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Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

Előfizetési árak: 
. . 5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 

caparti-utca 31. szám, hova a 

^ ^ f j ^ J ^ l e m i részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseidre nezve 
a lap egy oldata 24 helyre Tan beosztva 
Egy aely ara 90 Kr. Belyegdíj minden 

Deikutastól külön 30 kr. 

Hirdeteset Stark Nándor könyvkereske-

deseDen is Ielvetetnem. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 

;öl fogadtatnak el. 

Nj i l t t é r-ben 

minden egyes sor köiléte 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v n á r i i p . k i H i i é t p é i t i k n i • G Q e 1 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náiéír kiayv- •« paplrkir««kiééiékii, 
Ugyanitt egyes számok is kaphatók 

Szegény menház. 
Rég érzett szükség városunkban egy 

menház felállítása. — Eziránt lapunk fenn-

állása óta harcolt, s már-már meg is való-

sul ez a humánus cél, ha közben városunk 

közalkotásainak sorrendje oly célokat nem 

ölel fel, melyek eddig a menház létesítését a 

megvalósítás teréről le nem szorítják. 

Ez iránt régen küldött ki a közgyűlés 

egy bizottságot; de a vasút, a gimnasium, a 

polgári leányiskola, az ártézi kut, a piac-ren-

dezés, világítás, keramit-ut háttérbe szorítot-

ták ezen bizottság működését. 

Most egy gyakorlati eszmével Burián 

Lajos városi ügyész újítja fel a menház léte-

sítésének kérdését. 

Burián Lajos ugyanis a következő indít-

ványt terjeszté be a közgyűléshez: 

„A városi szegény sorsú árvák és munka-

képtelenek évi eltartása és segélyezése éven-

ként 6000 forintot meghaladó összegbe ke-

rül a város közönségének és ezen összeg 

kiadása mellett mégis megtörténik, hogy a 

város határában szerte szélylyel lakó, vagy 

elhelyezettek, segélyezettek vagyoni és családi 

állapotuk megvizsgálása közben az eljáró 

kiküldöttek könnyen tévedésbe jöhetnek, vagy 

félrevezettetnek, mi által a mai segélyezés ki-

tűzött céljának meg nem felel. 

A város közönsége már korábban belát-

ván, hogy ezen a bajon csak ugy segíthet 

alaposan, ha egy állandó árva- és szegény 

menházat létesít. — Ez irányban már tárgya-

lásokat is tartott, azonban a szükséges tőke 

hiányában, az általánosan elfogadott terv ki-

vitele jobb időkre halasztatott. 

Most, midőn a közigazgatás államosítá-

sával az árvaügyek és árvapénzek kezelése 

a községektől elvétetni szándékoltatik és az 

árvapénzek állami pénztárakban fognak kezel-

tetni, — az árvapénztári tartalékalap jelen-

ben körülbelől 80000 forintot tesz ki; — 

minthogy könnyen lehetséges, hogy az árva-

pénztár kezelésével a tartalékalap is az állam 

által átvétetni fog; — minthogy ezen összeg 

eredetét és rendeltetését tekintve, árva és 

szegény menház céljaira a leghelyesebben for-

dítható : — minthogy ezen összeg, a már lé-

tező egyéb alap hozzácsatolásával, elég lenne 

az árva és szegény menház létesítéséhez; — 

mithogy az árvák és szegények most gyakor-

latban levő segélyezése sok kívánni valót 

hagy maga után: indítványozom, mikép 

Csongrád vármegye törvényhatósága utján ké-

ressék fel a nagyméltóságú belügyminister 

ur, hogy az árvapénztári tartalékalapot egy, 

a városban létesítendő árva és szegény men-

ház felállítása céljaira fordítani engedélyezze«. 

Ezen indítvány megjelöli az alapot, te-

hát ami fő, a pénzforrást, melynek segítségé-

vel a menházkérdés végleg megoldható a 

nélkül, hogy a városnak az külön áldozatába 

kerülne. 

Az eszme egészséges és kivihető, s hisz-

sztik, hogy így városunk e nagy, fontos, 

függő kérdése oly megoldást nyer, mely köz-

megnyugvást kelt. 

Egy hitelszövetkezet pere. 
Irtuk már, hogy a Gsongrádmegyei Hitelszövet-

kezet igazgatósága ellen Veres Sándor neve alatt 

dr. Mátéffy Ferenc által az egész igazgatóság pellen-

gérezésével indított perben a szegedi törvényszék 

elutasító végzést hozott. — Hetekig folyt a „Szen-

tes és Vídéké"-ben a gyalázóbnál gyalázóbb támadás 

az igazgatósag és különösen ennek ügyésze ellen 

ezen per alkalmából, megérdemli tehát az ez ügy-

ben hozott Ítélet, hogy egész terjedelmében közöl-

jük. Hangzik ez a következőképpen: 

11663. —1891. p. szám. 

ó Felsége a király nevében l 
A szegedi kir. törvényszék, mint kereskedelmi 

bíróság, Veres Sándor által a „Csongrádmegyei 

Hitelszövetkezet" igazgatósági es felügyelőbizottsági 

tagjai ellen az 1875. évi XXXVII. t. c. 218. §-ának 

8-ik pontjába ütköző cselekmények miatt 4035—891. 

sz. a. beadott panasza következtében megtartott 

vizsgálat befejezése után, 1891. évi junius 25-én 

tartott ülésében következőleg 

Végzett: 
Panaszló Veres Sándor panaszával eluttasít-

tatik, köteles egyúttal a vizgálat folyamán felmerült 

24 frt 30 kr. költséget a Gsongrádmegyei Hitelszö-

vetkezet cégnek 15 nap alatt végrehajtás terhe mel-

lett megfizetni. 

Indokokj: 
Panaszló Veres Sándor a panasztételre jogo-

sult; mert igaz ugyan, hogy panaszló a szövetke-

zeti tagok sorába bevezetve nincs, azonban a panaszló-

levélhez alatt csatolt hagyaték átadó végzéssel 

bizonyította, hogy néhai Veres Dániel elhalt szövet-

kezeti tag jogutóda s a 406. sz. befizetési könyvecske 

igazolt tulajdonosa. 

A Csongrádmegyei Hitelszövetkezet alapszabá-

lyai ki nem zárjak azt, hogy az elhalt szövetkezeti 

tag helyébe a jogutód lépjen, kétségtelen ugyan, 

hogy az elhalt szövetkezeti tag jogutódának ezen 

minőséget a szövetkezet igazgatóságához bejelenteni 

azért szükséges; mert addig, mig a tagok sorába 

be nem iktattatik, a szövetkezet ügyei intézésébe be 

nem folyhat; de a keresk. törvény 235. §-ának má-

sodik bekezdése, illetve a kereskedelmi eljárás 31. §. 

értelmében, mint érdekelt fél, nincs megfosztva 

attól, hogy a szövetkezet igazgatósága, vagy fel-

ügyelősége ellen panaszt emelhessen. 

