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

Hirdetéseket 
es nyüt-tóri,;kösleméoy s^ jt 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes pékUkiyok 

kaphatók Japunk nyomdájá-
ban valamint Staifc Nándor 
és Szigethy L könyv- és 

papirkereskedésébeo^ 
Kéziratok nem adatnak \' 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán én pénteken reggel. 

Egyes szani ara ő kr. 

KAsi«rk«tictA : 
S I M A F E R E N C Z 

K*leló>i-8aerk«Ml6 t 
K 0 V A í J KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban és l apk iho rdó tnku t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A m a d á r f ia ihoz. 

(P.) a Nem Tompa Mihály örökszép költe 

ményéről van szó, hanem csak a belügymi-

niszter ur egyik körrendeletéről ; amelyben 

az ő kedvelt hiveit a vármegyei tisztvise-

lőket természetesen nem arra inti, hopry: 

»Fiaim . . . . énekeljetek", hanem arra. hopv : 

„Fiaim . . . készüljetek !" 

A tisztelt miniszter ur ugyanis körren-

deletileg utasította a vármegyei hatóságokat, 

hogy idejekorán tegyenek mpg minden s z ü k -

s é g e s i n t é z k e d é s t arra, hogy a vár-

megyei tisz'ujitás més d^czewbT l-je el^tt, 

megtartható legyen. 

A szükséges intézkedések alatt, persze, 

hivatalosan azt értik, hogy a megyei bizott-

sV i tagok választását még októberben n r g 

ktl tartani, nehogy a késedelem miaU fenn-

akadás történiék. 

De hiszen ez oly önként értendő köte-

lessségük a vármegyei hatóságoknak, hopy 

arra valóban felesleges őket figyelmeztetni: 

s a vármegye urai bizonyára nem is ezt fog 

ják kiolvasni a figyelmeztetésből. Hanem ki 

olvassák azt, hogy lekell tenni arrfl a bal-

gatag reményről, amelynek emlőién oly örö-

mest édelegtek a jó pákuliczok, hogv a köz-

igazgatás államosítására való tekintetből kü-

lön törvénynyel elnapolják a tisztújítást, ille-

tőleg meghoszszabbitják a tisztviselők man 

dátumát ; ami a legbotrányosabb erőszakos 

kodás lett volna. 

Készülni kell tehát a k e n y é r m e z e i 

l i a r c z r a , utánna kell látni a választók ki-

készítésének, s különösen ügyeskedni kell a 

küszöbön álló megyehizottsá®! tagvHasítás 

előkészítésében. 

íme, ezt fogják kiolvasni a vármegye 

urai a belügyminiszter atyailag gondos figyel 

meztetéséből, s iparkodni fognak a hátralévő 

néhány hónapot a síját exisztencziájuk biz-

t o s i j á b a mentől jobban kihasználni. 

Nemsokára megkezdődik tehát a kilín 

cselés. A gőgtől zordon arczok nyájas mo-

solyt öltenek; a kesztyűbe szorított uri kac^ók 

munkától kérges tenyereket szorongatnak; 

leereszkedő vállverepetésben és barátságos 

czirógatásban nem lesz hiányosság; s a hat 

év óta lenézett ,parasz t ibó l egyszerre „ked 

ves urambátyám, ilesz akit illik messziről 

köszönteni és szives hangon meginterpellálni: 

hogy: „hogy s mint szolgál az egészsége?. 

Hát ezek a kopott kor?esfogások hosszu-

időn át mindig beváltak, de most már aligha 

használnak többé. 

A nép okult a sok csalódásból, s eszébe 

jut, hogy azok a nyájas emberek, a kik a 

választások küszöbén olyan szives előzékeny-

séggel szoktak barátkozni, mihelyt szerencsé-

sen átesnek a tisztújítás kritikus napiain, 

egysserre átváltoznak rideg bürokratákká, akik 

a „kedves urambátyámék„ közül csak azokat, 

ismerik meg, a kik hárompróbás pákuliczok. 

Mindez eszébe jut a választó közönség-

nek, s bizonyára rajtunk se fog múlni, hogy 

eszébe jusson. 

Hát csak tessék megkezdeni a házalást 

és a kilincskoptatást. A vármegyei ellenzék 

gondoskodik róla, hogy a pákulicz kortesek 

illő fogadtatásban részesüljenek. Azért mi is 

köszönettel fogadjuk a belügyminiszter ur 

figyelmeztetését. 

Egy nemeslelüü emberbarát 
— 105 ezer korona jótékonyczélra — 

(P.) A minap, midőn iQ. Sarkadi Nagy 

Antal, Csongrád vármegye érdemes főpénztár-

noka elhunyt, közvetlenül a gyászeset után 

szárnyra kelt a hir, hogy a derék férfiú nagy 

összeget hagyományozott jótékonyczélra. Mi 

akkoriban nem tartottuk időszerűnek regiszt-

rálni a hirt, mert a végrendelet tartalma 

még a beavatottak titkát *pezte, amelyet 

tisztelnünk kellett. 

Most már azonban a végrendelet ki van 

hirdetve s alkalmuuk volt azt elolvasni. 

