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Vasárnap, julius 

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 a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
ós nyilt-tóri ktalaaámkot 
a kiadóhivatal mértékek ál -

jegyzék sseriot «árait. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdáiá-
ban valamint 3tan Nándor 
és Szigethy L könyv- ós 

papirkereakedéeében. 
Kéziratok ne 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

PA«a«rke8>tA : 
S IMA F E R E N C Z 

Kal«ló»-aserk«.aM j 

K O V Á Í S KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

ja kiadóhivatalban és l apk ihordó inkut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Harcz a hatalomért. 

(P.) Irányadó politikusok véleménye s 

tekintélyes budapesti lapok értesülése sze-

rint őszre bizton várható az országgyűlés 

feloszlatása. 

Az ok egyszerűen az, hogy a miniszter-

elnök nincs megelégedve a saját pártjával; 

viszont a kormánypárt vezérembereiuek na-

gyobb része Bánffy báró helyett mást óhaj-

tana ültetni a kormányelnöki székbe. 

Ugy a miniszterelnök, mint a lázungó 

korifeusok azt a kérelmet terjesztették a ki-

rály elé, hogy októberben, mihelyt a pénz-

ügyi felhatalmazás meg lesz szavazva, osz-

lassa fel az országgyűlést és rendelje el az 

uj választásokat; az elégedetlen mamelukok 

ezenkívül azt is kivánják, hogy az uj válasz-

tásokat már ne Bánffy, hanem ügyesebb 

kezű miniszterelnök vezesse. 

Báró Bánfty Dezső azzal indokolta a 

parlament feloszlatásának szükségét, hogy 

néhány főfőmameluk és azoknak szövetsége-

sei összeesküvést szerveztek ellene a párt-

ban, s megbontották a pártegységet, amin 

csak ugy lehet segíteni, ha egy szerencsés 

választási manőverrel sikerül a forrongó ele-

mek hatalmát megtörni. 

Az összeesküvők ellenben azt hangsu 

lyozták a döntő körök előtt, hogy a minisz-

terelnök ügyefogyott eljárása teljesen felfor-

gatta a régi fegyelmet és összetartást, any-

nyira, hogy a kormánypart szétrobbanásától 

félnek ; azért nagyobb tekintélyű és kipróbált 

kezű politikust kívánnak a kormány élére 

állítani, aki az uj választások ügyes vezetése 

által képes lesz tömör és erőteljes kormány 

pártot teremteni. 

A harcz tehát nyilváuvalólag a hatalo-

mért, a húsos fazékért folyik; s az ilyen 

harcz mindig a legelkeseredettebb és sokszor 

a késhegyig megy. 

Ilyen körülmények között ügyes és jól 

szervezett ellenzék könnyen kizsákmányol-

hatná a helyzetet, s annak urává lehetne. 

Jól tudják ezt a kormánypárt azon tag-

jai is, akik a torzsalkodó klikkekhez nem tar-

toznak, s nagy aggodalommal tekintenek a 

fejlemények elé; mert — bizonyára nem alap-

talanul — abban a véleményben vannak, 

hogy az egymás ellen való agyarkodás, s a 

kölcsönös vádaskodás fent és lent egyaránt 

megingatják azt a csekély bizalmat is, ame-

lyet az elvénhedt kormánypárt eddig élvezett. 

itt volna tehát a tizenkettedik óra, hogy 

a függetlenségi és 48-as párt minden har-

ezosa összevesse a vállát, s egyesült erővel 

ostromolja a bomladozó niaineluktábori. 

Ha ueui igy lesz, akkor a felelősség Is-

ten és ember előtt a Justh-Kötvös csoport 

lelkiismeretét fogja terhelni. Ám ők lássák, 

hogy mikép felelnek érte a nemzet előtt. Az 

an>apárt — mely nem alkudott és zászla-

ját a közösügyes bálványok előtt meg nem 

hajtotta soha — a híven teljesített köteles-

ség fölemelő öntudatával tekint az uj válasz-

tások elé, s nem fél a választók itéletétŐL 

(P.) Csatornázás — költség uél-
k i i l . A varos belterületenek csatornazasa — me-
lyet löleg köztisztasági és közegeszsegi érdekek kö-
vetelnek — habár lassú tempóban, de folyvást 
előre halad. 

A mult évben a Kossuth utczán készült el a 
ledett csatorna, most pedig egy másik fog készülni, 
mely löbb utczán megy at, s a Kossuth-utczainal 
sokkal hosszabb lesz, és nagy területről vezeti le a 
belvizeket.. 

A tranzverszális müut épitese alkalmából ugya-
nis az állam kikötötte, hogy a müutnak a városon 
keresztül vonulo szakasza menten a város köteles 
allando csatomat építeni. 

Alost arról értesítette a kormány a városi ha-
tósagot, hogy a müut kövezetet már a jövő hónap 
ban megkezdi, s meg az ős7 1 ekövetkezése előtt be-
fejezi ; ennélfogva felhívta a varost, hogy a műút 
menten vezetendő csatorna építését szintén fogana-
tosítsa. Ennek a felhivasnah tehát eleget keli tenni, 
mert a varost e részben világos kötelezettség terheli. 

A tranzverszalis müut tudvalevőleg a piaezté-
ren éjszaki irányban fordulva, a dr. Uötzl-féle hat 
zig s onnét a kispiac/.ou át egyenes irányban megy 
a varoson keresztül a kunszentmártoni ut:g és ugy 
tovabo. A csatorna az ut menüm épül s a Dozsa-
féle patikától kiagazólag a kaszinó előtt vezettetik 
a Kurczáig. 

A polgármester már elkeszittette a födött csa 
torna költségvetését, mely szerint a költség 5500 
frtra van előirányozva, s igy semmiesetre sc lépi tul 
a 60U0 forintot. 

Ez nem sok ugyan, de a polgármester dicsé-
retes buzgósággal azon faradozik, hogy ez a teher 
ne suljosodjek a városi közpénztárra; s ennek sze-
rencsésen meg is találta a módját. 

Ugyanis a korám t uton a vániszedési jogo-
azzal a kikötéssel nyerte meg a város, hogy a v á in 
j ö v e d e l e m c s u p á n ú t é p í t é s i ezé-
l ó k r a f o r d i t h a tó. Minthogy pedig a szóban 
forgó csatorna szoros kapcsolatban áll a műuttal, 
sőt annak kiegészítő részét képezi: a polgármester 
abban a véleményben van, hogy a csatorna építési 
költségei a keramit ut vámjövedelméből fedezhetők; 
s már meg is tette a szükséges lépéseket, hogy ezen 
felfogáshoz a felsőbb hatóságok hozzájárulását is 
megnyerje. 

