
1 8 9 5 » XXV. évfolyam. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frl — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 

4 8 . szám. Vasárnap, április 2! • 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY . 

Hirdetéseket 
ét nyil t-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsákaít ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyet példányok 
kaphatók lapunk nyomdáiá-
ban valamint Stait Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
va»árnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

FSaserkeastA : 
S I M A F E R E N C Z 

KelolAü-HSerkeiiitA i 
KOVÁTS KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban ét» lapk i l iordó lnkut jAn, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Négy millió forint. 

(P.) A lyukas ! ordóba hasztalan hordja 

az ember a vizet. Ha az egyik perczben si 

kerül színültig megtölteni, a másik perczben 

már ismét folytathatjuk a munkát, mert a 

viz fogy, és a hordó megint nincs tele. 

Szakasztott igy vagyunk azzal a nehéz 

munkával, amit a hadügyminiszter tárczájá-

nak a megtöltésére fordítunk. Ha ma meg-

szavazzuk és keservesen kiizzadjuk a millió-

kat, holnap megint előáll a hadügyi kormány 

és „a monarkia védképességének fejlesztése 

érdekében" ujabb milliókat követel. 

Évek hosszú sora alatt megszoktuk im-

már a dolgok ezen rendjét, s beletörődtünk 

a változhatatlanba. 

De az idén joggal remélhettük, hogy a 

hadügyminiszter nem íesziti tovább a hurt, 

hanem megelégszik az úgynevezett rendes 

kiadások megszavazásával. 

Hiszen pénzügyileg évtizedek óta nem 

volt ilyen válságos helyzetben az ország. Az 

ipar, kereskedelem pang, a csődök és buká-

sok egymást érik. A mezőgazdaság a leg-

nyomorúságosabb helyzetben van ; a mult 

évi rossz termés, az alacsony gabonaárak, a 

takarmány hiány oda juttatták a gazdákat 

hogy még az adót se tudják fizetni, s ha 

még egy mostoha esztendő következik, külö-

nösen a kis gazdák menthetetlenül tönkrejut-

nak. Az inség és nyomor enyhítésére már 

is könyöradományokat kellett gyűjteni. A 

vadvizek kiszámithatlan károkat okoztak ; az 

árvizek egész vidékeket elpusztítottak, a 

védekezés rengeteg összegeket emésztett föl. 

Egyszóval csüggedten és reményvesztetten 

nézhetünk mindnyájan a kétes jövő elé, mert 

nem tudhatjuk, hogy a jövő télre meg lesz 

é népünknek a betevő falatja ? 

És ilyen szomorú kilátások daczára ime 

előáll a hadügyi kormány, s katonás hatá-

rozottsággal kijelenti, hogy neki erre az évre 

nem elég annyi pénz, amennyit tavaly kd-, 
pott, hanem potom négy millió forinttal kö-! 

vetel többet. 

Azt hinné az ember, hogy a magyar 

kormánypárt, amely alaposan ismeri a", ország 

sanyarú állapotát, a legerélyesebben vissza-

utasítja az ilyen követelést, és megérteti a 

katona urakkal, hogy a teherviselési képes-

ség kiszipolyozásának is van határa, s ha 

örökké fenékig vájkálunk a zsebbe, az végre 

is teljesen kiürül. 

Oh, dehogy cselekszi azt a kormány-

párt. Érzi és tudja ő, hogy lefelé nincs 

számára talaj, s ha még ideig óráig tengetni 

akarja sivár életét, fölfelé kell kapaszkodnia. 

Tehát csakhogy a hatalom birtokában meg-

maradhasson, keresi a katonai körök kegyét, 

s térdet fejet hajt minden követelésük előtt, 

hogy ki ne essék a grácziából. 

Minden ellentmondás nélkül, készséges 

engedelmességgel megadják a négy millió 

forint több kiadást, s talán még kezet is 

csókoluak a generális uraknak azért a nagy 

szívességükért, hogy négy millió helyett tizen-

négy milliót nem méltóztattak kérni. 

Tehát ezen az uton is busásan meg-

fizeti az ország annak a fatális pártura 

lomnak az árát, a melynek súlyos békói 

alatt évtizedek óta keservesen nyög. 

De vájjon ott fent Bécsben végre nem 

jut-é eszükbe a katona uraknak, hogy ilyen 

gazdálkodás mellett koldusbotra jut az ország i 

És nem jut-é eszükbe, hogy koldus nép iölött 

uralkodni bizony nem dicsőség ? 

(P.)Protekczió — közköltségen, 
A Zsarkó Ferencz sandorfalvi jegyző fegyelmi ügye 

a vármegyei adminisztráczió tengeri kígyójává kezdi 

mar magát kinőni. 

Ismeretes dolog, hogy ennek az uradalmi ke-

gyencznek a helyzetét az ő viselt dolgai a szó szo-

ros értelmében tarthatatlanna tették, ó rajta mar 

a tussolc apparátus sem segit; sorsa meg van pe-

csételve : pusztulnia kell. 

Vadnay Andor főispán már régebben megí-

gérte, hogy megszabadítja tőle a községet. Csató 

Zsigmond alispán pedig hónapok óta igergeti, hogy 

meghozza ebben az ügyben az elsőfokú fegyelmi 

ítéletet. 

De hiszen tudjuk, hogy a pakuliczok adott 

szava csak arra jó, hogy legyen mit — meg nem 

tartani. S bizony Zsarkó uram még most is sandor-

falvi jegy¿0, habar nem teljesít is hivatalos teendőket. 

Sándorfal várói ismét kaptunk egy panaszos 

levelet, amely teli van keserű kiíakadasokkal az 

ezen ügyben tanúsított huzavona miatt. Elmondja 

a levél, hogy Zsarkó teljes fizetesének élvezete mel-

lett szabadsagon van, helyette Molnár István szol-

gabirósagi írnok, mint kirendelt helyettes jegyző, 

végzi a hivatalos teendőket; termeszeteseu azonban 

ugy bogy a helyettes is teljes jegyzői tizetest huz; 

s igy most Sandorfalva egyszerre ket jegyzőt tizet. 

Tudomásunk szerint a dolog akk nt áll, bogy 

Zsirkó ugy akar szabadulni a tegyelmi ügy hínár-

jából, hogy nyugdíjaztatásért folyamodott; s kapott 

is orvosi bizonyítványt, mely az ő munkaképtelen-

ségét igazolja; ezért van tehát az, hogy a jegyzői 

teendők ellátásara helyettes jegyzőt alkalmazott a 

vármegye. 

