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Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 

Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed evre . . . 1 frt 25 kr. 

\ S z e r k e s z t ő s é g : 

illető kózlemé-

és aí (SőMetéM pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
i lap egy oldala 24 helyre Tan beosztra 
Egy neiy ara 90 kr. Bélyefdi) minden 

Beiktatástól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

aesebea is felvételnek. 

Bermeotetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

N j i l t t é r - b e n 

minden egyes tor köilése 30 kr 

Kéz i r a tok vissxa nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a e á r a a p , k • d d • • 1 « p é i t i k n r e g g e l 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 

Etófixetéeek elfogadtatnak helyben: 

Stark Náader kiayv- éa paplrkeraakedéaétea. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

A polgármester lemondása. 
Előre lehetett látni, hogy Sarkadi-Nagy 

Mihály polgármester lemondásának ismeretes 

indoklása, ha a közgyűlés elé kerül, a köz-

gyűlés részéről sem marad érdemleges meg 

jegyzés nélkül. 

Ugy is történt. Nagy és eléggé éles vi-

tára adott ez alkalmat a f. hó 22-én tartott 

városi közgyűlésben, melynek nagy többsége 

a polgármester lemondását nem vehette tudo-

másul a nélkül, hogy a lemondás indoklásá-

hoz commentárt ne fűzzön. 

A polgármester ugyanis lemondását az-

zal indokolja, hogy a városi képviselőtestület 

azon határozata, mely szerint Csongrádvárme-

gyének a vasutügyben Szentessel szem 

ben hozott törvényteleu végzésére városunk 

országos képviselője az országgyűlésen hivja 

fel a belügyminiszter figyelmét: törvénytelen 

s mint ilyent, ő nem hajthat végre, s ezért 

lemond az állásáról. A polgármester ezen 

lemondását Csongrád vármegye fegyelmi vá-

lasztmánya nagyon természetesnek és in-

dokoltnak tartja azon végzése szerint, mely-

lyel a polgármester lemondását elfogadja. 

Mi sem természetesebb ezen lemondás 

indoklása után, mint az, hogy az a képviselő-

testület, mely a kérdéses határozatot hozta, 

s mely feltétlen jogos és törvényes, mikor azt 

látja, hogy a polgármester lemondásával rá 

a törvénytelen cselekmény elkövetésének bé-

lyegét akarja sütni, ezt feltétlen visszautasítja, 

még akkor is, mikor különben kész a polgár-

mesternek a város érdekében szerzett hervad-

hatlan érdemeit jegyzőkönyvileg elismerni; 

de ugyanakkor saját reputátióiának elégtételt 

kiván szerezni a polgármester indokolatlan 

támadásával szemben. 

Kimondta ugyanis a közgyűlés, hogy a 

távozó polgármester lemondását tudomásul 

veszi, érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja; azon 
ban sajnálattal vesz tudomást a polgármester 
lemondásának indoklásáról; mert a lemondás 
okául felhozott közgyűlési végzés jogos és törvé-
nyes s igy a polgármester indoklását nem fo-
gadja el, s ezt jegyzőkönyvileg kivánja megörö-
kíteni. 

Enynyivel mindenesetre tartozott a kép-

viselő testület önmagának; mert ha szó 

nélkül veszi tudomásul a polgármester indo-

kolt lemondását, akkor ez annyit jelentett 

volna, hogy a közgyűlés maga is hozzájárul 

már most utólagosan azon nagyon is hely-

telen felfogáshoz, hogy a közgyűlés ismeretes 

határozata törvénytelen volt. 

Két körülményt azonban ezen lemondás 

tárgyalása alkalmából örömmel konstatálha-

tunk. Az egyik az, hogy a polgármester 

érdemeinek jegyzőkönyvbe iktatásához még 

azok is egyhangúlag hozzájárultak, kik a le-

mondás indoklása által joggal érezhették 

magokat megbántva, s a másik azon politikai 

szemérmetlenség, hogy a polgármester érde-

meit a legelevenebb színekkel a képviselő-

testület azon elemei festették, kik ugy a köz-

gyűlésben, mint bizonyos lapokban a legot-

rombább támadásokat intézték a polgármester 

ellen, ki — szerintök — mig hivatalában volt, 

egy tehetetlen, egész tisztikarával kiseprésre 

méltó ember volt, s most, mikor távozik, egy 

mintahivatalnok. 

S miért e szemérmetlen politikai játék? 

— Azért; mert a polgármester oly indoklás-

sal hagyta el állását, melyből a politikai ku-

fárság tőkét vél a maga számára csinálni. 

Ez az erkölcstelen fordulat és politikai 

színjáték nem is maradt a közgyűlésben meg 

jegyzés és hatás nélkül; mert a közgyűlés 

többsége ebből ítélhette meg, hogy mire volt 

jó az a polgármesteri indoklás, s annál inkább 

érezte kötelességét arra, hogy ezt megjegyzés 

nélkül ne hagyja, —.— 

Városi közgyűlésből. 
Sarkadi-Nagy Mihály polgármester lemondása 

folytán f. hó 22-én rendkívüli közgyűlés tartatott, 

melynek egyedüli fontos tárgya a polgármester lemon-

dása volt. 

A közgyűlés lefolyásáról a következőket Írhatjuk: 

Elnök Magyar József h. polgármester az ülést 

9 órakor megnyitván, sajnálatának kifejezése mellett 

konstatálja azon, már kőztudomásu tényt, mely 

szerint Sarkadi-Nagy Mihály polgármester állásáról 

lemondott. 

Ezután Sarkadi polgármesternek hivatali állá-

sáról szóló lemondása, valamint erre vonatkozólag 

a közig, bizottság és fegyelmi választmányi határo-

zatok olvastattak fel. 

A polgármester, mint már jeleztük, azzal indo-

kolja lemondását; mert a képviselő testület f. hó 

7-én tartott rendkívüli közgyűlésében a szentes-vásár-

helyi vasutügyben azt határozta, hogy az idevonat-

kozó sérelmes vármegyei határozatot interpellátíó 

tárgyává téteti az ország képviselő házában. A pol-

gármester lemondásának indoklása szerint ez a hatá-

rozat nemcsak a törvénynyel és eljárási szabályok-

kal ellenkezik; de ellenére van az ő meggyőződé-

sének is, s igy azt, mint törvénytelent (sic!) végre 

nem hajthatja. 