Mint halljuk, a polgármester csütörtökre köz-
gyűlést hív össze, abból a czélból, hogy a képviselő-
testület határozza el, hogy a kérdéses csatorna épí-
tési költségeit a keramit ut vamjövedelméből fedezi 
s erre kérelmezze a felsőbb jóváhagyást. 

Nincs kétségünk abban, hogy a közgyűlés kész-
sé; esen elfogadja a polgármester életrevaló javasla-
tát, s igy építünk c s a t o r n á t — k ö l t s é g 
n é l k ü l . 

hétfőn táviratilag kereste meg az éppen Buda-
pesten időző Sima Ferencz képviselőt, hogy 
Viassics miniszterhez menjen és sürgesse meg 
az ügy elintézését annyival is inkább; mert 
a tankerületi főigazgató és azentes vá-
rosa között létrejött szerződés értelmében 
f. évijul. 1 -tői kezdve gimnasiumunk államo-
sitottnak volna, tekintendő s a gimnasiumjen-
tartási költsége tizenkétezer frton tul az álla-
mot terhelné. Persze csak az esetben, ha a 
szerződés már a miniszter által is alá volna 
írva. Viassics miniszter kijelentette Sima Fe-
rencinek, hogy ő teljes odaadással rajta lesz, 
hogy elődje br. Eötvös Lorándnak a szentesi 
gimnasium államosítása iránt tett ígérete be-
váltassék; s már a jövő évre előirányozta az 
ezen gimnasium államosításával járó költsé-
geket. Ez évre azonban semmi összeg nem 
áll e czimén rendelkezésére s igy lehetetlen-
nek tartja, hogy a szerződés szerint contemp* 
Iáit azon terv, hogy az államosítás mé j ÍZ 
évben a kezdetét vegye, realisálható legyen. 
S mivel még a jövő évben is csak az esetre 
lehet az ügyet keresztül vinni, ha a pénzügy-
miniszter kifogást nem tesz a kultur budget 
ezen tétele ellen, ajánlottad miniszter Simának, 
hogy jó lesz a pénzügyminiszternél is depu-
táiui ezen ügyben. — Szóval az ügy még nincs 
befejezve, s igy Kívánatos, na a polgármester 
jól utána lát a dolognak, mert most is áll as 
a közmondás, hogy a szerény koldusnak Üre-
sen marad a tarisznyája. 

— G i m n a s i u m u n k á l l a m o i i t á a á 

n a k ü g y e ugy látsztk nem áll oly közel a 

magvalósításhoz, mint azt egyelőre hinni sze-

rettük. Burián polgármester ugyanis kedve 

zőtlen híreket kapván az államosítás ügyéről, 

A szocziálista izgatások. 
(P.j Mindig óvtuk es intettük a munkásokat, 

hogy a szocziálista izgatók bujtogatásaira ne hajtsa-

nak ; mert azok az emberek jot nem akarnak, csak 

a zavarosban szeretnének halászni. Mit bánják ők 

aztan, hogy izgatasaiknak ki issza meg a levét ¥ Ok 

csak zavart és rendetlenséget akarnak, ők csak a 

birtokos osztály nak szeretnenek m i n d e n á r o n 

kart okozni; a többivel nem törődnek. Elénk vilá-

got veliiek erre a következők: 

Julius másodikán az alföldi nagyobb városokat, 

Makót, Orosházát, valosaggal allaiimroztak a kato-

nasággal. (Csupán a beavatott hivatalos körök tud-

tak róla, hogy katonasag érkezik, d legjobban meg-

lepte ez intézkedes az agrár-szoczializmus terjesztőit 

Közvetlen oka a katonasag kirendelesének nem lévén, 

íóleg Makón nagy a méltatlankodas e miatt, pedig a 

jelek arra mutatnak, hogy a katonasag pusztán 

megjelenesével nagy veszeueimet haritoit el. Már a 

tavasz óta szerveznek fovarosi agitatorok itt az Al-

földön egy nagymeretü sztrajkmozgaluat. A sztrájk 

ideje és módja apróra meg volt beszelve. 

Az utasitas ez volt: Latszolag a munkások teljes 

megegyezessel alairjak a községi elöljáróságnál at 

aratasi szerződest, mely a termes 13-14-edet jut-

tatja nekik. Rendkívüli engedekeuys get fognak ta-

núsítani, hogy gyanút ue keltsenek. Aztán beallnak 

ugy napig a munkaba. Egy napig dolgoznak, akkor 

az egesz Allöldón kialUnak a ren Jből; szazak es sza-

zak megtagadjak a munkát. Az aratás gyors időhöz 

kötött munka. A gazdának minden oraval ezrekre 

menő kárai vannak. Munkást nem kaphat. Kény-

szerül alairni a már keszen tartott matodik szerző-

dést. melyet a .Népszava« szerkesztősege adott ki, 

és a uietyut a szjczia -demokrata part vezetősége 

kellő mennyiség be a kiosztott. A szerződés igen ki« 

uieritö és oly tulLujtott követeleseket állapit meg* 



1. oldal. SZENTESI LAP . 

melyeket gazda tönkremenése nélkül nem tarthat be. bűncselekményt is bebizonyitottnak veszi a fővád-
Szabályoztatik a munkaidő reggeli 5 órától esti lottnál, aki e szerint az osztály elleni gyűlöletre való 
6-ig hosszú pihenővel, délben két óra, közben egy- izgatásban is bűnös. 
egy óra. Lényeges pont, hogy az aratási idő egy! Ez a minősítés az első hivatalos aktus, mely 
hónapig tart, s még az esetben is egy hónapi fizetés'Sz Kovács Jánosékat igazi szocziálistáknak ismeri el. 
jár, ha az aratás egy, vagy két hét alatt befejezést' Érdekes továbbá, hogy a tábla a 16d. §. mel-
nyerne. Mivel a gazdának mégis elsőrendű érdeke/lett a 172. §-t is alkalmazta és mégis egy évvel 
hogy ez a gazdasági művelet gyorsan eszközöltessék megenyhítette Szántó Kovács János, a szocziálista 
a munkások óránként számítva külön dijakért a vezér büntetését s az első bírósági 5 év helyett 4 
rendes dologidő alatt is munkába mehetnek, Órán 
kint 30 liter búzát kap az arató. Megállapítja, hogy 
hány kaszás lehet egy-egy birtokon és azt, hogy a 
munkásoknak estére rendes bútorzatú szobák bo 
csájtatnak rendelkezésűkre. 

