
1894. XXIV. évfoly am. 73. szám. Péntek, junius 22. 
Előfizetési árak: 

Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova & lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valnmint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FERENCZ. 

Lapunk megrendelhető : 

a kiadóhivatalban és lapkihordó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Mit irtunk? 
Azt irtuk 3 évvel ezelőtt, hogy a szen-

tesi közjegyző nagy visszaélést követett el 

Medgyasszay Károly volt megyei árvaszéki ülnök 

hagyatékával, amenyiben a tisztes agg 3000frtot 

haladó hagyatéka a közjegyző kezén elkal-

lódott s ezért akkor Stammert tettük felelőssé; 

ez a czikkünk akkor tájban igy szólt: 

,A sirból följáró lélek 
El kell hinni, mert igaz, amit irok. S 

olvassa is el e sorokat minden igaz hivő ke-

resztyén, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy 

nem mese, nem rémfantázia az, hanem valóság, 

hogy az emiékezetökben megbántott emberek 

lelke éjnek idején ki kél a sirból és ott vir-

raszt saját sirhalmán, mig az éj árnya tova 

nem tűnik. S a csendes temető e rémes éji 

jelenete ismétlődik folytonosan, mindaddig, 

mig nem kerül bátor férfiú, aki fel meri éjjel 

keresni a temetőt s meg meri szólítani az éj 

homályában sírján virasztó lelket, s meg nem 

kérdi a túlvilág lakóját, hogy mi bántja, 

miért nem bir nyugodni ott, az örök béke, 

az örök nyugalom honában ? 

Ha valaki ezt meg meri tenni: a lélek 

felel, elmondja, hogy mi bántja, miért kell 

neki sírjából minden éjjel felkelni és 

mivel lehet örök nvugalmát megszerezni? S 

ha a lélek ezen kívánsága teljesíttetik, akkor 

még egy éjjel fel kél a sirból s áldó kezet 

emel az élők laka felé, azután eltűnik örökre. 

S ez nem mese, ez valóság! 

Aki kérkedik benne, menjen ki a szen-

tesi reform, temetőbe s üljön le Medgyaszay 

Károly volt árvaszéki ülnök sirja mellé s várja 

ott be az éjfélt. Mikor a 12 órát veri, meg-

nyílik a sir egy pillanat alatt s a hajdan ked-

ves öreg ur, alakját felöltve, megjelen a sír-

halmon Medgyaszay Károly lelke. S ez az 

alak bánatosan ül a puszta sírhalmon, a fény-

telen szemekből panasz révedezik s a légi 

alakból bánatos sóhaj szakadoz fel, hogy 

szinte kővé mered, a ki e jelenetnek tanúja 

mer lenni. — S igy ül ez az alak a síron 

egész éjjel és közben meg-megcsóválja ősz 

fejét, mig végre hajnal hasadta előtt egyszerre 

eltűnik a sirról. 

E sorok iróját már évekkel ezelőtt figyel-

meztette egy, szerette sírjához éjjel is ki-

kóborgó ember, hogy neki ugy tetszik, mintha 

Medgyaszay Kiíroly sirján fehér lepelbe bur-

kolva, az öreg urat iátta volna bánatos ar-

czal ülni. 

— Káprázat az csak, melyet a temető 

rémes magánya okoz, — mondára. 

— Nem az, uram; mert amit mondok, 

az valóság! Ez az alak ott ül minden éjjel. 

A sírjából feljáró lélek az, melyet valami nem 

hagy nyugodni; de én nem merem meg-

szólítani. 

Ez az ember a napokban újra állitá, 

hogy látta Medgyaszay Károly lelkét, de nem 

merte megszólítani. 

E sorok írója bátor ember. 

— Legyen, — mondám, — ha való, hogy 

a lelkek felkelnek a sirból akkor én beszé-

lek Medgyaszay Károly lelkével, hisz nekem 

az öreg ur úgyis jó barátom volt életében, s 

bármi hántsa is őt halála után engem nem 

fog bántani. 

Kimentem tehát. Leültem a sirja mellé és 

vártam az éjfélt. — Előbb fagyos borzongás 

futotta át idegrendszeremet, majd kővé me-

redtem, midőn a 12-ik óra ütésénél megnyilt 

a sir s kikelt belőle Medgyaszay Károly alakja. 

Ott ült előttem a sir tetején az öreg urnák 

nemes, szelid alakja ; de midőn engemet meg-

látott, üveges szemein fény futott végig. 

— Végre, — sóhajtá elhaló hangon, — 

van, aki felkeresi siromat. Hat és féléve vá-

rok itt minden éjjel; de nappal sem jön erre 

senki, nemhogy éjjel felkeresné valaki a hol-

takat. Pedig én nem nyugszom, minden éj-

jel fel kell kelni siroinból, még csak egy kér-

désre feleletet nem kapok. — Ugy-e, ön azért 

jött, hogy ezt a feleletet megadja ? 

— Ha tudom, szívesen teszem, — felel-

tem minden izemben reszketve. 

— Hej, ön nem tudja azt, S t a m m e r 

tudhat mindent; de ez az ember soha nem 

jön síromhoz, hogy megszólíthatnám! Ha ő 

eljönne, felkelnék még nappal is, - pedig ez 

a lelkeknél tillva van ; de azért felkelnék és 

megkérdezném tőle, hogy : miért nem emel-

tet nekem a megyei tisztikar siremléket, hi-

szen az ő elnöklete alatt ez elhatároztatott 

és a tisztikar hat évvel ezelőtt őt bizta meg 

ezzel ? — A hagyatékomból 400 frt lett erre 

a czélra visszatartva. Miért nincs hát mind 

e mai napig emlékjelem 1 'l'alán elsikkadt a 

pénz? — Addig u r a m ; mig erre a kérdésemre 

feleletet nem kapok, nem birok nyugodtan 

aludni. S azért kelek fel minden éjjel, hogy 

megnézzem, ha váljon fel van-e már állitva 

az emlékkő, melyet saját pénzemért jogom 

van várni! . . . . 