Sima Ferenc városi képviselő állt fel először 

és jelenté ki, mely szerint tartozik magának és a 

képviselő testületnek azzal, hogy a polgármester 

lemondó nyilatkozatában foglalt indoklással szem-

ben szavát annyival inkább felemelje; mert ő tette 

azon indítványt, s ennek alapján hozta a városi 

képviselő testület azon határozatát, melyet a polgár-

mester lemondásának indokául hoz fel, s melyet 

a fegyelmi választmány olyannak tekint, hogy 

természetes és indokoltnak tekinthető a polgár-

mester lemondása. A polgármester lemondásának 

indoklása röviden összevonna az, hogy a képviselő 

testület a törvénytelenség terére lépett elhatározásá-

val. Éz oly indoklás, melyet a polgármester min-

den érdemeinek teljes elismerése mellett, tévedés-

nél és botlásnál egyébbnek nem tekinthet ; mert 

a képviselő testület határozata minden tekintetben 

jogos és törvényes, s igy erre nincs joga senkinek, 

még a polgármesternek sem a törvénytelenség bélye-

gét sütni; amennyiben azonban ez megtörtént s a 

polgármester indoklása Írásban fekszik a közgyűlés 

asztalán, a közgyűlés a polgármester lemondását 

nem veheti egyszerűen tudomásul, mert ha ezt tudo-

másul venné a közgyűlés minden megjegyzés nél-

kül, ez annyit jelentene, hogy utólagosan a képvi-

selő testület maga is hozzá járult a polgármester 

azon indoklásához, hogy tett intézkedése törvény-

telen volt. Ezt azonban a közgyűlés el nem ismer-

heti. Szóló ugyan nem kivánja visszautasítani a pol-

gármester indoklását; de amennyiben határozatának 

törvényessége senki által kétségbe nem vonható, 

tartozik a képviselő testület önmagának azzai, hogy 

amikor a polgármester lemondását tudomásul veszi, 

jegyzőkönyvi kifejezést ad annak, hogy a polgár-

mester lemondásának indoklását nem teszi magáévá, 

ezt tudomásul nem veszi s határozatát feltétlen 

jogos és törvényesnek tekinteni, s ezért minden 

tekintetben és mindenkivel szemben helyt áll, egye-

bekben azonban a múltra nézve a polgármester 

érdemeinek elismerését jegyzőkönyvbe kivánja iktat-

tatni. 

Ezután Fekete Márton képviselő állt fel s hosszú, 

különben szép beszédben azon véleményének adott 

kifejezést, hogy a polgármester lemondásának előtte 

! szóló észrevételeivel való tudomásul vétele nem 

volna egyébb, mint egyet rúgni a város azon köz-

tisztviselőjén, kinek szolgalatához annyi érdem fűző-

dik. S miután ő ennek még a legkisebb szinezetét 

is kerülni óhajtja, annálfogva feltétlenül elejteni 

kivanja előtte szóló indítványát. Szóló ugyan termé-

szetesnek tartja, hogy azok, akik a kérdéses hatá-

rozat meghozatalában részt vettek, sérelmesnek 

találják a polgármester indoklását, azonban a pol-

gármesternek joga van lemondását ugy indokolni, 

amint ő akarja. Ha a polgármester jónak találta azzal 

indokolni elhatározását, amiket felsorolt, ő ehhez 

hozzájárul, miért is indítványozza, hogy a közgyűlés 

vegye egyszerűen tudomásul a polgármester lemon-

dását, s fejezze ki távozása felett sajnálatát és érde-

mei feletti elismerését iktassa jegyzőkönyvbe. 

Sima Ferenc szólalt fel újból s kijelenté, hogy 

azt a felfogást, mintha az ő indítványa egy rugas 

volna a távozó polgármesteren, feltétlenül vissza-

utasítja; mert ha a polgármesternek, amint igaz, 

kétségtelenül joga van lemondását ugy indokolni, 

amint akarja, a városi képviselő testületnek egy mil-

lió polgármesterrel szemben is nemcsak joga; de 

jól megfontolt, törvényesség szempontjából nem 

kifogásolható határozata mellett becsületbeli köteles-

sége helyt állani. Szóló minden otromba támadá-

sokkal szemben támogatója volt a polgármesternek 

hét éven át; mert szolgálatát a város érdekéből 

becsületesnek tartotta, s érdemeit ma is örökre elé-

vülhetlennek tekinti; de mikor a polgármester 

múltjához szívesen füz minden glórifikatiót, a le-

mondás indoklásával szemben, a városi képviselő 

testületre nézve más helyzet nincs, mint az, hogy 

azt érdeméhez illő kommentárral kisérje; mert ha 

ezt a képviselő testület nem tenné, akkor megfeled-

kezne az önmaga iránti tiszteletről és saját határo-

zata prestigéjének köteles megvédéséről. 

Hozászóltak még a tárgyhoz dr. Ecseri Lajos, 
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Uivardy Sándor, Kátai-Pál János Sima Ferenc 

indítványának szellemében, — Biró Ferenc és Kristó-

Nagy István pedig Fekete Márton indítványa mellett. 

Ezután az indítvány felett Soós Pál névszerinti 

szavazást kért, mely a h. polgármester által elren-

deltetvén, Sima Ferenc indítványa Fekete Mártoné-

val szemben 59 szavazattal 32 ellen a közgyűlés 

által elfogadtatott. 

A polgármesteri teendők vitelével Magyar József 

h. polgármester bízatott meg s egyben felkéretni 

határoztatott a vármegye alispánja, hogy a polgár-

mesteri állás betöltése iránt minél előbb hirdessen 

pályázatot. 

Ezután Gsongrádmegye közig, bizottsága fegyel-

mi választmányának dr. Filó Tihamér városi főjegy-

zőre hivatalvesztést kimondó határozatának jóváha-

gyása tárgyában kelt belügyministeri rendelet olvas-

tatott fel. — A közgyűlés Sima Ferenc inditványara 

egyhangúlag iktata jegyzőkönyvbe a volt főjegyzőnek 

rövid hivataloskodasa alatt tapasztalt munkásságát 

és kiváló tehetségét s sajnálatát fejezé ki a felett, 

hogy őt ily rövid idő alatt el kellett veszítenie. 

Még egy pár jelentés meghallgatása és tudo-

másul vétele után, a közgyűlés 3I* 12 órakor véget ért. 

Ismét munkás-zavargás. 

A Békésvármegyében lezajlott munkás-
zavai gás, most Csauádmegyében ujult fel és a 
békésieknél sokkal szomorúbban végződött. 

