává tegyék. 

Apróságok. 
Feltalálta magát. 
Egy víg társaságban a véletlen egy magas szá-

zadossal egy igen alacsony úrhölgyet hozott össze. 
A legkedélyesebben teltek az órák. Múlatás közben 
egyszer a katona kötekedve igy szól: 

— Nagysád, csókoljon meg engem, a nélkül, 
hogy lábujhegyre állna. 

— Az semmi, kapitány ur, szívesen megteszem, 
— válaszol nevetve a csókra termett hölgyecske, — 
de előbb Ön csókoljon meg ugy, hogy hozzám le ne 
hajoljon. 

A kapitány erre a kijelentésre a társaság zajos 
kacaja közt emelte fel a bájos hölgyet, s olyan csó-
kot cuppantott arcára, hogy még a füle is piros 
lett tőle. 

* 

Kétértelmű. 
Ur: Átadtad levelemet a báró urnák? 
Inas: Igenis; de aligha tudja elolvasni; mert vak. 
Ur: Már hogy lenne vak? 
Inas: Hát mikor beléptem hozzá, azt kérdezte, 

hogy hol van a kalapom, pedig a fejemen volt! 
* 

Biztos szer. 
A: Miért vagy oly bosszús? 
B: Hogy ne volnék! Egy hordó magyaradi bort 

hozattam, s a cselédeim mind rá járnak. 
A: Hisz ezen könnyű segíteni! 
tí: Hogy-hogy? 
A: Állíts mellé egy hordo tokajit! 

»SZENTESI LAPc 

A társaságból. 
Férj (nejéhez): Mindent tudok, szeretőd van! 
Feleség (magában): Nem tud mindent; mert 

nem egy van ! 
* 

Lord Charon bajusza. 
Lord Charonnak volt két óriási birtoka London 

mellett, és egy hatalmas bajusza az orra alatt. 
A birtokára nem volt büszke, de a bajuszával 

hencegett az egész világ előtt. 
Herceg Eszterházynak volt egy megyéje Magyar-

országon és az orra alatt beretvál volt a bajusz. 
Herceg Eszterházy nem volt büszke a birtokára, 

de a bajuszara sem, hanem Lord Charonra haragu-
dott. 

Egy társaságban dicsérgették a lord bajuszát, 
Eszterházy boszusan szólt a lordhoz: 
— Menyiért adod el a bajuszodat? 
— Minek az neked? — kérdé nevetve a lord. 
— Pemzlit akarok belőle csináltatni. 
— Az én bajuszom nem arra való, — felelt 

sértődve a lord. 
De adok érte egy milliót. 
Eszterházy fölkelt a helyéről, és igy szólt: 
— Hát fogadjunk, hogy 5 forintért is nekem adod. 
— Mibe ? 
— A mibe akarsz. 
— Kétezer forint! 
— Áll. 
A kürülállók egész este nevettek a bolond fo-

gadás fölött. 

Másnap tele voltak a lapok ezzel a hirdetései: 

„A ki nekem lord Charon bajuszát elhozza, kap 

tőlem kétezer forintot. 
Herceg Eszterházy." 

A lord kedvetlen arccal olvasta reggeli theája 
mellett ezt a hirdetest. 

—- Hiszen ezért meg is ölnek, csakhogy a baju-
szomat elvihessék, — mormogá magában és gyana-
kodva nézett a komornyikjára. 

Aznap nem ment ki a házból. 
Másnap nem fogadott vendégeket. 
Harmadnap körüldugta a slafrokkját pisztolyok-

kal és három ölnél közelebb nem engedett egy inast 
sem lépni. 

Negyedik nap bezárta és eltorlaszolta a háló-
szobája ajtaját és nem beszélt senkivel. 

Ötödik nap becsomagolta a kétezer forintot, 
melléje tette a szép levágott bajuszt és ezt a levelet 
irta Eszterházynak : 

„Itt van a — bajuszom. — Csináltasson belőle 
pemzlit." 