Vizsgálat tárgyát a 4035-891. sz. végzés ér-

telmében az képezte, hogy a Csongrádmegyei Hitel-

szövetkezet a nélkül, hogy a közgyűlés a feloszlást 

elhatározta volna, működését megszüntette s az igaz-

gatóság több szövetkezeti taggal a felszámolást 

megejtette. 

Panaszló a Csongrádmegyei Hitelszövetkezet 

működésének beszüntetését abból következteti; mert 

a megszüntetést valamelyik szentesi hirlap közölte; 

mert a szövetkezet cégtáblája a helyiség ajtala fölül-

eltávolittatott, s a szövetkezet részbetéteket el nem 

fogadott. 

Panaszlott igazgatósági s felügyelő bizottsági 

tagok vallomásaiban valótlannak jelentette ki a pa-

naszolt üzlet megszüntetését, tagadták továbbá, hogy 

a szövetkezet cégtáblája eltávolíttatott volna, s hogy 

a szövetkezeti tagoktól az alapszabályszerü részbetét 

fizetéseket el nem fogadták volna. 

Balogh János intézeti igazgató által alatt 

| becsatolt okiratokból kétségtelen, hogy a csongrád-

megyei hitelszövetkezet működését be nem szüntette, 

Hoffer Antal kir. közjegyző által kiadott alatti ta-

núsítványból kitűnik, hogy a cégtábla sem lett eltá-

volítva, a ,|{* alatti pénztári forgalmi kimutatások 

bizonyítják, hogy részbetétek elfogadtattak, s hogy 

a szövetkezet könyveit tovább vezette. 

A panaszolt igazgatósági s felügyelő bizottságj 

tagok csak egy üzletág megszüntetését ismerik el, 

t. i. azt, hogy a f. évben ujabb kölcsönüzleteket nem 

kötöttek. 

Az igazgatóságnak alapszabályszerüleg megál-

lapított jogköréhez tartozik annak meghatározása, 

hogy az alapszabályok 4. §-ban meghatározott üzlet-

ágak közül melyiket folytassa, vagy melyiket szün-

tesse be. 

Abból, hogy valamelyik üzletág folytatása meg-

szüntettetik, a szövetkezet összes működésének meg-

szüntetésére alaposan következtetni nem lehet. 

A kihallgatott tanuk vallomásaikban azt adják 

elő, hogy tőlük részbetétet el nem fogadtak. Elte-

kintve attól, hogy a tanuk vallomásaiból biztosan 

nem állapítható meg, hogy az arra jogosított szö-

vetkezeti hivatalnok volt-e az, ki a részbetétfizetést 

visszautasította? — a részbetét el nem fogadása egy 

magában a működés megszüntétésére annál kevésbé 

szolgál bizonyítékul; mert az igazgatóság hatásköré-

hez tartozik a részbetétek fizetésenek megszüntetése, 

vagy felfüggesztése is. 

Panaszló annak ígazolasára, hogy több szövet-

kezeti taggal a leszámolás megejtetett, a panaszle-

vélben hivatkozott tanukat kérte kihallgatni. 

A kihallgatott tanuk igazolják, hogy az intézet 

helyiségében üzletrészükre nézve elszámolás történt; 

s hogy az üzletrészeiket készpénzben, illetve a tar-

tozás levonása után, egy másik értékpapirban meg-

kapták. 

Tanuk ezen vallomásai alapján a kereskedelmi 

törvény 218. §-ának 8. pontjába ütköző cselekmény 

elkövetését bizonyítottnak tekinteni azért nem lehet, 

mert a kereskedelmi törvénynek a szövetke-

zetre vonatkozó intézkedéseit tartalmazó tizenegyedik 

része tiltó rendelkezést nem tartalmaz, hogy arra nézve 

hogy a szövetkezet a szövetkezeti tagok üzletrészét 

magához ne válthassa. Ha tehát igazolva lenne is, 

hogy a szövetkezet egyes tagokkal üzletrészeikre 

nézve leszámolt, illetve üzletrészeiket magához vál-

otta volna, ezen cselekmény sem a törvény, sem 

az alapszabályokba annál kevésbé ütközik; mert a 

keresk. tőrvény 235., 326. és 237. szerint a szö-

vetkezeti tag a szövetkezetből kiléphet s üzletrészét 

visszakövetelheti. 

Az igazgatósági tagok vallomásaiból, s Balogh 

János igazgató által csatolt okiratokból kétségtelen, 

hogy a kihallgatott tanuk üzletrészeit nem a szövet-

kezet váltotta be, hanem az újonnan alakult Cson-

grádmegyei takarékpénztár, mely részvénytársulatnak 

jogában állott a leszámolást egyes tagokkal megej-

teni s a kijáró üzletrészt akár készpénz, akár érték-

papírokkal megvenni, s illetve a tagsági jogot ma-

gára ruháztatni. 



2. oldal. 

Ezek szerint a panasz alaptalannak igazoltatván, 

panaszlót azzal elutasítani, sőt az eljárás 44. §-a ér-

telmében a felmerült költségek fizetésére kötelezni 

kellett 

A tanuk által emiitett s az igazgatóság által is 

elismert azon körülményt, hogy ugy a Csongrád-

megyei hitelszövetkezetnek és Csongrádmegyei taka-

rékpénztár részvénytársaságnak egy s ugyanazon 

igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjai vannak, s 

végre egy közős pénztáruk van: a kereskedelmi 

törvény tiltó rendelkezéseibe nem ütközvén, panasz-

tételre okul nem szolgálhat. 

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok 

vallomásaival s a becsatolt okiratokból az látszik, 

hogy a kereskedelmi törvény s alapszabálynak meg-

felelőleg, a szövetkezet könyvei elkülönítve kezeltet-

nek: annak megbirálása, hogy a szövetkezet ügyke-

zelése tőrvény s alapszabálynak megfeiel-e? ez alka-

lommal a 4035—891. sz. végzésben kifejtettek szerint 

elbírálás tárgyát nem képezheti. 

Kelt Szegeden, a kir. tőrvényszéknek 1891. évi 

junius hó 25-én tartott ülésében. 

Csuppay Ferenc, 
jegyző. 

Muskó Sándor, 
elnök. 

Érdekes dolgok kezdenek ezen perből kifolyó-

lag napvilágra jönni, s ez nem más, mint az, hogy 

Veres Sándor maga azt mondja, hogy az ő járat-

lansága lett kihasználva ezen pernél; mert neki 

semmi kifogása nincs és nem is volt a hitelszövet-

kezet eljarasa ellen, sőt nevezett Veres Sándor azt 

allitja, hogy azzal, mely szerint Balogh János inté 

zeti igazgató és egyúttal árvaszéki elnök, neki a 

világon semmi baja s eziránt a közigazgatasi uton 

Balogh János ellen inditott támadáshoz neki semmj 

köze. 

Különben, mint tudjuk, az igazgatóság azért; 

mert ezen esetnél a »Szentes és Vidéke« az egész 

igazghtósagot visszaéléssel vádolta és ezzel magának 

az intezetnek közhiteiét is pellengérezte, sajtópert 

fog indítani. 