A zendülés vasárnap, B a t t o n y á n 
történt, melyről a következőket írhatjuk : 

A zendülés reggelén a városban még 
semmi jel sem gyanittatta a készülő esemé-
nyeket. Reggel 9 órakor látszólag békés cso-
portok képződtek a város főutcáján levő vá-
rosház előtt. Egynegyed 10 órakor, mikor a 
hatósági hirdetéseket olvasták fel a városháza 
előtt, Pakulár Demeter, rovott előéletű nap 
számos, izgatni kezdett a csoportok közt, s 
aláírást gyűjtött egy kérvényre, melyen a 
mezei munkások munkabéremelést, a robot 
elengedését és az aratásból tizedrészt kívánnak. 
Az izgatót Lung Áron városi biztos megin-
tette. Ebből heves szóváltás keletkezett, mely-
nek végén Pakulárt letartóztatták. — A város-
ház udvarán a rendőrbiztos felpofozta és 
börtönbe vetette. Ekkor jelent meg Hervay 
főszolgabíró a felizgatott tömeg közt, mely 
hangosan követelte, hogy Pakulárt adja ki s 
hirdesse ki a népnek az eltitkolt törvényt, 
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mely a robot eltörlését s a munkbér feleme-
lését kimondja. 

A szolgabíró csitította a zajongókat, s 
ígérte, hogy a munkások kívánsága meg lesz 
hallgatva. A tömeg magatartása miatt a hely-
zet mind komolyabbá lett. A csendőrök eláll-
ták a folyosót s ugy az alispánnak, mint 
katonaságért Szegedre táviratoztak. 

Eközben a nép ellepte a városházát. 
Dühös kiáltások hangzottak: Agyon kell ütni 
a szolgabírót! Fel kell akasztani az uri be-
tyárokat!« Egy ember léccel egy csendőrt 
szemen ütött. 

Ekkor hat csendőr állt a folyosón, akik 
még mindig békítően szóltak a néphez. De 
a tömeg kövekkel, lécekkel nyomult előre. 

Az a munkás, aki a csendőrt főbe vágta, 
dulakodni kezdett s dühösen kiáltotta: „Nem 
félek tőled, katona voltam!" E támadás után 
két csendőr elsütötte fegyverét. Az előlálló 
katonaviselt Németh szíven találva, halva ro-
gyott össze. 

Ekkor óriási zsivaj támadt. Németh ösz-
szerogyását a hátulállók nem látták s azt hit-
ték, hogy a csendőrök vaktöltéssel lőttek. 
„Üssétek a zsandárokat !a ordított a tömeg. 
Ezután még 4 - 5 lövés történt. A nép kitó-
dult az utcára. 

A helyszínén azonnal halva maradt még 
Csuber István napszámos is. Géja Andrásnak 
a szemén ment be a golyó s a nyakán jött 
ki. Lefektették a városházán, hol délután 
meghalt. Hideg Mihály, ki a lágyékába ka-
pott golyót, kivánszorgott a piacra s állító-
lag ott halt meg. Heten nehéz sebet kaptak. 
Könnyebb sebet pedig nagyon sokan. 

A tömeg számát szaporította a templom-
ból kijövő nép, mely azonban déltájt elvo-
nult a városháza elől. Kisebb csoportok fe-
nyegetően álltak őrt a téren. Elöljáróság 
egész estig ostromzár alatt volt. Délután 3—4 
óra közt ismét nagy tömeg verődött össze. 
Pakulár Demeter, Nagy György és Tritun 
Száva főkolomposok izgatták a népet. De 
leginkább egy Károly Vera nevü fiatal me-
nyecske tüzelte a tömeget: „Nem szégyenli-
tek magatokat, hogy az urak kutyái vagytok? 
Üssétek, darabokra tépjétek őket!* Fél négy-
kor a tömeg megrohanta a városházát. Kő-
zápor hullott, a kaput döngették, be is dön-
tötték, de bemenni nem mertek. 

75. szám. 

Katonai s csendőrségi segélyért ismételt 
táviratok mentek Aradra és Szegedre. A bel-
ügyminisztert is értesítették. 

A városház ostroma alatt a nép egy 
része azt kiabálta: „Békét hagyunk és nem 
bántuuk benneteket, ha kiadjátok azt a tör 
vényt, mely a robotot eltörli.* A többiek 
közbe kiáltottak: „Nyúzzátok meg az urakat!* 

A tömeg este felé oszlott csak szét, de a 
visszamaradtak még mindig fenyegették a 
városházát, emlegetve, hogy felpörkölik az 
éjjel. 

Este 7 órakor két század katonaság 9 
tiszttel jött külön vonaton Szegedről s 25 
csendőr Nagylakról és Szegedről. Velük jött 
a csendőrhadbiró és Schmidt, szegedi kir. 
ügyész. A népnek a katonaság imponált, úgy-
annyira, hogy este csönd volt. 

A zavargásban az idevaló magyar pa-
rasztság vett részt. A román és rác lakos-
ság pünkösdöt ünnepelt s nem keveredett 
a lázadásba, melyet tervszerűen készítet-
tek elő. 

* 

A battonyai zendülésről Tyll László 

csendőrfőhadnagy, aki az itteni legénység felett 

szemlét tartandó, Szentesen időzött, tegnap 

délelőtt táviratilag értesittetvén, azonnal Batto-

nyára utazott. 

Helyi és megyei hirek. 
— A szentesi 48-as n é p k ö r választmá-

nya f. hó 21-én délután 3 órakor tartotta a legkö-

zelebbi tisztújító közgyűlés óta első választmányi 

ülését, mely ülésből feljegyzésre méltónak tartjuk 

azt, hogy az elnök konstatalta, mely szerint a szen-

tesi 48-as népkör tisztikara és választmánya, mely 

együtt véve 27 tagot számlál, kivétel nélkül városi 

és a legnagyobb részben vármegyei képiselőkből áll. 

— A g ö r . k e l . g ö r ö g egyháznál Davi-

dovics Islvan elhalálozása folytan megüresedett lel-

készí állomás f. évi julius 1-én fog betöltetni. Az 

állásra eddigelé összesen 4 pályázó jelentkezett, 

biztos megválasztatása azonban csak Pandovits Döme 

szőllős-csigerelli lelkésznek van. 

— B i z o t t s á g i ü l é s . A gimn. bizottság ma, 

kedden délután 4 órakor a gimn. épület könyvtári 

helyiségében ülést tart. Az ülés tárgya a 10-ik 

tanári állomás betöltése iránti intézkedés lesz. 

