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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
t i pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Péntek, augusztus 3 . 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint 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. 

és kiadó-tu'iHjdonoB : 
S I M A F E R E N C Z 

Felelőü-aserkeszt5 : 
K O V Á C S KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivata lban és lapk ihordó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Az iskola és az élet. 

A szentesi polgári leányiskola igazgató-

nője a vezetése alatt álló iskola mult évi 

értesítőjét en, egy igen becses értekezést irt, 

melyben a gimnázium és a polgári leányis-

kola, illetve a fi- és nőnövendékek nevelésé-

nek fontossága felett mondott összehasonlító 

bírálatot. 

Az ez évi értesítőben egy hasonló be-

cses elmélkedést hoz Gonda kisasszony, mely 

megérdemli, hogy lapunk egész terjedelmé-

ben átvegye. Ez a rövid értekezés oda tendál, 

hogy a polgári leányiskola csak ugy felel 

meg az élettel szemben az igazi hivatasnak, 

ha nem pusztán arra törekszik, hogy ha 

alaposan előkészíti a tudományos pályára 

növendékeit, hanem ha alapját igyekszik le-

rakni oly ismeret körnek, mely átalános mi-

veltség szempontjából a társadalmi élet terén 

sehol sem hagyja cserbe a nőt. E becses ér-

tekezés különben igy szól: 

A polgári — illetve felső leányiskolát 

közoktatási szempontból általában csak mint 

közép tanfolyamot szeretik tekinteni, melyben 

elméleti előkészültséget nyer a leánynöven-

dék arra, hogy az úgynevezett női tanszak-

folyamokra bocsátható legyen. S a polgári 

leányiskolák vezetésében átalában ma az a 

szellem az irányadó, hogy az oktatás minden 

igyekezetét arra összpontosítsa, hogy a növen-

dék, mint a női tanpályák anyaga az elmé-

leti ismeretekben kifogástalan, mondjuk szak-

szerű előkészítést nyerjen. 

Helyes-e ez az oktatási rendszer, s sza-

bad-e a polgári leányiskolákban az oktatás-

nak a tudomány egyoldalú szigorúságával 

érvényesülni: erről akarok itt elmélkedni s 

azt óhajtom jelen íövid értekezésemben kifejteni, 

hogy a polgári leányiskola pusztán a szak-

tanfolyamok számára előkészítő középiskola-e, 

vagy egy önálló tanfolyam, melyen egy nő 

megszerzi azon tudományos alapismereteket, 

melyek mindenekelőtt a társadalomban biz-

tosítják számára azt a helyet, mely egy intel-

ligens körben élő nőt megillet, s melyen a 

mi társadalmi és politikai viszonyaink között 

egy műveltebb nőnek, már állása és napi 

érintkezéseinél fogva discrét határok között 

bár — de határozott szerepe van, s a mely 

tudományos alapismeretek feltétlenül megkí-

vántatnak, továbbá arra is, hogy egy nő, 

mint feleség, anya és gazdasszony kifogás-

talanul tölthesse be egy úgynevezett müveit 

nő hivatását. 

Midőn a nőnevelés szempontjából a pol-

gári leányiskola h vatásával szemben feállitott 

ezen kérdésekkel számolok, akkor az élettel 

számolok és ugy találom, hogy mindazok 

igen egyoldalulag, sőt határozottan ferdén 

fogják fel a polgári leányiskola hivatását, kik 

ebben semmi egyebet nem akarnak látni, 

mint egy női közép tanfolyamot, hol a leány-

gyermekek pusztán azon előismereteket szer-

zik meg, melyek őket arra qualiíikálják, hogy 

önálló női tudományos tanpályára nyíljék 

meg előttük az ut. 

Szóval nagyon tévednek azok, kik a pol-

gári leányiskolában a müveit nő számára 

azon közép tanfolyamot látják, a mi az in-

telligens pályára készülő iljaknál a gymna-

sium, melynek elvégzésével egy ilju csak elő-

készítést nyer arra, hogy az életben pályát 

választhasson magának; de ez még nem biz-

tosit számára az életben semmi önálló tért 

és semmi befejezett qualifikatiót. 

Egy intelligens körben élő nőnek az is-

kolai ismeret és a tudományos műveltség 

csak nagyon is kivételképpen való arra, hogy 

belőle éljen és általa magának — esetleg 

környezetének egsistencziát biztosítson, hanem 

szükséges ez azért, mert általános műveltség 

el nem képzelhető a nélkül, hogy az ember 

a tudományos világ nagy körvonalait ne is-

merje s e nagy körvonalak között fennálló 

nevezetesebb tényezők és megnyilatkozó fon-

tosabb momentumokat okuk és lényegükben 

ne ismerje. 

Már pedig egy intelligens körben élő nő 

az általános műveltség követelményei alá esik 

s igy birna kell mindazon ismereteket, me-

lyeket ezen kör igényképpen tart fönn mind-

azokkal szemben, kik itt helyet követelnek 

maguknak. 

Már most ha veszem azt, hogy a pol-

gári leányiskolák növendékeinek létszámából 

csak alig 5 % esik azokra, kik innen felsőbb 

szaktanfolyamra mennek, igy 100-ból csak 5 

növendék vehető olyannak, kinek számára a 

polgári leányiskola a gyinnasiummal hasonló 

közép tanfolyamnak tekinthető; annálfogva 

kétségtelen az, hogy a polgári leányiskola az 

élettel szemben egy befejezett tanfolyamnak 

tekintendő a nő tudományos műveltségének 

előkészítésére. — Miért is itt a vezérelvnek — 

az uralkodó szellemnek oda kell törekedni, 

hogy az a leánynövendék, ki a polgári leány-

iskolát elvégezte, annyi ismeretet vigyen ki 

az életbe, amennyi feltétlen megkívántatik 

arra, hogy a nő ne csak mint feleség — anya — 

és gazdasszony, de mint a művelt társada-

lom tagja is, csorba nélkül tölthesse be a 

rá váró szép és nemes hivatást. S éppen ezért 

a polgári leányiskolái oktatásnak szerintem 

nem arra kell törekedni, hogy a növendékek 

az elméleti ismeretekben, vegytani pontosság-

gal tudják felállítani a tudomány elveit és 

szabályait, hanem hogy a szabályok általá-

nos körvonalainak ismerete mellett, a tudo-

mányos világban az általános műveltség ál-

tal megkövetett széles tárgyismerettel bírja-

nak. Tehát nem az a fő, hogy ha keveset 

tudnak is, de e tudásnak meg legyen a biz-

tos alapja a szakismeretben, hanem az a fő, 

hogy sokat tudjanak, hogy mikor az életbe 

kimennek: a nő előtt csak azért, mert ő nő, 

ne legyen teljesen térra incógnita a tudomány 

egyetlen ága se. 