A szervezett sztrájkot azonban elárulták és en-
nek meggátlására szállta meg a fenyegetett helye-
ket a katonaság. A csendőrséget erősen konzignál-
ták. Tényleg igen lesujtóan hatott a munkásokra a 
katonaság idő előtti, azaz hogy még idejében való 
megjelenése. 

Látnivaló ezekből, hogy a szocziálista izgatók 
nemcsak a gazdáknak akarnak kiszámithatlan kárt 
okozni, hanem az országnak is; mert ha a zavar 
ellenszegülés következtében tönkre ment volna a 
termés, akkor az egész ország súlyos Ínségbe ju-
tott volna: s azonkívül maguuk az ellenszegülő 
munkások a legsúlyosabb elbánásnak tették volna 
ki magukat s ezzel egyszersmind szomorú sorsnak 

szolgáltatták volna ki ártatlan családjaikat is. • 

Épen időszerű most és tanulságul szolgálhat 
az az Ítélet, melyet a vásárhelyi szocziálisták 
Szántó Kovács János és társai — bünpőrében a napok-
ban hozott a szegedi kir. ítélő tábla. 

Szántó Kovács János és bűntársai, kik hívat-
lanul avatkoztak olyan társadalmi kérdésekbe, me-
lyek messzire túlhaladják értelmi képességö-
ket, szigorúan bűnhődnek a rövid ideig tartott nép-
vezérség örömeiért. 

A szegedi kir. ítélőtábla bünteti tanácsa be-
hatóan áttanulmányozta a lélektani rejtélyekben gaz-
dag bünpört és bár az első bíróság által kiszabott 
büntetési mértéket csak lényegtelenül módosította, a 
minősítés tekintetében rendkívül figyelemre méltó 
változtatást tett az Ítéleten. 

A szegedi törvényszék ugyanis, a vádlottakat 
csak a büntető törvénykönyv 163. §-a alapján, a 
hatóság elleni erőszak bűntettében mondotta ki bű-
nösöknek, mig a kir. ítélő tábla a 171 §-ba ütköző 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Nem adja a lányát 

— Igaz történet. — 

Folytatás. 

Irta: Sima Ferencz. 

évi börtönbüntetést szabott ki rá. 
Végre a vádlottak közül, Tóth Péter ellen, az 

elsőfokú Ítélet megszüntette a bűnvádi eljárást 
erre a vádlottra a tábla szintén hat havi börtönbün-
tetést mért, mert vele szemben is bizonyítottnak 
látja a hatóság elleni erőszak bűntettét. 

Egyéb részeiben helybenhagyta a tábla az 
elsőfokú ítéletet. 

Ezek szerint a monstre bünpörben a kir. tábla 
által következő szabadságvesztés bűntetesek állapít-
tattak meg: Szántó Kovács János 4 évi, Kenéz Pál 
3 évi, Zsarkó Ferencz és Borsos Sándor 2—2 évi, 
Béni Sándor, Nagy János, Mérai Sándor, Baricsa 
Mihály és Szabó Sándorné Lukács Mária 1 év és 6 
hónapi. Benkő József, Lugosi József, Arany István, 
Benyhe István, Szilágyi János, Bodrogi Mihály, Csat-
lós József, Gombos Gábor, Fehérvári Sándor, Tóth 
István és Ecsegi Mihály 1 — 1 évi. ifj. Kovács Bálint, 
Körmendi József és Szakács Ádám pedig 8 8 havi 
börtönre ítéltettek. Borsi János 1 havi fogházbünte-
tése szintén helybenhagyatott, Pap Sándor és Báron 
Lajos pedig, előbbi 8 napi, utóbbi 14 napi fogház 
büntetését, melyet a kir. törvényszék szabott ki re-
ájuk, már ki is töltötték s az ítélet ellen nem fe-
lebbeztek. 

Reméljük, hogy a józan gondolkozású, értel-
mes és tisztességes munkások, (akik közé méltán 
sorolhatjuk a szentesieket) belátják ezekből, hogy a 
munkáskérdést törvénytelen, erőszakos eszközökkel 
megoldani nem lehet. 

A munkásoknak minden jogos törekvését és 
méltányos kivánsápát szent kötelességünknek tartjuk 
tőlünk telhetőleg támogatni. De azok a munkások, 
akik lelketlen ravaszsággal épen a legnagyobb do-
logidőben akarnak henyélni; s az olyanok, akik — 
mint Szántó Kovács Janosék — a törvény és társa-
dalmi rend ellen támadnak föl, — azok nem is 
munkások, hanem kaszakapa kerülők, s ne számít-
sanak, de nem is érdemesek semmi támogatásra. 

77 

Helyi ós vegyes hirek. 
Személyi hir. Sima Ferencz, lapunk fő-

szerkesztője, ki csütörtökön a közigazgatási bizott-

sági ülésre jött haza Pestről, ma Hódmezővásárhelyre, 

onnan holnap Aradra s onnét f. hó 9-én Buda-

pestre utazik. 

(r.) — Városi közgyűlés lesz f. hó 11-én, 

csütörtökön. A gyűlés egyetlen tárgyát — mint hall-

juk _ a lapunk mai számának 4-ik czikkében tár-

gyalt csatornázás ügye képezi. 

(r ) A 12-ik tanári ál lás betöltését sür-

geti ismét a közoktatási miniszter; s a polgármes-

ter — a íelelősséget magáról elhárítandó — a ren-

deletet elnSkileg kiadta a gimnáziumi bizottságnak. 

Ugy halljuk azonban, hogy a gimnáziumi bizottság 

tekintettel a képviselőtestület ismeretes álláspont-

jára, mely szerint a kérdéses állást nem hajlandó 

betölteni — jelentést fog tenni a közgyűlésnek, ami 

különben természetes is, mert az állást betölteni 

nem lehet, amig a vele járó fizetést meg nem sza-

vazza a képviselőtestület. 