— K e t t ő s k i t ü n t e t é s . Farkas Béla mér-
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Az ü g y v é d t á rcá j a . 
— Regény két kötetben. — 65 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Különös, -- felelt a törpe, — s csak ugy 

érthető meg, hogy nem akarta vele a ház békéjét 

megzavarni. Tudhatta ugyanis, hogy ön is rosz lábon 

all a tiatal úrral, s hogy panasza csak ingerelhetné 

önt a hálátlan iránt. Oh, asszonyom, én, egyedül 

csak en tudom azt, hogy mit és mennyit szenve-

dett boldogult barátom. 

Brigitta elgondolkozva bámult maga elé s nem 

vette észre, hogy Verhagen szemei mily fürkészőleg 

nyugodtak rajta. 

— Egynémely dolgot én is tudok, — válaszolt 

nemi szünet után, de minek most már erről beszélni? 

— S aztán meg az öreg ur oly hirtelen és 

varatlanul halt meg . . . 

Brigitta akaratlanul is összerezzent e szavak 

hallatára. 

— Hallgasson, szerencsétlen, — mondá, — 

Reinhard dühös és boszuálló, s ha nem lenne képes 

állitásanak bebizonyítására . . . 

— Ugy rágalmazás miatt indítana ellenem 

keresetet, nemde? — Oh, ha volnának bizonyítékaim, 

minden további gondolkozás nélkül megtenném azt, 

amit a kötelesség sugall. Avagy ön másként gondol-

kozik? — kérdé a törpe vállat vonva. 

— Nem. 

— Nincs is rá oka, — folytatá a törpe. — 

mert amint tudom, az ön napjai már szintén meg 

vannak számlálva e házban. 

— Miből következteti ezt? 

— Kétkedik talán? 

— Nem, csupán azt szeretném tudni, ha vajon 

maga Reinhard ur mondta ezt önnek? 

— Nem, ennyire esztelennek hogy képzelheti őt? 

— válaszolt a törpe fejcsóválva, — avagy az utóbbi 

időben nem vett ön észre semmi változást? 

— Oh igen, azonban ebből ön semmi követ-

kezést sem vonhat le. 

— No no ! Előttem csupán az öreg ur hírtelen 

! halála megfoghatatlan. Gumbinner Werner, amint 

én tudom, mindenben mértékletes volt s szélhüdésre 

semmi hajlama sem látszott lenni. E mellett jól 

konstruált testalkattal bírt s könnyen élhetett volna 

még akár husz évig is. 

— Hatvannyolc évet élt, — mondá Brigitta 

távozásra nógatva Verhagent, — soha sem volt 

beteg, csupán az utóbbi időben volt rajta némi 

változás észlelhető, azért előttem is különös, hogy 

gutaütés érhette. Makacs álmatlansága ellen oly szert 

használt, melyről tiltva van beszélnem. 

— A morfiumot gondolja? Előttem soha sem 

tagadá, hogy naponkint használja, miért ne beszél-

hetnénk hát róla? 

— Mert Reinhard ur ugy kívánja. 

— Ugy?! S mely okból parancsoltjiallgatást? 

— kérdé a törpe fürkésző pillantással mérve végig 

az asszonyt tetőtől talpig. 

— Attól fél, hogy ha az emberek megtudják, 

öngyilkossággal vádolhatnák. 

— Különös, nagyon különös! — mormogá a 

törpe megütközést színlelve s kalapja után nyúlva, 

— ezen dolgokról szeretnék biztos helyen, négy szem 

közt beszélni önnel. 

— Hasztalan lenne, — felelt Brigitta fejét csó-

válva, — a halottat ugy sem lehet többé feltámasz-

tani. 

— Ez igaz, asszonyom; de én más okból is 

beszélek. Azt szeretném ugyanis tudni, hogy mcg-

elégednék-e azzal, ha hü szolgálataiért egyszerűen 

kiutasítanák e házból; mert a háladatosság e ház-

ban ismeretlen vendég. — Nagy örömömre szolgálna, 

ha egyszer ellátogatna hozzám, ott aztán szabadon 

és nyugodtan megbeszelhetnénk az egész dolgot, 

•— mondá a törpe s pár perc múlva elégedett 

mosolylyal hagyá el a házat. 

— Azt hiszem nyomon vagyok, — mondá út-

közben önmagához, — itt kellett valaminek történni. 

Brigitta bizonyára tud valamit, azonban vagy nem 

mer, vagy nem akar akar beszélni. — Sebaj, csak 

egyszer hozzám jöjjön, nem szabadul meg ad-

dig, mig mindent ki nem vallott. 

Ezután gyors léptekkel haza felé vette útját. 

Mikor hazaért, Meerthal Jenő báróval találkozott, ki 

ép azon pillanatban lépett ki a boltból, mikor ő 

hazaért. 
(Folytatása következik.) 
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nököt, Farkas Gedeon nyugalmazott kir. jbiró fiát, 

kinek nevét a tiszai munkálatokból is előnyösen 

ismerjük, mint a csongrádi kőburkolat és mindszenti 

Kurcazsilip építőjét, — ritka kitüntetés érte: Hajdú-

Nánás városa s a dömsöd-pataji Dunaszabályozó tár-

társulat egyidejűleg választá meg főmérnökévé. Mint 

értesülünk, Farkas az utóbbi állást tartotta meg. 

— A z a r a t á s és a z a d ó . A szokásos évi adó 

nyuzási szünet immár el van rendelve. A pénzügy-

miniszter utasításából, az aratási munkákra való te-

kintettel, a jövő hó 1-től kezdve két hónapig, Szen-

tesen is be lesznek szüntetve az adóvégrehajtások. 

Az adóvégrehajtók, az adóügyi tanácsnok rendele-

téből, a jövő hónapra már egy árverést sem tűznek 

ki. Bizony egészségére is válik a sokféle adó miatt 

folyton zaklatott polgárságnak ez a kis pihenő. 

— A g i m n . g y a k o r l ó k ö r zárógyülése 

f. hó 21-én délután 3 órakor nagy közönség jelen-

létében tartatott az intézet dísztermében. A meg-

nyitó beszédet Kardos Albert tanár mondotta, az-

után Molec Béla VII. o. tanuló számolt be a kór 

mult évi működéséről. A komoly és vig szavalatok, 

valamint a zárógyülés tárgysorába felvett többi szá-

mok meghallgatása után, a jutalmak osztattak ki. 