Ezt kiváuja az általános műveltség. Éppen 

ezért a polgári leányiskola re szakszerűleg 

tanult, hanem művelt nőket igyekezzen ne-

velni, s ez csak ugy érhető el, ha itt az ok-

tatás szelleme felszabadul a tudományos 

pedantería chablonos szabályai alól s a nevelés 

szabad szárnyakat nyer, mely nem az ok és 

okozat közötti összefüggés vegyelmezésébe 

mélyeszti és fárasztja ki az elmét, hanem egy 

polgári leányiskolái növendék látókörének 

megfelelő könnyebb rendszerbe szedi össze, 

s játszva állítja egybe az ismeretek azon 

halmazát, melyekre nem a tudomány, de az 

élet szempontjából van szükségünk. 

Szóval a társadalomnak nem tudomá-

nyos, hanem művelt lelkű nőkre van szük-

sége. 

S a női műveltség hivatása nem az, 

hogy a szakismeret csalhatlanságával kösse 

és oldja a tudomány szálait, hanem hivatása 

az, hogy ha akár társalgás — akár könyv-

olvasás közben előfordulnak a mindennapi 

élet körén kivül eső kérdések: a nő ne álljon 

teljesen tájékozatlanul, hogy p. u. ha Lon-

donról van szó, ne csodálkozzék azon, hogy 

az akkora város, melynek több lakosa van, 

mint Görögországnak. 

S amig a nőnevelés teljes elhibázásának 

tartom, ha egy teljes polgárit végzett növen-

dék alapos jártassággal bir az irálytan sza-

bályaiban, de nem tudja megmondani, hogy 

mely műfajban emelkedik ki leginkább 

Petőfi költői lángelméje, avagy hogy Sha-

ekspeare volt a világ legnagyobb dráma-

irója, viszont igen komikusnak tűnik fel, ha 

valaki a földrajzból meg tudja mondani, hogy 

a Hymalája csúcsain mily magasságig ész-

lelhető növénytenyészet, s a Gap föld rideg 

zugában milyen a klimatikus viszony; de 

elbámul ha azt mondják neki, hogy nem 

Oroszor zág, hanem Brazília a föld legnagyobb 

és Khina a legnépesebb országa. A történe-

lemből órai pontossággal megtudja valaki 

mondani, hogy a magyarok mikor Téptek 

Magyarország határára, de pirulva hallgat, 

ha azt kérdezik tőle, hogy ki volt Magyaror-

szág legnagyobb uralkodója és hogy meg-

hálálták-e Hunyadi Mátyásnak azok, kiket a 

porból felemelt és az ország első méltóságaiba 

helyezett? Szóval az általános műveltség — 

a hova a polgári iskola segiti nevelni a nő-

nemet nem azt feltételezi, hogy megtudjuk 

határozni, hogy minő vegyelemzési ellentét 

jut érvényre a márványban és a quarzban, 

hanem az a fő, hogy ha elénk tesznek három 
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darab követ, megtudjuk mondani, hogy melyik azért vitte a közgyűlés elé, mert azt Sima Ferencz 

a quarcz, gránit vagy márvány. követelte tőle 
* w. M x w , X I Nagyon sajnos dolog, ha egy polgármesternek 

A növendéket ezért nem a tudás MBgyüié*« lejálssolt sserepe Í3 elferditra, hanig 

letében kell- kifárasztani, hanem az eleven megviiágitásba juthat egy lapban a nyilyánosság elé. 

memória segítségével az elmét az ismeretek \ közgyűlésen 100-nál több képviselő volt 

egész tárházához kell juttatni. A művelt tár- jelen s ugyanennyire tehető a hallgatóság; tehát 

fiadalom soha nem veti az embernek szemére, kétszáznál többen hallgatták végig a gimnázium ál-

ha nem tudja precziz meghatározni, hogy lamositására vonatkozó ^ . . . , Kérdem vagyunk batrak a jelen voltakhoz szólva: 

miért van igy, vagy ugy valami, de az jól ^ c sak ^ ^ ^ ^ ^ y o l n a Bu_ 

esik neki, sőt azt megköveteli, hogy tudjuk H á n po]g4rmester szájából a „Sz. és V.« által neki 

létezését valaminek. imputált nyilatkozatot. 

A polgári leányiskola oktatási rendszere Nincs senki! 

és vezetési szelleme tehát csak akkor felel Csak a „Szentes és Vidékéinek a történeti 

meg az élet követelményének, ha vezér elve- hűség iránti lelki smeretlensége az mely ezt a nyi-
t , , . , U ' A latkozatot a polgármesternek szájaba adja csak 
ként azt veszi, hogy a nő minden iskolai ^ ^ m e g v á d o I h a s s a a z z a l , m i . 
ismeretét a polgári iskolában nyeri és igy s z e r i n t ez a p0|gárn ies te r csak egy báb-ember, ki 

annyi ismerettel bocsájtja az életbe növen- a z t tesz i a m i t S i m a Ferencz követel tőlle. 

dékeit, amennyi egy művelt körben élő nőnek Bur án polgármester külömben 25 év óta szol-

«zűkséges arra, hogy mint anya, feleség, gálja Szentes város közönségét s őt m ndenki egye-

gazdasszony, szóval mint a család lelke, mint nes jellemű, saját egyéni álláspontjához szívósan 

: ~ > / ( « / v H ^ i — h n n . l o á n v ragaszkodó embernek tudja, ki legtöbbször semmi-

91. »iám. 

Hogy ez az előre látható skandalum elkerül-

hető legyen, igenis azért kellet! a polgármesternek 

a bizottság megállapodásait a közgyűlés elé hozni. 