Sietünk tehát köztudomásra hozni, hogy a 

szárnyaló hir valónak bizonyult, mert i l j . 

S a r k a d i N a g y A n t a l — egyébbnagylelkű 

hagyományain kívül — l O o e z e r k o r o n á t 

h a g y o m á n y o z o t t j ó t é k o n y c z é l r a 

A végrendelet ide vonatkozó pontjai a 

következőleg szólnak: 

1-ször. Szentes város részére egy Szentesen, 

szülővárosomban létesítendő á r v a ü a z fen-

t a r t á s á r a , ö t v e n e z e r o s z t r á k ér-

t é k ű f o r i n t o t , v a g y i s s z á z e z e r 

k o r o n á t h a g y o m á n y o z o k , azzal 

kikötéssel, hogy a létesítendő arvaház örök időkön 

át .idősb Sarkadi Nagy Aulai s felesége Sarkadi 

Nagy Julianna, és ifj. Sarkadi Nagy Antal s le 

lesége Gserna Katalin árva menház* nevet viseljen. 

Ez árvaház Szentns város örőktulajdonát képezze ; 

kikötöm, hogy az abba való felvétel, az árvahaz 

igazgatása és kezelése fele részben a város képvi-

selő testű ete által saját kebeléből választandó, 

fele részben pedig a csongradvármegyei alispan 

által ugyancsak a Szentes várói képviselő testület 

tagjai közül kinevezendő,- s a csongrádvármegyei 

alispán elnöklete alatt működő árvahazi bizottság 

által eszköltessék. Ha Szentes város őnnálló tör-

vényhatósággá alakülna ál, az alispánra ruházott 

fenti jogok a város polgármesterére szállnak át. 

A létesítendő árvaházba v a l l á s k ü l ö m b s é g 

n é l k ü l mindként nembeli növendékek felvétet-1 

nek; azonban a Sarkadi Nagy- vagyis az én csa-j 
ládomból és a feleségem családjából származó ar-; 

vák első sorban tarthatnak igényt a felvételre;' 

ilyenek nem létében szentesi illetőségűek, s ha 

azok sem volnának, csongrádmegyei illetőségűek 

vehetők fel. I 

(A á-ik pont a családtagok javára tett ha-

gyományokról szól.) 

3-szor. A szentesi evang. reformált egyház-

nak hagyományozok ötszáz osztrák értékű forin-

tot, vagyis ezer koronát olykepen, hogy ezen ösz-

szeg örök időkön át az én nevem és feleségem 

neve alatt, mint alapitvány kezeltessék az egyház-

tanács által, évenkeuti kamatai pedig ugyanazon 

egyháztanács által kijelölendő azon teljesen va-

gyontalan, reformált hitű szülőanyának adassanak 

ki, aki azon évben gyermekágyban feküdt, vagy 

fekszik. 

4-szer. Ugyancsak a fent nevezett reformált 

egyháznak hagyományozok alapítványul ezer oszt. 

ért. forintot, vagyis ketezer koronát arra a czélra, 

hogy annak évenkénti kamataiból családi sírbol-

tunkat gondozza és fentartsa a nevezett egyház-

tanácsa. 

5-ször. A szentesi főgimnáziumnál létesítendő 

alapítvány czéljaira, Szentes város közönségének, 

mint a nevezett iskolát lentartó testületnek, ha-

gyományozok ezer oszt. ért. forintot, vagyis két-

ezer koronát oly kikötéssel, hogy abból 500 frt-

nak évenkénti kamatai a magyar nyelv és iro-

dalomból legjobb előmenetelt tanúsító növendék-

nek, — háromszáz forintnak évenkénti kamata 

pedig a reáltantárgyakban legkiválóbb tanulónak, 

— végül kétszáz forintnak évenkénti kamatai a 

legjobb erkölcsi magaviseletű növendéknek adassa-

nak ki, a tanárikar határozata alapján. Megjegy-

zem, hogy az alapítvány az én nevem és felesé-

gem Gserna Katalin neve alatt lesz kezelendő.* 

Az a nemes lelkű tett, melyről ez a 

végrendelet tanúskodik, igazán nem szorul 

semmi dicséretre: mert annak értékét czifra 

szóvirágok és áradozó ömlengések nem 

emelhetik. 

Ifj. Sarkadi Nagy Antal emlékét megőr-

zik maguk az alapiványok, mind az időknek 

végeiglen. Dicsőítő szavak és elröppenő frá-

zisok nélkül tesszük tehát le simának friss 

hantjaira az elismerés koszorúját; de egyút-

tal példányképüi állítjuk őt a közönség elé, 

s bizonyára azzal fejezzük ki a legjobban 

kegyeletünket iránta, ha azt mondjuk a te-

hetőseknek és a földi javakban bővelkedőknek: 

„kövessétek az ő nemes példáját!" 

Fejetlenség a rendőrkapitányságnál. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Tisztelt szerkesztő ur! 

Nagy meglepetésemre a legközelebbi városi köz-

gyűlésről szóló tudósításban csak per tangentem volt 

elbeszélve az a tanulságos szóváltás, mely a pol-

gármester és a főkapitany között a munkabeosztásra 

vonatkozólag lefolyt. 