(r.) — Sajtó ügyek a kúr i án . Krisztiáni 

Istvánnak Pintér Gyula ellen inüitott ismeretes saj-

tóperében a szegedi esküdtszék verdiktje alapján a 

sajtóbiróság tudvalevőleg fölmentette Pintér Gyulát 

a vád alól. Krisztiáni jogi képviselője, dr. Tasnádi 

Antal ügyied ebbe nem tudott belenyugodni és sem-

miségi panaszszal élt az ítélet ellen. A kir. kúria a 

napokban tárgyalta a semmiségi panaszt, s mint 

teljesen alaptalant — elvetette. A felmentő ítélet 

tehát jogerőssé vált, Ugyanazon ülésében tárgyalta 

a kúria ezt a semmiségi panaszt is, melyet a Bán-

falvy Lajos ellen Szentes város polgármestere nevé-

ben lefolytatott sajtóperben adott be a kir ügyész-

A kúria ezt a semmiségi panaszt is elutasította, 

(r.) A papir forint és a régi hatos. 

Több oldalról veszünk panaszt, hogy némely ke-

reskedésekben nem akarják elfogadni a papir forin-

tot és a régi hatost, azt állitván, hogy azok már 

kimentek a forgalomból. Figyelmeztetjük tehát az 

illetőket, hogy ez tévedés; mert a régi tíz krajezá-

rosoknak a forgalomból való kivonása iránt még 

egyáltalában semmi rendelet nem adatott ki; a pa-

pirforintok pedig ez évi deczember végéig még a 

közforgalom tárgyát képezik, sőt az adóhivatalok 

által még azután is — egészen a jövő évi julius 

l-ig — elfogadtatnak és beváltatnak. 

(r.) — Példás rend és c?end uralkodik a 

városban. A rendőrseg napokon át sem ád egyet-
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A római dispensario után villám csapásként 
hatott az egész kastély népére Szappanos Berta azon 
kijelentése, hogy nemcsak rokonszenvez a huszártiszt-
tel ; de hozzá is megy, ha ez kérőül fog fellépni. 

Én remegtem a következményektől, mondá 
Drágffy, mikor átvettem uram parancsát, hogy a ven 
dégúl ígérkező tiszt előtt mentsem ki a családot. 
Hiszen, ha ezzel vége volna a dolognak, akkor az 
őrnagy ur előtt kimosnám én a családot, ugy, 
bogy ha csupa fekete volna is, hó fehérnek 
láthatná a tiszt ur a helyzetet. De én láttam Berta 
szemében a konok elhatározást, melylyel kétségbe 
ejtő ellentétet képezett az apa váratlan kiábrándu-
lása, s ezzel azon sirig menő negació, mi Szappa-
nos Bertalant jellemezte oly kérdésekben, hol az ö 
lelkével összeforrt szándékával szemben talált valakit. 

A kínosabb családi jeleneteknek nem akartam 
tanuja lenni, felkeltem az asztaltól és távoztam, a 
komorna is felkelt és úrnőjét hitta szobájába. A kis-
asszony még marad, szólt siri hangon Szappanos 
Bertalan, leányára mutatva; de maradjon kegyed is 
lehet, hogy leányomnak szüksége lesz rá. 

A hang szigorú, szinte kétségbeejtő volt, me-
lyen az apa beszélt. Te Drágffy elmehotsz. Reggel 
jókor kocsin légy, hogy még az állomásnál érd 
bárót. Megmond neki, hogy Szappanos, de a lánya 
is igen fogják sajnálni, hogy jöttéről kellő időben 
nem értesülve, már pár nappal előbb hosszabb külföldi 
Útra indultak. Mondd meg, hogy látogatási szándé-

kát megírod nekünk s válaszunkat közölni fogod 
vele. Írok neki, bizonyosan irok. De erre idő kell. 
Menj barátom es légy okos, mint mindig. 

Szappanos kezét nyújtotta. Arcza sápadt volt 
és vonaglott a felindulástól. 

Remegtem, hogy valami szerencsétlenség tör-
ténik s azért kertem Szappanost, hogy kisérjep át 
szobámba, szeretnék vele beszélni. 

Szo nélkül követett, sőt ő ment elől és mi 
dőn betettem az ajtót, két kezét vállamra tette, so-
káig neman nézett ram, majd nyakamba borult s 
alig hallhatólag beszélve monda ez a leány en 
gem megöl. 

— Barátom, szóltam: nehéz ilyen pillanatok 
közt tanácsot adni s én azt nem is akarom tenni, 
csak arra kérlek, hogy el ne hamarkodjál semmit. Ne 
tedd magadat és leányodat is szerencsétlenné. 

— Magamat szerencsétlenné ? Szegény barátom 
hát lehetek én még szerencsétlenebb mint amilyen-
nek most érzem magam ? 

— Hát mi történt még, hogy magad vigasz-
talhatatlannak tekinted Y — Semmi. Leányod szerel-
mes lett egy katona tisztbe. Ezért még egy okos 
apa se ölte meg magát, de a leányát se. 

Szappanos Bertalan haragosan tekintett rám 
és minden szo nélkül hagyta el a szobát. 

A felleg tornyosodik. Sötéten gomolyog, vil-
lámokkai van tele. 

Egy perezrese hajtottam le a fejemet ezen a vég-

zetes éjszakan. Vártam, hogy a komorna megsza-

badul. Tudtam, hogy ő hirt hoz nekem. De bár ej-

tel utanba messze nyúlt már be az éjszaka: a ko-

morna meg nem jött. Zajt, ajtó csapkodást, az ina-

sok lolasát, futását halloltam; de nem mertem a 

szobámból kijönni. Valami megmagyarázhatlan féle-

lem vett rajtam erőt. Ma sem tudom okát adni 

hogy miért; de tény, hogy nem mertem a szobát 

elhagyni. Féltem, hogy Bertalannal találkozom. S ő 
azt fogja tőlem kérdezni, hogy mi közöm nekem az 
ö családi dolgához. En éreztem, hogy ha még beszé-
lek vele, megmondom neki, hogy nincs joga a leá-
nyát csupa önzésből és felesége végóhajtásának 
erőltetett tulhajlásával szerencsétlenné tenni. 

Tudtam, hogy a jelen pillanatok között az 
ilyen szóváltásnak rám nézve végzetes következménye 
lehet. Ezt is kerülni akartam ; de egyébként is valami 
sajátságos félelem vett rajtam erőt. 

Ily kinos várokozás mellett ültem és jártam, 
keltem a szobámban éjfél után két óráig, amikor egy-
szerre a komornával együtt Berta lépett a szobámba. 

Berta arcza halvány volt; de nem látszott rajta 
semmi szenvedés. Bátran jött felém, én sietve ug-
rottam föl, hogy fogadjam. 

— Miklós bácsi, mondja meg ön nekem egy 
volt honvéd tiszt őszinteségével, szólt remegéstől 
ment szilárd hangon a fiatal hölgy: vétek-e én az 
isten ellen, ha a pápának tett fogadalmam ellenére 
férjhez megyek. 