S hogy ez a bizottsági megállapodás milyen tart-

hatlan volt, legjobban bizonyítja az, hogy elállt mel-

lőle Balogh János és Fekete Márton is és a közgyű-

lés egyhangúlag fogadta el Sima Ferencz álláspontját 

Egyébiránt nagyon különös és szomorú dolog 

az is, hogy a polgármestert Szentesen, még azért is 

kerül lap a melyik megtámadja, u miért a polgár-

mester nem hajlandó egy miniszteri biztos fütyü-

lésére évenként 5 ezer forinttal többet mint a 

mennyit tőllünk a kormány jogosan kívánhat — 

kiszórni. 

Burián polgármester tehát semmi egyebet nem 

tett, mint a város érdeke által parancsolt köteles-

ségét teljesítette, a mikor ugyjárt el, a mint eljárt 

s neki a „Sz. és V." támadásával szemben — tel-

jes sőt unásontul is elégtételt adott a képviselőtes-

tület akkor, mikor a bizottság javaslatát egyhan-

gúlag elvetette 

Ez az igazság. Minden más tehát csak ferdí-

tés lehet. 

a művelt társadalom tagja, mint hon-leány 
féle kapacitációnak nem enged s igy nem is Burián 

az élet küzdelmeiben a ráváró nagy és nemes p o l g á r m e s t e r v é d e l m e érdekében rellektálunk erre a 

feladatnak ugy felelhessen meg, mint a költő 

támadásra, hanem egyszerűen reá mutatunk, mint 

mondja : ha betöltöd csorba nélkül szent nyilt valótlanságra. hivatásod, környezeted boldoggá teszed és ha- Igenis megtörtént a közgyűlésen az, hogy Fe-

jtádnak oszlopa vagy l* kete Márton megtámadta a polgármestert azért ; mert 

Goiula Júlia, 
igazgató. 

ő a bizottság megállapodását idő előtt a közgyűlés 

elé vitte. 

Erre a támadásra Burián polgármester egyet-
len egy szóval sem válaszolt, — hanem felvette Fe-
iketével szemben a szót Sima Ferencz képviselő és 
kijelentette, hogy : a polgármester helyesen cseleke-
dett mikor a bizottság megállapodását a közgyűlés 

Nem vagyunk ugyan barátjai a hírlapi pole- e l é h o z t a í m e r t e z u g y a sajtóban mint a képvise-
miának, ámde a ferdítéseknek és az ebből fo'yó körökben éles vitára adott alkalmat s a 3 4 
izetlenségeknek még kevésbbé lehetünk hallgatólagos bizottsági tagot kivéve, Kik a gímnáz um államositá-

Csak igazat írjunk ! 

elnézői 

Nem hagyhatjuk tehát szó nélkül el, már csak 
cs&k a történelmi hűség kedvéért sem azokat a dol-

sát a városnak év 15 ezer forint hozzájárulásával 

s készek megszavazni, a képviselő-testületben alig 

van egy tag is, kik a bizottság azon eljárását feltét 
gokat, a melyekről a „Sz. és V." legutóbb száma|,enül ne~n ítélnék, hogy ez maga íiczitálgatja a 

vezérczikkezik. [városi hozzájárulást a kormány által követelhető 

Nem pedig azért; mert azokat a nyilatkozató-' legmagasabb összeg g. 

kat, a melyek ott Burián Lajos városunk polgár-: s i m a Ferencz ezen felszólalásában hivatkozott 

mesterének, Sima Ferencz nevével kapcsolatban r e ^ b o g y a löbbek között ő is kérte a polgármes-

imputáltatnak, a f. évi julius hó 30-án megtartott t e r l m5szerint, hozza ezt az ügyet a közgyűlés elé. 

közgyűlésben a polgármester nem tette. ,
H o z z a p e d i g a z é r t . m e r t könnyen megeshetik az a 

Megtámadja ugyanis a „Sz. és V." Burián pol- botrány a várossal, hogy a bizottság megállapodása 

gármestert azért; mert ő a gimnázium államosítása kér- a i a p j a n , a kormány egyszerre kijelenti, hogy kész 

désében kiküldött bizottságnak javaslatát illetve meg- a z á namüS itásba bele menni, ha a város évi 15 ezer 

állapodását, idő előtt a közgyűlés ele terjesztette. S frt hozzájárulásra leköti magát s mi történik akkor, 

ezen támadással kapcsolatban nevezett lap az .gazság h a e miniszteri döntéssel szemben lesz kénytelen a 

nyilt elferdítésével ráfogja a polgármesterre, hogy ő, képviselőtestület kimondani, hogy: ezt n.?m fogad-

mint ezt a városi közgyűlésen maga ki is jelentette : hatjuk el . ?? 

^„SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Jó barátok és ellenségek 
— Regény — 98. folyt. 

Irta : S ima Ferencz. 

Az orvos, mikorra az állomástól vissza, haza 

érkezett egészen bele élte magát a gondolatba, hogy 

miután az állomásnál nem látták Papp Ignáczot 

elutazni, hát nem is utazott az el, hanem kiment 

vagy valamelyik közeli tanyájára, vagy a szőlőbe. 

S evvel a gondolattal anny ra meg volt elégedve, 

hogy arra nem is gondolt, mely szerint arról, hogy 

elutazott-e valóban Papp, legkönnyebben ugy lehet 

biztos meggyőződést szerezni, ha visszamegy Papp 

lgnácz házához, s ha a kocsis otthon van, az meg-

mondja, hogy hol tette le urát ? S ha a kocsis 

nincs otthon, az az még nem jött vissza, akkor meg 

pláne bizonyos, hogy a paciens valamelyik b rtokára 

szökött ki. 

Mindezeket azonban az orvos nem kereste, ha-

nem megállapította magában, hogy a képviselő ur 

nem utazott el. Ezt bizonyítja az is, hogy otthon 

sem hagyott maga után semmi rendelkezést 

Nekem akarta megmutatni, hogy orvosi engedély 

nélkül is el meri hagyni a szobát, gondolá magában 

a helyzettel immár megbékélni kezdő főorvos. No 

no, csak azután meg ne ártson ez az excursio. 

Meg ne ártson fiatal ur dünnyögött Bálinti és hajtatott 

feaza, hol megreggelizett s azután pacienseit ment 

el meglátogatni. Délfelé a kaszinóba nézett be, hol 

olykor-olykor egy pohár sert szokott meginni. 