A munkasok érdekében. 
HL 

Az eddig megirt közleményeimben is érintet-

tem, ezúttal is ismétlem, hogy a balesetre, vagy 

halálesetre szóló biztosítás oly alárendelt része a 

munkás-kérdésnek, hogy úgyszólván alig kapcsol-

ható ez amazzal össze. Hogy én mégis e nagy fon-

tosságú kérdéssel hozom azt összeköttetésbe, teszem 

SZENTES1 LAP. 

ezt azért, hogy nagy általánosságban a kérdés lénye-

gét is megvilágíthassam. Olyan dolog ez, mint mikor 

hogy példát hozzak fel — valaki elhatározza ma-

gában, hogy tiz holdnál kevesebb földet nem vesz 

és mivel nincs annyi pénze, szándékát nem valósit-

hatja, meglévő pénze meg apránkint elfogy, végül 

aztán sem pénze, sem földje nincsen. A munkás és 

vagyon helytelenül vélekednék, ha azt mondaná, hogy 

mivel ugy sem nyeri meg, azért kiván helyzetének 

jobbrafordulásában, tehát nem biztosítja magát bal-

esetre és halálesetre sem. Pedig hetenként a 10 kr. 

befizetésre nem esnék nagy megerőtetésébe, beteg-

sége esetén aztán napidijat nyerne és gyógyítási 

költséget kapna, halála esetén pedig családja 75— 

150 frtot igényhet a biztosítótársaságtól. 

Hogy milyen módon? azt a következőkben ma-

gyarázom meg: 

Tegyük fel, hogy valaki 30 éves, biztosítja 

magát baleset ellen; fizet hetenként 10 krt, egész 

évre, tehát 5 frt 20 krt. Öt évi időközt számitok és 

igy ez öt év alatt befizet összesen 26 frtot. A har-

madik évben valami baleset éri, pl. kezét, vagy lábát 

töri. A biztosító-társaság fizet: á) ha teljesen mun-

kaképtelenné vált az illető; 100 frtot, b) ha ném 

munkát mégis végezni képes 50 frtot. Míg a beteg-

ség tart: á) ha ágyban fekvő: naponkint 50 krt, b) 

ha a szobát őrzi: 35 krt és ha c) fent járó beteg: 

25 krt és ezeken felül gyógyítási költséget. 

Ha tehát valaki egy hónapig beteg, 15 forint 

napidíjat nyer, esetleg 200 napig is a megfelelő ösz-

szeget és a gyógyítási költségeket. És ha esetleg meg-

hal: ez összegeken tul csaladja 118 frt 50 krt kapi 

A befizetett 26 frt ellenében tehát 140-150 forint 

összeget biztosított az illető a családjának és gyó-

gyítási költségeket. 

Van egy pont a szabályzatban, mely megen-

gedi, hogy ki-ki tetszése szerint jegyezhet részveny-

fegyet. E szerint, ha valaki 10 jegyet jegyez: az ót 

év alatt a 26 frt megtízszerezett tőkében fizetendő 

be, tehát befizetése 260 frt. I)e viszont a dijak tiz-

szerezetten fizettetnek ekként: á) ha munkaképtelenné 

válik: 1000 frt, b) ha némi munkára képes: 500 frt. 

Betegség esetén: á) ha ágyban fekvő: naponként 

5 frt, ha fentjáró beteg: 3 frt 50 krt és a gyógyít 

tási költségeket. Halála esetén pedig — öt évi időt 

tartamról szólva — 1185 frt biztosíttatik hátrahagyott 

családjának. 

Ez a baleset elleni biztosítás, mely tényleg fen 

áll, és a melynek az országban százezrek iratkoz-

tak be tagjaiul. 

Ezzel az intézménynyel van kapcsolatba hozva 

86. szám. 

a betegségre és halálesetre szóló biztositásnak PSZ" 

méje^amelyet a társaság igazgatósága ilyen módon 

kiván létesíteni: 

Alakulna egy egyesület az önkormányzati elvre 

fektetett különálló szervezettel; igazgatóját, felügyelő-

bizottságát és egyéb hivatalnokait, vagy még helye-

lyesebben mondhatjuk igy: alkalmazottjait maga az 

egyesület saját kebeléből választaná. Itt is heti 10 

kros részletekben van a befizetési ősszeg megálla-

pítva. A befolyó ősszeg az igazgatóság szabad elha-

tározása szerint helyeztetik el gyümőlcsöztetésre; 

de természetesen a biztosító részvénytársaság tudo-

másával. Az önkormányzati és őnsegélyzési elvre 

fektetett egyesület tagjainak biztosítja: á) betegség 

esetén a gyógyítási költségeket, b) haláleset alkal-

mával a temetési költségeket és a napidíjakat a fent 

emiitett arányokban. 

Az alakítandó egyesület részvényese köteles a 

baleset elleni biztositásnál is részjegyet váltani, igy 

tehát hetenként összesen 20 kr. fizetendő egy rész-

jegy után, a melyért nyeri most már az illető; a 

gyógyítási és temetési költséget az egyik 10 krért; 

ha pedig baleset éri, a föntebb jélzett összegeket is 

együttesen. 

A biztosító-társaságnak egyetlen kr. haszna 

nem lenne a tervezett egyesület megalkotásából be-

olyó 10 krokból. Ez az ősszeg évről-évre gyümöl-

csöztelőleg helyeztetik el. Az erkölcsi és vagyoni 

biztosítékot a társaság azért lesz hajlandó elvállalni, 

mert ez által 1000 részvényest okvetlenül nyer a 

balesetbiztosításra. 

E tervezetet ha kellő figyelemre méltatjuk, 

mindenesetre fel fogjuk fedezni annak nagy előnyeit. 

Mert, ha más előnye nem lenne is, azt egy szegény 

iparos és munkás embereléri ezzel, hogy hetenként 

nagyobb megterheltetés néikül befizeti a 20 krokat 

és halála esetén nem kell családjának a temetési 

költségekről gondoskodnia. De még sokkal fontosabb 

az az előny, hogy betegsége esetén az orvos dijai 

és a gyógyszerek ára az egyesület közős tőkéjéből 

fedeztetik. Ha pedig esetleg baleset folytán, vagy 

másként lesz beteg: akkor még ezenfelül napidijat 

is nyer, munkaképtelensége esetén pedig figyelemre 

méltó összeget. 

Ezzel szemben fölmerülhet az ellenvetés, hogy 

sokkal olcsóbban nyerhet előnyöket az, aki a meg-

lévő halotti társulatoknak lesz tagja. Az az egy 

igaz, hogy az évi befizetés kevesebb a halotti társu-

latoknál ; de más részről meg a tervezetnek meg az 

a nagy előnye van a halotti társulatok szervezete 

fölött, hogy még ez haláleset alkalmával 30 -40 - 60 

A „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA 

Szeretlek • . . 
Szeretlek, edeá angyalom I 

Megint csak ezt kell vallanom: 

Mint egykor, zsenge lánykorodban, 

Nevedre szivem vagyva dobban. 