Nem akarjuk az ügy ezen oldalát bolygatni, 

mert nem követünk bosszupolitikát. Ha a nemes 

vármegye útravaló nélkül sajnálja szélnek ereszteni 

ezt a hűséges szolgáját, ám tegye ezt a község-

j e g y z ő i n y u g d i j a l a p terhére. 

A közköltségen gyakorolt protekczio ezen nyil-

vánulására talán még szemet lehet hunyni; de az 

egyáltalában el nem tűrhető, hogy az amúgy is nagy 

nyomorral küzdő Sándorfalva község rovására dé-

delgessék ezt az embert. 

A vármegyében mindenki ismeri Sándorfalva 

nyomorúságos anyagi helyzetét. Négyezer lélek van 

ott, akiknek azon a kis viskókon kivül, melyekben 

álomra hajtják fáradt fejüket, semmi ogyéb vagyo-

nuk nincs. A szó szoros értelmében a Pallavicini 

uradalom fehér rabszolgái ezek a szegény emberek. 

És e/eket kényszeríti a vármegyei adminisztráczió 

atyáskodása, hogy egyszerre két jegyzőt tarsanak, 

holott a mindennapi kenyerüket is alig tudják meg-

keresni. fis-nÚHt valami herét, tartsák épen azt az 

embert, aii agyonkormányozta és a basáskodásával 

vérig keserítette őket. 

Oly botrány ez, amely még Csongrád várme-

gyében is feltűnő. Es mi egész tisztelettel kérdezni bá-

torkodunk Vadnay főispán urat, hogy abba a bizo-

nyos főispáni programba — mely részrehajlatlan igaz-

ságról és tisztaközigazgatásról mesélt — bele méltóz-

tatott é gondolni a k ö z k ö l t s é g e n gyako-

r o l t p r o t e k e z i ó t ? Mert mi ugy véljük, hogy 

az bizony egyáltalában nem illik bele. 

A Magyar Hírlap sajtópöre. 

18y3. év szeptember havának elején szokaUan 

izgatottság volt észlelhető Bihar- és Aradvármegyék 

oláhjai között. Pituk gör. katholikus lelkész lerán-

totta a leplet Pável Mihály, nagyváradi unitus püs-

pök üzelmeiről, mire az elkeseredett nagyváradiak 

macskazenét adtak a püspök urnák s a vele egy 

húron pendülő román vezérterfiaknak, anélkül, hogy 

egy pár ablakbeveresen kivül egyéb baj történt volna. 

Ezeknek a remhireknek hatása alatt a Magyar 

Hírlap az aradmegyei Bokszegről levelet kapott, mely 

elmondotta, hogy az ottani görög katholikus esperes, 

Papp János recte Papu Juon a legfanatikusabb ma-

gyargyülőlők egyike, a szószéket arra kasználja fel, 

hogy a magyarok ellen izgasson. Az esperes-plébá-

nos, aki a cselekvés embere, szeptember harmadikán 

nyíltan azt prédikálta hiveinek a templomban, hogy 

Ferencz József császár több nagy magyarral egye-

temben az arad-csanádi vasúton megérkezik, ha azon 

a vonaton valami szerencsétlenség történnék, meg 

volna boszulva Pável Mihály püspök. Ha valahogy 

sötét éjszaka, mikor két lépésre sem látni, meglazul-

nának a sinek, — még csak kés sem kellene hozzá 

— mindössze csak pár csavart kellene eltávolítani. 

Továbbá lelkére kötötte vakbuzgó hiveinek, akik 

nem egyikének kezeihez tapad emberver, hogy ha a 

császár közibük fog jönni, a legrongyosabb ruháikat 

húzzak fel az ünneplő helyett, hogy ezzel isazt de-

monstrálják, mennyire nyúzzak őket a magyarok. 

Ezt az állítólagos prédikácziót a biró suhancz lia, 

Laszk Konstantin kifecsegte az ottani boltosnak azzal a 

megtoldassal, hogy papjuk meghagyta, hogy élesítsék 

a kaszakat, meg a késeket, és tartóztassák fel a 

vonatot. A csendőrség erre a főszolgabíróval kar-

öltve vizsgálatot indított s ámbár félholtra verték a 

fél falut, a fanatikus nép nem arulta el papját. Any-

nyit azonban kiderítettek, hogy Bokszeg közelében 

a sínekből csakugyan hiányzottak a szegek, egy 

vasúti őr ébersége azonban minden nagyobb vesze-

delmet elhárított. Ennek a levélnek hatása alatt a 

szerkesztőség leküldte Márkus Miksa nevü munka-

társát a helyszínére s ennek tudósításai alapján ösz-

szesen őt közlemény jelent meg, mely a levélben 

elmondottakat mindenben megerősíti. 

A bokszegi esperes plébános, aki egyúttal posta-

mester is, erre sajtópört indított a Magyar Hírlap 

ellen rágalmazás és becsületsértés czimén, melynek 

munkatársai közül a szóban forgó közleményekért 

Horváth Gyula orsz. képviselő főszerkesztő, Fenyő 

Sándor felelős szerkeszt ,̂ valamint Márkus Miksa 

és Kohn Dávid vállalták el a felelőseget 

A tárgyalás f. bó 18-án ment végbe a buda-

pesti esküdtszék előtt, s reggel 9 órától másnap 

reggelig tartott. 

A bevádolt hírlapírók elvállalták a szerzőségre 

nézve a felelőséget. Horváth Gyula főszerkesztő is-

mertette a levél történetét azzal a megjegyzéssel, 



2. oldal. 

hogy mielőtt azt lapjában közzétette volna, megmu-
tatta báró J ó s i k a Sámuelnek, jelenleg ő felsége 
személye körüli miniszternek, akkori belügyminisz-
teri államtitkárnak, valamint B e t h l e n András volt 
földmivelési miniszternek, de azok semmi fontossá-
got nem tulajdonítottak neki akkor sem, mikor an 
nak tartalmát a parlamentben is szóba hozta, ő csak 
ezután küldte ki tudositóiát a helyszínére. 