Itt egyszerre többen egész meglepetve tudakoz-

ták tőle, hogy miért engedte meg Papp Ignácznak 

hogy mielőtt teljesen összeszedte volna erejét ne 

csak elhagyja szobáját, de még el is utazhassék 

— Ah csak a szőlőbe ment ki. Ingerkedik ve-

lem ; mert azt mondtam neki, hogy még két hétig 

kell neki a szobát őrizni. 

Nekem a kocsisa azt mondta, hogy a hajnali 

vonattal utazott, mondá egy poczakos uri ember. 

— Látta a kocsisát ? kérdé az orvos meg-

ütközve. 

— Láttam hát. Ura hogylétét tudakoltam tőle 

s azt mondta, hogy : uram már nem beteg, ma a 

hajnali vonattal elutazott. 

— Nos hát elutazott, mondá rossz kedvvel a 

főorvos, elutazott aztán punktum! Makacs, megátal-

kodott ember, aki nem hallgat a jó szóra. Csak 

aztán meg ne bánja. 

— Tehát ön nem engedte meg neki, hogy ki-

mehessen ? 

— Igen is nem, már hogy engedtem volna, 

hiszen még a seb be sincs gyógyulva. 

De hát ön talán nem is tudta, hogy Papp 

elutazik. 

— Igenis nem tudtam, azután punktum, mondá 

haraggal a főorvos kalapját fejére csapta és ott 

hagyta az urakat, kik olyan rendkívül kíváncsiskod-

tak s azt se mondta nekik, hogy bofellegzett l 

Két szentesi sajtóper a Curián. 

A „Szentesi Lap* sajtópere mind a kettő. 

Dr. Tasnády Antal volt szentesi polgármes-

ter indította mind a kettőt. 

Az egyikben Pintér Gyula volt szerkesz-

tőt marasztalta el egy sajátságos verdikt alap-

ján a szegedi törvényszék, a másikban pedig 

a budapesti esküdtszék mentette fel Sima Fe-

renczet, lapunk főszerkesztőjét. Az első ellen 

Pintér nevében élt semmiségi panaszszal Isse-

kutz Győző országos képviselő, mint Pintér 

védője, a másikban pedig dr. Tasnády élt 

kifogással. 

Issekutz semmiségi panaszát, mint azt 

előre biztosnak vettük alaposnak találta a 

Curia és a Pintér ellen hozott Ítéletet meg-

semmisítette. Mert a szegedi esküdtszék 7 

szóval 5 ellen kimondta, hogy a dr. Tas-

nády által incriminált czikkben nem foglal-

tatik becsületsértés, igy ha Tasnádinak becsü-

lete meg nem sértetetett, akkor Pintér nem 

vétkezhetett Tasnádi ellen. Mégis a szegedi 

esküdtszék kimondta a vétkest Pintérre. A 

szegedi törvényszéknek ezen furcsa verdikt 

alapján vagy fel kellett volna menteni Pin-

tért, vagy uj esküdtszéki tárgyalást rendelni 

el; de a törvényszék Pintért egyhónapi fog-

házra, 100 frt birság és egyébb költségekben 

marasztalta el. A Curia feloldotta ezt az Ítéle-

tet és uj esküdtszéki tárgyalást reldelt el. 

Sima Ferencz felmentetése ellen beadott 

— Na ez igazán furcsa, mondá a társaság 

egyik tagja nagy szemet meresztve a köszönés nélkül 

távozó főorvos után. 

— Mi a furcsa ? kérdé a poczakos ur, az hogy 
a főorvos megharagudott. 

Ah, ki törődik itt a főorvos haragjával. 
Furcsa az, hogy Papp lgnácz orvosi engedély nél-
kül elutazik. 

Mindenki azon véleményben volt, hogy az eset 

különös, csak a poczakos ur nem találta olyan na-

gyon különösnek ; mert ugy mond : ő érzi legjobban 

hogy van-e elég ereje. Ha nem lett volna, nem birt 

volna elutazni. 

Ebbe aztán belenyugodott mindenki, csak a 

főorvos nem, kinek rendkívül zokon esett, hogy ki-

verték ábrándjából, hogy pacziense csak a szőlőbe 

rándult ki. S mert neki az állomásnál azt mondták, 

hogy Papp Ignáczot nem látták elutazni, annálfogva 

még mindig gyanakodott, hogy csakugyan elutazott-e 

Papp lgnácz. Ment is a kaszinótól egyenesen Papp 

lgnácz házához, hol a kocsist ki vallatta a dolog 

felől, melynek vége mégis csak az, hogy: már akár 

látták az állomásnál Papp Ignáczot ő bizony el-

utazott. 

Bálinti főorvos előtt most már tiszta volt a 

dolog, hogy Papp lgnácz maga mondta meg az ál-

lomáson, hogy ne adjanak felvilágosítást eluta-

zásáról. 

(Folytatása következik.) 
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semmiségi panaszát pedig elvetette a Curia 
Tasnádinak. 

Tasnády ugyanis azért panaszkodott,! 

hogy a törvényszék korlátolta őt tanúinak 

kihallgatásában, mert a Szentesről kihallgatni 

kért tanukat elejtette a törvényszék. De Pes-

ten behozta dr. Tasnády összes iskola tár-, 

sait és ismerőit és ezeket mind kihallgatta 

a törvényszék. 

Panaszolta továbbá Tasnády, hogy az, 

esküdtek között esküdti jogosultság nélkül 

foglaltak helyet egyes polgárok. 

A kúria a panaszt elvetette és kimondta, 

hogy a törvényszéknek jogában áll korlátolni 

a tanuk számát, ha azok felelesleges számban 

jelentetnek be. Kimondta végre, hogy az es-

küdtek ellen tett kifogása Tasnádynak alap-

talan, s igy helyben hagyta Sima felmenté-

sére vonatkozó Ítéletet. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Vi lmos iőherczeg temetése. A tragikus 

véget ért Vilmos főherczeg temetése, kinek halál 

esetével lapunk mult száma bővebben foglalkozott, 

nagy katonai diszpompával tegnap délután ment 

végbe Bécsben. A főherczeget a kapuczinusok templo-

mának kriptájába temették. 

— Román gabona behozata-
lának rendkívüli kihatását a magyar gabona 

árakra, lapunk mult számában közölt memo-

randum szerű czikkben bőven megvilágítottuk. 