Nem tudtam felelni. Egész lelkemben 

fagyos borzongást érezve, tántorogtam el a 

sirtól, s mikor a temetőből kiértem, mintha 

üldözött volna valaki. Futottam hazáig, hol 

ágyba temettem magam; de nem bírtam 

aludni. Előttem lebegett Medgyaszay Károly 

bánatos alakja s előttem áll most s a halk, 

túlvilági hang élesen cseng át agyvelőmön : 

Miért nincs emlékjelem, talán elsik-

kadt a pénz? 

Egy> Medgyaszay szellemét látta.* 
# * 

* 

Erre a „Szentes és Vidéké"-ben Stam-

mer maga kelt védelmére a közjegyzőnek. — 

Ekkor lapunk a következőket irta : 

,Az a följáró lélek. Lapunk egy 

barátja megírta azt a túlvilági históriát, hogy 

az öreg Medgyaszay Károly volt megyei árva-

széki ülnök minden éjjel föl kél a sirból és 

körül tekint, hogy a Stammer alispán elnök-

lete mellett alakult bizottság felállitotta-e már 

azt a 400 frtos sirkövet és sirgátert, melyre 

a pénz Medgyaszay Károly hagyatéka terhére 

még 1884. október végén elszámoltatott ? S 

czikkiró állítása szerint Medgyaszay Károly 

szelleme mindaddig meg fogja tartani éjjelen-

ként ezt a síri szemlét, mig a kérdéses sirkő 

fel nem állíttatik. 

Ezen közleményre a „Szentes és Vidéke" 

reflektálva, ugy igyekszik feltüntetni, mint-

hogy ha Medgyaszay Károlynak egyáltalában 

semmi hagyatéka nem lett volna, úgyannyira, 

hogy még a temetkezési költségeket is Stam-

mer alispánnak kellett előlegezni. Ezzel szem-

ben az a czikkiró, ki Medgyaszay Károly 

lelkét meglátogatta, a következőket kivánja 

köztudomásra hozni: 

Medgyaszay Károlynak Balogh János 

megyei árvaszéki elnök, Kádár Henrik volt 

megyei főszámvevő és Kókay Pál volt árva-

széki ülnök által összeállított s az ingóságo-

kat nagyon mérsékelten becsülő hagyatéki 

leltára szerint, hátramaradt vagyona 2835 frt 

75 kr. volt. Pedig ezen leltárnál a hagyaték-

ban levő értékpapírok, melyek a kursuson 

messze fölülállottak, csak névértékben lettek 

felszámítva, s igy a hagyaték tényleges ér-

téke 1884. október 7-én, tehát Medgyaszay 

Károly halála alkalmával, haladta a 3000 frtot. 

Hitvány büntakarásnál nem egyéb tehát, 

mintha Medgyaszay Károlynak anyagi ügyei 

ugy állottak volna, hogy az öreg urnák vég-

tisztességét csak Stammer Sándor, eddig 

semmi téren nem tapasztalt nagylelkűségéből 

lehetett volna megtenni. 

Ezen tényleges értékében 3000 frtot ha-

ladó hagyatéki vagyonnal szemben, mint a ha-

gyatékot terhelő adósság 967 frt 52 kr. adósság 

van feltüntetve, mely adósságban benne van 

Medgyaszay Károlynak temetkezési költsége 

és már mint kész kiadás van ezen összegben 

kitüntetve az a 400 frt, melyért Medgyaszay 

Károly, de most már az egész közönség is 

feltétlen sürgeti, sőt követeli a maradandó 

emlékjel felállítását. 

Medgyaszay hagyatékából 1886-ban 400 

frt lett Medgyaszay örökösének kiszolgáltatva, 

s az egész hagyatékról ezenkívül nincs egy 

kr. számadás sem, s igy ha a hagyatéknak 

hat évi kamatát vesszük, abból magából állít-

tathat Stammer ur és az őt körülvevő érdek-

szövetkezet Medgyaszay Károly számán egy 

szép emlékjelet; mert 3000 frtnak hat és 

félév alatt a 6°/o-os kamatja tőkésítés nélkül 
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is haladja az 1000 frtot. — S mivel kell, egy pár színész meglehetős cs'pős megjegyzést is tett, 

hoev már egyszer lejárjon korszaka Csöng-a minek következménye lett az a sajnálatos eset, a 
1 . „ OÍ,v MpH mi Váradival történt. — De még ez hagyján ! feg-

rádváimegyében annak hogy még egyMtd- ^ & ^ ú t k ö z e t a z ö sszes fiatalok és a 

gyaszay Károly hagyatéka is így kallódhassékl r 

el, annál fogva czikkiró felhívja ezen 

az igazságügyminiszter figyelmét." 
* # 

ügyre 

Ezek után állandóan harczoltunk a szen-

tesi kir. közjegyző hivatalában uralkodott 

visszaélések miatt, jeleztük később, hogy az 

iratokat jó lenne átvizsgálni; de szavunk 

kiáltó szó volt a pusztában, sőt még mi vol-

tunk kicsiny támadásnak kitéve, hogy tőlünk 

a becsületes emberek nem maradhatnak nyu-

godtan. Ebből láthatja a közönség, hogy ne-

héz helyzet ugyan Csongrádmegyében a pá-

kulicz világ ellen küzdeni, de küzdeni kell, 

sőt kellene jobban mint ezt a „Szentesi Lap" 

tette. S akkor vége lenne itt valahára a vissza-

élések virág korszakának! —.— 

— Színházi botrányok. Laj: unk f. évi jun. 