Szerkesztő ur bizonyára a főkapitány iránti ki-

meletből hallgatta el a szóváltás markánsabb részét. 

De én azt hiszem, hogy magának a főkapitánynak 

is érdekében áll, hogy a hibáira ti gyei meztessék. En-

gedje meg* tehát a szerkesztő ur, bogy amit nincs 

módomban elmondani élőszóval, azt itt mondjam el, 

abban a keményben, hogy az ügynek is, a főkapi-

tánynak is jó szolgálatot teszek vele. 

Tökéletesen igaza van a polgármesternek, mi-

dőn azt állítja, hogy a mostani személyzet teljesen 

eleg ndő a rendőrkapitányság ügyforgalmának ellá-

tására ; csak az a baj, hogy a főkapitány nem ké-

pes a munkát kellően beosztani. 

Maga a főkapitány a legszorgalmasabb tisztvi-

selők kőzé tartozik. Ott ül a hivatalában egész nap, 

még a hivatalos órákon tul is; dolgozik, rendelke-

zik, de munkájában és intézkedéseiben nincs rend-

szer; minden tette örökös kapkodásból áll. 

A helyett, hogy az ügyek természetének és a 

személyzet munkaképességének kellő mérlegelésével 

szétosztana a munkát, s engedné békésen elvégeui 
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mindenkinek, ami rá van bízva; összevissza rendel- ban rövid szenvedés után ~ meghalt. Igazi 
' „. nagyúri nő volt, ki szépségével, szellemével 

kezik, rá biz mindenkire mindent, beleavatko7ik m»rv 

denbe • ellentmondó rendelkezéseivel valóságos ka 

oszt teremt. 

Például meghagyja valamelyik tisztviselőnek, 

hogy ezt vagy amazt az ügyet csinálja meg. Alig-

hogy bele fog az illető, már abba hagyatja vele, 

más munkát ád neki. Az elintézéssel is mindig baja 

van, mert minden pillanatban más ötlete támad 

s amit az imént még jónak talált, azt a következő 

pillanatban már kifogásolja s megváltoztatja. Jel-

lemző, hogy a saját fogalmazványát letisztázás köz-

ben is háromszor-négyszer kikorrigálja, s mikor az 

aláírásra kerül a sor, megint talál rajta valami iga-

zitanivalót. Igy csinál egy dologból kettőt, s amit 

ellehetne végezni félóra alatt, arra több órai mun-

kát pazarol. Nem tudja egvik tisztviselő se, hogy 

tulajdonképen mi a teendője; s ha elvégez valamit, 

nem tudja, hogy hányszor kell azt még újra 

csinálni. 

Ez az állapot a szó szoros értelmében — fe-

jetlenség. S ha valakire, ugy a főkapitányra alkal-

mazható az ismeretes mondás, hogy: „aki sokat 

markol, keveset szőrit." 

Az a védekezése a főkapitánynak, hogy a szer-

vezési szabályrendeletben nincs szabályozva az e^yes 

tisztviselők munkaköre, hanem minden a főkapitányra 

van utalva — a legnagyobb naivitás. Hiszen épen 

azért, mert a statutum szabad kezet ád neki, jogá-

ban és módjában van a munkát tetszése szerint be-

osztani, és sokkal nagyobb rendet tarthat mintha 

a statutum megkötné a kezét. 

Konstatálni kell tehát, hogy a hivatal okszerű 

vezetésére, vagyis a helyes munkabeosztásra nincs 

meg a kellő képesség a főkapitányban; s ezen a ba-

jon csakugyan nem lehet máskép segíteni, csupán 

ugy, hogy a mioucziákig menő részletességgel sza-

bályozni kell a munkakört, s a főnök beavatkozási 

jo^al lehetőleg szük keretek közé kell szorítani. Igy 

lesz valamelyes rend; de akkor aztán ne panasz-

kodjék és ne apcllálgasson a főkapitány azért, hogy 

megkötik a közét 

Helyi ós vegyes hírek. 
(r.> — Személyi hír. Sima Ferencz ország-

gyűlési képviselő, f. hó 13-án, több napi tartózko-

dásra Budapestre utazott. 

— Gróf Károlyi Istváiiné lia-
lála. Magyarország arisztokrata-csaladjainak 

egyik kiválóbbját, a gróf Karolyi csaladot 

gyász érte. tíróf Karolyi István özvegye szül. 