A záróbeszédet Zolnay Károly igazgató tanár tar-

totta. 

— F i l l o k s z e r a s z ő l ő i n k b e n . Megdöb-

benéssel vesszük a hirt, mely szerint Derzsi-Kovács 

Ferenc gimn. tanár, mint a fillokszera bizottság szak-

értője, a nagyhegyi szőlőkben, és pedig Körtvélyesi 

Sándor, Sarkadi-Nagy Zsigmond és Ruzs-Molnar 

Sándor szőlőjében a fillokszera jelenlétét konstatálta. 

Az állítólag meglepett területek fekete föld, kevés 

homokvegyülettel. A szintén állítólag fillokszeras 

szőlőtöveknek megvizsgálása a mai napon fog meg-

ejtetni a gimnázium természettani kisérleti termében. 

— A z a g y a g i p a r k i á l l i t á s é rdekében . 

A budapesti kereskedelmi minisztérium igazgatósága 

az agyag-, cement, aszfalt és kőipan kiállításra vonat-

kozó ismertetés I. füzetét megküldte városunk ható-

ságának és ez alkalomból az alábbiakra hivat föl 

a figyelmet: A kiállítás a közönség és a szakértők 

egyhangú nyilatkozata szerint teljesen sikerültnek 

mondható s az eddig rendezett ilyen szakkiállításo-

kat minden tekintetben fölülmúlja. Ez okból a 

kereskedelemügyi minister elhatározta, hogy az eredeti 

tervtől eltérőleg a kiállítás junius 30-án bezáratik 

ugyan, de augusztus 15-én ismét megnyittatik és 6 

hétig újból nyitva fog állani. A kiállításon különös 

tetszésnek és keresetnek örvendtek a népies fazekas 

munkák, a melyeknek túlnyomó nagy része már 

eladatott, ugy, hogy azok pótlásáról sürgősen gon-

doskodni kell. Azon anyagi haszon mellett, amely 

ezáltal az egyes fazekasoknak nyujtatik, leginkább 

figyelmet érdemel az a körülmény, hogy készítmé-

nyeik a fővárosi közönség és kereskedők előtt isme-

retesekké válnak és további üzleti összeköttetésre 

alkalmat fognak szolgáltatni. Ez okból a kereskedelmi 

miniszter igazgatósaga sürgősen felkéri hatóságunkat, 

hogy erre az itteni fazekasokat figyelmeztesse s hivja 

föl őket, hogy különböző készítményeikből (közönséges 

használati cikkek: kancsókból, bögrékből, tálakból, 

korsókból stb.) minél nagyobb mintagyüjteményt 

küldjenek föl. A muzeum — mint már eddig is 

tette — maga is vásárolni fog azokból és a vételárt 

az illetőknek azonnal kifizeti. A muzeum igazgató-

sága az illető iparosok részére 10 vasúti igazolványt 

is küldött s fölkérte hatóságunkat, hogy a fazeka-

kasokat hivja föl, hogy a beküldendő tárgyak mind-

egyikére az árakat jegyezzék föl és a láda tetejének 

belsejére a tárgyak jegyzékét, valamint saját nevü-

ket és cimüket irják föl. 

— A d ó k i v e t é s . Az 1891. évi uj adózók 

adójának tárgyalása a tul a kurcai volt iskolai épü-

letben f. évi junius 26., 27., 30. és julius 1-ső nap-

jain, mindenkor délután fél 3 órakor kezdődőleg — 

fog megtartatni, és pedig a lajstromban 1-től 50. 

számig felvett adózók adójának tárgyalása junius 

26-án, az 51—100-ig felvetteké junius 27-én, a 

101 — 150. számig felvetteké junius 30-án és a 151. 

számtól végig felvetteké julius 1-én. A nyilvános 

számadásra kötelezett vallalatok és egyletek adójá-

nak tárgyalása julius 2-án lesz. Az idézések az adó-

zók részére a mai napon fognak kibocsáttatni. 

SZENTESI LAP. 

— E l u t a s í t o t t fe lebbezés . Velber Ede 
kávéházi iparengedély kiadása iránt beadott feleb-
bezését a varmegye alispánja, mint másodfokú ipar-
hatóság, elutasította s a tanács idevonatkozó hatá-
rozatát indokainál fogva helybenhagyta. 

— Sötét bűn. Sötét bűnről tétetett f. hó 22-én reggel je-

lentés a rendőrségnél. A jelentés szerint a felsöpárti kubik-

gödrök egyikében egy 5—6 hónapos leánygyermek nagy fokú 

feloszlásnak indult holttestét fedezték fel a sáskairtással fog 

lalatoskodók. S a hir valónak bizonyult. A megejtett orvos-

rendőri vizsgálat szerint a holttesten külerőszak nyoma nem 

észleltetett, a magzat a viselősség 5—6-ik havában, éreUen és 

életre Képtelen állapotban született, s mintegy 4—5 napig lehetett a 

gödörben, A bűnös anya kinyomozása iránt a rendőrség a 

legmesszebb menő intézkedéseket foganatosította s remélhető-

leg pár nap alatt kézre fog kerülni e sötét bün elkövetője. 

— Ö n g y i l k o s s á g . Gsányi József, 48 éves 

szőlőmunkás f. hó 22-én délután fél 1 órakor a 

nagyhegyi 455. számú kunyhó pitvaranak padlás 

feljáróján egy vasvillát téve keresztül, azon egy 

istráng segítségével felakaszotta magát, s mire észre-

vették, már halva volt. Tettének oka ismeretlen. Két 

nap óta beteg volt s valószínűleg lázas állapotában 

követte el tettét. Az öngyilkost feleségén kívül két 

leánya gyászolja. 