De most szerelmem még nagyobb, 

Százszor szerelmesebb vagyok; 

Tiz év minden tüzét — egészen 

Megifjodón — egyszerre érzem. 

Sovárgom első csókodat 

És szivem hűséget fogad, — 

Ábránd világa, tiszta égbolt: 

Föléled újra mind, mi szép volt. 

Látlak, mint méla árva lányt; 

Nem kérdezem: mi faj? mi bánt? 

Megértelek, szivemre zárlak 

Es búcsút intek a világnak. 

Van kis szentélyem, otthonom — 

És te velem jősz, angyalom! 

Megnyílhat az örvény alattam; 

Oltárom lángja olthatatlan. 

Kapocsnak a gyönyör kevés; 

Csalódás, bánat, szenvedés 

Forrasztnak ugy két lelket össze, 

Hogy nincs a szárnyuk megkötözve. 

Ah, én használtam szárnyamat! 

Ha jött a kéjes pillanat: 

Égi múzsát, földi szerelmet 

Együtt találtam én tebenned. 

Szerelmem és költészetem 

Te voltál és te vagy nekem; 

Asszony, te menynek folytatása! 

Eszmény, te muló perc varázsa! 

Szeretlek, a tied vagyok, 

Szivedben élek és halok; 

Örök szerelem mámorának 

Habján nyíló rózsáin, csodállak! 

Oh édes ajkak! szép szemek! 

Vérem lobog, szivem remeg; 

Ugy érzem, a hegycsúcsra értem : 

Nem juthat magasabbra éltem. 

Nem, nem lehetek boldogabb! 

Melyről álmodtam : ez a nap; 

Szeretnék most megsemmisülni, 

Lángok közt az égbe repülni. 

Rudnyánszky Gyula. 

Az ü g y v é d t á rcá j a . 
— Regény két kötetben. — 70 

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

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

Bennó báró ezután részletesen elbeszélte mind-

azt, amit a képről műtörténelmi szempontból elmon-

| dani jónak látott. Róbert láthatólag figyelmesen hall-» 

gatta atyja elbeszélését, azonban mert mindenáron a 

váltóra akarta terelni a báró figyelmét, igy folytatá: 

— Teljesen osztom németedet, hanem mond 

csak, voltál már Gumbinner ügyvédnél ? 

— Nem, válaszolt a báró legkevésbé sem 

zavartatva magát, — mondtam már, hogy csak 

a temetés után fogok vele e tárgyról beszélni. 

Róbert dacos mozdulatot tett. 

— ügy még egyszer kérlek, — mondá, — 

hogy add át a szükséges pénzt, melylyel ezen váltót 

kiválthassam. Ezt tenni annyival inkább okom van; 

mert ma reggel ismét megfenyegetett. 

— Fenyegetett? Hát fenyegethet téged egy 

ügyvéd 800 tallér erejéig? — kérdé a báró, erősen 

szeme közé nézve fiának. 

— Igen, s ha fenyegetését beváltja, ugy tiszti 

rangomnak is vége lehet. 

— Róbert! — kiáltá a báró, - neked titkod 

van, melyet nem akarsz előttem bevallani. Talán 

ismét valami ostobaságot követtél el? Mikor jön 

már meg az eszed? Bizony-bizony, ideje volna, ha 

példát vennél fivéredről. 

— Jenőről? — vágott közbe Róbert indulato-

san, — no bizony, ő sem különb a Deákné vászná-

nál s sokkal okosabban cselekednék, ha a maga 

háza előtt sepregetne, ahelyt, hogy árulkodik s egy-

szer már a saját bűnét is beismerné, hogy t. i. 

Verhagon Katicának komoly szándékkal udvarol. 

Bennó báró e szavakra dühös oroszlánként 

ugrott fel székéről. 

— A keztyűárus leánynak? — kórdé szemeit 
Róbertre meresztve. 
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forintot nyújt tagjainak: addig a létesítendő egyesü-

let ezen összegen tul, annyiszor, a mennyiszer fizeti 

az orvos és gyógyszerek diját, a mi esetleg maga 

fölér azon összeggel, mint a mit a halotti társula-

tok fizetnek és azontúl még a temetési költségek is 

fedeztetnek, betegsége alkalmával pedig a napidijak 

és haláleset alkalmával a megfelelő dijak, melyek 

75-156 frt között váltakoznak. 

Ez ötszörös előny tehát bőven lenyomja az 

ellenvetést, hogy a halotti társulatok is kedvezmé-

nyeket nyújtanak. 

Egyéb mondani valóimat befejező közleményem-

ben fogom följegyezni. 

— r . 

— Csanyról i r j a levelezőnk: 
Kardos János plébánost, ki nyilt, férfias és 
ellenzéki magatartásáért már annyiszor része-
sült a vármegye egyik-másik hivatalos lapja 
részéről a legválogatottabb támadásban, leg-
közelebb azon kellemes meglepetésben része-
sült, hogy mert Papp Ödön csanyi jegyzőről 
azt irta, hogy szentesi főjegyzői pályázatával 
csak strohmannként szerepelt, a — wSzentes 
és Vidéke" nyiltterében meg leit támadva, s 
ezen lapot nevezett megtámadott lelkész a 
»Szentesi Lap'-ba pakolva kapta meg. Ugy 
látszik tehát, hogy az apró intrigába megyei 
ellenzéki emberek boszantására szánt apró 
maliciáknak a posta is kezd részesévé válni. 
Mert mi a „Szentesi Lap* mellé nem csatol-
tuk a „Szentes és Vidéke" számát, s igy ez 
csak a rendes postai ut mellőzésével lett a 
»Szentesi Lap'-ba csempészve, melyről azt 
hisszük, a csanyi posta felelhet legilletékeseb-
ben. — Kardos János plébánost azonban, 
mint levelezőnk irja, nem igen keserítette el 
a »Szentes és Vidéke" nyilttere; mert — 
úgymond — az e helyről jött támadást megtisz-
telésnek veszi, különösen akkor, mikor az, 
hogy Papp Ödön pályázása csak az alispán 
rendeletére történt, azt a kandidatiónalis el-
járás fényesen igazolja. 

Levelezőnk egyébként sok érdekes dol-
got ír a kis Csanyról, melyet a vármegyei 
kormányzat atyai jó voltával oly bőven kiván 
most elárasztani, hogy a csanyiak szinte szé-
delegnek ettől a jóakarattól. 

A csanyi közbirtokosság ugyanis Csany 
határát, 3500 kratasztralis hold földet, a gróf 
Károlyi nemzetségtől vette meg 30 évi tör-

— Igen, a csúf Verhagen leányának, akit bizo-

nyára te is ismersz. 

Bennó báró kebléből nehéz sóhaj lebbent el. 

— Talán Gumbinner beszélt erről valamit? 