Azon czikkben azonban ugy van feltárva a 

helyzet, mintha a román gabonából készült 

liszttel pusztán csak a budapesti nagy mű 

malmok manipulálnának; pedig a dolog nem 

igy áll, hanem ugy, hogy román búzát bei-

fogyasztásra vásárol és őröl már minden 

nagyobb vidéki malom is. Igy p. u. a szom-

széd nagy malmok évenként óriás mennyi-

ségű román búzát őrölnek s ennek a lisztjét 

összekeverik a mi búzánkból őrölt liszttel és 

mint tiszavidéki buza lisztjét áruitatja a fo-

gyasztó közönségnek. Még a szentesi henger 

mű-malom is manipulál román búzával. Leg-

közelebb is kapott 1000 mm. ilyen búzát, s 

ezt feldolgozza és a mi búzánk lisztjével ve-

gyítve hozza forgalomba. Ennek a manipu-

lácziónak az a haszna, hogy az az import-

buza a szállítással együtt belekerül 4 frt 50 krba. 

g igy ha ez lisztképpen el megy, minden mé-

termázsán van a malomnak 3 frt haszna. 

Persze ezt a mi búzánk őrlésével nem lehet el-

érni, hanem az is igaz, hogy az a román liszttel 

kevert magyar lisztből készült tészta és kenyér 

se versenyezhet a mi apróbb malmunk őrle-

ményéből készült tészta és kenyérrel. S ennek 

a román búzával való manipulácziónak nagyon 

el kell terjedve lennie a vidéki malmoknál 

i s ; mert a lisztre mindenfelé sok a panasz 

s mi annak tulajdonítjuk, hogy a Sima-féle 

malomban a szomszéd városok és községek-

ből a liszt-kereskedések mind nagyobb na 

gyobb megrendeléseket tesznek; mert itt tiszta 

magyar lisztet kap a fogyasztó közönség. 

— A kurczaparti ártézikut. Ismeretes 

olvasóink előtt, hogy városunk polgármestere, annak 

az igazán életrevaló eszmének megteremtésén fára' 

dozik, hogy a kurczaparti ligetben egy a kivánal 

maknak teljesen megfelelő ártézi fürdőt létesítsen. 

— Ez az eszme, most már mint örömmel jelenthet-

jük mielőbb testet fog ölteni. A ligetben ugyanis az 

ártézikut fúrásán már napok óta serényen folyik a 

munka. A mult szombaton fogott hozzá a dologhoz 

a vállalkozó és tegnap reggel már 113 mét*r mélyre 

haladt a fúrással. A mi oly eredmény, hogy ha ez 

igy halad, ugy mi sem állhat most már többé ut-| 

jába annak, hogy : jövő tavaszszal Szentes városa is 

ép oly szép és kényelmes berendezésű ártézi fürdőt bo-

csáthasson a közönség rendelkezésére, mint H.-M.-Vá-

sárhely. Az építkezés és felszerelés körülbelül 8 ezer 

frtba fog kerülni. A mely összeg ha oly arányban veendi 

majd 'génybe közönségünk a fürdőt, mint H.-M.-

Vásárhely, mely évente 2500-3000 frtot vételez be 

az ártézi fürdőből, ugy 3—4 év alatt nemcsak ka-

matok kamatjával fog visszatérülni a városnak az 

e célra fordított tőke de e mellett ez még egy nagyon is 
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régen óhajtott közegészségügyi intézménnyel fog 
gazdagabb lenni. 

— A Kossuth-szoborra, mely Szentes vá-

ros piacz-terén lesz felállítva a S z e n t e s i keres-

kedő i f j a k egyesülete gyüjtő-ivén adakoztak : 

Nagy Ferencz 10 fr . Mócz Kálmán, H. Szabó Lajos 

2-2 frt. Buday Imre, Schiller H. M., Liebwert Mi-

hály, Zuckermann Ignácz, ifj. Kovács Sándor, ifj. 

Sárdy Mihály, Schreier utóda Szénássy Ferencz, 

Czukkermann Bernát, Dobray Sándor 1 — 1 frt. Osz-

terhuber Rókus, Wenberger Ármin, ifj. Horváth 

István 50-50 kr. Budai Antal és Józsa Jenő 25—25 

kr. Herz Sándor, N. N. 20-20 kr. Ö s s z e s e n : 

26 frt 40 kr. 

Sziliház. Pesti Ihász Lajos színtársulata 
tehát tegnap este csakugyan megtartotta utolsó és 
bucsu-előadását. Sajnáljuk hogy e jeles társulat, a 
mely mostani rövid ittléte alatt a szó szoros értel-
mében meghódította magának közönségünket — nem 
hajlandó egyelőre tovább is körünkbe maradni, a 
melynek oka abban keresendő, hogy az igazgató ur 
ez évadra már több városnak oda ígérkezett. Óhajtjuk 
hogy ha ismét vissza jő majd körünkben, újból ilyen 
jó erőkkel és hosszabb ideig legyen a mienk, a 
kiktől most csakugyan a legjobb és legrokonszen-
vesebb emlékekkel távozik — Az a 6 előadás, a 
mellyel Szentesen bemutatta magát, azt igazolja, — 
hogy ma Pesti Ihász társulata, a vidéki társulatok 
legjobbika inak egyike. — Szerdán a „ Virágcsata \ 
tegnap jedig az „Ötödik pont* került színre. Mon-
danunk is felesleges, hogy közönségünk a tapsokban 
s elismerés nyilvánításokban, sem tegnapelőtt 
sem pedig tegnap este sem fukarkodott. Pesti Ihász 
társulata igazán magával viszi elismerésünket és 
őszintén óhajtjuk, hogy mindenfelé közönségünk lel-
kesedése kisérje őt, és találjon olyan méltó elis-
merést, mint a minőre, minden magyar városban a 
legméltóbban számithat. A minél előbbi viszontlátás 
reményében mi is szives istenhozzádot mondunk neki. 

— öngyi lkossági kisérlet Noha 86 évet 

élt már Isten kegyelmébő Kúdús Nagy Zsuzsánna, 

még sem akarja bevárni nyugodtan, hogy eljöjjön érte a 

tőle bizony nem nagyon messze lehető halál. Julius 

29-én d. u. ugyanis a marha vásártéri kútba akart 

ugrani. Szántó Zsófia asszony azonban megakadá-

lyozta e szándékában, öngyilkossági szándekának 

okául azt adja, hogy mig egyrészt a siegény-men-

házba menni szégyel — addig másrészt családja őt 

nem akarja eltartani. 