E l h a l t a k névsora. 
(Szentesen, 1888. november 18-tól november 24-ig.) 

Tajnai János, 33 éves, hátgerincsorvadás. — Béládi Lajos, 
44 éves, nyelvrák. — Molnár Sára, ±i éves, gyermekágyláz. 
— Varga Mihály, 04 éves, tüdövész. — Virágos Kiss János. 70 
eves, vegelgyengüles. — Weill Jenny, 16 eves, szivburokgyula-
dás. — Szepe Eszter, 1 éves, hárgyástoroklob. — Csendes Mihály, 
53 éves, sorvadás. — Dékány Mihály, 28 éves, tüdövesz. — 
Polgár Juliánná, 3b éves, südövész. — Dallos Szilagyi János, 
84 eves, aggkór. — Erdélyi Magdolna, tiy eves, szivbaj. — Csep-
csenyi Julianna, 8 hónapos, belhorut. 

3. oldal. 
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A létra fokain. 
— Francia regény. — 20-ik közi. 

Távol ettől, a kedvese által elhagyott nő kész 

prédának látszik, melyet bárki megszerezhet, iia 

ügyes és szerencsés; ezen érzékies érintkezésnél, a 

szemtelenségek e megpróbáltatásánál, melyek elrej-

tőznek a szerelem leple mögé, érzi az elhagyott nő 

megaláztatasát. 

Laurence még nem érezte ezen sérelmet. Azon-

ban azon halalos félelemmel tartott attól, hogy érezni 

fogja, mely a járvány idején a legegészségesebb em-

bereket is áldozatul ragadja. 

A becsületérzet ezen szüksége által indíttatva, 

engedélyezte Laurence Melbois látogatásait, de fel-

tette magában, hogy ha ez tiszteletlenül viselkedik 

irányában, törni fog az egész társadalommal és in-

kább szolgálni fog vidéken, se nhogy hasonló kegyet-

lenségeket végig szenvedjen. 

Aggodalomteljes varakozassal hallgatódzott né-

hány napig a lépcsőn kongó léptekre. Minden ajtó-

nyílás szúrást okozott szivének, melyben a csalódas 

csak oly szerepet játszott, mint a könnyebülés érzete. 

Végre egy napon, három óra tájban, midőn a 

novemberi nap délutánjának homályos világossága 

még jobban elhomályosult a szürke, esőtői, vagy 

hótól terhes fellegek által, erélyes és férfias léptek 

hallatszottak a lépcsőkön. Pár perc múlva csenget-

tek Laurence ajtaján. 

— ő az! — mondá magában Laurence külö-

nös megindultsággal, majd az ajtót sietett felnyitni. 

Melbois ugy lépett be, mintha czak tegnap is 

itt lett volna, nem látszott meglepettnek a lakás 

szegénysége által, sem a nagy csomó doboz által, 

mely a fiatal nő körül hevert a közönségesnél na-

gyobb munkásság tanujaként. Leült a fa székre, 

mintha csak királyi trónusra nehezedett volna. 

A társalgás köztük sem nagyon élénk, sem 

nagyon szellemes nem volt; zavartnak érezték ma-

gukat, mindegyikök azon gondolatok által, melyeket 

a másiknál felfedezni véltek. Asszony létére, Laurence 

volt a bátrabb. 

— Valamit mondani akartam önnek, Melbois 

ur, — mondá, ügyesen forgatva ujjai közt egy mes-

terséges akác ágat, mely éledni látszott szeretetre-

méltó kezében; — a minap tudattam önnel, hogy 

nem törődöm egy cseppet sem azzal, hogy a világ 

mit gondol felőlünk; attól tartok, hogy e szerencsét-

len mondat önnek rólam egészen hamis fogalmat 

ád, s nem szeretném önt tévedésében meghagyni. 

Bizonyos az, hogy teljességgel nem bánom, hogyan 

vélekednek rólam szomszédjaim; de nem ugyanaz 

volna a helyzet, ha bármit követnék el. mi, ha nem 

is tudja a világ, saját szemeimben lealjasitna engem. 