— kérdé homlokát simogatva finom kezével. 

— Gumbinner? Hát mi érdeke lenne Gum-

binnernek, hogy velem ily tárgyról beszéljen? 

— No hát csak ugy gondoltam, miután ma 

ismét nála voltál, — dadogá a báró el nem titkolható 

zavarral. — Miből következteted hát, hogy Jenőnek 

viszonya volna a keztyüs leányával? 

— Hát biz' én csak ugy gyanitom, — vála-

szolt Róbert, — az utóbbi időben Jenő igen gyak-

ran megfordul nálok, sőt azt is mondhatnám, hogy 

mindennapos vendége Verhagen boltjának. 

— Ez még mit sem bizonyit, — mondá a 

báró egyre fokozódó nyugtalansággal. 

— Ha kivánod, nyomósabb bizonyítékokkal is 

szolgálok. Verhagen ugyanis ma reggel maga mondá 

nekem, hogy nem hisz Jenő Ígéreteiben s hogy kény-

telen lesz őt kitiltani a boltból. Azt hiszem tehát, 

hogy ez csak elég bizonyíték a közte és a szép 

Katica közötti viszonyról, mely immár odafejlődött, 

hogy Verhagen már nem képes azt tovább tűrni. 

Bennó báró lehorgasztott fővel hallgatta Ró-

bert szavait. Agyában e percben sötét gondolatok 

keringtek s ajkai görcsösen vonaglottak. 

(Folytatása következik.; 

SZENTESI LAP. 

lesztésre, s már Isten jó voltával 15 évet le-
törlesztett, még 15 év volna tehát hátra. 

A csanyiaknak a grófi családdal soha 
nem volt semmi bajuk, s ha néha elmarad-
tak a törlesztéssel; hát a grófok vártak, sőt 
nagyobb árvizes években még a tőketörlesz-
tésből is engedtek el. Igen ám, de hát bol-
dogítani kell a csanyiakat, s most a még 
hátra levő 15 évi tartozásért Zsilinszky fő-
ispán és Cic.atricis vezérlete alatt egy, a kis-
birtokosok földhitelintézetétől felveendő 50 
éves kölcsönbe hajtják bele a közönséget. 
Van olyan ember sok, aki a pillanyatni 
kamatkönyebbülésért belemegy a kölcsönbe; 
de van sok, aki nem akarja magát és iva-
dékát 50 évre lekötni, mikor 15 év alatt 
már végleg szabadul a tehertől. S azok, akik 
nem akarják az 50 éves kölcsönt, a minisz-
terhez fordultak, hogy mentse meg a megyei 
jósággal comtenplált kölcsön 50 éves szolga-
ságától. A bank becsüsei azonban már kinn 
járnak és valószínű, hogy rá lesz erőszakolva 
a kölcsön azokra is, kik ez ellen tiltakoznak. 
— Ezen nagy jó azonban nem lesz ingyen 
adva Csanynak; mert már kéregetik érte a 
kormánypárt javára a szavazatokat. Mint 
levelezőnk irja ugyanis, Bossányi Lászlót 
akarják Szegváron felléptetni, s ehez kellene 
az 50 éves kölcsönnel elkötelezett csanyiak 
szavazata. Szegvár kerületének tehát már van 
kormánypárti jelöltje! 

Vajon Szentesé ki lesz?! 

Helyi i és megyei hirek. 
~ A p o l g á r m e s t e r i á l l á s r a eddig még 

nincs pályázat hirdetve, pedig ezen állás betöltése 

— küiönösen a mai viszonyok között — éppen 

nem tűr várást. De hát a varmegye irányadó körei 

— miután Szentesen többséggel nem rendekeznek 

— itt is törik a fejőket valami intngán. Balogh 

János polgármesterségétől félnek, — pedig ma 

egyedül csak az ő jelöltsége és polgármestersége 

az, melynek segítségével a vármegye és Szentes kö-

zött a béke útja felé lehet közeledni; de hát tőle 

félnek és most azon mesterkélnek, hogy miként le-

hetne Sarkadi-Nagy Mihályt a miniszter segítségé-

vel a polgármesterségben megtartani ? — S mi erre 

azt mondjuk, hogy sehogy ! Mert Sarkadi se marad, 

a városi képviselőtestület se adhatja fel elfoglalt 

álláspontját. — A terv ugyanis az, hogy a minisz-

ter ne fogadja el Sarkadi-Nagy Mihály lemondását, 

s azután maradjon ő. — Hat mi azt hisszük, hogy 

Sarkadi-Nagy Mihály volt polgármester ilyen komé-

diát maga sem tűrne el személyével; de a képviselő-

testület se tűrhet el ebben a kérdésben semmiféle 

játékot. Különben e tárgyhoz jövőre bővebben szó-

lunk hozzá! 

— Helyreigazítás. Lapunk egyik közelebbi számának 

vezércikkében a főjegyzői választásnál végrehajtott törvénytelen 

kandidátióról szólva, a többek között azt irt' , hogy az alispán 

eljárását a járásbiró is elítélte azzal, hogy nem ment bele a 

kandidatióba. Gál Sándor járásbiró ur cikkünknek a járásbiróra 

vonatkozó részét azzal kivánja rektiíikáltatni — mit készséggel 

teszünk meg — hogy: nem a járásbiró, ki egyáltalában nem szo-

kott semmiféle közéleti harcba avatkozni, hanem Temesváry 

Antal albiró, mint kandidáló bizottsági tag Ítélte el, ha elitélte 

az eljárást. — Midőn e helyreigazitasnak készségei adunk helyet 

még külön hangsúlyozni kivánjuk, hogy cikkünkben csak téve-

désből lett Temesváry Antal aljárásbirö helyett a járásbiró 

szó használva. 

— Köze led ik a képviselő választás, 
tehát jó előre kell gondoskodni jelöltekről, különö-

sen, ha a tisztelt Ház még fel is talál oszlattatni. A 

szegvári kerület számára — mint hírlik — már keresik 

is a kormányparti jelöltet, ki nem volna más, mint 

Bossányi László, a gróf Károlyi nemzetség egy régi, 

kipróbált embere, kivel szemben a mult választás-

nál erős ellenzéki szerepet játszott Derekegy házára 

is számítanak. 

— M a k ó és J á s z a y . Makó Lajos színigaz-

gató, ki a napokban érkezett haza külföldi kőrútjából, 

értesülést nyervén Csóka direktor szándékáról, mely 

szerint Jászay Marival Szentesre akar jönni, — Szeged-

ről táviratilag arra kérte a főkapitányt, hogy miután 

a szentesi színház a nyári idényre ő neki adatott 

oiátl^ 

ki s mert neki is szándéka van Jászayt bemutatni 

a szentesi közönségnek, ne adjon engedélyt Csóka-

nak. A főkapitány még nem döntött egyik kórelem 

fölött sem. 