Robicsek József dr. az összes vádlottak védője, 
hogy panaszosnak lelkészi működését kellő világi 
tásba helyezze, kéri, hogy a periratokhoz csatoltas-
sék az Aradon megjelenő A l f ö l d néhány száma, 
mely az évekkel ezelőtt Bokszegen meggyilkolt Se-
sewall márki esetével foglalkozik, gyanúsítván 
szent atyát azzal, hogy része volt az orgyilkosság-
ban. A sajtóbíróság ennek a kérelemnek helyt nem 
adott. 

A délután a tanuk kihallgatásával telt el, s a 
kihallgatás benyúlt a késő éjszakába is. A perbeszé-
dek éjfél után végződtek. 

ötre járt az idő, a mikor az esküdtek kihir-
dették verdiktüket. 

E szerint a rágalmazás vádját I szóval 10 el-
lenében egy vádlottra nézve sem látják fenforrgni, 
ellenben mindannyiukat egyhangúlag becsületsértés-
ben vétkesnek mondjak ki. 

E verdikt alapján a törvényszék kihirdette az 
Ítéletét, a mely szerint H o r v á t h Gyulát egy be-
csületsértésért 7 napi fogházra és 50 frt pénzbün-
tetésre, Fenyő Sándort három rendbeli becsület-
sértésért 20 napi fogházra és 60 frt pénzbüntetésre, 
Má rkus Miksát két rendbeli becsületsértéséót 14 
napi logházra és 40 frt pénzbüntetésre, végül K o h n 
Dávidot egyszeri becsületsértésért 3 napi fogházra 
és 20 frt pénzbüntetésre Ítélte. A vádlottakat 
továbbá elmarasztalta 684 frt 20 kr. perköltség 
nek és a panaszló ügyvéd 100 frt díjának megfizetésé-
ben, Végül kötelezte őket a bír' lg az ítéletnek a 
M. H.-ban való közlésére. 

A védő semmisegi panaszt adott be. 

Hely i es vegyes hirek. 
(r.) — H z e i i t e s l N i g t ó p e r e k . Áp-

rilis és május hónapokban sok dolgot ád a 
szentesi viszályos élet a szegedi sajtóbiró-
ságuak. Mint már emiitettük, Tasnádi Antal-
nak Pintér Gyula ellen indított sajtóperében 
f. hó 22-én lesz az esküdtszéki tárgyalás. 
Ugyancsak Pintér Gyula ellen f. hó 29 én 
megy végbe egy másik sajtóper, amelyben 
Nóvák József a panaszos. Szintén Pintér 
Gyula a vádlott a Krisztiim István felperes-' 
sége alatt indított sajtóperben is, a mely' 
május 27-én kerül tárgyalá alá. Május 20-án 

(r.) Bál. 
pedig Kovács Kálmánnak Bánfalvi Lajos el- . . 
len indított sajtóperét intézi el az esküdtszék, este a saját korcsmahelyiségéb,na 
És Csató Zsigmond alispán csak az imént egylet alapja javára 30 kr. belépti-d.j 

SZENTESI LAP. 48 

Goldstem Józsefné ma, vasárnap 
leendő tűzoltó 

mellett, bá-

sra ^TJíísta ̂ .rsí'" """*;*•»< r r 
ba J [ r ) 1 Tavaszi országos vásárunk - j t e r i vizsgát. Felhívjuk lapunk hirdetési rovatában 

melyhez különben nem füztünk valami vérmes re- közölt hirdetésre olvasóink figyelmét, 

ményeket - e g é s z e n silánynak mutatkozik. A jószág; - Háziasszonyok ügyeimébe. Akik sze-

vásár nem ért semmit; s aligha lesz jobb az áru-lretik (és melyik háziasszony nem szereti?) a fehér-

vásár is. Legalább a kereskedők és iparosok nagyon jnemüeket fényesre és tisztára vasaltatni, - L 

sovány reménységeket táplálnak. 
(r.) — Csőd. Nyíri Gerzon helybeli kereskedő el-

len a szegedi kir. törvényszék elrendelte a csődöt. 
Csődbiztos: Hubacsek Pál, törvényszéki biró. Tö-
meggondnok dr. Schlesínger Károly szentesi ügy-
véd. Helyettes tömeggondnok: dr. Kelemen Béla 
szegedi ügyvéd. Bejelentési határidő: 1895. junius 
1. Félsz, határnap: 1895. jullus 31. 

(r.) — Gyilkosságra való íelbujtás Bö-
szörményi Lajos, 21 éves fiatal ember, bűnös uton 
akarta láb alél eltétetni a saját édes atyját. Az úgy-
nevezett fölili pókok levéből italt készített, s arra 
kérte Bajkaí József tanyás nejét, hogy adja be azt 
valami ételben az öreg Böszörményinek ; attól úgy-
mond bizonyosan a másvilágra jut; tudja ő azt, 
mert mikor katona volt, a szeretője ilyen szerrel 
pusztitotta el a gyermekét. Ha pedig nem hasznaina 
a kotyvalék, akkor — úgymond — késsel öli meg 
az apját. Bajksiné azonban a gonosz száudékról je-
lentést tett a rendőrségnek, ahol az elvetemült fiu 
vallatás alá vétetvén - töredelmes vallomást tett; 
mentségül mindössze a t̂ hozta hozta fel, hogy az 
apja mindig szidalmazta; aztáimeg — úgymond — 
szeretett volna már £ maga gazdája lenni. A ren-
dőrség a rossz tlut átkísértette a járásbírósághoz. 

— Eljegyzés. Benke Sándor fiatal kereskedő 
folyó hó ló-én tartotta eljegyzését Kretsmári Her 
min úrnővel. 

— ftia pákul iczokrúl van szó. Annak 
idejében arról a stikliről mi is megemlékeztünk, me-
lyet a megyei tisztviselők tömeges belépése után, a 
pákuliczok cselekedtek meg a helyneh olvasó kör-
ben. Ismeretes tehát olvasonik előtt az hogy ugyan-
ekkor az alapszabályokban is változás töitent. Az 
ilyen változtatott alapszabályt azutan a belügymi-
niszter szokta jovahagyni. Ha ellenzeki szellemű kör 
rőt van szó, természetes, hogy az ilyen nemű jóva-

és tisztára vasaltatni, - azok-

nak figyelmébe ajánljuk Szénássy Ferencz utóda 

hirdetését, mely lapunk hirdetési rovatában ol-

vasható. 
— Az alvás művészete. A jó és nyugodt 

alváshoz szükséges, hogy az embernek ne legyen sem 
pénze,sem egyébb vagyona, ne legyen bőrzespekuláns 
és ne szeressen senkit. Ádám akkor aludt legjobban, 
mikor észre sem vette, a mikor az ur oldalbordájá-
ból a nőt alkotta. 