Hangja könnyedén remegett és meg kellett pi-

hennie munkájával, melynek mozgása kimondhatat-

lanul idegessé tette őt. 

— Hibát követtem el, — folytatá tettetett nyu-

galommal, mely bizony nagyon távol állt tőle, — 

hiba volt, beismerem ; mentségem, mert volt ilyenem, 

az, hogy azt hittem, hogy szerelmem addig fog tar-

tani, mint életem. Nem ért volna véget, csak vélem, 

— mert biztosítom önt, uram, hogy nincs közönsé-

ges lelkem, — ha az, kit szerettem, szintén ugy 

akarta volua. Reméltem, vártam tőle házassági aján-

latot, mely az ő részéről csupán tartozásának lero-

vása lett volna. Ő jónak látta felültetni várakozá-

somat. Joga volt hozzá, mert én részemről vétettem 

társadalmunk nagy elve ellun : soha sem kölcsönözni, 

vagy adni valamit, bélyeges papiros és a közjegyző 

közbenjárása nélkül. En magam okoztam bajomat: 

ő jogával élt és én nem is vádolhatom Őt. 

— Nyomorult, mondá Melbois komoly hangon. 

— Nem halmozom őt el ily súlyos vádakkal, 

— folytatá Laurence szomorú mosolylyal, — de igy 

a minő, jobb szeretek én lenni, mint ő. Nos uram, 

a szerencsétlenség, a mely engem ért, egyre megta-

nított: ez az, hogy nem szabad önmagunkat meg-

csalnunk, midőn a nő kockára felteszi saját becsü-

letét. Nem is fogok egyébért élni, minthogy minden-

napi kenyeremet megszerezzem és egy szerető sem 

fogja lábát betenni hozzám, sem saját valóságos 

alakjában, sem a barátság csalfa álarca alatt. 

Fejét felemelte, mialatt e szavakat kiejté és fé-

nyes, éles, majdnem támadó tekintete az igazságot 

kereste Melbois lelkének mélyén. 

Ez zavarodás nélkül felelt: 

— ön derék, becsületes nő, és bátor lélek, 

Laurence asszony, tudtam ezt régóta, ma ön maga 

mondta el nékem. Örvendek, hogy meghallgathattam. 

Ne féljen, ha valaha szerelem támadna bennem ön 

iránt, tudnék a körülményekhez képest vagy vissza-

vonulni, hogy meg ne sértsem, vagy oly módon 

mondani meg önnek azt, hogy szeretem, mely nem 

lehet sértő önre nézve, tíízik-e bennem? 

Laurence, legyőzetve nyíltsága által, kezét a 

feléje nyújtott kézbe tette. 

— Áll tehát az alku? — folytatá, — véd- és 

dac-szövetség! 

Laurence csak könnyed legyintéssel és szomorú 

mosolylyal felelt. Csordultig telt szíve tul akart 

áradni, és ha egyedül van, nagy nehezen visszafoj-

tott könyüi patakzottak volna arcáról. 

— Nos, uj szövetségünk első zálogául újságot 

mondok önnek. Ön azt óhajtá, hogy hajdani barát-

ját jó hivatalban lássa? 

Laurence kérdő tekintetet vetett Melboisra. 

— Már van hivatala, sőt mondhatom, fényes 

is kezdő számára: a közmunka minisztériumban van 

négyezer frank fizetéssel és semmi dologgal . . . De 

nem én szereztem néki e helyet. 

(Folytatása következik.) 



4. oldal. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton -

Érvényes 1888. november 

Szentes—Szolnok. 

-Szentes között) 
l-töl. 