17-én megjelent 71. számában egy közlemény jelent 

meg, mely a nemzeti színház kitűnő müvesznője: 

K. Hegyesi Mari tiszteletére rendezett bankettről 

akart referálni. Azt a hangot és modort, mely eb-

ben a czikkben nyilvánul, mi sem helyeseljük és az 

szerkesztőnk távollétében, tudta nélkül jelent meg, 

a mit sem ő, sem a szerkesztéssel akkor meg-

bízott munkatársunk, — ki e közleménynek a 

lapba való közzétételéről előzetes tudomással nem 

bírt — nem helyeselt. Nem helyeselhetett annyival is 

inkább, mert ott hölgyekről is van szó s bárki ve-

gye azt magára, nem tartjuk helyes dolognak höl-

gyekkel szemben ilyen Unnadast intéző. Hogy 

múlt számunkból kimaradt ez a rektiíikáczió, azt 

sokoldalú elfoglaltságunk okozta, — a mit ezen-

nel helyre is pótolunk. — Különben maga a 

czikk iroja is beismerve tévedéset, — helyre-

hozza azt mai szamunkban megjelent nyilatkoza-

tával. — De nem igy a tisztelt fiatalság. — Ok nem 

elégesznek meg azza*, hogy eg>ik tagjuk által az elég-

tételadást követelik és meg is kapjak, mielőtt az ügy 

előttük befejezetten állana, — egy rókáról nem is két, 

hanem három bőrt is lehúzva — botrányok scenirozá-

sában keresik az elégtételt. — Szerdán este ugyanis 

a „Három testőr" előadasa alkalmával Hrubost, a 

kis Hrubos közt a .Faust44 előadása alkalmával. — 

Egy kicsit egyenetlen harcz. Egy ember és nem tud-

juk hány fütytyös ! Érdekes, hogy Hrubost első meg-

jelenése alkalmával a tüntető urak nem ismerték 

meg maszkja miatt s egy darab g nyugodtan hall-

gatták az előadást. Csak mikor Hrubos szép hangja 

megcsengett, akkor kezdték ők el — a közönség egy 

jó részének bosszankodására — nem annyira szép 

fütyülésüket, berregésüket, trombitálásukat, szóval 

egy fülsiketítő zsivajt. S mindezt Hrubos tiszteletére, 

a kitől már azelőtt l o v a g i a s e l é g i é t e l 

volt kérve, nem gondolva arra, hogy a publikum 

nem éppen azért megy a színházba s nem azért adja 

pénzét, hogy ilyesmikben gyönyörködjék, hanem azért 

hogy a színészek játékát végig nézze. De hát azon-

kívül is urak, mondják meg nekünk azt, hogy a 

párbaj-kodex szerint szabad-e egy embertől k é t-

féle elégtételt venni ? 

Helyi ós vegyes hirek. 
— Tisztujitó közgyűlés. F. hó 25-ére hivta 

össze az alispán a közgyűlést, melyen az adóügyi 

tanácsnoki, aljegyzői, állatorvosi és központi kiadói 

állás töltetnek be. A tanácsnoki állásra — ugy lát-

szik — legnagyobb kilátása van Nagy József köz-

pénztárnoknak, a kiadói állásra pedig — ő levén az 

egyedüli pályázó — Tóth Dezső jelenlegi h. kiadó 

fog megválasztatni. — Az aljegyzői és állatorvosi 

állások miként és kivel leendő betöltéséről még biz-

tos hirt nem hallottunk s igy nem is adhatunk. 

— A közjegyzői bélyegek. Burián Lajos 

városunk polgármestere a közönség érdekében mai 

számunkban egy hirdetményt tesz közzé, melyben 

figyelmezteti és felhívja a polgárokat, kik az elhunyt 

közjegyző irodájában talált bélyeghiányok miatt le-

lettel megróva vannak, hogy az adótiszteknél jelent-

kezzenek e kirovások ellen közösen benyújtandó díj-

talan felebbezés végett. Felh vjuk e hirdetésre az ér-

dekelt polgárok figyelmét s nem mulaszthatjuk el 

egyszersmind ezen közérdekű s a polgárok javát czélzó 

intézkedéséért a polgármester urnák elismerésünket 

fejezni ki. 

— A lőgyninasiumi tanulók rajzai vasár-

nap és hétfőn lesznek a rajzteremben kiállítva. A 

rajzokat, a melyek között i.en sok csinos is akad, 

a közönség is megtekintheti az irt napokon. A vizs-
szinház titkárát egy csapat fiatal ur zajongással, gálatok még ma és holnap folynak, a szóbeli érett-

fütyökkel fogadta a sznpadra belépésekor, mire ségi pedig 28 és 29-kén történik meg. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
államfogházból. 

71. sxám. 

A polgár i házassági törvényjavaslat 

másodszori tárgyalása ma kezdődött a főrend ház-

ban s mint egy hozzánk érkezett szűkszavú távirat-

ból értesülünk, a szavazás is megtörtént oly ered-

ménynyel, hogy a javaslatot a főrendiház 4 szótöbb-

séggel elfogadta. E hirt egyelőre azonban fenntar-

tással közöljük. 

— Csendélet. A tegnapelőtt este a színház-

ban lefolyt botránynak, még nem volt vége, mert 

tegnap délelőtt a Kass-szálloda kert helyiségében is-

'mét kvalifikálhatatlan botrány történt Az eset a 

következő : Váradi a társulat karnagya a fütytyös 

előadás alatt azon jelenetben, midőn a .Vihar* szer-

kesztőségének ablaka alatt tüntető tömeg fütyült és 

abczugolt, azon rögtönzéssel „Ni, hogy fütyülnek a 

csozék!* élt. Dömsödi József városi adóhivatali h 

fogalmazó, ezen rögtönzés által találva érezte magát 

[és tegnap délelőtt nagy fedezettel a szálloda kerti 

¡helyiségébe sörözni ment, a hol Kass Gusztáv ur ál-

tal kihivatta a karnagyot a színkörből. A mit sem 

sejtő karnagy minden védelmi eszköz nélkül ment 

ja zajos társasághoz, hol Dömsödi kilépve a sorból, 

;a fedezet biztonsága érzetében, mind n szó nélkül 

' a r c z u l v á g t a V á r a d i t . Ez az eljárás méltó 

felháborodást szült nemcsak a színészek, de az elfo-

gulatlanul itélő közönség nagy részénél is. 

Szinház. Mezey Berta kisasszony, a színi-

akadémia végzett növendéke nagy sikerrel rendég-

szerepelt színtársulatunknál f. hó 19-én a »Tücsök* 

cz mü színmű czimszerepében. A kisasszony Fanchon 

szerepét nagy gonddal, szép tanulmányra vallóan 

játszta végig. A közönség nem is fukarkodott tap-

saival és több csokorral is kitüntette a vendéget, 

ki jövendő pályáján bizonyára dicsőséget fog sze-

rezni nem csak magának, hanem egyúttal szülő-vá-

rosának is. Meze i B e r t a kisasszony — mint ér-

tesülünk — hétfőn lép fel másodszor az .Ármány 

és szerelem* czimü daraaban Élőre is felhívjuk rá 

a t. közönség figyelmét. 