— Tulajdonos kerestetik. A városi bi-

tangakolban 3 kecske és 1 lud van bitangságban. 

Tulajdonos jelentkezzék a rendőrkapitányi hivatalnál 

— Szelid miniszteri intézkedés. A bel-

ügyminiszter Velkei Kálmán tápéi kántornak Tápé-

ról lett erőszakos eltávolítása folytán Velkei által 

emelt panasz tárgyában végre intézkedett. Hozott 

egy rendelkezést, a mely teljesen megfelel a káni-

kulai bágyadt közhangulatnak. Akkor ugyanis mikor 

Velkeit Tápéról kiűzték hideg volt és mindenki lel-

ketlennek találta a durva erőszakos eljárást, most 

pedig meleg van, bágyadt mindenki s álmos egyked-

vűséggel fogad az ember minden intézkedést. Bizo-

nyosan erre számított a belügyminiszter ur is s mi-

vel Velkei már igen messze van Tápétól, az eset is 

már jó régen történt, hát ugy találta, hogy elég lesz, 

ha a vármegyét arra utasitja, hogy ez meg az alan-

tasabb közegeket utasítsa, hogyha ezek máskor akarnak 

valami alkalmatlan embert kiutasítani a községből, 

— okosabban indokolják meg a végzést, hogy azok-

nak a fifikus észjárású ujságiróknak és az erőszakos-

ságokat tűrni nem szerető ellenzéki képviselőknek a 

jól kirafinirozott végzések semmi kapaszkodót ne ad 

janak a támadásra. Az ügy elintézésében az a leg-

szebb, hogy a Velkeivel szemben személyesen basás-

kodó megyei főjegyzőt, az alispáni felterje«ztésnek 

sikerült teljesen kimosni a csávából, a mennyiben a 

miniszteri rendelet az ő eljárásáról meg sem emlé-

kezik csak a járási szolgabiróságot lúgozza meg egy 

kcsit a következő intézkedésével: 

„Velkei Kálmánnak a tápéi kántor-tanitónak 
panaszos ügyében, a vármegye alispánja által f. é. 
február hó 17-án 3/vm. sz. a. kelt jelentését tudo-
másul veszem ugyan, miután azomban a felterjesz-
tett iratokból arról győződtem meg, hogy a Tiszán-
inneni járás szolgabírójának 251. sz. a. kelt végzé-
sének indokolásában foglalt azon kifejezés, hogy 
„nevezett kántor-tanitónak a községben való jelenléte 
a már felbujtogatott népre folyton izgatólag hathat,« 
könnyen azon tévedésre szolgáltathat okot, mintha 
a szolgabíró Velkeit a községből akarta volna el-
távolítani, felhívom a vármegye közönségét, hogy 
figyelmeztesse közegeit s különösen a tiszáninneni 
járás szolgabiróját, hogy jövőre hozandó végzéseik 
indokolására s nagyobb figyelemmel legyenek. 

3. oldal. 

A fent hivatkozott jelentésével felterjesztett 
iratokat, idemellékelve visszaküldőm 

Budapest, julius 29. H y e r o n i m i / 

— Tüz. Kósa József IV. tized 680. számú há-
zánál f. hó 2-án éjjel 10—11 óra kőzött egy szal-
más szn tele szalmával teljesen leégett. A tett el-
követésével Pászti Imrénét gyanúsítják a házbeliek. 

— Gazdá ink figyelmébe A sárospataki 
alsó tanyai gazdák egylete közhírré teszi, hogy általa : 

1) 20 drb ló vagy szarvasmarha, darabonként 
5 forintjával őszi legelőre azonnal elfogadtatik. A 
legeltetési időtartam András-napig tart. 

2j 100 drb szarvasmarhát, téli takarmányo-
zásra elvállal. 

3) 100 szekér vadlóhere es gyepszéna, majd 
600 mm. sásos-széna eladó 

Ugyanezen egyesület tudatja velünk azt is, hogy 
egy jó munkás-család, a mely 200 forinttal rendel-
kezik, általa harmadosnak elhelyeztetik. At illető 
család kapni fog 3 drb lovat, szekereket, ekét bo-
ronát, lakhelyet, téli takarmányt és elegendő fűtő-
anyagot. A ki e hirdetések bármelyikére is bővebb 
felvilágosítást óhajt, annak levélbeli megkeresésére 
azonnali szives választ ad a sárospataki alsó tanyai 
gazdák egyletének elnöke Vass Sándor, Sárospatakon. 

— Jótékonyczélu bál. Bese Lajos az I-ső 
48-as népkör vendéglőse f. hó 19-én a kör helyisé-
gében 60 kr. belépti-díj mellett, jótékonycrélu bálát 
rendez a helybeli tűzoltó egyesület javára. A jóté-
konyczél tekintetéből is melegen ajánljuk e hírt ol-
vasóink becses figyelmébe. 

— Ne igyunk hideg sört. A hideg sör 
ivásáról érdekes felolvasást tartott egy hires sváicz« 
orvos Genfben. Erélyesen kikelt az egészség ŝ em-
pontjából a hideg sör ivása ellen, a mi szerinte a 
legveszedelmesehb dolgok egyike. A vizet, a bort, a 
kávét jéghidegen is meglehet inni de a sört nem 
szabad mert rögtöni halált is vonhat maga után. 
Legfeljebb 10—12 R.-nyi hideg sört szabad innunk 
A gyomorkatarus eredetét egyenesen a hideg sörre 
vezeti vissza A sör tulajdonképeni hazájában Bajor-
országban mindenki tudja ezt s nzért ott a vendég-
lőben sört ivó bajor, ha söre hideg, izzó vas lemezt 
márt bele s azt addig tartja benne, mig söre a kellő 
hőmérsékletet el nem éri. A sör ize, az értekező 
szerint, e melegités által egy cseppet sem változik. 