— Ló tenyész t é s i j u t a l o m d í j osztás. A 

vármegye közönsége részéről rendezett lótenyésztési 

jutalomdijosztás a gazda közönség élénk érdekiődése 

mellett tartatott meg f. hó 21-én Csongrádon, ameny-

nyiben a dijosztásra nem kevesebb, mint 55 db. 

anyakanca és szopos csikó és 24 db. 3 éves kanca 

csikó vezettetett elő. A vármegyei lótenyész bizott-

ság Halus József elnöklete alatt a következők ré-

szére ítélte oda a dijakat: Sikerült szopos csikóval 

elővezetett anyakancáért az első dijat: 30 frt, nyerte 

Fejes János hódmezővásárhelyi lakos ; a másodikat: 

25 frt, Sarkadi-Nagy János Szentes; a harmadikat: 

25 frt, Tari László Csongrád; a negyedik dijat: 

15 frt, Kasza István H.-M.-Vásárhely ; az ötödiket : 

10 frt, Biró Lukács Szentes; a hatodikat: 10 frt, 

Nyikos László hódmezővásárhelyi lakos. — A 3 

éves kanca csikók részére engedélyezett dijakat a 

következő tulajdonosok által kiállított saját nevelésű 

csikók nyerték: a 25 frtos első dijat Hódi József 

hódmezővásárhelyi, a 20 frtos második dijat Nyikos 

László hódmezővásárhelyi, a harmadik 10 frtos 

dijat Bálint János szentesi, a negyedik 10 frtos dijat 

Forgó József csongrádi és az ötödik 5 frtos dijat 

báró Maasburg Sándor fábiáni lakos nyerte. — A 

díjazáson a kincstár képviseletében Percei Dénes 

főhadnagy vett részt. 

— A kereskedő i f j a k egyesü le te szer-

dán, f. hó 24-én este fél 9 órakor fog a tisztikar 

jnlenlétében ünnepélyesen megnyittatni, melyre ugy 

az egyesület tagjai, mint általában az érdeklő-

dők figyelmét e helyen is felhívjuk. 

— K ö d . Gazdáink rémére, ma éjjel — éjfél 

utáni egy órakor — sürü, athatlan köd borult váro-

sunk és határunk egy részére. Szerencsére a köd 

rövid ideig tartott s két órára mar teljesen eloszlott. 

— Figyelembe. A városi tanács közelebb tartott ülésé-

ben Burián Lajos ügyész indítványára mindazon tulajdonosokat, 

akik a közelebb megejtett lóosztályozás alkalmával lovaikat 

elő nem vezették, az 1873. évi XX. t. c. 9 g-a értelmében s 

a törvényhatósági szegény alap javára, minden egyes ló után 

I 10 frt pénzbüntetésben marasztalja. A határozat végrehajtásá 

val Tóth Ká lmán adóügyi tanácsnok bízatott meg. 

Hirek a szomszédból. 
— A szeged i fa-(butor) iparkiállitás meg-

nyitásának napja julius 5-én d. e. fél 9 órára, a 
bezárás pedig augusztus 15-ére van kitűzve véglegesen. 
A kiállítókat figyelmezteti a bizottság, hogy a tárgyak 
julius 1-től 4-ig szállitandók be és augusztus 16-tól 
20-ig szállitandók el. A szakrajzokra szóló pályázat 
julius hó 4-én déli 12 órakor jár le. 

Csarnok. 

Budapestről Párisba. 
— Rendes levelezőnktől. — 

Budapest, 1891. junius 17. 

(Budapest—Bécs—Drezda—München—Berlin-

Hamburg—London—Páris.) 

Minden országnak, minden fővárosnak meg 

van a maga speciálitása, a maga remeke, vagy nagy-

szerűsége. Igy gondolom én, ezt tapasztaltam euró-

_ _ 3. oldal. 

pai körutamban. A t. olvasó közönségnek e végbő^ 

egy rövid szavakban, de érdekes statisztikát irok 

meg, amelyből látni és tudni fogja, hogy mi min-

dent kell egy hírlapírónak tapasztalnia, átélnie, hogy 

azokról élethűen referálhasson. Ezúttal a fenti fővá-

rosokról emlékszem meg és ugy hiszem, ez jobban 

is fogja a t. olvasó közönséget érdekelni, mintha 

pld. azt irom meg: hogy Lyon közelében egy fran-

cia munkásnak három éves kis leánya korcsolyázás 

közben a jobb lábát törte . . . 

Európai körutamat vasúton és hajón tettem 

meg. Kezdem tehát a vasutaknál. Nincs Európában 

oly vasúti hálózat, a mely biztonság tekintetében az 

osztrák-magyar államvasutakéval versenyezhetne; 

nincs oly vasúti igazgatósag, mely a mérsékelt és 

ingyen jegyek tekintetében oly humanitást gyako-

rolna, mint ép a mienk. A legtisztább és legkényel-

mesebb vonatokat Bajorországban találjuk. Legron-

dábbak Poroszországban; leggyorsabban Angolor-

szágban halad a vonat és legrosszabbul Franciaor-

szágban lesznek a vonatok fűtve. Legbarátságosabb 

bánásmódban részesül az utazó közönség Magyar-

országban; középarányban Szászországban; hidegen 

Angolországban, rosz és durva bánásmódban Po-

roszországban. Legdrágább az utazás Bajorországban, 

legolcsóbb Porosz- és Magyarországban. Legnagyob-

bak a vaggonok Angolorszagban, legkisebbek Bajor-

országban. — Leghosszabbak az állomások Német-

országban, legrövidebbek Ausztriában. Legjobb fize-

tésben részesülnek a vasutaknal az angol, német és 

francia, legrosszabb fizetést az osztrák-magyarok 

kapjak. Legtöbb közlekedést biztosit a forgalomnak 

a lakosság arányához képest az angol és német; 

legkevesebbet a bajor és osztrák. 

* 

A hajóközlekedés legszebb és legérdekesebb 

Ausztria—Magyarországban. Nincs Európában oly 

útirány, meiy csak a becs—zimonyiéval is verse-

uyezhetne. Nem akarom ez által azt állítani, hogy 

ezen útirány talán a leghosszabb; mert vannak kül-

földön sokkal hosszabbak is, de egy államban sincs 

egy ily, városok és falvak által környezett útirány, 

mint a fenteralitett. Kétségenkivül, a tisztaság és 

kényelem tekintetében a cs. kir. dunagőzhajózási 

társaságunké a legelső. Legalkalmasabb a hajózás 

Angol- és Franciaország között; legrosszabb Bajor-

országban ; legolcsóbb Angol- és legdrágább Német-

országban. Legtöbb humanitást a mi gőzhajótársa-

ságunk szolgáltat. 
* 

Párisnak legszebb a „Champs-Elyséeje,« az 

„Arc de Trimphja,1' a „Louvreje," a „Tulleriai" és 

a nagy „Opera Comique"-je. Legszebb boulevardja 

az „Italien" és legnépesebb a „Boulevard Sebasto-

pol.14 Leghíresebb tere a „Concordia," ahol egyúttal 

a legnagyobb és legszebb szökő kutai is vannak. 