— Al ig várja a kötelet. Veszelka Pál, a 
szegedi vérengző honvédbaka érzi, hogy arámára 
csak a bilófán van hely. És mivel ezt biztosit tudja, 
hát legalább megboszulja magát a fölötte ítélkező 
birákon. Oly makacsul viselkedik, oly rakonczátlan 
a vizsgáló biróság előtt, hogy bizony sok boszusá-
got okoz azoknak. A minap is, mikor a honvéd 
hadb'rószázados ki akarta hallgatni, valóságos va-
dállat módjára dühöngött Mint egy szörnyeteg, ugy 
üvölt és ördögi torzképeket csinál, ha kérdést intéz-
nek hozzá. Egyszer aztán egészen kitört belőle a düh 
é« igy kiáltott fel a hadbíró előtt: 

Ha tizenhat embert állit körbe a százados 
ur, oszt mind szuronynyal gyün neköm, akkor se 
mondok többet. 

A hadbíró jóakaratulag csillapította a megdü-
hödt rabot, a mire ez valóságos őrülettel vágott közbe ; 

— Hozzák a kötelet, akaszszanak fel! 
És nem bírtak vele semmiképpen. Le kellett 

újra kisérni a börtönbe. Ezért az őrült viselkedésért 
pedig 48 órai szigorított fogságot róttak rá. Vannak 
azonban Veszelkának nyugodtabb perczei is, ilyen-
kor magába szállva, mintegy a haláltól való féle-
lemmel mondogatja a börtönőrnek : 

— Leikömre mondom, hogy az első lövés után 
már nem tudtam, hogy mit csinálok ! 

Azután hozzá teszi: 
— - De azér' mégis csak alig várom a kötelet, 

a mely megszabadítson a bőrtöntől. 

— Menyasszonycsere. Furcsa história, de 
a legkülönösebb benne az, hogy megtörtént. Merán 
mellett, az egyik hegyoldalban fekvő parasztmajor-

hagy az csak hónapok mulvu szokott megtörténni; ban egyszerre akadt kérője a két nőtestvérnek; mind 
de nem igy van a pakulicz körökkel, mert a páku 
liczcza vedlett szentesi olvasokőr alapszabalya t, 
melyek márczius 24 ike utan nyújtattak be, április 

a kettő egyformán csinos volt s mindegyik megvolt 
elégedve a maga vőlegényével. Az elmúlt farsangon 
volt a kettős kézfogó és a párokat ki is hirdették. 

7-én már jóváhagytak a belügyminisztériumban. Egy szép napon az egyik legénynek ötlete támadt 
Hat biz ez gyors munka, de ugyanilyent az ellen- s oda szól boldog vőle gény társához: 
zeki körökre nézve is elvárhatnánk, de bezzeg se a — Te, pajtás! Nem cserélnénk tebércselédet ? 
tapei-, se az algyői-, sem a borgosi 48 as körök; A másik még csak meg se moczczant és egy-
alapszabáiyai nem részegültek ily eljárásban. .kedvűén válaszolt: 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Nem adja a lányát 

— Igaz történet. — 

(Folytatás.) (18) 

Irta: Sima Ferencz. 

Szemeimben köny csillogott, lelkem előtt fele-
ségem síri alakja lebegett, mikor Malvin sápadt arcczal 
ismételten suttogta felém : soha nem jövök vissza. 

— Az Isten jó, mondám, a keblemben tomboló 
zokogást elfojtva, még látjuk egymást s újra örülni 
fogunk. Boldogok les/.ünk. 

— Soha ! volt az asszony válasza s a kocsi 
kirobogott velők a kastély udvaráról. 

Perczekig álltam ott egy helyen, mintha lá-
baim gyökeret vertek volna, nem birtam mozdulni, 
szemeim a távozó hintót kisérték mindaddig, míg el 
nem tünt az a messzeségbe, s mikor már nem lát-
tam semmit, roskadozó léptekkel tértem vissza a 
kastélyba, abba a szobába léptem, mely Malviné volt, 
leültem az aszt.Mka mellé, amely mellett olvasni 
szokott lehajtottam fejem és sirtam. 

A kastély cselédsége tudta, hogy urnőjök mily 
körülmények között kelt külföldi útra, ismerték a 
viszonyt, mely engem Szappanosnéhoz lüzött hát 
méltányolták fájd: lmamat és nem háborgatott senki. 

Feleségem hulálakor se szenvedtem annyit, mint 
most; mert az ő halálával felujuit fájdalmat tetézte 
az a kínos sugallat, bogy Malvint csakugyan nem 
fogom látni soha. 

Heggel volt, hogy Szappanosék elutaztak s 

mar az asztalka fölött lógó óra mutatója 12 órát Bertalan. Feleségemet az utazás és a halállal való 

mutatott s én meg mindig ott ültem bánat és ag- állandó fantásirozás teljesen kimerítette, roskadozva 

galytól gyötörve a helyen, melyet a ház kedves ur-jlépdelt mellettem, azt gondoltam, hogy szülei sir-

nője szokott legtöbbször elfoglalva tartani s a mely jánál a halál angyala várja. Megcsókolta a hideg 

mellől csevegve, szellemes megjegyzésével dolgok és .kőkeresztet, melyen két egymásra fordított kard je-

emberek eleven karakterizálásával annyiszor lepett lezte, hogy a sir, melyet jelel, szabadsághőst, baj-

meg bennünket 

üdeségével. 

Az inas jelentette, ho^y az ebéd 

Há néztem a szegény fiúra, ki 

moru arezot mutatott. 

— S te azt gondolod, hogy én most megtud 

nék enni egy falatot ? 

szelleme élénkségévé! és kedélye 

tálalva van. 

maga is szo-

nokot takar. 

A könyet ví^zafolytani nem voltam képes én 

se. irá Szappanos, bár nvnden erőm megfeszítettem, 

hogy feleségemnek erős támasza lehessek. 