— Komócsy József jeles poéta, a Petőfi-

társaság alelnöke váratlanul hirtelen elhunyt. — 

Halála összes ismerői körében mély megdöbbenést 

keltett s a melegszívű poétát, jó barátot és hazafias 

embert sokaknak őszinte gyásza kiséri sírjába. 

— Vétkes gondat lanság áldozata lett teg-

nap délelőtt két kis gyermek. Hanka Józsefné a 

P'aczra ment bevásárolni s otthon hagyta két kis 

gyermekét, kik játszadozva gyufára leltek s tüzet 

csináltak. A szoba csakhamar megtelt füsttel s mi-

korra a tüzet észrevették mindkét gyermeket meg-

fúlva találták. A kétségbeesett anya siránkozva tépte 

haját kis gyermekei hullájára borulva. A szerencsét-

len áldozatokat ma délután temetik. 

együtt őriztetnek. Munkára nem kényszeríthetők, 

szabadságukban áll a ónban valamely, a fogház vi-

szonyainak megfelelő és általuk választott munkával 

foglalkozni. 

A hozzájuk intézett levelek felbontatlanul kéz-

Az 
Irta: S ima Ferencz. 

Azok épülésére kik sohasem kerülnek az állam-!besitendök| a z á l t a l u k i r o t t a k p e d i g a z ¡«"«»tóaág 
fogházba, - mielőtt több érdekes dolgot leírnék _ í á l t a l láttamozva, csak akkor továbbitandók ha tar-
azt hiszem, hogy legjobb ha először is bemutatom ! t a l m u k aggálytalannak találtatott. A fogház udva-
az államfogház házi rendjét. - Azt a szelid ¿lpt-!rán' kertjében naponként két órán át sétái-élet- | 

államfogolynák a hatnak. rendet, mely szer nt, egy derék 
napi 24 órát el kell töltenie. ° j 4- Betegségnek esetén a fogoly a fogházorvos 

Meg van ez írva a tisztelt igazságügyminiszteriáltal «y ó^ i t t a t i k ? megengedtetik azonban, hogy sa 

ur által, melyet minden államfogoly külön kap meg- ját köl tsé&én m á s o r v o s segélyével is élhessen, és ha 

Írásban, amint jelentkezett a fogház igazgatónál iezek &yóeyfürdők használatát vagy bármi oly gyógy-

Igy szól az írás: 

ad. 24674. sz. 

I. M. 1892. 

módot rendelnének, mely a fogság folyamát megsza-

kítaná, ezek teljesithetése iránt az igazságügyminisz 

ter engedélye kikérendő. 

5. Hogy a fogolynak veszély vagy rögtön meg-

betegedés esétén a kellő segély azonnal megadhas-Szabályok 
a szegedi kir. államfogházban letartóztatottaké aZ a s z o b áJ á b a a l k a l n i a z o" csengetyü által jelt 

adhat, m re az őr az illetőnél rögtön megjelenni s a 

szükséges teendőket elvégezni köteles. 

A csengetyü csak veszély vagy rögtön beállott 

megbetegedésnél fogva használható, attól, ki azzal 

szamara. 

vissza él, ezen kedvezményt az igazgató elvonhatja. 

6. Minden államfogoly reggeli 9 órától déli 12 

óráig és délután 2 órától 5 óráig fogadhat látoga 

1. A megjelen1 vagy beszolgáltatott foglyot a 

fogház igazgatója vagy helyettese fogadja, ki személye 

azonosságát megállapitóan őt a íogház szabályainak 

pontos megtartására komolyan figyelmezteti és a 

fogházban számára rendelt helyet meghatározza. 

2. Minden fogoly fogságának megkezdésekor'tókat, de csak az e czélra kijelölt l á toga t czdlák-

az Igazgatóság által nyilatkozatra szóllitandó fel az ban, a hol ételek vagy italok fogyasztása tiltva van 

iránt, vájjon saját költségén akarja e magát élei- A látogatóknak a külön szobákban való fo*a 

meztetm ? mit ha tenni nem akarna, szabályszerű dása alól kivételnek csak azon esetben van helve 

ellátá^r^ az igazgatóság gondoskodik h a a z áI,affifogház orvossá igazolja, hogy az állami 

« Í P l L Ü Í f T U h ^ [ u k a i viselik, fogoly beteg szobáját egészségének veszélyeztetése 
éjjel egymástól elkülönítve, nappal pedig többen nélkül el nem hagyhatja. 

A látogató tartozik az igazgatótól engedélyt és 

annak aláírásával ellátott jegyet szerezni, mely utóbbi-

nak előmutatása nélkül az államfogházba semmi 

szin alatt be nem bocsátható. Ugyanegy időben ugyan-

azon állam fogoly legfeljebb három személyből álló 

látogatást fogadhat, kivéve, ha a nagyobb számú 

látogatók mindnyájan az államfogoly családjának 

tagjai. 

7. Olvasmányaikat a foglyok szabadon választ-

hatják ; könyveket, hirlapokat s folyóiratokat saját 

költségükön járathatnak. 

8. A fürdőt az egészségesek az igazgató által 

megállap'tott rend és időben használhatják. 

9. A foglyok valamint az igazgató és helyet-

tese iránt tisztelettel viseltetni, ugy a házi csend 

és megzavarásától tartózkodni és minden a fogház 

tulajdonában ejtett kárt megtéríteni kötelesek. 

10. Az igazgató azokat, kik a jelen szabályokat 

megsértik s a megtörtént megintés daczára szabály 

ellenes viseletüket folytatják, fegyelmi büntetésük ki-

szabása végett az igazságügyminiszternek feljelen-

ten' köteles. 

11. A fogház őrizetére rendelt felügyelők min-

den szökési k'sérletet a szükségesnek látszó eszkö-

zökkel megakadályoztatni tartoznak 

12. Az áfiamfoglyok május hó 1-től október 

l-ig esti 9 órakor, október hó 1-től május l-ig este 

7 órakor az adott jelre lakosztályaikba visszavonulni 

és egymástól elkülönítve tartózkodni kötelesek. 