— Nem vétesz gyermekem, szóltam és zokog-

tam, mint egy gyermek, m kor a szép fiatal hölgy 

keblemre hajtotta lejét. — Köszönöm susogá. ön-

nek igazának kell lenni, mert ezt susogja nekem az 

ég is, hova. annyiszor fordulok imába foglalt sóhaj-

tással tanácsért. 

— Mi történt veled gyermekem ? 

— Semmi, felelt a leány. Apám az útra be-

pakoltatott s közben megesküdött, hogy elhatározá-

som megvalósulásának útját fogja állni. 

— S most hova akar vinni ? 

— Nem mondta meg, Csak annyi engedélyt 

adott, hogy pár órát aludhassak. 

— S te mit teszesz? 

— Azt hiszem, hogy nem megyek sehova. Be-
várom a bárót. 
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len egy hírt se a lapoknak. Se lopás, se verekedés, 
sn kihágás elő nem fordul Ugy látszik a tolvaj és 
verekedő urak, valamint a tilosban járó fehérnépek 
mind oda vannak az aratáson ; amit bölcsen cse-
lekszenek u*yan, de miféle újdonságokkal traktáljuk 
mi; szegény ujságirók, a hírre éhes publikumot, ha 
a rend és a csend sehogyse akar megbomlani; se 
a kapitányság nem akaródzik rendetlenséget csi-
nálni ? Bezzeg nem nem így volt ez hajdanában 
A szolgabíró elkártyázta a pénzét, s nagy szüksége 
lett volna valami tolvajra vagy orgazdára, aki 
„bnzulról jött', persze, nem .üres kézzel*. Hát 
mikor hajnal felé haza botorkált, érdes hangon rá-
mordult a hajdúra: .János, van e zsidó a dutyi-
ban ?" »Nincs tekin»etes ur.«m." .No hát reggelre 
legyen 1" És lett is. 

— Táncziskola megnyitás. Vereb István 
jóhirnevü tánczmester, a főgimnáziumi tanulók és a 
polgári leányiskolái növendékek számára tánczisko-
lát nyit, a főgimnáziumi torna-csarnokban. A ta 
nitás julius 9-én veszi kezdetét; a beíratások azon 
ban julius 7-én az az vasárnap d. u. 4 órától 6 
óráig teljesíttetnek. Ajánljuk ezt a szülők és az ifjú-
ság figyelmébe. 

— Egy hazafias urnő halála. A főváros-
ban széles körjen kelt mély részvétet özv. László 
Zsigmodné, a szép-utczaö. sz. a. ház tulajdonosnő-
jének halála. Az ő házában hoszszabb ideig lakott 
a negyvenes években Kossut i Lajos s ott született 
két fia: Ferencz és Lajos Tivadar. A Kossuth-csa-
lád meghitt barátságban élt Lászlónéval, a ki a sza-
badságharcz alatt, mikor Kossuth Lajosné fejére dij 
volt kitűzve, Bokszegen heteken át házánál rejtegette 
Kossuthnét s azután személyesen kisérte tovább buj-
dosó útjára. A nemes szivü matronát nagyszámú 
rokonság gyászolja. 

— Elfogott szédelgő .báró." Debreczen-
ben ezelőtt két évvel egy igen kellemes meg.eieuésü 
fiatal ember telepedett le. Nem volt idősebb tizen-
kilencz évesnél. A fiatal ember Brassóból jött Deb-
recznbe és beállított Berger Jenő építészeti irodajába, 
hol báró Ernszt Jenő néven mutatkozott be és al-
kalmazást kért, mint rajzoló. Az építész alkalmazta 
is, de a .báró" állomásán csak négy hóuapig ma-
radt, a mikor aztán átpártolt egy újonnan alapított 
építészeti irodába. Stegmüller Árpádhoz. A fiatal 
ember kezdetben pontos, szorgalmas ember volt, fő-
nöke meg volt vele elégedve s a ,báro"-t korlátlan 
bizalmával ajándékozte meg, rabizva pénzfelvételeket 
és számlá, intézését is. Ettől az időtől kezdve a 
.báró" nagy lábon kezdett élni és a debreczeniek-
nek volt mit hallani az ő előkelő mulatozásairól, 
pezsgőzéseiről, mig lassankint megszokták, elismervén, 
hogy egy ilyen elegáns bárón, ha mindjárt arra is 
kényszeríti a sors, hogy építészeti irodában dolgoz-
zék, nem töltheti egész ifjúságát remete életben. Azt 
is elismerték, hogy az ilyen fiatal embernek joga 
van rá, hogy leereszkedő barátkozás révén ismerő-
se tői napról-napra kisebb-nagyobb összegeket kér-
jen, meg nem határozott lejáratú kölcsönökben. Két 
évig tartott a bárónak ez a sorsa, de két év alatt 
a barátok és ismerősök bizalma kiapadt, a fiatal 
ember lefelé indult a lejtőn. Mar un háznál nem 
igen fordulhatott meg, hát ezelőtt két hónappal egy 
éjjeli kávéház kasszirnőjének kezdett udvarolni. Az 
udvarlás pezsgő mellett történt s a fiatal ember a 
kávéházban olyan vigalmakat rendezett, hogy egesz 
Debreczen csenget bele. Végre is a sok zajos éj-
szaka gondolkozóba ejtette Ernszt főnökét. A fönök 
átnézte a könyveket. Csakhamar kitűnt, hogy a fia-
tal ember az építészeti iroda pénzeiből ket év óta 
rendszeresen sikkasztott, továbbá, hogv az építéshez 
szükséges anyagokból eladott s a pénzt nem szá-
molta el, A főnök erre jelentést tett a rendőrségnél, 
mire a sikkasztót elfogták. A vallatásnál kiderült 
mindenekelőtt az, hogy a fiatal ember nem baró, 
hanem ezt a czimet csak bitorolta, hanem Berger 
Jenőt is meglopta, a ki azonban annak idején nem 
jelentette fel, mert nem akarta a nagy reményű 
.báró" jövőjét tönkre tenni. A letartóztatott fiatal 
ember most abban reménykedik, hogy szülei, kik 
Romániában laknak, meg fogják téríteni az elsik-
kasztott összegeket. 