Szentes (vend.) 5 ó. 36 p. éjjel, 
Töke 6 ó. 13 p. éjjel, 
K.-SzL-Márton 6 ó. 58 p. d. e. 
P.-Homok 7 ó. 37 p. d. e. 
Tisza-Földvár 8 ó. 05 p. d. e. 
Martfű 8 ó. 23 p. d. e. 
Kengyel 9 ó. 04 p. d. e. 
Puszta-Tenyö 9 ó. 31 p. d. e. 
Szajol 10 ó. 01 p. d. e. 
Szolnok (vend) 10 ó. 30 p. d. e. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

ő. 15 
ó. 48 
ó. á3 
ó. 51 
ó. 03 
ó. 18 

P-
P-
P-
P-
P-
p- , 

ö. 14 p. d. u. 
ó. — p. d. u. 
ó. ¿0 p. d. u. 
ó. 4*> p. d. u. 
ó. "¿0 p. éjjel. 

d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 
d. u. 

Szolnok Szentes. 

Budapestről indul 

Szolnok (vend) 3. 
Szajol 
Puszta-Tenyö 
Kengyel 
Martfű 
Tisza-Földvár 
Homok 
K.-Szt.-Márton 
Töke 
Szentes (vend) 

o. 
4 ó. 
4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 
8 ó. 
8 ó. 

8 
éjjel, 11 
éjjel, H 
éjjel, 1-2 

26 p, 
07 p. 
31 p. 
59 p. 
30 p. 
02 p 
15 p. 
30 p. d. e. 
— p. d. e. 
34 p. d. e. 

éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 

ó. 40 p. d. e. 
ó. 20 p. d. e. 
ó. 50 p. d. e. 
ó. 17 p. d. u. 
ó. 35 p. d. u. 
ó. — p. d. u. 
ó. 22 p. d. u. 
ó. 41 p. d. u. 
ó. 52 p. d. u. 
ó. 28 p. d. u. 

2 ó. 54 p. d. u. 
3 ó. 25 p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Érvényes 1888. szept, 16-ától. 

Szeged—Csongrád. 

Szegedről indul 11 óra 9 perc de., 2 óra 18 perc du. 
Felegyházáról 12 óra 15 perc és 5 óra 41) perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 6 óra 12 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 11 perc du., 7 óra 03 p. este. 

Csongrád—Szeged. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de.; 3 óra 1 perc du. 
Félegyházáról 10 óra 29 perc de., 3 óra 30 perc du. 
Szegedre érkezik 1 óra 05 perc és 4 óra 59 perc du. 

Félegyházáról Budapest felé indul: 

Gyorsvonat 11 óra 50 perc de. Személyvonat 4 óra 18 perc du. 
Oiunibuszvonat 7 óra 18 perc délelőtt. 

Hirdetmény. 

»SZENTESI LAP« 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó b ö l d i 

r é v , valamint a t i s z a i r a k p a r t - d i j s z e -
dés i j o g 1889. évi január 1-től kezdve, 3 
év tartamára, és pedig: 

a böldi rév vámszeaési jog f. évi dec. 
3-án délután 3 órakor; 

a tiszai rakpart díjszedési jog f. évi dec. 
4-én délután 3 órakor a tanácsteremben tar-
tandó szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe fog adatni. 

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy kellő 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött időben és he-
lyen — hol a feltételek addig is megtekint-
hetők — jelenjenek meg 

Szentes, 1888 novemEer 24. 

N a g y Im re , 
tanácsnok. 

IST- 454. szám. 

Kiadó bolti helyiségek! 
A dr. Pollák és Reis-félc házban, a tyuk-

piacon, Szent-György naptól fogva k é t b o l t i 

h e l y i s é g van, nagy pincével együtt, kiadó. 

Hirdetmény. 

1—3 

Hirdetmény. 

A város által fenntartott u t c a i l á m -
p á k v i l á g í t á s i v á l l a l a t a 1889. január 
1 tői kezdve egy év tartamára f. évi decem-
b e r 6 - á n délután 3 órakor a tanácsterem-
ben tartandó szóbeli árlejtésen a legolcsóbbért 
vállalkozónak ki fog adatni. 