Orczy Mária Terézia bárónő, gróf Karolyi Sándor 

mostoha anyja csütörtökön éijel a főváros 

szomszédsagaban, a Károlyiak fótin kastéiya-

és "szívjóságával méltó párja volt tizenhat 

évig a legnagyobb magyar gavallérnak, gróf 

Károlyi Istvánnak. Egész életének története 

hosszú sorozatát mutatja a hazatias és jóté-

kony cselekedeteknek, melyek által a magyar 

arisztokraczia aszzonyainak tiszteletét és a 

megsegitett szegények áldását vívta ki. Ott 

volt azok között a szép emlékű, tiszteletre-

méltó nők között, kik a szabadságharcz ide-

jében a sebesült katonák ápolónői közé men-

tek. A maga kezével készitgette a tépést nap-

üosszant nemes példával járva elől, buzdítva 

4s serkentve, hogy a gyámoltalanokat el ne 

hagyják. Osztályt kért magának a hazáért 

való küzdelemben, lelkesedő szive jótékony-

ságává! enyhiteni törekedett a nyomort és a 

szegénységet, a hol csak lehetett. A szabad-

ságharcz leveretése után, az elnyomatás szo-

morú korszakában segítette az elhagyatotta-

kat és a politikai menekülteket. Azután, hogy 

térje halálával a iólhi kastélyba vonult visz-

sza, gyámolója és mindig bőkezű jóltevője 

lett a^iótiii szegényeknek. Váratlanul bekö-

vetkezett halála széles körben kelt mély rész 

vétet. 

(r.) — A fógymnas i um á l l am js i tása ügyé-

ben kiküldött Ueputaczio — melynek lagjai Sima 

Ferencz országgyűlési kepviselón kívül Burtán Lajos 

polgármester, Temesvary Antal és dr. Szánthó La-

jos — ma utazott Budapestre. 

(r.) — Tisztujito szék. A városi árvatári 

penztarnokság betöltése czéljaból a varmegye alis-

panja f. ho ¿5-re hívta össze a tisztu itoszéket. 

(r.) — l O ő ezer korona jótékonyczelra. 

Mint lapunk mas helyen részletesen el vau mondva 

nemrégiben elhunyt itj. Sarkadi Nagy Antal, volt 

varmegyei főpenztaros, különböző jotekonyczélu ala 

pitváuyokra 105 ezer koronát, vagyis 52500 forintot 

hagyományozott. Ezen összegből 100 ezer korona 

— 50 ezer forint — egy Szemesen létesítendő ár-

vaház fen tartására van hagyva. 

(r.) — A lürdóhaz megnyitása — mint 

már jeleztük — ma történik meg. Délelőtt a nők, 

délután a férfiak fürödhetnek. Jövőre azonban fér-

fiak és nők 2* óránként felvaltva — egyik déltől a 

másikig — használhatják a fürdőt. Például ma dél-

után és holnap délelőtt a fertiak, holnap délután 

kedden delelőtt a nők; s igy tovább. Ennek a 

oeosztasnak az az előnye van, hogy mindennap meg-

lürödhet az is, akinek délelőtt, az is, akinek délután 

van szabad ideje, itt említjük meg, hogy — tekin-

tettel az idő előUaladottsagára — ebben az évben 

idény jegyek nem adatnak ki. Megemlítjük továbbá, 
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Nem adja a lányát. 
— igaz törtenet. — 

Folytatás. (25) 

Irta: S ima Ferencz. 

— Légy erős gyermekem, moniam Bertauak 

az isten a szerelmesek pártján van, s en is segítse-

gedre leszek, csak rendelkezzél velem. 

— Oh, ön oly jó, s biztatása nemcsak jól esik 

elcsigázott lelkemnek; de erőt ad uekem a kitartania, 

a küzdelemre, hogy apámat meggyőzzem, megnyer-

jem ügyemnek« De az ón segitseget nem veszem 

igénybe, ismerem apamat, soha nem bocsalaná meg 

önnek. S aziaii hiabavaio is volna; mert ha en nem 

birok ezen a teren vele, akkor ót senki sem képes 

megnyerni ügyemnek. 

— Na na gyermek, öreg katona vagyok én. 

Tudok en segítséget uyujtani ott is, ahol nem is 

sejted. Nem állok én apad ele, hogy ne bolondoz 

zek, egyezzen bele tanya elhatározasaba. Az öreg 

kidobna az ilyen tanácscsal, hanem mikor apad job-

rol becsukja a bárod előd az ajtót en balról kinyi-

tom. Ne gondold, hogy most is azt fogom mondani 

a bárónak, hogy elutaztatok. Korántsem. Elmondok 

neki mindent, felvilágosítom a helyzetről, s 0 mint 

vitéz katona és szerelmes gavallér tudni fogja, hogy 

ilyen kritikus helyzetben, miként induljon az elzárt 

vár megostromlásara. S ha nem tudna, hogy múl 

Ugyan, majd tudom en. 

• hogy fürdő-ruhák ugy férfiak, mint nők számára a 

'kellő mennyiségben rendelkezésre állanak. 

(r.) — Elir l icl i Lau ra magáuovónő apró 

növendékeinek ma délután 3 órakor a kurcznátuli 

közgyűlési teremben tartandó vizsgájára újból fel-

hívjuk az érdeklődők figyelmét. 

(r.) — Eljegyzés. Borbély Ferencz vizsgázott 

kőmives mester jegyet váltott Dóczi János ácsmes-

ter szép és kedves leányával: Esztikével. 

( r j — Pótvásár. Tisza-Kürtön az országos 

pót vásár f. hó 15-én tartatik meg. 