Egyébként, mint az egyik debreczeni újság írja, 
a sikkasztó fiatal embertől egy éles tőrt koboztak 
el, melylyel a saját vallomása szerint önmagát akarta 
kivégezni. Levelek t irt ismerőseinek költői szavak-
ban, melyeket azonban érthetlenől, zavarosan cso-
portosított. A levelekben öngyilkosságot emleget s 
fölszólítja azok egyikében imádottját, hogy álljon 
bosszút érte. Ezután hűségre inti és a levelet a kö-
vetkező sorokkal végzi be: 

.Ha elfeledkezik a hűségről, feljövök síromból 
s csontjaim zörgetve átkot libegek rettenetest, mitől 
agya meg fog bódulni. Kisérteni fogom örök időkön 
át, még meghalt testéből a kiszáll szellemét is, mert 
szellemem ugy is bolyongni fog örök időkig látba 
tatlanul a végtelenben, hogy csak önt rettegtesse, 
nyugodni sohase hagyja:, 

SZENTESI LAP, 

— A legdrágább esernyő. Közönséges 
kofaernyő volt, a mely testvérek kőzött sem ér meg 
többet három forintnál és mégis ötezer aranyába 
került ê y orosz berezegnek. Csakhogy ezzel az er-
nyővel Valcap Alice párisi énekesnő bocsátkozott le 
az Eiffel-torony tetejeröl. A berezeg aligha sejtette, 
hogy kis barátnője lyen vallalkozó szellemű, mert 
különben aligha ajánlott volna neki ötezer Louis 
d'or-os fogadást. Mint a párisi lapok irják, a kisasz-
szony az első pillanatokban szédítő gyorsasággal 
esett, de később egészen kinyílt az ernyő és a leg-
utazó hölgyecske tíz perczig kétszáz méter magas-
ságban röpködött, majd lassan leereszkedett a Mars-
mezőre. Ott várta a berezeg sötét arczal és — csil-
logó aranyokkal. 

— Az elégedetlen alattvalók. A koronás 
fejedelmek bőségesen kapják az üdvözlő, hódoló 
feliratokat, az alázatos kervényeket, arra azonban 
aligha volt még esel, hogy egy uralkodóhoz az alatt-
valói megrovo feliratot intezzenek. Ez a birmai ki-
rálynővel esett meg, a ki nemrégiben a hetedik 
leánygyermekkel ajandékozta meg a férjét, a mi a 
dinasztikus érzésű birmaiaknak sehogy sem tetszett. 
Egy sok ezer aláirásos beadványban ki is fejezték 
elegületlenségüket a kiralyneval szemben, a kinek a 
szivére is kötötték, hogy gondoskodjék mielőbb egy 
kis királyfiról is. 

— Katonák es czivilek harcza. Pozsony-
ban mint onnét írjak — az Esteihazy kertben 
egy asztalnál egy gépész a bortól felhevítve addig 
keresett veszekedesre okot, a mig asztaltársai is 
tűzbe jöttek. Rövid néhány perez után majdnem az 
egész publikum belekeveredett a dologba ; a ren-
dőrség megjelent és a részeg gépészt kivezette a 
kertből. Ezalatt egy jelenlevő szakaszvezető sietett 
őrjáratért, a helyett, hogy a három rendőrt segitette 
volna, megtámadta őkel. Ezek a nép és katonák 
ütései ellen kardot rántották, de a patrouille lefegy-
verezte őket és bekísérte a kaszárnyaba, ahol az ej-
jel tizenkét órától egyig fogva taztották, azutan pe-
dig a városhazára vezették a kótelessegeiket teljesítő 
rendőröket. A dolog nagy feltűnést kelt a városban, 
annal is inkább, mert eddig a pozsonyi czivilek a 
katonasággal mindig jó viszonyban éltek. Kérdés, 
hogy mit szói majd a katonai hatóság e dologhoz, 
mert a rendőrök sem reszegek, sem gorombák nem 
voltak. 

— Gyilkos telepesek. Embertelen kegyet-
lenséggel gyilkolták meg a szilágy megyei Sarmaság-
hoz tartózó Majád vágás telepen krauyak Jánostelepest 
es a feleséget. A térti holtestet ót másik telepes ta-
lalta meg a haza közelebeu levő buzatablaban. A 
koponyaja szel volt verve. Felesege a hazban, holtan 
leküdt a padion. Az .asszonynak is fehsmerhetetlen-
segig szet vertek a fejét a gyilkosok s betörtek a 
mellkasát. A csendőrség azonnal megindította a 
vizsgálatot s kiderítette, hogy a szererencsétlen há-
zaspárt az öt telepes ölte meg, aki a férfi holtestet 
a bu^avetésben megtalalla s az első hírt adta a 
gy.lkosságrol. Az öt gy Ikos töredelmes vallomást 
tett. Beismerték, ho^y azért ölték meg telepes tár-
sukat, hogy elrabolhassák az ötven forintját. A gyil-
kosokat bekisertek a zilachi törvényszéki királyi 
ügyészség börtönébe. 

— Keresztre leszitett gyermek. Vion-
villeben, mint Luxenburgbol jelentik, egy jómódú 
ember hallatlan kegyetlenseggel bant el tíz esztendős 
havai. Keresztre feszítette a gyermeket, a ki mind-
addig kiulódott, a mig keserves jajgatasaira a szom 
szedők figyelmessé nem lettek. LrŐsen vérzett a sze-
rencsétlen üu, amikor a keresztről levettek. A lelket-
len apat pedig, a ki valószínűleg órülési rohamban 
követte el a kegyetlenséget, letartoztatták. 

— A vajda temetése Érdekes czigánygyaszt 
jelentenek Temesvárról a következőkben. A mehalai 
cziganyok vajdája. Buócz Jóska 78 éves korában 
meghalt. A cziganyok melyen gyászolják öreg vaj-
dajuk elhunytat. Mikor a halai eset beállott, a vajda 
szűkebb csaladjanak tagjai a tőidre dobtak magu-
kat es hajukat tepdestek. A vajda özvegyét, a ü7 
éves Buócz Katinkat ősi czigany szokás szerint egy 
eperfahoz kötöztek és a szegeny asszonynak ott kel-
lett állani egesz napon át, kezeben égő gyeriyavai. 
Etelt vagy italt nem adtak az asszouynak es ezért 
azzal karpótoltak, hogy időnként egő pipát adtak a 
szajaba. A vajda holttestet vászonba göngyölték, 
azutáu a földre tettek és nagy tégladarabokat kö-
töttek a nyakara. Az alkonyat bealltával uagy tüzet 
raktak a holttest körül es ejfelre i'Á órakor meg-
kezdődött a szellemtancz, miközben a banda összes 
tagjai ordítozlak. Reggel a holttestet, a téglával együtt 
fakoporsóba helyezlek ós egy bunkósuotot teltek a 
koporsóba, hogy a vajda a másvilágon védekezhes-
sek a gonoszszellem ellen. Délben a holttestet a csóka 
eidő egyik felreeső helyeu eltemették. A sir fölött 
ejji tüzet raktak, mely körül újra eljárták a szel-
lem* tanezot. 