— H i r t e l e n h a l á l . Mint részvéttel értesü-

lünk, Traj Mihály gazdalkodó f. hó 6-án hirtelen 

elhunyt. Traj ugyanis tegnap reggel a külső vásárba 

igyezett, útközben azonban erős főfájás lepte meg 

s kínjai oly nagyok voltak, hogy segélyért betért 

Reisz doktorhoz. Trajon azonban itt már annyira erőt 

vett a baj, hogy mikor a cseléd egy pohár vizzel 

megkínálta, hanyatt esett s mire az orvos segélyére 

siethetett, már kiszenvedett. Temetése ma délután 

lesz. Nyugodjék békében! 

— K ö z s z e m l é n . A szegvári és tápéi ország-

gyűlési képviselő valasztoknak a központi választ-

mány által egybeállított 1892. evi ideiglenes név-

jegyzéke f. évi julius hó 5-től 25-ig bezárólag az 

alispáni hivatalban is közszemlére van kitéve, ahol 

az az érdekeltek által a fenti idő alatt barmikor 

megtekinthető 

— A v á r m e g y e i betegápolási alap 1891. 

évre számvevőileg összesen 2479 trt 96 krban álla-

píttatván meg, ezen Vio-os potadóhoz a vármegye 

egyes községei a következő összegekkel járulnak: 

Szentes 763 frt 70 kr. Csany 26 frt 4 kr. Csongrád 

316 frt 73 kr. Fehértó pusztaközség 1 frt 80 kr. 

Felgyő 18 frt 25 kr. Felső-Puszlaszer 24 frt 15 kr 

Kistelek 81 frt 52 kr. Algyő 19 trt 48 kr. Dorozsma 

210 frt 81 kr. Horgos 61 fit 23 kr. Kis-Horgos 

puszta 36 frt 16 kr. Öttömös puszta 2 frt 91 kr. 

Sándorfalva 21 frt 16 kr. Sövényhaza 178 frt 44 kr. 

Tápé 42 frt 55 kr. Derekegyhaza 146 frt 76 kr* 

Fábián-Sebestyén 69 írt 83 kr. Kenyere-Tégláspuszta 

13 frt 3 kr. Mágocs 152 írt 63 kr. Mindszent 145 frt 

68 kr. Szegvár 133 frt 39 kr. Tees 12 frt 89 kr. 

— A vasá rnap i munkaszüne t . A mun-
kások ezrei varva-várjak a vasarnapi munkaszünetet. 

Igazi áldás lesz az, mikor az egész heti munkában 

kifáradt, agyondolgozott test a hetedik napon meg-

pihenhet. A vasárnapi munkaszünet, melyet julius 

15-től kezdve rendel a törvény, julius 19-én kezdő-

dik Magyarországon. A kereskedelmi miniszter gon-

doskodik arról, hogy ez a törvény ne maradjon 

irott malaszt, szigorú ellenőrzésre hivja föl a ható-

ságokat, mely szerint a vasarnapi munkaszünet 

meg nem tartása a kihagasi törvénybe ütközik s 1 

frttól 300 frtig terjedhető pénzbírsággal, nem fize-

tés esetében elzárassal lesz büntetve. 

— Eltévedt leány cim alatt közöltük lapunk egyik előző 

számában, hogy egy, magát Zvara Erzsebetnek valló 13 évee 

leány tarlózkodik Marcsó Báliutue külsó-ecseri tanyai lakosnál. 

Nos, a szarvasi rendőrkapitányságtól vett értesítés, szerint a 

kis Zvara Erzsébet az ottani kórházból szökött meg s tévely-

gett el Marcsóékhoz, mit az bizonyit legjobban, hogy a napok-

ban ismát visszatért a szarvasi kórházba, hol a gondnokságnak 

apróra elmesélte a szökése óta vele történteket 

Hazánk és a főváros, 
— H a y n a l d L a j o s h a l á l a . A magyar 

kath. egyhazat ismét súlyos csapas erte: Haynald 
Lajos kalocsai bíboros érsek, kinek betegségéről la-
punk is megemlékezett, f. hó 4-én délután 1 órakor 
meghalt. — Haynald Lajos 1816. október 3-án szü-
letett Szécsényben (Nógrádinegye). Első miséjét 1840. 
október 26-an tartotta, 1840. nov. havaban pedig 
hittudorrá avattatott. A poiitikai téren mint erdélyi 
püspök először az 1861. evi országgyűlésen tűnt fel, 
a felsőhazban az unió ügyeben mondott beszédevei. 
1864-ben — politikai meggyőződését követendő, 
m e g v á l t püspöki székétől s szülőhelyére vonult vissza. 
A pápa azonban innen csakhamar Rómába szólította, 
hol idejének legnagyobb részét a papa ő szentsége 
mellett és a bibornokok köreben töltötte, s ugyan-
csak ő fogalmazta a világ minden püspökének a 
pápához intézett feliratat, a szűz anya szeplőtlen 
fogadtatása dogmájánakalkalmaból. Haynald 1870-ben 
neveztetett ki kalocsai érsekke s ugyanennyi idő óta 
munkált a kaLcsai érseki egyházmegye anyagi ós 
szellemi java előmozdításán. — A kitűnő és szel-
lemben oly gazdag bíboros ersek több, mint egy 
éve teljesen elvesztette értelmi erejét és emlékező 
tehetségét. Betegsége alatt a papság szünet nélkül 
szobájában időzött és folyton imádkozott. Temetése 
szerdán, f. hó 8-án lesz. 

— Simor János hagyatéka. A megboldogult hercegprímás 

hagyatékának leltározását a leltárózó bizottság már teljesen 

befejezte. A bizottság, mely Bonc Ferenc miniszteri biztos 

elnöklete alatt alakult meg, 101 napig működött a nagy kiter-

jedésű birtokon lóvö fundus instruktus leltározásán. A leltározó 
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bizottság, mint esztergomi levelezőnk irja, a következő marha-

állományt találta: Igás ökröt 1816 darabot 224.800 frt becsérték-

ben, az átlagos árt darabonkint 123 frt 80 krb?n állapították 

meg. Birkát 37.793 darabot 166.000 frt becsértékben, az átlagos 

ár darabonkint 4 frt 40 kr., bár van a birkák között olyan 

is, melynek beszerzési ára 500 frt volt. Lovat és csikót 392 

darabot 35.000 frt becsértékben, az átlagos ár darabonkint 90 

frt. Tehenet és bikát 482 darabot 51.910 frt becsértékben. 

Gulya-marhát 1298 darabot 89.005 frt becsértékben. Sertés és 

malacot 1328 drbot 18.912 frt becsértékben, végre egy szamarat 

8 frt becsértékben. A leltározott fundus instruktus becsértékét 

a bizottság őszesen 704.000 frtban állapította meg. 

SZENTESI LAP. 2. szám. 

kint tömegesen érkeznek hozzánk önkéntes 

levelezőink tudósításai. 
Apró rovatainkat, minők a színház, a 

törvényszék, a főváros, mind szakavatott, régi: 
tapasztalt újságírók szerkesztik, kik gyorsan és 

A M a g y a r H í r l a p első számának meg részletesen ismertetik meg lapunkban mind-
jelenése óta, több mint három hónap mult el. azf> a m i a közön8éget érdekelheti. 