Sokáig időztünk a sírnál, s mikor a városba 

visszatértünk Malvin azt mondta, hogy meg vagyok 

könnyebbülve. — A sirból anyám lelke szolt föl 
Az inas szemeiből kicsordult a köny és szót- hozzám, hogy bízzam istenben, nem lehet, hogy a 

lanul fordult ki a szobából. j család minden tagja oly szerencsétlenül pusztuljon 

Ebéd helyett kisétáltam az uradalom sírkert- el. — Oh, mondá az asszony, te ezt babonának tartod, 

jében a feleségem és gyermekem sírjához imádkozni, pedig ugy van, hallottam anyám szavait. Hallottam. 

Nehéz (ötét bánat nehezedett lelkemre. Napo-1 ^ ^ mondám, ez nem babona, ez egy ihlet, 

kíg nem birtam dolgozni. Tétlenül merengtem egész mely a szeretett halottak emlékénél az isten nevéb-

nap s különösen éjszakáim voltak kínosak míg meg ben szál lJa meg az ember lelkét, hogy elűzze 

nem érkezett az első levél Szappanos Bertalantól, agyunkról az aggály sötét fellegét, s erőt öntsön 

A levél, mely Párisból jött, bevezető részében szo- szivünkbe, szembe nézni a titkos jövővel, melyet 

moru, szinte kinzó volt rám ; mert kínos emlékeket sokszor feketének fest az oktalan sejtelem, pedig 

újított fel lelkemben. istenben vetett hittel biztossan haladhatunk át a 

Azt irta Szappanos Bertalan, hogy Malvint képzelt szirteken s elérjük boldogságunk révét, mely-

nem birta lebeszélni azon kívánságáról, hogy utjuk- é r t a áhitva küzd. 

ban először is Párísban telepedjenek le hosszabban, — Oh nem félek, most már mondá Malvin, 

s itt mindenek előtt apja és anyja sirját látogassák ^ mondta, hogy bízzam az istenben, 

meg. — Megakarom e szent hantokat ölelni, mondá Eirészen felvidított, sőt boldoggá tett a levél 

az asszony, s aztán nyugodtabban készülök a vé8e, hol Szappanos azt feslette, hogy az asszonyka 

halálra. napról napra töndül és már npm is beszél a halálról. 

Remegve léptem a temetőbe, irá Szappanos (Folytatása következik.) 



3. oldal. SZENTES I LAP. 

— Ha neked ugy tetszik, nekem ugyan megakarták akadályozni a munkában. Erre a ren-
mindegy ! dőrség közbelépett, melynek felszólítására, hogy a 

A század legeredetibb vőlegényei ezek után a zavargók oszoljanak széjjel, ezek óriási zajjal felel 
legjobban érdekelt feleket, a menyasszonyokat keres- lek. A rendőröket agyaggal megdobálták. Egy asz-
ték fel es minthogy a szeretett leányzóknak sem szony egy hosszú léczc :el megütött egy rendőrt; ez 
volt semmi kifogásuk a csere ellen, a párok valóság- volt a jeladás az általános liarczra, melynek folyaman 

tizenöt ember megsérült. Egy munkásnak széthasí-
tották a homlokát. A rendőrök a megsebesített embe 
reket az őrszobára vitték, hol azokat letartóztatták. 
A megsebesülteken kívül még 12 egyént tartóz-
tattak le. 

— Megyei bandér iumok. Érdekes eszmét 

gal kicserélődtek. 

— A lóliiisiogyasztás Bécsben. Az oszt-
rák fővárosban folyton emelkedik azok száma, a kik 
lóhúst esznek és ennek következtében a lóhusfogyasz-
tás is mind nagyobb mérveket ölt. A folyó évi feb-
ruár hóban 1871 lovat vágtak le és a lóhus iránt, _ 
oly élénk a kereslet, hogy egyes tenyésztők n te-'pendített mosí^mr^DóTuV" Gyula, Zemplénmegye 
nyésztésre vagy munkára kevésbhé alkalmasaknak főjegyzője. Ugyanis a megye májusi közgyűlésén egy 
ígérkező, máskülönben teljesen egészséges lovaikat ¡indítványt fog előterjeszteni, melyben arról van szó, 
egyenesen a ló vágókhoz viszik, hol elég tisztességes | hogy Magyarország varmegyéi és városi törvényha-
árt kapnak értük. Bécsben most gombamrdra te-jóságai a honfoglaló sereget jelképező nemzeti ban-
remnek az uj lóhusmészárszék.*, melyeknek iöve-idéríummal képviseltessék mngukat a milleníumon. 
dolmezőségét a mai viszonyok még, ugy látszik, elégsz indítvány szerint, ha minden törvényhatóság 
hosszú időre biztosítják. ¡5-15 taggal képviselteti inagat, 600-800 egyénből 

— Nem Jöt t zavarba. Nasreddin prédiká- álló csapat fogja jelképezhetni Árpád honfoglaló 
tor egy alkalommal fölment a szószékre s imigyen 
beszélt a jelenlévőkhöz : 

— Kedves hiveim 1 Tudjátok-e, mit akarok 
mondani P 

— Nem tudjuk, volt a hivők válasza. 
— Akkor hát nem is fogiátok megtudni — 

szólt Nasreddín és leszállott a szószékről. 
Más alkalommal ismét fölment a szószékre. 
— Tudjátok-e, mit akarok mondani. 

I Akkor ̂ háT ° fő Ideges',1' T ogy újra elmond- fs i k°s ' ^ " í r ^ " ^ 0 1 1 " 1 1 ^ ^ T Í S ! S' * 
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jam nektek. 
Harmadszor már bosszankodtak a hivők s el 

seregét. A nemzeti bandérium tagjai diszmagyarban, 
saját színeikkel jelennenek meg, kivéve a zasziotar-
tókal, kik az illető törvényhatéság színeit viselnék. 
Az indítvány! annak idején, mint Zemplénmegye át-
iratát az összes törvényhatóságoknak megküldik. 

Henueberg-selyeiii csakis akkor valódi, 
ha közvetlen gyáramból rendelik - fekete, fehér es szí-
neseket 35 krtól 14 frt 05 krig méterként — sima, 

t. 
(mint egy i40 különböző minőség es ¿000 unnia 

Jzatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a házhoz 

66. «zárn^ 

káink is sértetlen állapotban fogják forgathatni A 
félbőr-tábla külön is kapható; ára 1 frt 40 kr. Az 
első kötet ára az említett remek diszkötésben 8 írt. 