Az esti elkülönítés alkalmával az egyes lakszo-

bák ajtai lezára'nak s másnap reggeli 6 óráig zárva 

maradnak. 

A ki a felügyelő személyzet fennebbi irányban 



73. szám 

— Vi l l ám ütött le tegnap előtt délben Hor-
váth István vaskereskedő lakásán. Szerencsére nem 
voltak otthon s igy semmi baj nem tőrtént. 

— öngy i lkos leány. Ismét egy fiatal leány 
oltotta ki könnyelműen életét. Vihlider Teréz 16 éves 
cseléd leány, tegnap reggel felakasztotta magát s 
mire hozzátartozói észrevették már meg volt halva. 
Tettét szerelmi bánatból követte el mert a kedvese 
elhagyta. 

— Vásárok. A dorozsmai nyár' vásár folyó 

hó 29-én, a szarvasi nyári vásár pedig folyó hó 

24-én veszi kezdetét. — A helybei nyári vásár jövő 

hó 21., 22. és 23-ik napja n lesz megtartva. Felhív-

juk reá az iparosok és gazda közönség figyelmét. 

— Kossuth bútora i t szétosztják. Tu-
rinból jelentik, hogy Ruttkayné Kossuth Lujza, a ki 
jelenleg Kossuth hagyatékát rendezi, Kossuth búto-
rainak egy részét a rokonok közt szét fogja osztani. 

— Szerencsés véletlen. Csak az imádság 
mentette meg Mohácson Szűcs István gazdag föld-
mivest és családját, a kik a mezőre mentek, hogy 
a vetéseket megtekintsék. Hirtelen vihar támadt 
ugyanis s a gazda családostul a kocsi alá vonult, 
hogy az eső ellen menedéket keressenek. A villám 
mellettük csapott le, ugy hogy a lovakat agyon-
csapta, de a kocsi alatt levők sértelenül maradtak. 

— Miért nem j ó subába aratni. Kurucz 
idő járt a mult héten. Nemcsak az übik került elő 
hanem valóságos téli kabátok is használatba vétet-
tek. A tanyáról a hetipiaczra jövők pedig subában 
ültek a kocsi elején. Egy ilyen tanyai subás pol-
gárra rászólt egy városi: 

— Nini, sógor, hát megygyéréskor is subában 
járnak a tanyán ? 

— No igen! — szólt ki a subából egy duru-
zsoló hang — Az idén subába aratunk 

— Furcsa lesz az 
— Rossz lesz. 
— Rossz-e ? 
— No igen. Mert a suba is hamaráb pusztul, 

ha t é l e n n y á r o n h u r c z o l i k . 

— Vizén j á r ó ember mutogatta magát 
New-Yorkban. Van két öt-öt láb hosszú czipője czink-
ből, melyek őt hüvelyk magasak. A közepén csak 
akkora nyilás van, hogy a lábfej beférhet. Külön-
ben az egész légmentesen van elzárva, hogy a viz 
be ne hatolhasson. Czipője csak három hüvelykny re 
merül a vizbe. Soula, e czipő feltalálója inkább csú-
szik a viz tetején, mint megy : mintha korcsolyáznék. 

— Szalagmosás. A szalag is csak ugy, mint 
egyéb kelme ki van téve az elpiszkolódásnak s »gy 
megmosásra van utalva. Ez azonban nem oly könnyű 
dolog, mert mosás alkalmával szinét s fényét nagyon 
könnyen veszti. Hogy ez ne történjék, a következő-
leg járunk el: tisztán megbéjazott burgonyát főzünk 
s ennek megülepedett leöntött tszta levét spiri-
tusszal vegyitjük. S ezen folyadékban mossuk meg 
a szenyes szalagot. 

SZENTESI LAP. 

— Ha a bor nem akar tükrö t kapni . 
Legtöbb baj van a olyan szőlők termelésével, me-
lyek inkább szőlőskertnek volnának nevezhetők, mint 
szőlőhegynek Ezek nedve rendesen sok nyálka és 
fehérnye részeket tartalmazván, ritkán kapják meg 
,a tükör tisztaságot. Ilyen boroknak egy kis tiszta 
cseieny igen jó szolgálatot tesz. Egy akóra fél latot 
lehet számítani s ez nem kerül többe mint 15 
vagy 20 krba. 

Ipariskolai értesités. 
Az partanodai bizottság határozata folytán ér-

tesítem a tanoncztartó iparos és kereskedő urakat 
miszerint a város által fentartott iparos tanoncz-
iskolában a szigorlatok ez évben is a rendes taní-
tási órákban tartatnak meg, mégpedig : 

Junius 22-én a II. osztályé a rom. kath. köz-
ponti iskola IV. osztályában délután V*5 —W7-ig. 

Záró ünnepély tartatik junius 24-én délelőtt 
10 órakor a kurczántul levő közgyűlési teremben, 
mely alkalommal az ipartanodai bizottság és az 
ipartestület tisztelt tagjait, nemkülönben a tanügy 
barátokat, ugy az egyes osztályok szigorlataira, va-
lamint a Z3ró ünnepélyre ezennel felkér, és meghívja. 

Szentesen, 1894. junius hó 8-án. 

Az igazgatóság. 

3. oldal 
tanában kezdi meg Daudet Alfons hires regényét, az Apró 
királyokat, ami méltán lesz egyik vonzoereje a lapnak. Azok, 
akik ui előfizetők, a rendkivtll érdekes regény első számait ia 
megkapják, még pedig ugy, mint ahogy a Magyar Hirlap re-
gényei rendszerint megjelennek, tudniillik beköthető könyv-
alakban. 