Felhívás előfizetésre 
a 

julius—decemberi félévre. 

Közgadaság. 
— G y a p j u ü z l e t . Budapest, julius 4. Az 

idény kezdetevei élénk hangulat és jó kereslet volt 
észlelhető, miután a váci vásárra nagy számban je-
lentek meg a vevők. A vásár alatt kb. 7000 mm. 
különféle minőségű gyapjú kelt el. Az árakban, a 
szállítási célra vásárolt gyapjúkban, valamint a 
posztó-gyapjúkban az előző évekhez képest 2 — 3 frt 
áremelkedés mutatkozik, míg gyengébb minőségek, 
valamint gyári mosásu gyapjúk részint változatlanul 
maradtak, részint 2—3 írttal olcsóbban keltek el. 
Eladattak: fehér másodnyirás 72—75 frt; hevesi, 
gyöngyösi és tiszavidéki 62—68 frt, fehér közép első-
nyiras 70-76 írt, békési ós tiszavidéki elsőnyirás 
68—72 frt, jobb kassai, nógrádi és somogyi 78-86 
írt, egész finom posztó-gyapjú 130 — 145 frt, jó mo-
sott pesti talajú 58—62 frt, kézi mosasu-gyapju 43 — 
48 írt, bacskai 58—61 frt, baranyai es tót-gyapju 
52-62 írt, nyírott cigaja 54-58 frt, ¿akkel 40 -42 
frt, zsiros gyapjú minőség szerint 24—32 frt, német 
timargyapju 43—47 frt pr. 56 kgkint 2 százalék en-
gedmenynyel. 

— S e r t é s ü z l e t . Budapest, julius 4. Az e 
heti üzletmenet lanyha volt. Heti atlagarak: magyar 
valogatott aru 260-360 klg. nehéz 44S—45 kr. 

<180—260 klg. nehéz 46-47 kr. Öreg 300 kig. tuli 
42—43 kr. vidéki sertés 42 —47'a kr. szerb 45—47*4 
kr. tiszta kigk. paronkint 45 klg. életsuly levonás és 
4°o engedüieny szokásos. Eieseg arak: Tengeri és 
6.25 trt. Árpa 6.80 frt. Kőbányán átvéve. 

Ki nyert? 
— A magyar vörös kereszt sors-

j e g y e k e hó 1-én tartott húzása alkalmával 
a törlesztési húzásban kihúzták a következő 
6 sorozatot, melynek összes 600 nyerőszáma 
egyenként 6 forintot nyert és pedig; 807, 
1051, 2193, 3528, 4744 és 5680. A nyere 
ményhuzásban a 15,000 frtos főnyereményt 
nyerte a sorsz. 4389 nyerősz. 52; 1000 irtot 
nyert a sorsz. 700 nyerősz. 84, 500 frtot 
nyertek: sorsz. 364 nysz. 94 és sorsz. 3679 
nysz. 34; 100 frtot nyertek: 255 74 1240—56 
2819 — 14 5871—44 6199 91; 50 frtot nyert 
tek: 390—92 334—42 502-47 546-39 
605- 65 1665 27 1735-17 1928-42 1942 
—67 1956 -6 2023—58 2357 71 2648-55 
2817—11 3207—75 3735-75 5343—74 
5381—47 5778-75 6517 59 6807 37 
7485-71 7Ü08—62 7706 -34 7786 42. 
25 frtot nyertek: 124-22 296-76 580-66 
800-6 1271—84 1515 -86 2223—86 2341 

— 79 2691 49 2699—46 2849-96 2854—67 
3372—22 3663 33 3856-32 4175-81 4764 
— 71 6674-38 6776—16 7029 43 7607 — 19 
7727—59. 

Hálával ösmerjük el, hogy az ország 
olvasóközönsége lapunkat már megindulá-
sakor a magyar hírlapirodalom történetében 
páratlan bizalommal halmozta el. 

Fokozott szellemi és anyagi erőfeszítés-
sel igyekeztünk hálánknak kifejezést adni, és 
ez irányú törekvésünk jövőben sem fog lan-
kadni. 

Politikai irányunk alapjait már első föl-
hívásunkban kifejtettük. 

Ettől valamint eddig nem tágítottunk, 
ugy jövőben sem fogunk eltérni. Nem szemé-
lyeknek, hanem elveknek fogadtunk hűséget 
és ezért — tekintet nélkül a személyek iránt 
táplált rokon vagy ellenszenvre — az elvek 
s nem az egyének szolgálatában állunk. A 
kormány és egyes tagjai, valamint a közügyek 
élén álló férfiak nézetei és tényei fölött véle-
ményünknek igyekeztünk minden melléktekin-
tetektől függetlenül kifejezést adni addig, ezt 
fogjuk tenni jövőben is. 

A politikai pártok működését teljes tár-
gyilagossággal reprodukáljuk, e működés 
fölött való véleményünket nyíltan, világosan 
kifejezzük, ettől, valamint meggyőződésünk 
kifejezésétől sem kellemetlenségek, sem fe-
nyegetések által elrettenteni magunkat nem 
engedjük. 

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes 
törekvést bármely oldalról és bárkitől jöjjön, 
megtámadjuk és elitéljük a helytelent a pár-
tokra és személyekre való tekintet nélkül. 

A szabadelvű irányzat szóban és tettben 
a mi lapunkban visszhangra talál, ennek az 

Szerkesztői üzenetek cimü rova-
tunk kedveltségét fényesen bizonyítják ama 
szám nélkül való levelek, melyek szerkesz-
tőségünk asztalain naponkint összegyülekez-
nek. Olvasóinak a „Magyar Hirlap" minden 
lehető alkalommal szívesen áll e rovatban 
rendelkezésére; a beküldött munkákat lelki-
ismeretesen megbírálja, vitás, vagy nehezeb-
ben eldönthető kérdésekben tanácsot ad, s 
egyes társadalmi problémákat élénken, sok-
szor humorral beszél meg. Ezek a szerkesz-
tői üzenetek képezik ama láthatatlan kapcsot, 
mely a „Magyar Hirlap "-ot az olvasó közön-
séggel összeköti. 

A „ Magyar Hirlap" következő pályázato-
kat tűzte ki, melyekkel a széplitteratura né-
mely ágán tehetségéhez képest lendíteni akar. 
így novellára 100 darab aranyat, tárcacikkre 
40 darab aranyat és egy eredeti újdonságra 
10 darab aranyat tűzött ki jutalmul. Ez az 
utóbbi pályadíj állandó és minden hó 20 ik 
napján okvetlenül kiadatik annak, a ki a leg-
jobb, legérdekesebb újdonságot bocsátotta a 
hirlap rendelkezésére. 

A „Magyar Hirlap* rendes tartalmán 
kivül három mellékletet ad olvasóinak he-
tenkint. 