Legremekebb szobra a Place Republic téren levő és 

a köztársaságot ábrázoló „Szabadság istennője." A 

„Pantheon'-jához hasonlót szintén egy állam sem 

képes felmutatni. Legszebb a világon a „Bois de 

Bologne'4 erdei sétája, melyben állandóan 3 magyar 

cigányzenekar játszik. Párisnak van egyúttal a leg-

több 5—6 és 7 emeletes épülete. 

* 

Londonnak legszebb a „St Paulus« temploma, 

a „királytőzsde,* az „országház- és legérdekesebb 

a „Tower"-je, melyhez egyúttal hatszáz éves törté-

nelmi események fűződnek. Századokon át ezen vár-

ban laktak és uralkodtak a „korbács emberei," 

(„gentlemen of the whip") kiknek teljhatalmuk volt 

oda hurcoltatni bárkit is, hogy a kegyetlenség és 

szivtelenség fegyverével azokat kiirtsák. 1656 —1701-ig 

nem kevesebb, mint 345 személy végeztetett ki csupa 

kedvtelésből, kőztük 2 herceg, 8 tábornok, 1 miniszter, 

4 hercegnő, 16 gróf és grófnő, 112 nemes stb. Voltak 

esetek, amidőn 200 méternyi mélységben ősszelán-

colva, egyeseket 7—8 evig kínoztak s tartottak fogva. 

Óriási magasságban ékeskedik a ma már ujjáátala-

kitott „Tower,* mely London központjáról is látható, 

a Themse jobb partján áll és 4'h órai távolságban 

van a királynő palotájától. Jelenleg nyugalmazott 

polgári és katonai méltóságok csendes otthona. 

(Vége kőv.) 
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Közgadaság. 
— G y a p j u ü z l e t . Budapest, junius 20. Az 

elmúlt napokban megtartott német vásárokról beér-
kezett jelentések igen eltérők azok vásárainkra befo-
lyást nem gyakoroltak. A lefolyt héten vételkedv 
hiányában csak kb. 500 ram. különféle minőségű 
gyapjú keltel a következő árakon: közép, elsőnyirásu 
65—73, pesti talaj 55-58, zsirosgyapju 24—32, 
nyári raosásu közép 110—115. jobb 120 — 130, 
német timár 46—48, cigaja 44-47 frton 56 kgkint. 

— S e r t é s ü s l e t . Budapest, junius 20. Az 
üzlet lanyha volt, árak csökkentek. Heti átlagárak: 
magyar válogatott 260—360 kilós ára 44 44'la kr, 
180—260 kilós 45—45'Ij kr, öreg 300 kilónál nehe-
zebb 41— 42\* kr, vidéki serté» 41 — 47 kr., szerbiai 
45—46^4 kr, tiszta kilónkínt; paronkint 45 klg. élet-
sulylevonással és 4°lo engedmenynyel. — Eleségárak: 
tengeri 6.25 frt, árpa 6.90 frt, Kőbányán átvéve. 

— V e t é s e k á l l á s a . A kedvezőtlen hűvösre 
változott időjárás káros nyomai észlelhetők nemcsak 
az országban, de a kontinensen is. A vetések nem-
hogy javulnának, de mintegy megakadtak fejlődésükben, 
sőt néhol hanyatlásról ís lehet szó, mert a zivataros, 
esős idő és szélvihar megdöntötte s mindinkább 
lehet attól tartani, hogy a gabna nagy ellensége, a 
rozsda és üszög, nagy mérvben fog fellépni. Magyar-
országban már panaszkodnak is gazdáink e miatt; 
ugyanezt jelentik Romániából és Oroszországból is, 
sőt Németországból és Auszriából is. A mellett tehát, 
hogy nagy átlagban csak mintegy gyenge közepes 
termésre van kilátás, a gabona minősége iránt is 
mindinkább kedvezőtlenebb híreket kell hallanunk. 
Volt alkalmunk már nem egyszer megírni, milyenek 
a terméskilátások az egyes államokban, nincs mit 
hozzáfűznünk az elmondottakhoz, utalunk a hivata-
losan is közzétett konzuli jelentésekre, a melyekben 
a várható gabnatermésről közölt kivonatok csak 
megerősítik véleményünket. A rosszul álló gabna-
vetések nem adhatnak többé jó eredményeket, az 
tény s az árak mindenesetre roppant mérvben 
fognak hullámzani. 

Irodalom. 

A „Budapesti Hirlap" Előfizetési 
felhívása, 

Főszerkesztő : Rákosi Jenő. 
Felelős szerkesztő : Csajthay Ferenc. 

Dolgozótársak : Balogh Pál, Balázs Ignác, Baksay Sán-

dor, Béla Henrik, Berényi László, Barna Izidor, Csajthay 

Ferenc, Csapocli István dr., Flammarion Kamill, Herceg Ferenc, 

E. Illés Károly, Kaas Ivor báró, Osvald Sándor, Öszi Kornél, 

Proff' Sándor báró, Rákosi Viktor, Solder Hugo, Teleki Sán-

dor gróf, Tóth Béla, Vasskó Elemér. 

A kiadóhivatal feje : Zilahi Simon. 

SZENTESI LAP. 

A Budapesti Hirlap jun. 15-én tölté be fennállása tize-
dik évét. Ez évek alatt a magyar közönség legnépszerűbb, leg-

elterjedtebb lapja lett és a mai idősz. ki sajtó kellékeivel a 

magyar hírlapirodalom elsőrangú tagjává küzdötte föl magát. 

A nemzeti irány meresz és elszánt kultusza ugy a poli-

tikában, mint az irodalomban, a művészetekben és a társada-

lomban biztositották neki a hirlapolvasó közönség rokonszen-

vét és tömegeit. 

Alig volt rá eset Magyarországon, mióta az alkotmány 

helyreállt, de ritkán külföldön ist hogy hirlap oly vezérlő szere-

pet játszék egyes kérdések sorsa megalakításában, minőre a 

Budapesti Hirlap aránylag nem hosszú fennállása óta ismé-

telve adott példát : nem kell csak a véderő vitára emlékez-

tetnünk, a melyben két hónapon keresztül, azt lehet mondani 

a Budapesti Hirlap táplálta a vitát, a közérdeklődést, a köz' 

szellemet. Ujabban pedig a közigazgatási javaslat első és döntő 

birálata e lap hasábjairól indult ki, hogy az elméket megter-

mékenyítse. 