Nyilttér. 
( t rovatban köxlöttekerl nem Tállal felelőséget a ázerk.) 

A gazdaközönség ügyeimébe 1 

A mult hó végén a .Magyar Hirlap,-ban egy 

az Unió Katholika biztosító társulatot gyalázó rövid 
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közlemény jeleni meg, melyben a többek közt az is 
álittatott, hogy az U. K. mult hó 27-én megtartott éri, 
rendes közgyűlésén valami tírdlicska nevű részvényes 
az intézet feloszlatását indítványozta. Hogy mennyi-
ben felel ez meg a valóságnak, erre nézve közlöm a 
b.-pesti igazgatóság e hó 1-én hozzám intézett leve-
lének ide vonatkozó részét, mely szórói-szóra így 
hangzik: "Hogy Hrdlicska nevű részvényes az inté-
zet feloszlatását indítványozta volna, az egyszerű 
hazugság. Ellenkezőleg: ez az ur 200,000 frtot, azaz 
kétszázezer forintot ajánlott föl az Unió Kathohká-
nak, ha őt teszik meg központi igazgatónak. A mit 
azonbsn a közgyűlés el nem fogadott.. Megmaradt 
tehát továbbra is központi igazgatónak : báró Kalber-
matten Ödön. 

Ha tehát az Uniónak oly rosszul menne az üz-
lete, Hrdlicska ur nem ajánlott volna fel az intézet-
nek részvényekre kétszázezer forintot, s nem lenne 
ma már ötvenezer tagja. 

Ezeket tartottam szükségeseknek elmondani az 
igazság érdekében; különösen pedig azért, hogy in-
tézetünk ellenségeinek ne legyen alkalmuk ellenünk 
izgatni és a közönséget félrevezetni. A "Magyar 
Hírlap, emiitett közleménye ellen pedig majd a 
központi igazgatóság fogja megtenni a kellő intéz-
kedéseket. 

Ezzel kapcsolatban tudatom a L közönséggel 
hogy intézetünk asztag-, takarmány- es szalmabizto-
sitásokat a következő dijak mellett eszközöl: 

100 Irt utan egy hóra , , 45 krt. 
• • • ket , . . bO , 
, , , három , . , 75 , 
• • • négy , 1 frt 10 . 
• • » ö t , 1 , 1 5 , 

, hat , 1 , 30 krt keU 
fizetni. 

Az Unió Katholika részére biztosításokat át-
vesznek : Szentesen : Bona József tanító ; Szegváron : 
Uubovszlu István kántor; Mindszenten: Almásy 
László kántor; Csongrádon : Behczay Temás taniló ; 
Vasárhelyen: Simon Jenő v. számtiszt; K.-Szt.-
Martonban: Péntek Elek tanító; Csanyon : László 
Uaspar kántor. 

Dorozsma, Kistelek, Szövényháza, Sándorfalvai 

Algyő, Tápé, Horgos és Ottömös községek részére 

az intézet képviselőket keres. Ajánlatok Szentesre 

intézendők Bóna Józsefhez, az U. K. csongrádmegye, 

vezérkép viselőjéhez. (Bóna 'Jóxsef. 

Szerkesztői üzenet. 
Vörthi tó. S. F. ne. Lapot küldjük, megér-

kezik-e pontosan ? A fölséges taj leírásáról egy tár-
czát örömmel veszünk. 

Saját gyártmányú/ 
uri-ruha szővetekj S S W E t f r . £ u 

kendők stb. 
a legújabb divatos színű n a d r á g szövetek szél-
zettel, áthúzó szövetek, czélszeiú finom és elegáns 
divatszövetek méterenkint 1 frt 2£i/s kr., bérmentve 

a házhoz szállítva csak i s 3—5 
OETTINUEK & Co., ZÜRICH (Schweix.) 

Minták uri és női szövetekből bérmentve. 
Kettős levélbélyegl Színezett divatkép ingyen. 

j r T t i z n 

biztosítást asztagra, mint minden más takar-

mány készletre, épületekre és élőleltárakra 

ugyancsak általános biztosításokat is, a leg-

előnyösebb díjtételek mellett elfogadok, a ga-

bona szem és szalma a cséplés után is biz-

tosítva marad, ha annak mennyisége és a 

hely ahova az behordatott, bejelentetik : 

H o f f m a n n J,a k a b a ,Magyar Franczia 

Biztosító Részvénytársaság* f ő ü g y n ö k e , 

Hariss-ház. 2V3 

MINDEN KQmmtESKEDESBEH 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 

megjulalmazott és 27. kiadást ért rnfive 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" ü 
ÖO krajezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 19V52 



4> oldal. 

Nagy alkalmi 
v é t e l ! ! 

Üzlet áthelyezés végett. 

S Z E N T E S I L A P . 

ifj. Pataki Jánosnak 
h veken ugi tanyájába 34 hold kistőkén 8 

hold földje három évre haszonbérbe kiadók; 

értekezni lehet a III. t. 462. sz. a. házánál 

1 rőf jómosó kart., melynek gy. á 25, cs. 15 kr. 

' " ' 15 kr. 

18 kr. 

28 kr. 

24 kr. 

35 kr. 

19 kr. 

35 kr. 

15 kr. 

1 rőf , vászon festő 

1 rőf „ karton voál „ , 

1 rőf „ zefir és atlasz saten 

1 rői dupla széles szöv. „ , 

1 rőf , , fin. sz. „ * „ , „ 

1 rőf Príma karton-voál maradékok csak 

1 rőf Franczi atlasz saten maradékok cs. 

1 drb Karton-voál kendő csak . . . 

á $5, 

,28, 
. 38, 

, 3 5 , 

.60, 

Rétay cs Benedek Kitűntetve 

orsz. kiállí-

táson 

1885. 

Budapest. K R I S Z T A 

Kitüntetve 
orsz.Nőipar 
kiállításon 

előbb 1 8 8 1 

és Társa Budapest. 

A k i bevásár lásnál pénzt 
akar megtakarítani siessen e nagy alkalmi 

vételt megtekinteni, mert csak rövid ideig 

tart még. 