A Magyar Hirlap előfizetési ára: 
Egy évre . . . . . . 14 f r t — kr . 
Tél évre 7 , — , 
H á r o m h ó r a . . . . 3 , 50 , 
E gy h ó r a 1 , 20 , 

Irodalom. 
— A lejjobb magyar napilapról. Annak a nézetnek, hogy 

a sajtó igazi nagyhatalom, tal n sohasem volt még több jogo-
sultsága, mint a mostani válságos és mozgalmas időkben, 
amikor nemcsak a metropolisokban, de a világ félreesőnek 
tetsző idilli zugaiban is mohó kíváncsisággal lesi mindenki, 
hogy mi érdekes történt a világon s emellett az eseményekre 
való vágyakozásban oly rohamosan iparkodnak élni az embe-
rek, hogy szinte haj andok volnánk ugy számítani az életet, 
mint a háborús éveket, azaz kétszeresen. A hírlapirodalom 
rendkívüli, mondhatnók csudával határos fejlettsége hozzászok-
tatta a közönséget ahhoz, hogy alig lehessen az eseményekről 
való értesülés dolgában teljesittetlen kívánsága. Lehet gondolni, 
hogy m ly óriási versengésnek az eredménye ez, oly verseny- j 

az 

tett felhivásának azonnal eleget nem tesz az állam-

fogház igazgatójának nyomban bejelentendő. 

13. Az állani foprlyok a szeszes italok közül csak 

bort és sört és pedig csak is a déli és estéli rendes 

étkezés alkalmával fogyaszthatnak, annak mennyi-

sége egy étkezésnél egyénenként 0.5 liternél többet ki 

nem tehet. 

Az állam fogházi orvos javaslata alapján 

igazgató kivételesen megengedheti, hogy egyes állam-

fogoly napjában többszőr; vagy nagyobb mennyi-

ségű szeszes italt fogyaszthasson ; de a napi fogyasz-

tás 2 literen tul ezen esetben sem terjedhet. Vissza-

élés esetén a kedvezmény elvonatik. Az államfogoly 

szeszes talt az állam fogházba magával be nem vi-

het ; s ugyan ott a megállapított egy napi szükség-

letet meghaladó mennyiségű szeszes italt tartania 

nem szabad. Vasúton, vagy postán vagy bár mi 

más uton akár hordóban, akár rekeszekben vagy 

palaczkokban érkező s az egynapi szükségletet meg 

haladó menny ségü szeszes italnak az államfogházba 

való beszállítása az igazgatóság által megakadályo-

zandó, esetleg ha ily nagyobb mennyiségű szeszes 

italok az államfogházban becsempésztetnének onnét 

azonnal eltávolitandók. 

14. Bútor darabokat vagy egyéb tárgyakat 

azon helyiségekből, a melyeknek leltári jegyzékbe 

tartoznak, máshova át vagy ki vinn. tiltva van. 

Budapesten, 1893. mártius 20-án. 

A miniszter helyett: 

Erdély s. k. 
államtitkár. 

Fischer ur már csak türelmes és rendszerető 

fcrfiu; dc ezt a nagy rendet unta nagyon. 

Hennebeg G. (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zürichben, privát megrende-
lőknek közvetlenül szállit: fekete, fehér 
és színes szelyemszöveteket, méterenként 45 
kr tó l 11 ft 65 krig postabér és vámmentesen, 
sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömbőző minőség és 
2000 külömböző minőség 2000 különböző szin s 
árnyalatban.) Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

Vasúti menetrend. 

Budapest—Szentes. 

Budapstről indul 8 óra 25 perc reggel, 1 óra 55 perez 
délután, 9 óra 15 p. este és 10 órakor éjjel. 

Szolnokra érkezik 11 óra 24 perc délelőtt, 3 óra 53 pere 
délután, 11 óra 12 p. éj. 1 óra 07 perez éjjel. 

Szölnokról indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 35 perc 
délután, 3 óra 55 perc éjjel. 

S*entesre érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 
este, 8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

Szentesről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 óra 37 perc d. e 
6 óra 20 perc este. 

Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u. 
10 óra 1 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d, u 
óra 39 perez éjjel. 5 óra 23 p reggel. 

! Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 7 óra 35 perc éjjel 
7 órakor reggel. 

Dudapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 2 óra 25 perc 

nek, amelyben nem elég az eredményekre hivatkozni, hanem 
biztos és nemes erkölcsi alapon is kell állaniok a mérközőknek, 
ha komoly és állandó rokonszenvre akarnak számítani a pár-
tatlanul itélő nagy és müveit közönség részéről. E tekintetben 
valóságos példáját adja a „Magyar Hirlap* annak, hogy mily 
eszközökkel és szerepléssel érdemelheti ki a nyilvánosság leg-
hatalmasabb organuma, a napi sajtó, az osztatlan tiszteletet és 
inegbecsülest. mert a „Magyar Hírlap,4 melynek főszerkesztője 
Horváth Gyula és felelős szerkesztője Fenyő Sándor, kezdettől 

fogva a mai napig, tehát immár közel négy év óta következe-1... n\ a aJ , e*1™1 , o u u J A ? ° r a £ 

tesen es kérlelhetetlenül kitartott a haladás és czivilizáczió miután 4 óra perc délután, 
elvei mellett, anélkül, hogy akár tiszta magyar hazafiságból,! I ^ P ^ l ™ 1 2 , ° r a 1 1 p e F C d é l u U n 4 6 r * 4 7 

akár tökéletes függetlenségéből csak egy szemernyit is engedett P e r c „ P e r c e ^ e -
vagy feláldozol volna. - Nagy szó ez kivált a i a i viszonyok) A * ^ * " ' " ' 0 1 m d t t l 1 2 Ó F a ^ d * 1 U t á D ' 5 Ó r * 1 0 

közt, amikor ezer kinos gyanúval illetik némelyek a sajtó egyiPerc ű ^ u t * n ' 

részét, amikor kétségtelen, hogy a legtöbb lap m n t nyilt párt-i Csongradra érkezik 1 óra 25 perc délután, 6 óra 10 