Vadnay Károly életrajza jelent meg 
épen most a dr. K ő r ö s y László országszerte el-
terjedt Korra jzok czimü nagybecsű vállalatában. 
A hármas füzetet V a d n a y arczképe és kézirat-
másban közölt elöljáró beszéde díszíti. A 266 ol-
dalra terjedő könyv az első érdemszerint való Vad-
nay-életrajz irodalmunkban. Megismertet V a d n a y 
ifjúságával, katona-eveivél, szabadságharczi szerep-
lésével, külföldi kényszerszolgálatával; bemutatja 
azután Vadnayban a novellaírót, a regényírót, a kri-
tikust, a dramaturgot, a szerkesztőt s az embert. 
A rendkívül gazdag adatok feldolgozását és csopor-
tosítását ugyanaz az alaposság es élénkség jellemzi, 
mint az eddig megjelent Korrajzokat: F e r e n c z 
J ózse f , Xlll. L e o p á p a , K o s s u t h L a j o s , 
J ó k a i Mór és V a s z a r y K o l o s legújabb biog-
ráfiáit. V a d n a y Károly életrajzának bolti ára 90 
kr., de feleárban kapja, aki 30 füzetre (bolti árban 
kilencz forint) öt forintjával előtizet. A ki két öt-öt 
forintos évi előfizetőt gyűjt, az harmincz füzetet kap 
ajándékul. A hézagpótló, sőt nélkülözhetetlen iro-
dalmi vállalatot, melybői havonkmt két szám jelenik 
meg. jó lélekkel ajánljuk olvasóinknak. Bolti áron 
minden nagyobb könyvkereskedésben kapható. Ked-
vezményes előüzetéssel a K o r r a j z o k kiadóhiva-
talban, Budapest, Andrassy-ut 25. sz. alatt rendel-
hető meg 

határozták, hogy a ravasz szónokot sarokba 
ják s a mikor Nasreddin megtette a kérdését, 
válaszoltak . 

— Vannak köztünk olyanok is, akik tudják, 
olyanok is, akik nem tudják. 

— Ugy hát azok, akik tudják, monaják meg 
azoknak a kik nem tudják szólt Nasreddin s hi-
degvérüen elhagyta a szószéket. 

— A regény vége börtön. Az elmúlt 
nyáron sokat foglalkoztak Pécsett Lőry Oszkár ese-
tivel, a ki abban a hitben és meggyőződésben, hogy 
ő zsidó vallású, megkérte egy takaros kis lányka 
kezet. Miután a szülőknek nem volt ellenére a há-
zasság, odaígérték leanyukat. Csakhogy az a kelle-
metlenség esett meg, hogy Lőry, a beérkezett okmá-
nyok szerint nem volt zsidó hanem római katholi-
kus, mert Lőry szülői Svájczban áttértek és így az 
ott született Oszkárt is katholikusnak könyvelték. 
Persze erről a Magyarországba jutott fiu mit sem 
tudott és rokonainál a zsidó vallásban nevelték fel. 
A dolgon ugy segítettek hogy a fiatal szerelmesek 
még a mult évben megesküdtek Bécsben és addig 
is, mig a polgári házassági törvény nálunk életbe 
lép, mint férj és feleség éltek. Húsvét első napján 
azonban a budapesti k rályi ügyészségnek egy sür-
gősen érkezett megkeresése véget vetett a boldog-
ságnak, mert Lőryt múltjának holmi tévedései miatt 
magához kívánta és a pécsi kir. ügyészség erre 
megkeresésre azzal válaszolt, hogy elküldte fegyve-
res őrizet alatt Lőryt Budapestre, a hol neki jogerős 
ítélet szerint egy kerek esztendőt kell ülnie lopás és 
sikkasztás bűntényeért. Ez idő alatt a polgári há-
zasság is életbe fog lépni Magyarországon, ha ugyan 
kis felesége hajlandó lesz élete sorsát ujolag az övé 
hez fűzni. 

— ö tven . A kisasszony ideálisan szőke volt 
és két hihetetlenül kék szemmel nézett a fiatal úrra. 
A fiatal ur néma epedéssel nézett bele a két hihe-
tetlenül kék szembe és gyors egymásutánban tizen-
háromszor sóhajtott. Ez délután történt, egy illatos, 
kicsiny szobában. A fiatal ur hirtelen megragadta a 
kisasszony kezét és megcsókolta. A kisasszony elpi-
rult, a fiatal ember szintén és ismét sóhajtani kez-
dett. Kevés vártatva azonban átkarolta a kisaszonyt 
és megakarta csókolni. A kisasszony erősen sza 
badkozott. 

— Csak egy csókot! — könyörgött a fiatal ur. 
— Nem. Ha el nem bocsát amig ötvenet ol-

vasok, akkor bizonny isten megharagszom . . . 
— Nem bánom ! 
A kisasszony elkezdett olvasni. Bajosan ment 

az olvasás, eleinte két szám közé esett egy csók 
később két csók közé egy szám. Valahogyan mégis 
Cíak eljutott negyvenkilenczig. A tialal ur megszep-
penve lépett vissza . . . 

— Csacsi, mondta a kisasszony l Azt hiszi, 
hogy kimondtam volna az ötvenet? 

— Zavargások Bécsben. A wienerbergí 
téglagyárak előtt e hó 18 án véres összeütközés volt 
a rendőrség és a sztrájkoló munkások közölt. A 
rendőrségnek fegyvert kellet fognia, hogy a munkások 
támadását visszaverhesse. E mellett 15 egyén sebesült 
meg, köztük több asszony. A munkásnők különös 
renitens módon viselték magukat a rendőrséggel 
szemben, ök tüzelték fel a fejfiakat, hogy támadják 
m*t a r ndöméget éf ^k gu yolták k; a r ndrt * ' 
— Már kora r.-gg»'li órákh.u több i. >u * 
össze a téglagyár előtt h'uy ott • i.a ok 
készítsék. A téglák lerakásával elfoglalt '-unkasik.il 

g z o r j j J szállítva és miritakat postafordultával küld: l ie i ine 
berg G. (cs. k. udvari-szállító) s e l yem g y á r a 
Z ü r i c h b e n . Svajczba czimzett levelekre 10 kros, 
és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Ma-
gyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz-
tetnek. 5V1G 

Elhaltuk névsora. 
1895. ápril hó 13 tői 1895. ápril hó ¿O-ig. 