Ezenkívül minden raktáron levő áruk rend-

kívül olcsó, gyári áron alól lesznek elárusítva. 

BUDAY IMRE 
kéznm-, divat- és rövid-áru kereskedésében 

Szentesen kis-piacz. 10—52 

B é r b e a d a n d ó . 
A szentesi takarékpénztár piacztéri há-

zába a Wellisch-féle üzleti helyiségtől fent-

maradt, és Budai Imre — Oszterhuber R 

üzletei közt levő k i s s e b b b o l t helyiség. 

Azonnal is átvehető. 

Várady Lajos, 
2V3 igazgató. 

H o r v á t h J a n ó * 
előfogatosnak I. t. 436 számú kisposta ut 

c ni házáznál 2 padolt szoba, meleg konyha, 

spáj. és kamra azonnal haszonbérbe kiadó, 

értekezni a városházánál az előfogatos szobáb: 

özv Borsos M i h á l y n énak 

derekegyházoldali 6-ik számú 30 hold tanya 

földje örök áron eladó, értekezni leöet IV. 

t. 117. szám alatt. 1V2 

Z s á k o k 
használatra nagy menyiségbe jutányos köl-

csöndijért kapható Veisz Bernát Kos-

suth utcza sajá» házában. 

Haszonbérbe kiadó 
özv. Batik Sándornénak Dónáton 64 hold, 

Ecseren 118 hold földje (szántó és kaszáló) 

kedvező feltételek mellett kiadó. Értekezni 

lehet a tulajdonossal, vagy dr. Vecseri Sándor 

ügyvéddel. 1V2 

Egyházi felszerelések, miíeruhák és zászlók gyára. 

Budapest, IV., Lipót-uteza 21. sz. 

Ajánlja a t. cz. társulatok, testületek, egy-

letek s köröknek külön zászló-készitési osz-

tályokat, mely saját mühimző intézettel és 

műhelyekkel van egybekapcsolva, melyekben 

arany vagy ezüsttel művésziesen hímzett vagy 

festett; egyházi, iskolai, kaih., legényegyleti, 

ifjúsági ipartestületi, dalegyleti, tűzoltó, bá-

nyász, hadastyán, lövész, temetkezési stb. 

zászlók és lobogók az egyszerűtől kezdve a 

legdíszesebb kivitelben készülnek. 

Rajzokat, mintákat, és részletes költség-; 

előirányzatokat készséggel küldünk. 

Egyházi ruhák és felszerelvényekről külön' 

árjegyzékkel szolgálunk. 2V4 

80 nám. 

M a r k Máméor 
IV. tized 111. számú háza kedvező feltételek 

mellett eladó. I. tized 196 számú u j há-
zánál egy boltüelyiséff szeptember 

1-től kiadó Értekezhetni könyvkereskedé-

séhen a kávéházzal szemben. 5V10 

H i r d e t m é n y . ~ m 

Major István csongrádi lakosnak III. tized 

50. számú házánál 114 hektoliter saját termésű 

piuczés fehér borai vannak kissebb 
és nagyobb mennyiségben eladók. Hek-

tóliterenkint, literje 20 kr. 10 hektóliteren 

felüli vevők árkedvezményben részesülnek. 

özv. Séll Sámuelnénak 
derekegyházi oldalon levő 32 hold tanyaföldje, 

több évekre haszonbérbe kiadó. Értekezni le-

het III. tized 640. sz. alatt. 2V2 

H i r d e t m é n y . 
A Szécheny-ut mentén a kuezori csárda 

mellett az ezelőtt a rakpart bérlethez tarto-

zott területen, uj rakodókert létesíttetett; hol 

és bárminő szálas takarmány, a szokásos 

dijak fizetése mellett berakható. 

A felügyelettel a Berkó János-fele tanyán 

lakó Hajdú György tanyás van megbízva, ki-

nek a kezeihez a dijak egyszersmind fize-

tendők. 

Kelt Szentesen, 1895. junius hó 28-án. 

3 3 

m 

Novobáczky Győző, 
gazd. tank. 

V a n szerencsém szives tudomására hozni a u. é. közönségnek, hogy itt 

helyben, az eddig jó hírnévnek örvendő 

9í Y 1 R I i Á W D O R 
czég alatt fenállott : vas-, fűszer- és festék-áru üzletet átvettem és azt kereskedelmi 

törvényszékileg bejegyzett 

NYÍRI SÁNDOR UTÓDA 
czég alatt tovább folytatom. 

A midőn szives bizalmát és támogatását, melyben czég elődömet részesíteni 

szives volt, számomra is föntartani kérem. ígérem, hogy becses megelégedését ki-

fogástalan s tartósan kiérdemeljem. 

Teljes tisztelettel: 

P A U L I T S A. 

Megérkezett 
a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti gyémánt kasza. 

Ajánlom tisztelt gazdaközönségnek saját érdekükben e hires gyémánt kaszát üzle-

tembe megtekinteni, mert ennek könyüsége és jósága által felül mul a világon minden kaszát. 

Egy darab ára jótállási jegyzékkel 1 frt 50 kr. Tavalyi kaszákat igen olcsó árban 

kiárusitom. Továbbá figyelmeztetem még a tisztelt gazdaközönséget, még itt a vidéken még 

nem ismert Kokus-kötélre, mely vontatók lekötözésére sokkal alkalmasabb mind az 

eddig használt drót, mert sok esztendőn keresztül használható, iszonyú erős, mesés olcsó, 
sötétben is lehet kötözni, kezeket nem sérti meg, ugy hogy más vidékeken már is a drótot 

háttérbe szorította. Ruha szárító kötél gyanánt is igen alkalmas. 

Kátrány papirt, mely igen alkalmas minden épület fedésére szintén nálam kapható. 

Végül még nagyon ajánlom tisztelt házi asszonyok szives figyelmébe, épen most 

érkezett kitűnő kávé, finom édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 

Figyelmen kivül ne hagyják még a nálam igen olcsón kapható finom franczia Cog-

nacokra és mindenféle száraz és olajban tört festékekre. Aki még nem próbált nálam egye-

dül kapható mosópori és fényesitőport, ne mulaszsza el mielőbb megkísérlem. 

Csak egyedül SZÉNÁSSY FERENCZ utóda: 
12V52 OSZTERHUBER RÓKUS, vas és füszer-üzletében kapható. 

Szentes. 1895, Nyomatott a 

B B i n a 

kiadó tulajdonos - „Szentesi elgőLönyvnyomda részvénytársaság" gvoraaajtóján. 