közlöny, tehát a sajtó megkötött organuma szerepel, íme, a P e r c e 

Magyar Hirlap büszkén hivatkozhatik arra, hogy mozgalmas és j Csongrád—Budapest, 
érdekes múltjának nincs egyetlen órája sem, amelyben lemon-
dott volna arról a jogáról, hogv szabadon és batran emelhesse | Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 2 óra 45 p. d. u. 
fel szavát a saját véleménye szerint, amit csupán egyetlen ér- [ Félegyházári érkezik 10 óra 21 perc délelőtt, 3 óra 
dek befolyásolt: a haza s általában a közügy érdeke. Bármily P e r c d é l u t á n -
kénves kér-lés merült is fel a politikai élet hepehupa térsé-j Félegyházáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 13 
gein: csak a Magyar Hírlapot vet'ék s veszik ma is kezökbe'p«™ délután. 
mindazok, akik a befolyásolt pártközlönyök kétségkívül jóhi-| Budapestre érkezik 1 óra 25 perc délután, 8 óra 25 
szemű de elfogult hangján kivül egy tiszta, világos, minden'P®rc este. 
magánérdeken felülemelkedett önzetlen véleményt akartak! ~ 
hallani. S a Magyar Hírlapnak fényes elégtétele van most az' Fél egyház a—Szegedi VOnal. 
egyenességben s a következetességben való rendkívüli kitartá-I .. , . 0 , 
sáért. Mert amikért folytonosan harczolt, azok az elvek legalább \ r él egyháza —Szeged, 
jelentékeny részben kezdenek immár testté válni, megfogható Félegyházáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 
alakot ölteni A nagy közönség, ez az egyetlen hivatott itélő Dorozsma felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 48 perc délután, 
bíró, amely a sajtót felülbírálni jogosult, megelégedéssel nézhet Szegedre érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 45 perc d. u 
végig a Magyar Hirlap múltján, mely teljes szolidaritásban van Q-toc/pH V M o a v h á m 
e kiváló napilap jelenével Ez a kettő — mult és jelen — bix- O Z e g e u — r e i e g y U d Z d . 
tos garancziat ad a Magyar Hirlap jövendő magatartása iránt j Szegedről indul (Dorozsma, ^zatymaz, Kistelek, Puszta-
is, amely nem térhet el az igazsá , őszintéség és becsületesség Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 2 óra 31 perc délután, 
útjáról sohasem, vezessen ez az ut akar a politika labirintjába, | Félegyházára érkezik 11 óra 04 perc délelőtt, 4 óra 
akára társadalmi é'etbármely vidékére, a hol arészrehajlatlanság 03 perc délután, 
az egyetlen talizmánja a vezető szerepre vállalkozó napisajtó-1 
nak. De amint szinte egyedül áll most a Magyar Hirlap ebben 
a teljes függetlenségben, amelynek legtöbb sikerét köszönheti-; 
ugy kétségtelen az is, hogy mint a közönséget informáló, min-j 
den irányban felvilágosító, véleményalkotását megkönnyítő és 
szellemi szórakozását biztosító orgánum, szintén elől jár min-I 
den konkurrense között. Hisz nemcsak a komoly és életbevágó 
kérdésekre fektet ez a lap nagy súlyt, hanem arra is, hogy a! 
közönség az ö üdülését és mulatságát is megtalálja benne. A ( 

ff'^¿JTI^'V^^^X tesi Lap- 71. számában .Cs. n. kaptafánál- cz.mü 
irók é8 hírlapírók irják. A vez*rczikkir>k közt ott van Horváth hírlapi közlemenyt én írtam. 
Gyula, György Endre, Bródy Sándor, Kohn Dávid, Ignotus,! Belátva azonban, hogy ez által a banketten 
Szemere Attila, stb, mig a tárczarovatot Ambrus Zoltán.Bár- l é y ő hölgyekkel szemben indokolatlan tettet követtem 
n . Má̂tu's K Ki el, kijelentem, hogy sérteni szándékom nem volt, 

* . . . . m i l A TT< _ n . T - • X _ » A a i f a I i i Ir Aff n n n r t l h n n c n n o l n f I rÁnn l r 
Emil, Szemere 

Nyilttér. 
(E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a SzerkJ 

Nyilatkozat. 
Alulírott ezennel kinyilatkoztatom, hogy a ,Szen-

Attila, Szépfaludy Ő. Ferencz, György Lajos, 
stb. teszik állandóan érdekessé és változatossá. Igazán nem 
c*oda, ha ily gárda mellett, amelyet még a lap rovataiért fe-
lelős belső dolgozótársak kitűnő serege egészít ki, a Magyar 
Hirlap a legnagyobb mértékben kivívta a napi sajtóban az egri 
nevet. — Hisz' a politikai és a társadalmi élet egén a legki-
sebb elváltozás vagy figyelemreméltó mozzanat sem történhe-
tik, amelyről a Magyar Hirlap azonnal a legtökéleteseb értesí-
tést, felvilágosítást ne közölné. 

S mennyi kedvezményben, kiváltsagbaa részesülnek azok 
akik ezt s kitűnő napilapot tartják. Teljesen ingyen kapják az 
érdetes albumokat, külön kiadásokat stb., amikkel a kiadóhi* 
va'al kedveskedik a közönségnek. Potompénzért jutnak a .Kis 
Világ* czimü, hetenkint megjelenő gyermeklaphoz, melyre, 
mint a Magyar Hirlap mellékletére, minden előfizetőnek ked-
vezményes árért van igénye. A .Kis Vil*g«-ot,a gyermekeknek 
ezt a legjobb, legbensőbb lelki baratjat, a Magyar Hírlap elő-
fizetői negyedévre csak ötven krajcárért kapják, egy évre te-
hát a laD mindössze két forintba kerül nekik. Azok. akik 

ezért tőlük ezennel bocsánatot kérek. 

Szentes, 1894. junius 21. 

Hrubos Árpád. 

Nyilatkozat. 
Tegnap délelőtt a Kass-féle vendéglő kerti he-

lyiségébe a színházból, — egy magát Dömsödinek 

nevezett — nem tudom mi — Kass Gusztáv ur ál-

tal kihivatott a kerti helyiség egy hátsó asztalához, 

hol a fent nevezett circa tized magával ült. 

Én azon reményben, hogy egy u r i e m b e r 

óhajt velem beszélni — a történendőket nem sejtve "^^ss^sr^^^^ - k ime*yek v é d e l m i e s z k ö z ö k n é l k ü l és i m e - a ne-

Kis Világ'-Ot, de igy három hóra már hetvenöt krajezár a z vezett minden indokolás és ok nélkül — akár csak 

Z ^ J F f i S F A Tol: egy útonálló vagy bandita - arczul ütött, illetőié 



4. oldal. 

orvul megtámadott, elvtársai és több mások szeme-
láttára. 