— Meghívás értekezletre. Felhivatnak 

mindazon polgárok, akik Hoffer Antal volt kir. köz-

jegyző muladékossága folytán a nála készült okmá-

nyok (végrendelet, szerződés kötelezvény) hiányos 

kiallitása miatt anyagi kart szenvedtek, hogy ezen 

anyagi veszteség mikénti visszatérítésének meg-

beszélése czéljábol ma, vasárnap délelőtt 10 órakor 

református nagy iskola 4 ik osztály i tantermében 

megjelenni szíveskedjenek. Szentes 18UJ Julius 12-eu. 

Varga Beniámin. 
— Piaczi ag i tá torok A piaczi ismeretek 

tárában van egy elnevezes, mely közszájon forog ez 
a ,piaczi légy,, amely arról nevezetes, hogy nagyon 
szemes, vagy amint a köznép mondja, nagyon szem -
leien. — Ezzel szoros rokonsagban allanak az úgy-
nevezett piaczi agitatorok, melyeknek vagy ha job-
ban tetszik, akiknek a faji jellege és tulajdonsaga 
teljesen azonos amazéval, Régente teljesen ismeret-
lenek voltak, de a mióta a szocziálizmus mindenfelé 
tert foglalt, ezek a turcsa individiumok is fölütöttek 
a fejüket, a közelmúlt pécsi hetivásárokon meg is 
kezdték szereplésüket, amely abból all, hogy ott 
ólálkodnak a vasar zajaban s a mikor valaki vala-

alkuszik, beleszólnak az adasvételbe, hogy ne 
adja az atyaü a portékáját, annyiért mint amennyiért 
odaszanta. Egész tűzzel latnadnak a jámbor falusiakra : 

— Csak nem bolondult meg kend, hogy el-
potyazza a joszagjat a városi nepuek Arra alabb 
ket ennyiert veszik a baromlit, kend ue adja alabb. 

S van ember a jo falusiak közt, aki fölül az 
agitátoroknak. Most mar csak azért se adja a csir-
ejet amint kérik s amennyiért az imént szívesen 

odaadta volna. Gondolja magabaii, minek is adná 
alabb, mint arja alabb adjak; hadd űzessék meg az 
urak, azért urak. 

Dél fele már észretér, mert nyakán marad az 
árából kitartott portéka s édes örömest adná olcsób 
ban is, csak haza ne kelljen vinni. 

ilyenkor újra megjelennek a piaczi agitátorok 
s levetve a szoczial-deuiokrata álarczot, bamba áb-
rázattal alluak a falusiak ele s összevásárolják a 
nyakukon maradt holmit — potom áron. 

Ez is az ujabb kor vívmánya. Hjal az élel-
mességnek sokfele utja és módja van. 

— A veszekedés vege. Zemplémmegyében 
hőt talan az egesz orszagban nincs egy község, 
melynek lakosai oly duhajkodok oly vadak volna-
nak, mint a makkos-hotykaiak. Makkos-Hotyku egy 
erdőség közé eldugott laiu, elszegényedett lakosok-
kal, kik faszálhtassal foglalkoznak. A többi községtől 
Vb ló elzártság es elszegenyedettseg okozza azt, hogy 

— Nem lesz nehéz helyzete ebben a küzdelem-

ben, mert eu nytltau fogok mellette állast foglalni. 

Miért tagadjam. Szeretem ezt az embert. Talán job-

ban, mint ő szeret; de rajta leszek, hogy egyedül 

en legyek lelke ideálja. 

Megöleltem a lányt és megcsókoltam mind-

két szeméi. Oh ha te ezekkel a csilagokkal ránezel 

valakire, elbűvölöd anélkül, hogy beszeluel. Szép sze-

med vau. Jo vagy, nemes vagy, ki ue szeretne té 

ged. Apadnak is az a baja, hogy jobban szeret, mint 

kellene. De azt nem engedjük, ho^y az ó önzescnek 

aldozata legy. Azt nem engedjük. — Tudod, ha a 

báró megerkezett s ti elmentek, elutaztok ínuen-

uazulroi: koránt se gondold, hogy visszaküldöm oda, 

ahounan jött. Nem. ide nozom, s itt tartom mind-

addig, mig te meg nem táviratozod, hogy hova vitt 

apad, s azian küldöm utánad, hogy mint szökött 

katonakat elfogjon. Ha utanad megy, akkor szeret, 

megerdemh a kezedet, hanem megy, seuimi ember, nem 

katona, hanem komisz czivil bogazs, mint ők szok-

tak roluuk mondani, s nem melto rad. Akkor vesd meg. 

Berta megölelt, megcsókolt. Oh ón oly jó és 

okos. Ez a terv helyes. Most mar megyek apauima* 

oda, ahova visz. Most már nem ellenkezem. — Ez 

már igazi becses segítség nekem. Köszönöm. Tehát 

abban allapodunk meg, hogy ön ide hozza Breiert 

es itt tartja, mig tőlem hollétünkről értesítést nem 

nyer és akkor ó utannunk jöu. Oh ő ezt megteszi, 

eljön a világ végére is. 

— Akkor melto a kezedre. S megérdemli, hogy 

a papanak tett fogadaloinroilemondj. 

— De hátha nem adja áldását házasságunkhoz 'i 

— Ha az isten megáld benneteket akkor el 

lehettek a pápa áldása nélkül. 

— De hátha egy pap se esket meg bennünket. 