Székely György, 79 éves, aggkor. — Barota 
Péter, 11 éves, gümőkór. — Nagy János 63 éves, 
tüdőlob. — Molnár Lajos, 7 hónapos, rángörcs — 
Bálint Sándor, éves, hörglob. — N'obik József, i 
hcnapos, belhurut. — Bartha Maria, ¿2 éves, gyer 
mekagyi láz. — Pálffy Sándor, 9 hónapos, bélhurut. 
— Csendes Sándor, 62 éves, öngyilkosság akasztás 
altal. — Csúcs Sándor 67 éves, tüdővész. Czakó 
Franczi, 6 hónapos, tüdőlob. —- Kossá Magdolna 
6 honapos belhurut. — Fekete Nagy Rozália, 80 
éves, végelgyengülés. — Mester Anna, 2 éves, rang-
görcs. — Czakó József, 61 éves, agyszelhüdés. Búgj* 
Ágnes 71 éves, végelgyengülés. 

Irodalom. 
Mil len iu in i történet. Az Atlienaeum r. tár-

saság ktadasaüan megjelenő „A Magyar Nemzet Tör-
ténete" czimü tíz kötetes nagy munkanak (milleni-
uini kiadás) e l s ő k ö t e t e immár befejezést nyert. 
Most küldik szet az első kötet utolsó füzeteit, de 
mar az első kőt' t önallóan, gyönyörű piros diszkö-
tesben minden hazai könyvkereskedőnél kapható, 
akik pedig fűzetekben szereztek meg a kötetet, a ma-
gyaros motívumokban diszlekedő bekötési tabiakat 
most már szinten megkaphatják. Az első köt t a 19., 
¿0. és 21. fűzetekkel nyer befejezést. Az előfizetők 
most mar tájékozást nyerhetnek az ¿Iső kötet után, 
hogy apró, mindenki altal minden megerőltetés uel 
kül hetenkint teljesíthető 30 krajczárnyi részletfize-
tések utján mily rendkívüli becses, nagyszabasu tör-
ténelmi munka birtokába jutnak, melyben a legki-
meritőbben, a legnagyobb alapossággal, remek nyel-
vezettel van megírva a magyar nemzet ezeréves 
múltja. Minden uiás forrást egészen feleslegessé tesz 
ez a munka, mely a történelmi tudomány legújabb 
vívmányai nyomán készült, a legkiválóbb szakterfiak 
közremuködesevel. Sőt minden egyes korszak meg 
irasára azok a jeles történetireink vállalkoztak, a 
kiknek e spcczialitásukat képezi. A/, első kötet ezen, 
utolsó füzetei a herczegprimas lendületes bevezeté-
sét, ,A Germán népvándorlás kezdetét", majd „A 
hunn uralmat", a .Germán uralmat" és az „Avarok 
korszakát" targyaljak. Ezekben a befejező füzetekben 

szóban levő korszakra vonatkozólag egész sorozat 
s/övegkepek vannak közölve, a melyeknek legnagyobb 
resze meg ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt i 
Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal azon r emek 
k ö t é s r e figyelmeztetni olvasoinkat, melyet az At-
henaeum a Milleniuini Történethez a magyar stílű 
liszitések mesterével Hollós Károly tanarral készít-
tetett ; még pedig oly gazdag aranyozással, hogy a 
legmagasabb igényeket is kielégíti Erről a kötésről, 
melynek előlapja egy Vágó Pál által megrajzolt ős 
magyar lovas aiakot ábrázol egy székely kapuba 
ál'itva ^'m^nd^ tjük, hogy a dis*t n tartósságul 

• A a tífr-e 

> c "pa 

Dónath Istvánnak 
1. t. 275. számú házánál 3000 szál jóminő-

ségil szöllőveszeje van eladó, ugyanannak 20 

iioid kukoriczaföldje harmadából kiadó. Érte-

kezni lehet a lenti szám alatt. 

1406. aü. 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Csongrád vármegye tüzrendészeti szabály-

rendelete értelmében összeállított tűzoltásra 

kötelezettek lajstroma a városi adóhivatalban 

április hó 22-tŐi május hó 6-ig terjedő 15 

napon át közszemlére kitétetik. 

A lajstrom betekintésére az érdekelteket 

midőn telhivom, egyben értesitem, hogy a 

közszemlére kitétel után beérkező felszólam-

lások figyelembe vétetni ném fognak. 

Szentes, 1895. évi ápril hó 19-én. 

Nagy József, 

1V3 aü. tanácsnok. 

832/aQ. 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város 1894—1895. évi ebadó-

lajstroma elkészíttetvén, az a folyó április hó 

22-től 29-ig terjedő 8 napon át a városi 

adóhivatalban közszemlére tétetik ki. 

A lajstrom betekintésére azon megjegy-

zéssel hivom fel az érdekeit ebtulajdouoso-

kat, hogy kirovásaikat a jelzett idő alatt az 

esetleges lelszóiamlas megtehetése végett any-

nyival is inkább megtekintsék, mert az el-

késve beadott felszólamlások figyelembe vé-

tetni nem fognak. 
Szentes, 1895. évi ápril hó 19-én. 

Nagy József, 
1 —3 aü. tanácsnok. 

494/1895. 

Árverés i hirdetés* 
Fabiáu-Sebestyén község elöljárósága ré-

széről közhírré tétetik, miszerint Csongrád-

vármegye árvaszékének 816/a.—895. számú 

végzése folytan, a néhai báró Maasburg Sán-

dor hagyatékához tartozó fábiáni összes tanya-

épületek f. évi april lió 23-án <1. e. 
9 órakor, kint a helyszínén — nyilvános 

közigazgatási árverésen — azonnali készpénz 

üzetés mellett elfognak adatni. 

Mire árverezni kivánók ezennel meghi-

vatnak. 

Szentes, 1895. april hó 7-én. 

Stl lC7. 1 / i SZ lÓ , 

2\ 2 iz(5 h. 



Ül 
A sientes—hm vásárhelyi h. é. vasutérdekeltség h. 

elnökétől. 
66/vasut: 1895. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A szentes—hinvásárhelyi vasút Mind-

szent állomásán, a pályaudvar belterületén 

lelállitandó korlát elkészítése érdekéből ezen-

nel zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek, 

s felhívom mindazokat, kik ezen munkálatot 

elnyerni kívánják, hogy ajánlatuk 10 °/o-ának 

megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt ajánla 

taikat folyó évi május hó 4-ik nap-
jának d. e. 10 órájáig hozzám nyújt-

sák be. 