Ily sikerekhez pedig kettő szükséges : elsőbben is az 

értelmi, tőke párosulva az irói tehetséggel ; másodszor az abszo-

lút függetlenség minden párttól és hatalmasságtól. Ezek nél-

kül lehetetlen azt az erkölcsi erőt felszabadítani s munkássá 

tenni a közérdek javára, a minő a tisztességes sajtóban és 

munkájában rejlik. Ha pedig valaki e helyen, a hol az újság 

kénytelen magáról beszélni, ezt dicsekvesnek venné, annak 

megengesztelésére készséggel teszszük a vallomást, hogy távol-

ról sem tartjuk magunkat csalhatatlanoknak. Tudjuk, hogy 

minden vigyázat és megfontolás mellett is botlunk mi is. De 

botlásunk is csak szabad meggyőződésünkből ered, nem egy 

harmadiknak, akár egyének, akár társaságnak, akár pártnak, 

akár felekezetnek, akár osztálynak sugalmazásából, vagy egy-

oldalú érdekéből. 

Bizvást tehetjük hát olvasóinknak azt az Ígéretet, hogy 

ugy, mint eddig, ujságirói kötelességeinken és lelkiismeretün-

kön kivül más urat magunk felett el nem ismerünk. 

A politikai vezetést, a vezércikkek rovatát Balogh Pál, 

Kaas Ivor báró és Bákosi Jenő látják el rendesen. Jogi szak-

kérdések fejtegetését, rovathoz nem kötve. Edvi Illés Károly 

kitűnő tollából veszik e lapok olvasói. Orvosi s természettudo-

mányi kérdésekben irónk és tanácsadónk Csapodi István dok-

tor, a jeles fővárosi orvos és szakíró. A többi rovatok meg-

oszlanak kipróbált s nagyobb részt már évek óta a Budapesti 

Hirlap közönségét szolgáló több dolgozótársaink közt. 

irodalmi és tárcarovataink a mellett, hogy a lap kere-

tén kivül levő írók közreműködését is sűrűen igénybe veszik, 

sőt a közönség köréből is a tehetségeket magához vonni ipar-

kodik, oly erőkre vannak állandóan bízva, mint Teleki Sándor 

ezredes, Tóth Béla, Rákosi Viktor (SipuluszJ, Herceg Ferenc, 

Baksay Sándor, Béla Henrik és a főszerkesztő (—ó.), végül a 

világraszóló bírt élvező Flammarion Kamill, a ki szintén állandó 

szerződéses viszonyban van a Budapesti Hírlap pal. 

A regénycsarnok számára iparkodásunk, hogy a kül-

földről s a hazai erőktől is a javát szerezhessük meg a Buda-
pesti Hírlapban. Csiky Gergely kitűnő regény- és drámaírón-

kat a hírneves francia : Ohnet György váltja fel. Egy olasz 

regény Salvatore Farina tollából szintén birtokunkban van. 

Hogy nagy áldozatoktól sem rettenünk vissza e rovat érdeké-

ben, megmutattuk azzal, hogy tavaly megszereztük és közöl-

75. j*zani. 

tük Stanley legújabb müvét afrikai expediciójáról. Angol regé-

nyeink, a melyekből évenkent kettőt-hármat szoktunk közölni, 

kitűnő kedveltseget elveznek. 

A mi e lapok többi tartalmát, u. in. a közgazdasagot, 

újdonságokat, az értesüléseket, helyi, vidéki es külföldi tudó-

sításokat illeti: mindez régóta ugy el van látva a Budapesti 

Hirlap-ban, mint bármely elsőrendű európai lapban. Dolgozó-

társainkat méltán nevezhetjük kipróbált és lelkes gárdanak, a 

mely becsvágyát helyezi lapja korrekt és kitűnő kiszolgálásába. 

Minden jelentékenyebb magyar városban van tudósítónk, Becs-

ben egész kis fiólt szerkesztoseg szolgai ki bennünket telegrát 

és telefon ut ján; az európai nagy városokbau sajat tudósítóink 

óvják közönségünk érdekeit és mindenüvé, a haza határain 

belül és kivül, bárhol valami rendkívül dolog készül, vagy ha 

csak véletlenül megesik : — külön kiküldött tudósítóink ott 

vannak vagy ott teremnek, mint a magyar olvasó közönség érde-

keinek katonái. 

A Budapesti Hirlap iránya az elmúlt decennium alatt 

kiállotta képességei tüzpróbáját. Ebben a változatlan irányban 
fogja ezentúl is teljesíteni feladatat es kiszolgálni olvasóit. 

Julius 1-én fogjuk megkezdeni Ohnet György A gyűlöl-

ség adója című uj regenyenek a közleset, mely a Budapesti 

Hirlap kizárólagos tulajdona. 

Az előfizetés feltételei helyben házhoz hordva, vidéken 
postával: Egész évre 14 frt, félév» e 7 frt, negyet évre 3 frt 
50 kr., egy hóra I frt 20 kr. A fővárosi nyaralókban lapunk 

kora reggel kézbesittetik, az egesz fürdö-évad alatt pedig elő-

fizetőink kívánságára a lapot bárhová utánuk küldjük, meg 

akkor is, ha a nyáron át többször változtatnak tartózkodási 

helyet. Az előfizetések vidékről legcélszerűbben postautalvány-

nyal eszközölhetők következő cím alatt: 

A wBudapesti Hirlap" kiadóhivatalának, IV, 
kerület, Kalap-utca 16. szám. 

Hirdetés. 
Jász-Nagykun-Szolnokmegyében I s tván-

h á z a p u s z t á n , közvetlenül a gyalui csárda 

mellett, a szentes-szolnoki vasút egyik meg-

álló helyéhez egy pár perc távolságra fekvő, 

magas, semmiféle vízszabályozási társulathoz 

nem tartozó 5 0 0 ho l d s z án t ó f ö l d kisebb-
nagyobb részletekben, előnyös fizetési feltéte-

lek mellett szabad kézből eladó. Bővebb felvi-

lágosítás Szentesen, alólírottnál nyerhető. 

Hoffer Adolf, 
kereskedő. 

Kozák Györgynek 
kajáni és veresegyházi földjei f e l e s m u n -

k á r a kiadandók; értekezhetni a tulajdo-

nossal I. t. 615. szám alatt, vagy kajáni 59. 

számú tanyáján. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, Ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors, pontos , izéses és J u t á nyos á r o n . 

Ugyanitt a 

T I L A P " 
cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik evi folyamába lepett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Sientes. 1891. Nysmatstt Sím* Ferenci rysnsajtéján. 