— Áttértek a kálvinista hitre. 

— Soha 1 

— Nem kell fogadni. 

— Hitem nem tagadom meg. 

— Lehet, hogy nem lesz rá szükság. Elmen-

tek Hómaba és kenlek a feloldást. Tesztek egy nagy 

aiapitvanyt az egyház javara és megkapjátok. 

— igen ezt tesszük. 

— Tesztek mindent, amit a helyzet parancsol, 

ha szeretitek egymást. De mostmar menj gyerme-

kem es pihenj. Ki tudja, hogy apad melyik percz-

ben toppan szobádba. Mi lenne ha vetetlenül itt 

találna. 

— Azt mondanám, hogy buasuzni jöttem ön-

től. — Ezt nem tagadhatja meg tőlem senki. 

— Oh ezt ő se ellenezné, 

üjból megcsókoltam a gyermeket, ő is engem 

s azzal elhagyták szobám. Berta szemeiből potyo-

gott a köny és én is elérzékenyültem. Aludni nem 

is tudtam. Vártam a hajnal hasadásat és mentem 

fogatni. Mielőtt eliiidultam volna, Szappanos Berta-

lan uti ruhaba öltözködve útra készen lejött, meg-

szorította kezemet, ha megállapodok valahol, majd 

írok, szólt s azzal elváltunk. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 

a lakók inkább a sorsukon való elkeseredettségből, 
m nt virlu?kodá«ból holmi kicsinység mhtt naeryon 
gyakran őssrezördülnek s ut?y összeütik egymást, 
hogy nem egyet lepedőben visznek haza, sőt a ve-
rekedés nem ritkán halállal végződik. így történt ez 
a minap is. a fiatalság a korcsmában mulatozott, 
midőn nézeteltérés keletkezett köztük. Két pártra 
oszlottak. Az egyik párt vezére Mezsák János beso-
rozott huszár, egy busán gal ugy fejbe ütötte egyik 
ellenfelét, Dotnbrádi Lászlót, hogy az szétzúzott 
koponyával holtan rogyott össze. Dombrádit csak 
most nevezték ki erdőőrré s ezért nagy részvéttel 
temették el. Mezsákot a sátoralja újhelyi kir. törvény-
szék fogházába szállították. 

— Megful ladt gyermek. A nagy munka-
idő beálltával mindegyre szaporodik ama szerencsét-
len kisdedek száma is, a kik a munkával élfoglalt 
szülék által magukra hagyatva, különféle balesetek 
nek esnek áldozatul. Égyeduta községben Andor Já-
nos ottani főldmives másféléves leánykaja esett a 
szülői gondatlanság áldozatául. A szülők ugyanis a 
mezőre menvén, a bölcsőben alvó kis másféléves 
leánykájukat egy nagyobb gyermekük felügyelete 
alatt otthon hagyták, aki azonban csakhamar eltá-
vozott a szobából. A magára hagyott kis leányka 
valószínűleg a takaróul szolgáló kendőbe belekeve< 
redett, minek következtében megfulladt. A munká-
ról hazatérő szülők már csak meghidegült tetemét 
találták szerencsétlen véget ért kedves kis leányká-
juknak. 

— Kossuth Ferencz Olaszországban, 
Kossuth Ferencz julius tizenötödiken barom hónapi 
tartózkodásra Olaszorságba fog utazni. Kossuth idejű-
nek legnagyobb részét a Vezúv aljan egy tengeri 
fürdőben fogja eltölteni. 

— Kolerin-eset Fehérmegyébeu. Pol-
gárdi községben nagy rémületet okozott Nagy Jó-
zsef oda való földesgazdának az esete, akit iszonyú 
görcsök leptek meg. A községi orvosok kolerint kons-
tatáltak s az esetleges veszedelem terjedésének meg-
akadályozása czéljaból minden előirt intézkedést fo-
ganatosítottak. Masnap megjelent a községben a já-
rási főszolgabíró es a megyei főorvos és azon az 
alapon, hogy a beteg állapota némileg javult, a zár-
latot feloldották. A község fiatal orvosa, dr. Radnai 
erősen bízik abban, hogy a beteg életet megmentheti. 

— Miér t i ieui kerü lhet ügyvéd a meny-
országba? Alig került — isten tudja miféle ke-
rülő uton — az első ügyvéd a menyországba, mind-
járt oda állt Keresztelő Szt. János elé. 

— San Giovanni! mondá neki, itt ugyan meg-
látszik, hogy még sohasem volt ügy ved a meny or-
szágban. Hat meg mindig az öreg Szent Peternel 
vannak a kulcsok ? Mily jogon V Ezt szeretnem tudni 1 
Te vagy urunk Jézus Krisztusnak első foton az uno 
kaöcscse, te mentél előtte, te dolgoztai érte, a mi-
kor Peterre még senkisem gondolt, te vesztetted el 
a fejedet az igazságért és te voltál hive a megvál-
tónak az egész életén át, a nélkül, hogy érted va-
laha is kukorikolt volna egy kakas. Azt mondom hát, 
Szt. Petert, inint Krisztus uiódjat jog es törvény 
szereint nem szabad megtűrni. 