— A füstölő Magyarország. A dohány 
jövedék bevételei ez év első felében is örvendetes 
emelkedést mutatnak fel. Az előttünk fekvő kimuta-
tatás szerint ez év első hat hónapjában a közönség 
243,905 048 darab szivart és 296 528.657 darab szi-
varkát fogyasztott. A mult év megfelelő időszakához 
képest az emelkedés kitett a szivarnál 16,943 515 
darabot, a szivarkánál 32,533.893 darabot. E szám-
adatokba természetesen nincsenek benfoglalva azok, 
kik részint pipadohánynyal részint saját maguk ké-
szítette czigarettával elégítik ki dohányzási szenve-
délyüket. A fogyasztás emelkedéséhez képest szapo-
rodtak a bevételek is, a melyek a mult év első fe-
lében elért 21 460.196 frttal szemben ez év junius 
hó hó 30-áig 22,586.018 frtra rúgtak és e szerint 
1 125.821 frttal emelkedtek. 

— Fa lb jóslatai. Falb Rudolf, az időjárás 
prófétája, uj könyvet adott ki az 1894. év második 
felére vonatkozó jóslatairól. Eddig csak a kritikus 
napokat jelölte meg kalendáriumaiban Falb, ebben 
az uj könyvecskében az egész félév időjárását jó-
sulja meg, ugy hogy, ha az embernek megvan ez a 
könyvecskéje -- és hisz Falbnak — hát napról-
napra megtudhatja, vigyen-e macával felöltőt vagy 
mehet-e a nélkül is, otthonhagyhatja-e az esernyőt, 
vagy jó lesz-e azt is elvinni. Igen csinos kis hónap-
nak Ígérkezik Falb szerint augusztus hava. Ebben 
10-ig felhőszakadások és zivatarok lesznek, 15-én 
földrengés, 18-án vihar, 19 tői 21-ig éjjeli zivatarok, 
23-ától kezdve pedig végig jégesők, esőzések, árvizek 
és havazások lesznek. Szeptemberre árvizet és föld-
rengést jósol Falb ur, októberre havat, földrengést, 
vizáradást, novemberre földrengést, zivatart Meg-
jegyz azonban Falb mindenütt, hogy „késések nin-
csenek kizárva !• Reméljük tehát a legjobbat, hogy 
mindez a kellemetlen jóslat csak jó későn, valami-
kor fog megvalósulni — 100 év múlva. 

— Az á ru ló rongyok. Molnár Mihálynét 
egész Hódmező-Vásárhely ismerte. Ezért vált el tőle 
az ura is. A csinos parasztmenyecske még csak ak 
kor élte világát, kedvére válogatott a szeretőkben s 
akadt is elég. Május hó elején a hódmezővásárhelyi 
közkutban egy újszülött gyermek holttestére akadtak. 
Rongyokba burkolta az istenadtát, a ki megakart 
szabadulni tőle. Keresték is ki követte el a büntettet, 
de a bűnnek nem akadt gazdája. A napokban Mol-
nár Mihálynak valami dolga akadt a községházán s 
véletlenül meglátta azokat a dirib-darab ruhákat, a 
melyekben a kútban talált kicsi holttest burkolva 
volt. Elsápadt, de nem szólt egy szót sem. Később 
aztán vallatóra fogták, Molnár Mihály ötölt-hatolt, 
fájt a lelkének, a mit el kellett mondania s elmondta, 
hogy azok a rongyok az ő volt feleségének, Molnár 
Mihálynénak a ruháiból valók. Molnár Mihálynét 
nyomban letartóztatták, a ki váltig tagadja, ho ry Ő 
pusztította volna el a gyermeket. De akadt még löbb 
tanú, a ki rávallott az asszonyra, hogy bizony az 



4. oldal. 

menyecskének 

SZENTESI LAP. 

volt mit takargatni a világ siránkozó rokonok közt kiterítve feküdt a ravatalon, 
egyszer csak felült a koporsóban és enni kért Adtak 
is neki ebédet hamarosan s ő annyira meg volt vele 
elégedve, hogy azóta állandó jó egészséggel minden -
nap fogyasztgatia a földi konyha produktumait, ső* 
maga is ott sürög-forog a tűzhely körül. — Gön 
cziné ugyanis tetszhalott volt. 

A p r ó s á g o k . 

— K e d é l y e s h a l d o k l ó Párisban egy 

mert 

elvált 
előtt. 

— Egy letüiit nagyság halála. Hírneves 
és jómódú ember hírében álló ügyvéd volt évekkel 
ezelőtt Kresztics Döme Aradon. A hires trónkövetelő 
Karagyorgyevics bokszegi uradalmának volt ügyésze. 
Arad vármegye ügyeibe, szava döntő befolyású suly-
lyal birt mindaddig, a meddig csak ura el nem adta 
birtokát. Ura eltávoztával azomban csakhamar le-
tűnt fényes csillaga és Rdmániában, majd Szerbiában h a , d o k l ó e m b o r elhivatta a közjegyzőt, 
próbált szerencsét — de hiába; mert nyomorba ju- __ Uram, végrendeletet kivánok tenni, 
tott és éveken keresztül szegényen és elhagyatva -- Helyesen Tessék, 
élt. A napokban azután elkeseredésében főbe lőtte Nővéremnek nem hagyok semmit 

magát Belgrádban. - Hiába! Az isten malmai las- m i n d i * verekedett velem. 
* j u- i — Kérem Folytassa 

san őrölnek, - de biztosan. _ A z ö c s é m n e k s e m hagyok semmit. 
— Paraszt-párbaj. A biharmegyei Bocsajon E z t m á r n p m é r t o m . Hát miért ? 

szomorú vége lett a szegény Bartha Jóskának. Sze- ^ haldokló felemelkedik ágyán : 
retett nagyon szeretett egy szép ;leányt és azért __ j^ert éppenséggel sem iim sincsen, 
hullott ki a szive piros vére. Ezt a leányt ugyanis A nagyot nézett, miközben a kedélyes 
szerette Almássy Károly is s a két legény nem tu- haldokló kilehelte lelkét. 
dott tisztába jönni az iránt, hogy annak a szép * 
teremtesnek melyikükhöz huz igazán a sávé, hiszen A k á v é h á z b a n Az asszony: Ugyan 
nundke tőjükre egytormán kacsintott. A ket jó ba- e z m á r raég sen1 j á r j a . E|,livsz magad-
rat azutan határozott. Hallották ők azt már, hogy k á v , h 4 z b a , m o s t nyUKOdtan olvasod egy 
az urak hogy oldják meg az.ilyen kérdést azt gondol- |a ane|kúl, hogy velem tőrödnél! 
t u lena , uogy ok is igy tesznek, Ma inat parnajra A f é r i : qk b o c s á n a l ) knd ves Mariskám . . . 

r ^ T ü g y ^ t e K aarÍtaZeé .goffitáka & W ™ a feleségemnek is^egy lapot, 

mentek együtt a falu kocsmájába, megittak közösen ^ , , . , , , , , . . 
egykét üveg jó bort, azután fölkelt Almássy Károly _ ~ E l l « « e t t p á r b e s z é d a k a s z i n ó-
az asztaltól és kinyitotta a bicskáját. b ó 1 7~ Szerencsés ember on, kedves grófom! ön-

— Nohát Bartha Jóska - szólt - ki a legény nek minden sikerül 
a csárdába. — Hm . . . kivéve a szerelmet. 