Felhivatnek vállalkozni kívánók, hogy 
kellő bánatpénzzsl ellátva, a kitűzött időben 
ben, a tanácsteremben — hol a feltételek ad-
dig is megtekinthetők — jelenjenek meg. 

Szentes, 1888. november 24. 

N a g y Im re , 
1—3 tanácsnok. 

Szentes város tulajdonásoz tartozó III ik 
t. 101. népsorszámu bogárközi ház eladása 
tárgyában f. évi november hó 26-án délelőtt 
10 órakor a tanácsteremben uj árverés fog 
tartatni, melyre venni szándékozók ezennel 
meghivatnak. 

Szentes, 1888. november ¿3. 

N a g y Im re , 
tanácsnok. 

Hirdetés. 
Van szerencsém Szentes város és vidéke 

n. é. közönségének becses tudomására hozni, 
miszerint Szentesen, K an á s z-Nagy Imre ur 
kispiarcon levő házában a mai kor igényei-
nek megfelelő 

gazdasági géplakatos-műhelyt 
nyitottam. 

Vállalkozom minden e szakmába vágó 
munkáknak gyors, pontos, ízléses és jutányos 
áron való elkészítésére. 

Továbbá különös figyelmébe ajánlom a 
n. é. közönségnek, hogy bármínémü l ő f e g y -
v e r e k j a v í t á s á r a is vállalkozom s azok 
nak jó és pontos elkészitéseért kezeskedem. 

Magamat a n. é. közönség becses párt-

fogásába ajánlva, maradok alázatos szolgája 

Kaná s z N a g y Sándor , 
okleveles gépész és géplakatos. 

Szentes város területen a legtöbb adót 
fizetők névsora a f. évi n o v e m b e r 2 6-án 
hétfőn d. u. 3 órakor a magtár épület ter-
mében fog nyilvánosan összeállitatni. Miről 
az érdekeltek azon kijelentéssel értesíttet-
nek, mikép a névsor egybeállításánál meg-
jelenni és jogaikra felügyelni szabadságok-
ban áll. 

A KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG. 

Gsúcs János 
II. tized 151. számú háza szabad kézből el-

adó, esetleg haszonbérbe kiadó; értekezhetni 

a tulajdonossal Szelevényen. 

m 

Hirdetések i 
a Szentesi Lap részére felvétetnek 

B u d a p e s t e n : 
Goldberger A. V. váci-utca 9. sz., 

Mezei Antal, Gizella-tér 1. szám, 

Lang Lipót, Dorottya-utca 6. sz., 

Eckstein Bernát, fürdő-utca 4. sz. 

B é c s b e n : 

M. Dukes, I., Schuler-strasse 8., 

és Haasenstein és Vogler hirdetési 

irodájában. 

• • 

Uzletmegnyitás. 
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint J u r e n á k E d é n é u r n ő h á z á -

b a n , B r ü l l F e r e n c n r ve ze t é se m e l l e t t újonnan berendezett 

nyitotttam. Bátor vagyok ez alkalommal d n s r a k t á r a m a t a t é l i i d é n y r e becses figyelmökbe ajánlani u. m. 

a legjobb faj loden-kelmék, flanell- és casán-posztók, valódi cosmanosi 
mosó barchettek és kalmükök, legfinomabb posztókendőkben, 

továbbá minden e szakmába vágó cikkekben, melyek n á l a m 2 0 s z á z a l é k k a l o l c s ó b b á r é r t k a p h a t ó k , 

m i n t b á r m e l y m á s üz le tben . 

Midőn a n. é. közönség becses pártfogását kérem, igérem, hogy igyekezetem mindenkor odairányul, hogy 

t. vevőim igényeinek és nagyrabecsült bizalmuknak mindenben megfelelhessek 

Magamat becses figyelmökbe ajánlva vagyok tisztelettel 

L E D E R E R T I V A D A R , 

N 

! RŐFÖS ÉS DIVATÁRU FIÓKÜZLETET z 
cs £ 
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Szentes, 1888. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtojan. 