— Igazad lehet, felelt Szt. János, de hát a 
végrendelet ugy van csinálva. 

— Azért nem kell ennek igy maradnia I Minden 
végrendeletet meg lehet dönteni. 

— A mienket bajosan 
— Ügyes fiskális ezzel is végez. 
— Hát mit csináljunk? 

PertAkell inditani. 
Ugy történt. Az ügyvéd megindítja a keresetet 

ós kézbesitteti Szl. Péternek. 
Ez elolvassa és bár csak a felét érti meg 

mégis tisztában van azzal, hogy az ügyek reá nézve 
rosszul állanak. Egy álló napig gondokozik, azután 
a következő elleiratot adja be : 

«Kedves testvérem az Úrban 1 A mit te kere-
resetedben előadsz ném látszik teljesen indokolat-
lannak, bár sokat lehetne rá felelni. Legyen hat per I 
Ámde egy kicsit várnod kell még. Te találtál ügy-
védet ; légy hát türelemmel, a míg egy másik is ke-
rül a menyországba. 

Szt.-Péter azóta még jobban ügyel a meny 
ország kapuinal ós a hányszor ott egy igazságvédő 
mutatkozik; rögtön rákiált dörgő hangján : 

— Fiskális ? . . . menj a pokolba 1 

— Lövö ldöző apa és flu. Bazinból írják 
a következő különös esetet: Egy Jelluiek nevű jó-
módú kereskedő a minap, amikor a fiat hazulról 
elmenni latta, utánna ment és latta, hogy — amint 
gondolta volt — a Üu kedveséhez ment, egy rossz-
hírű nöszemélyhez, Az apa addig várakozott a ház 
előtt, míg a fia ki nem jött. Alighogy emez kilépett 
a kapun, Jelűnek előrántott a zsebéből egy revol-
vert, ráfogta a fiára és elsütötte. A lövés nem talált 
De amint a fegyver eldördült, a fiatal ember is re-
volvert rántott s minden meggondolás nélkül lőtt 
vissza az apjára. Szerencsére ez a lövés sem talalt. 
Ekkorára már mindenfelől emberek siettek elő ts 
közéje vetették magukat a lövöldöző apanak és fiá-
nak, akik még folyvást a legnagyobb ingerül;séggel 
állottak egymással szemközt. A fiatal Jelliuekot 
azonnal bekísérték A pozsonyi törvényszékhez. 

Néhai Piti József örököseinek 
149 hold földjük folyó^évi szeptem-

ber 1-től 6 évre haszonbérbe k É i a d ó . Érte-

kezni lehet L t. 518. sz. a. vásártéren. 1— 5 

SZENTES I L A P 

— A forró vízben. Pozsonyban, a Piszk 
Miksa-féle bőrgyarban borzasztó baleset érte Szatkó 
Jinos munkást. Két pajtasavai dolgozott egy me- y .háti 
dencze mellett, amelyben forró csersavas víz volt.; *" 
Egyik pajtása valahogy meglökte, mire egyensúlyát ' 
elveszítve, bele esett a medenczebe Velőtrázó sikol- 1 
tásaira az összecsődült emberek kihúzták. Teste 
össze-vissza volt égetve. Az orvos az országos kór-
házba vitette. 

— Tévedésből öngyilkos. A Temesvárhoz i 
közel levő Kis-Becskerek belysegben Nagy Matyas ] 
gazdálkodó 18 éves tia. Mátyás e napokban választó-
vízből és higanyból álló vegyülékkel a lószerszámo-
kat tisztogatta, a mérget tartalmazó palaczk mellett 
egy pálinkás palaczk is volt. Nagy pálinkát akar-
van inni, tévedésből a másik palaczk tartalmát űri-
tette ki. A fiatal ember a rögtön alkalmazott or- I. t. 716. számú házuk és alsóréti 11 hold 
vosi segítség daczára meghalt. földjük örökáron eladó. Értekezni lehet F á -

— Falb-napok. Európa tyúkszeme m o s t b i á n T ó t h Jánossal, II. tized 153. 

Halász Sz. Antalnak 
Belső Ecsereu 45 hold szántó földje haszon-

bérbe ki dó, értekezni lehet a helyszínén, 

vagy pedig L . t. 155. szám alatt. 1VÍ 

Doszlop N. János örököseinek 

adta ki időjósló naptárat az 1895. év második felére. 
Erre a hat hónapra 12 kritikus napot jövendöl ösz-
szesen a tudós levelibéka, melyek közül 4 elsőrendű 
mertekben kritikus, még pedig fokozat szer nt felső-í 
rolva; szeptember 18, augusztus 20, oktober 18 és 
julius 22. A másodrendű kritikus napok: november 
16, decaember 31, oktober 3 és szeptember 4; har-
madrang jak pedig deczember 2 és 15, augusztus 5. 
és julius 7. Ezeket hirdeti Falb, a profeta; majd 
meglátjuk, hogy bevalik-e a hivatalos brekegés. 