Minden vasárnap mezőgazd. mellékletet, 
minden kedden irodalmi mellékletet 
és minden csütörtökön tanügyi mellék 

letet küld szét olvasóinak, melyeknek redigá-
lását igazi szakférfiak végzik sok tudással és 
törekvéssel. 

A „Magyar Hirlap* minden előfizetője — 
irányzatnak a meghamisítása, a retrogad és iegyen az bár régi, vagy olyan, a ki most 
reakciónáríus törekvés az, a mivel, mig erőnk l é p b e a z előfizetők sorába — ingyen és 
birja, szembeszállunk és küzdeni fogunk. egész terjedelmében megkapja főmunkatársunk, 

A 67-diki kiegyezés alapján állunk és Mikszáth Kálmán 
maradunk, államunk fejlődését tradícióink, G a l a m b a k a l i t k á b a n * 
nemzeti szokásaink figyelembe vétele mellett d fi t ; r j e d e l m e s elbeszélését 
a szabadelvű reformok utján akarjuk előmoz ' 
ditani. 

Beküldetett. 

Seiden-Grenadines ^7a
c
uch

u Laf. 
Liehttarbeu) 95 kr. biss 11 y.-2o per meter (in 18 Qual; — 
versendet robenweise portö- und zollfreil das Fabrik-Depot 
G. Henneberg (k. u. k. Hoflieferant) Zürich. Muster um-
ehend. Briefe kosten 10 kr. Porto. 

I rodalom. 
— Épen most jelent meg a következő napiérdekü munka: 

Az ipari munka vasarnapi szünetel jenek törvénye (1891* XII I . 

L-c.j és az arra vonatkozó vegrehajtasi rendelet, összeállittotta 

hartói Szokolai István ügyved. Budapest, 1891. Rozsa Kálmán 

ós neje kiadasaban 44 lap. Ára 20 kr. (Kapható minden hazai 

könyvkereskedésben es Budapesten a kiadónál. Vil i . , Szent-

királyi-utca 30. szam.) A vasárnapi szünetre vonatkozólag, a 
mindennapi eletben legnagyobb jelentőséggel bir annak isme-

rete, hogy a kötelező vasarnapi szünetelésről mily kivételek 

állapíttattak meg; tehát, hogy mely ipar- és kereskedelmi üzle-

tekben lesz szabad vasárnaponként is és hány óráig dolgozni 

s árulni? — Ezen követeléseket határozza meg és szabályozza 

a kereskedelemügyi s pénzügyi miniszternek julius 1-én kelt 

rendelete. Ezen két rendelet közöltetik a szüneti törvény mellett 

- a fent cimzett munkában — a tárgyak megfelelő magya-

rázattal és törvényhozásunknak a vasárnapi munkára ós a 

munkáskérdésre vonatkozó előbbi rendeleteivel. 

Ez elvekért küzdvén, a „Magyar Hírlap* 
rövid fönnállása alatt oly számban gyűjtötte 
maga köré a jó barátokat és hiveket, mint 
még soha ily rövid idő alatt újság, mely a 
magyar állam határai közt megjelent. 

A „Magyar Hirlap" a mint eddig is volt, 
a jövőben is az eddigihez hasonlóan gazdag 
tartalmú napilap lesz. 

T & r c a r o v a t n n k csupán egyetlen elv-
nek hódol: hogy okos, érdekes, modern cik-
keket szerezzen mindenünnen, bár ha fárad 
ság, vagy utánjárás árán juthatna csak az 
ilyen müvek birtokába. Nem csupán az elis-
mert nevek kultuszát üzi, hanem a névteten, 
akár kezdő irók munkáit is közvetíti a közön-
séggel, ha azok egy, vagy más tekintetben 
figyelemreméltó vonásokkal dicsekedhetnek. 
Ugy a novellisztikus tárcákat, mint az úgy-
nevezett kontempláló, elmélkedő cikkeket egy-
aránt szívesen kiadja, ha elmések, érdekesek, 
elevenek s nem ellenkeznek azzal a diszkré-
cióval, melyet egy család számára készült 
újságnak soha sem szabad szem elől tévesz-
tenie. 

Apró cikkeiben a „Magyar Hirlap 

A „Magyar Hirlap * szerkesztőségének 
belső tagjai a következők : 

Abonyi Árpád, Ambrus Zoltán, Bátta-
széky Lajos, Fenyő Sándor, (h. szerkesztő), 
Füredi Mór, György Endre, Horváth Gyula 
(felelős szerkesztő), Irmei Ferenc, Janovics 
Pál, Kürthy Emil, Kohn Dávid, Káinoki Izor, 
Márkus Miksa, Mikszáth Kálmán (főmunka-
társ), Szana Tamás, Szomaházy István, Szemere 
Attila, Szeredai-Sváb Leó, Szabó Endre, Szemere 
Huba, Zilahi Kiss Béla. 

Magyar H i r l ap . 

Előfizetési árak: 
Egész évre . . . 14 frt — kr. 
Hat hóra . . . . 7 „ — „ 
Három hóra . . . 3 „ 50 „ 
Két hóra . . . . 2 „ 40 „ 
Egy hóra . . . . 1 „ 20 „ 
A „Hét4 cimü szépirodalmi hetilappal 

együtt: egész évre 20 frt, félévre 10 frt, 
negyedévre 5 frt. 

Juliustól kezdve lapunk előfizető kedvez-
ményes áron rendelhetik meg az „Üstökös" 
humorisztikus heti lapot is, t. i. a „Magyar 
Hírlapot" és az „Üstököst" együtt egész évre 
(22 frt helyett) 20 frtért, félévre 10 frtért, 

könnyed, íürge tollal dolgozza föl mindamaz negyedévre 5 frtért. 
aktuális eszméket és eseményeket, melyek az Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek előfi-
idő szerint az ország és világ különböző el- zetésük junius 30-án lejár, az előfizetés meg-
méit foglalkoztatják. 

UjdonsAgi rovata minden magyar-
országi hit lap közt a legdúsabb s nincs egyet-
len olyan száma, mely egész halmazát ne 
közölné a legfrisseb, legeredetibb híreknek, 
melyeknek egy részét csupán a „Magyar Hír-
lapiból tudhatja azon a napon a közönség. 
Bár minden nevezetesebb városban, sőt min kapható, 
den népesebb községben van külön leve- A „ M a g y a r H i r l a p " i a d ó h i v a t a l a 
l e z ő n l ^ u ^ n ság-pályázatunk révén napon- Budapest Gránátos-utca 16. 

újítására tisztelettel fölkérjük, egyúttal érte-
sítjük, hogy a nyári idény alatt azoknak, kik 
nyaralóhelyet keresnek föl, vagy utazásokat 
tesznek, szívesen utánküldjük a lapot, ha a 
címet előzetesen tudatják velünk. 

A fővárosban és a szomszéd nyaraló-
helyeken a Magyar Hirlap már korán reggel 

fettt«. 1891, Nyenutett Mim Fernes (fémajtóján. 