A korlát-tervek és előszámitás Csongrád-

vármegye álispáni hivatalában a hivatalos 

órák alatt megtekinthetők. 

Szentesen, 1895. april 16. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán 

a szentes—hmvásárhelyi h. é. vasút 
érdekeltség h. elnöke. 

SZENTESI LAP. 

É r t e s í t é s ! 

4 oldal. 

Földbirtok eladás. 

1-3 

Alólirott van szerencsém a m. t épít- A Mucsiháton 42V2 hold első osztályú 

tető közönséget értesíteni, miszerint ez év szántóföld, jó tanya-épületekkel és kerttel 

april hó 4-től 11-ig tartott vizsganapokon berendezve szabad kézből kedvező feltételek 

a szegedi állam építészeti hivatalban, a k ő - mellett azonnal e l a d ó . 

Iilives, kőfaragó és ács mesterségek Értekezni lehet id. S z á n t h ó J á n o s 

képesítő bizottsága előtt a kőmives mesteri ügynökkel Szentesen I. t. 292. sz. a. 3V j 

vizsgát jó sikerrel tettem le. —— — - — 
t. i f j . K o v á c s S á n d o r E szerint ajánlom magamat a m. 

építtető közönség becses pártfogásába. 

alázatos tisztelettel: 

Bene István, 
képesített kőmivesmester. 

Háziasszonyok figyelmébe 
A legújabb kimélő, könnyű mód a f e -

hérnemű mosáshoz és legszebb ruha 

fényvasaláshoz minden vasalóval elér-

hető, ha a Klacksbrunn-féle ezüst 
fehérnemű fényt és mosóport hasz 

náljuk. 

Bel- és külföldi szaklapok által és a leg-

nagyobb tisztító intézetekben és jobb magán-

házakban mint a legjobb és legolcsóbb, kü-

lönösen ártatlan szer ismertetett el, mely 

által a fehérnemű hófehér és tükör-fényes lesz. 

Uri és női kábátokon, melyek a hajtól 

a gallérnál zsírosak lettek, csodálatos köuy-

nyüséggel kitisztítható & gallér. 

Egy doboz Klacksbrunn-fé le „Ha-
vasi gyopár* fehér ezüst fénypor uta 

sitással 20 ki\, „ M o s ó p o r * Klacks-
b r u n n - f é l e , utasítással 1 2 k r . 

Kapható egyedül: 

Szénássy Ferencz utódánál 
Szentesen. 1V3 

Bé rbe a d a n d ó 
a „Szentesi Takarékpénztár" piacztéri 

házában, a Wellisch-féle bolthelyiség f. 

évi ápril 24-től további évekre. 

Szentes, 1895. ápril 5. 

Eladó vagy kiadó 
Hegedűs Mártonnak a zsidó templommal 

szemben levő háza, mely üzlethelyiségből 

raktárrakkal együtt és 2 rendbeli lakásból 

áll. Tudakozódni lehet a helyszínén, vagy 

Lővy Lajosnál a Veisz Bernátné üzlethelyi-

ségében. 2V3 

H á r o m szobás l a k á s 
házzátartozó mellékhelyiségekkel és pinczével 

k i a d ó . Bővebb felvilágosítás k a p h a t ó 

Hoffmaiiu Jakab üzletében. 

kereskedésében mindenféle konyha-!:erti vete-

ménymagvak, valamint oberndorfi, buczok és 

mammut takarmány répa magvak kaphatók. 

P h ö n i x - h ajj k e n ő c s 
a stutgarti egészségügyi és be-
tpgápolási kiállításon 1890-ben 

i d i ja t nyert. Orvosi vélemény és ' 
ezer hálairat szerint az egyet-
len reális és á r ta t l an szer 
hogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen ; igen 
fiatal uraknál erős bajuszt 
növeszt. Sikerért és ártatlansá-
gáért jótállás Egy tégely 80 kr., 
postai küldnmény vagy után 

vét 90 kr. 

K. HOPPÉ, Wien, XIV., Scnweglergasse 12 

a 

3V3. 
Várady Lajos, 

igazgató. 

Fábián Ármin kárpitos és diszitő. p E^-ONL^ 

Butorvevők figyelmébe. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget szives tudomására 

hozni, h o g y a K o s s u t h-u t c z á b a n l e v ő 

k á r p i t és asztalos-butor r a k t á r o m b a n 
leszállított árak mellett dus választékban tartok a legegyszerübtől a legfino-

mabbig mindennemű bútorokat. H á l ó , e b é d l ő és s z a l o n bútor beren-

dezéseket, a legújabb divat szerint, olcsóbb mint bármely nagyobb vidéki 

városokban, egy próba vásárlásnál mindenki meggyőződhet. Menyasszonyi 

kelengyéknél különös előnyben részesülnek. 

A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva, 

kérem, hogy a jövőben is üzletemet nagyra becsült pártfogásukban része-

síteni szíveskedjenek. 

Etfy j ó házból való fiu tanonczul felvétetik. 

Tisztelettel : 

Fábián Ármin, 
kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 

© 

¥ 

^ ¿ ^ f é * Vidéki megrendelések pont . eszközöltetnek. ) 

Hol találjuk 
a legjobb és legolcsóbb bevásár-

lási forrást? 

C s a k e g y e d ü 1 

SZENASSY FERENCZ utóda 
vas- és tliszer-üzletében, 

a hol öntött és lemez konyha-edények, mindennemű kovács, ács, asztalos és lakatos szer-

számok, rudvasak, tengelyek, vaslemez, öntött aczélok, kovács és drót-szegek, bútor- és 

épület vasalások, gépszijak, tömlők, dobsinek, kapák és ásók, drót, legkitűnőbb ezüst aczél-

ból készült jótállás melletti kaszák kaphatók. 

Továbbá még czukor, kávé, rizskása, gyertyák, mandula, mazsola, amerikai pet-

róleum, Dictricll és fia czég tea és rum kizárólagos raktára. 

Különösen figyelmeztetem a tisztelt közönséget, a nálam kapható sok igen olcsó 
franczia Cognacra, száraz és olajba tört festékre. 

2V52 

O H 8 1 a » n m w & W G a m - , 
Szentes, 1895. Nyomatott a kiadó tulajdonos: »Szentesi első köuyvnyomdarész vény társaság* gyorssajtóján 