— Azt majd meglátjuk, felelte a sugár Bartha- - Ah ! igazán? 
gyerek s ő is kést rántott. „ B l ™ n H • • \ ^ e ' ső lenyesem zárdaba 

A két legény aztán összerohant s alig egy-két ^pett, a második meghalt, a harmadik pedig . . . 
perez múlva a szegény Bartha Jóska szivén találva, Megszökött ? 
haldokolva rogyott össze. i - Uebogy . . . Feleségem lett! 

Mikor Almássyt elfogta rendőrség, ez indigná- * 
lódva kiálltott fel: — A v a n c z e. Apa (fiához, aki inas a susz-

— Mit akarnak velem? hiszen csak párbajoztunk ternál): No. hogy vapy ? Tanultál e már valamit ? 
A haldokló Bartha Jóskára ráborult a szép Fiu: Oh hogyne! Hisz már nekem nevetni is 

leány, a közösen szeretett és zokogva susogta: szabad mikor a másik inast pofozzák! 
— £n édes v rágom, hisz csak téged szerette-, * 

lek, meghalok utánad, temessneek együtt közös s r- V á l á s i o k.*Pap : De hát miért akar ön 
halomba. elválni férjétől! Hisz egy évvel ezelőtt félje maga 

— Megéhezett a másvilágon. Szilágy- mondá, hogy csak ónért ver a szive. 

91. szám. 

S á n d o r f a l v á n megtarthatja beszámoló-beszéd-
jét ; de mi nem hisszük, hogy addig csak ágyból 
is felkelhessen. 

— li. J . Algy«> Magán levél megy. Most már 

jól van minden. A munka mielőbb meg fog jelenni. 

Elvtársainknak szives üdvözlet ! 

Sárospatakon 23 hold föld 
épületekkel, gazdasági eszközökkel, takarmány-

nyal és igavonó jószágokkal együtt h a t e z e r 

forintért azonnal eladó. Bővebb felvilágosítást 

nyújt V a s s Sándorj az alsó tanyai gazdák 

egyesületének elnöke Sárospatakon. 

Somlyón, mint levelezőnk irja, meghalt Gönczi Já 
nosné, egy szegény földmives ember özvegye. Ebben 
seiümi különös nem volna, mert — sajnos — mind-
nyájuknak itt kell hagyni egyszer ezt az árnyékvilá-
got. De az már nem mindennapi dolog, hogy Gönczi 
Jánosné nem jól érezte magát a másvilágon és szé-
pen visszajött. Ugy esett a dolog, hogy mikor a 

Nő : Jaj, kérem, 
de most a botja ! 

akkor még a szive vert, 

Szerkesztői üzenet. 
Lapunk főszerkesztője két nap óta hete-

eres ágyban fekszik s bár ő reméli, hogy vasárnap 

¿61/894. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 

közhírré teszi, hogy a szolnoki kir. törvény-

szék mint csőd biróság 11394/894. polg. 

számú végzése, nemkülönben a kunszentmár-

toni kir. járásbíróság 3353/894. p. számú 

végzése következtében, vagyonbukott Lajő 
Gyula kunszentmártoni kereskedő csőd-

tömegéhez tartozó és csődleltárilag 1059 frt 

02 krra becsült ingóságok, nevezetesen „por-

czellán bolti-áruk, képek" stb. nyilvános ár-

verésen el fognak adatni. 

Mely árverésiek Kunszentmártonban Lajó 

Gyula közadósnak Dr. Józsa Gyuláné piacz-

téri házában levő bolthelyiségében leendő 

eszközlésére a folyó 189-4. évi augusz-
tus hó 13-ik (tizenhárom) nap-
jának cl. e. 9 órája határidőül 
kitüzetik, hova a venni szándékozók oly 

megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 

ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 

108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 

a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el fog-

nak adatni. 

Kunszentmárton, 1894. julius 31. 

Bozóky János, 
kir. jb. vgrhtó. 

DÍSZES 

SZAMUK, JE&YZEKEK 
ES 

TUDÓSI TOLLVELEK. 
ÍZLÉSES 

MEGHÍVOK 
ES 

TANCZRENDEK. 

D I V A T O S 

E L J E G Y Z É S I É S E S K E T É S 1 
KÁRTYÁK. 

ÉTLAPOK, 

KÖZSÉGI ES Y A R O S I 
HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

ÁRJEGYZEKEK, 
CZ1M- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

MINDENNEMŰ ÉS SZ1NU 

ÉS DÍSZES KIVITELŰ 

IGYÁSZLAPOK. 

KONYVNYOMDA, 
KÖNYV-ES HIRLAPKIADÖHIVATAL. 

Huszonhárom é\ 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 fgftEWCZ, 

„SZENTESI LAP" 
czimű, hetenként háromszor megjelenő poli-

tikai lap kiadó-hivatala. 

MINDENNEMŰ 

TÁBLÁS MUTATASOK 
ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRI 

M E R L E G E K . 

IDŐSZAKI ÉS 

FOUÓWATOK, 
HÍRLAPOK MŰ VEK. 

DÍSZES KIVITELŰ 

S Z A L A G A R A N Y O Z A S O K 
ÉS S Z Á M L Á K . 

IPAR ES KERESKEDELMI 

CSINOSAN KIÁLLÍTVA. 

MINDENNEMŰ 

ÜSTRÁDX ÉS IRODAI 
NYOMTATVÁNYOK. 
MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

lEVEtPAPWOK 
ÉS B O R Í T É K O K 

CZÉGN YOMÁSS AL. 

Snatu , 1894. Nyomatott Sima Ftreuci gyonujtóján. 