Minekután orvtámadást párbajjal elintézni nem 
tartozik elveim közé, tehát fegyveres elégtételt a fent 
nevezettől nem veszek. A verekedés nem lévén ter 
mészetem, tehát az orvtámadást orvtámadással meff 
sem torlom, hanem eme kvalifikálhatlan és indoko-
latlan orvtámadást, illetőleg az orvul támadót a 
társadalom megbirálására, helyesebben elitélésére 
bizom. 

Azt hiszem nem fog senkisem akadni, aki az 
orvtámadást kvalifikált eljárásnak nevezné. 

Józanul gondolkozó ember legalább — nem. 
Egyébiránt az ügyet átadom a bünfenyitő já-

rásbíróságnak. 

Szentes, 1894. Jánius 21-én. 

Váradi Aladár. 

szinház karnagy. 

Országos Magyar Kölcsönös 
Biztosító Szövetkezet 

Budapesten, VI. Károly-körut 3. sz. 

Az igazgatóság tagjai: 
Teleki Uéza grót elnök, Csávossy Béla alel-

nök, Andrássy Géza gróí, Ahsbahs Leo lovag, 

Dessewü'y Aristid, Komjáthy Béla, Megyeri 

Krausz Lajos, Péchy Tamás, Roth ugel Ar-

nold lovag, Kudnyánszky Béla, Szentkirályi 

Kálmán, Sztáray István gróf, Szőnyi Zsig-

mond, Teleki Sándor gróf. Vezérigazgató: 

Szőnyi Zsigmond. 

Van szerencsénk a t. közönséget érte-

síteni, hogy Szentesen Kulin Gábor urat 
bíztuk meg képviseletünkkel. 

Dijaink aránytalanul olcsóbbak lévén,! 

mint bármely intézet dijai, kérjük Szentes 

városa t. közönségét, hogy bizalmával ben-

nünket megajándékozni és vagyonát ugy j 

tüz, mint jég ellen nevezett ügynökünk utján 

szövetkezetünknél biztosítani méltóztassék. 

Teljes tisztelettel 

Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 

SZENTESI LAP. 

HIRDETMÉNYT̂  
Felhívom Szentes város azon lakosait, 

a kik ellen néhai Hoffer Antal volt közjegyző 

által készített okmány alapján a fel nem ra-

gasztott bélyeg hiányában lelet vétetett fel 

és erről fizetési meghagyást kaptak, hogy 

saját érdekükben a fizetési meghagyás ma-

gukhoz vétele mellett, a városi adóhivatalnál 

a számtisztek előtt azonnal jelenjenek meg a 

hol is a jogtalanul kiról illeték ellen a feleb-

bezés részükre minden dij fizetés nélkül te-

szám. 

hát ingyen fog elkészíttetni és az illetékes 
hatósághoz beadatni. 

Figyelmébe hozom a lakosságnak, mely-

szerint a felebbezés csak záros határidő alatt 

adható be, ennélfogva a késedelmesen jelent-

kező, saját mulasztásának tudhatja be, ha a 

felebbezés elmulasztásának okából tartozatlan 

fizetés fog ellenükben behajtatni. 

Szentesen, 1894 junius 20-án. 

1 3 
Burián Lajos, 

polgárm ster. 

óf Esterházy Géza-fele 
C o g n a c g y á r r é s z v é n y t á r s a s á g ' 

BUDAPESTEN. 

r Teljesen befizetett részvénytőke 

640000 korona^ 

az osztr.-magyar birodalom egyik legnagyobb cognacgyára. 

Gyárunk a legújabb technikai vívmányok 
alapjánvan berendezve és a franczia gépeink fel-
dolgozási képessége évenkint 

1 millió 752 ezer liter bort 
vesz igénybe. 

tiszta borból idegen anyagok hozzákeverése nélkül készül s ezért a 

közönség kedvencz itala. 

Legelőkelőbb orvosi tekin-
télyektől ajánlva. 

Több lOOO elismerő 
nyi latkozat. 

Díszoklevél , aranyérem s 
dlszker szttel k i tün te tve 

i«. 

Kapható Szentesen: 15 15 
Horváth István, ilj. Kovács Sándor, Szépe Káro ly és Mannó József-nél. 

SZÁMLÁK, JEBIZEKEK 
ÉS 

TUDÓSI TOLtVELEK. 
ÍZLÉSES 

MEGHÍVÓK 
ES 

TANCZRENDEK. 
DIVATOS 

E L J E G Y Z É S l f í S E S K E T E S l 
KÁliTYÁK. 

ÉTLAPOK, 

KÖZSÉGI ESYÁROSI 

HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

Á R J E G Y Z E K E K , 
CZIM- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

MINDENNEMŰ ÉS SZÍN U 

ÉS DÍSZES KIVITELŰ 

GYÁSZLAPOK. 

K O N Y V N Y O M D A , 
KÖNYV- ÉS HÍRLAP KIADÓHIVATAL. 

Huszonhárom év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 

megfelelő betűkkel és gyorssajtóval felszerelt 

melyben minden e szakmába vágó munkák a 

legjutányosabb áron, csinos kivitelben gyorsan 

és pontosan készíttetnek el, ajánlom a n. é. 

közönség szives pártfogásába. 

TISZTELETTEL : 

SIMA FJtfENCX. 

„SZENTESI LAP" 
cziiiiíí, hetenként háromszor megjelenő poli-

t ikai lap kiadó-hivatala. 

MINDENNEMŰ 

TÁBLÁS KIMUTÁTÁSOK 
ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRI 

MERLEGEK . 

IDŐSZAKI ÉS 

FOUÓWATOK, 
HÍRLAPOK MÜVEK. 

DÍSZES KIVITELŰ 

SZALAGARANYOZÁSOK 
ÉS SZÁMLÁK . 

I PAR ÉS KERESKEDELMI 

CSINOSAN KIÁLLÍTVA. 

MINDENNEMŰ 

ÜGIYÉDI ÉS IRODÁI 
NYOMTATVÁNYOK. 

MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

tLEVElíAFJUÖK 
ÉS B O R Í T É K O K 

CZÉGNYOMÁSSAL. 

S*eale«f 1894, Nyomatott Sima Ferenci gyorsítóján, 