— A vonat alatt . Különös baleset történt 
a napokban Becs-Ujhely közeieben egy vonaton. A 
nagy szél föltepte a robogó vonat egyik kupéjának 
ajtaját es Solms berezeg tiacskaja aki az ajtónak 
támaszkodva nézett ki, lebukott és eltűnt a vonat 
alatt. A vonat a megadott veszjelre azonnal meg-
állt, és a gyermek nevelője leszállt a vonatról. A kis 
fiúnak azonban csodalatos uiodon semmi baja sem 
történt es vidaman futott a nevelő elé, a k halálos 
aggodalomban kereste őt. 

— Öngyi lkos gazdálkodó. Szörnyű módon 
vetett végett eletenek f. ho 9 én kedden délután 
Csanki Pál 40 éves tanyai gazdalkodo H.-M.-Vásár-
helyen. A szerencsétlen ember mar évek óta gyó-
gyíthatatlan betegségben szenvedett s e fölötti elke-
seredésében folyton az öngyilkosság eszméjével fog-
lalkozott, többször említve felesege előtt is, hogy 
megöli magát. Kedden délután 6 orakor aztan vég-
rehajtotta tervet Először meg megozsonnazotlt Tom-
pái Ferencz és Bajusz Albert nevezetű részeseivel s 
mikor azok ozsonna után kimentek aratni, leánya 

lig a kamrában foglalatoskodott, o elővett egy] 
nagy, otromba kest s először a szive tájékán, azu-J 
tan u basán ejtett vele egy mely hulaios szuuiai, 
mire hangtalanul ossteroakadl kiomio vereoj. A szo-
bába visszatérő leanya mar csak vonaglo holttestére 
akadt s hiaba láruiáata össze a szomszédokat, segí-
teni senki sem tudott, Csanki Pál ott halt meg a 
szemeik előtt. Az első szuras a 6. és 7-ik borda 
közt hatolt tüdejebe, a második szuras pedig a 
gyomrába és pedig akkora nyílást hagyva maga 
utan, hogy a belek is kilátszottak. 

— A vonat meg a tehén. Szerdán 
budapesti éjféli vonat zakatolva robogott Szeged fele 
midőn a dorozsmai állomás közeieben egy tehén a 
csordától megszökv , tehenekben ritkán tapasztal-
ható batorsaggal neki ment a vonatnak. A hatal-
mas gep az éjszakában észre sem vette a támadó 
ellenséget, csak zökkent egyet keresztül s folytatta 
az útját a szegedi állemás felé. Ott vették eszre, 
hogy véresek a kerekei s azt hitték, nagyobb baj 
történt. Reggel aztán megtalaltak a szegény állatot, 
amely elvágott labakkal bőgött a töltésen. 

Heillieberg-seiyeill csakis akkor valódi, 
ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér es szí-
neseket 35 krtól 14 írt 65 krig méterként — sima, 
csikós, koczkázott, niintazottakat, damasztot s. a. t. 
(mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintá-
zatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a házhoz 
szállítva és mintákat postafordultával küld: l leuue-
berg U. (cs. k. udvari-szállító) s e l y e m g y á r a 
Z ü r i c h b e n . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 
és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Ma-
gyar nyelven irt megrendelesek pontosan elintez-
tetnek. 9V16 

szám alatt. 1V4 

7107/1895. Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő, s évi 700 frt fizetéssel és a 

f. évre 200 frt pótíizetéssel javadalmazott 

gyám pénztárnoki állásra ezennel pályázatot 

hirdetek, s felhívom azokat, kik ezen tiszti 

állást elnyerni kívánják, hogy képesítettsé-

güket és erkölcsi magaviseletüket igazoló ok-

mányokkal kellően felszerelt pályázati kérvé-

nyeiket 1895. évi julius hó 22-ik napjának 

d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

A megválasztandó pénztárnok a városi 

szervezési szabályrendelet értelmében 1600 

frt tiszti ovadékot lesz köteles lefizetni. 

Szentes, 1895. julius 6. 

Dr. Csató Zsigmond, 
3 3 alispán. 

lísiirí lik-di Vatszöveteket a leg 
" J a bb tavaszi és nyári 

idényre 

tói kezdve méterjét, a legfinomabb kiállításban mé-
ter és vég számra magánosoknak bérmentve az 
összes európai államokban. 6—6 

. . , u o o Minták kívánatra bérmentve! 
Kitüntetve 1883. siwezett divatképek ingyen. 

OETTINGER & C. Zürich, D i ^ h
ö ^ b í a u r i 

Néhai Szegi Ferencz 
örököseinek vekerzugi 60 hold földjük szabad 

kézből eladó. Értekezni lehet II. tized 13. 

szám alatt. 1V3 

Tűz biztositáso-
kat a legelőnyösebb feltételek és legolcsóbb 

dij mellett eszközöl a .Fouclere, Pesti 
biztositó intézet," mely a legnagyobb 

kedvezményben részesiti a gazda közönséget 

a mezei termények, takarmány és cséplőgé-

pek valamint épületek biztosításánál, nemcsak 

hogy a legolcsóbb díjtételek mellett biztosit, 

hanem nagyobb biztosításoknál 15°/o enged-

ményben részesiti a gazdákat, a „Fonci-
erc, Pesti biztosító intézet" 1864-ik 

év óta áll fenn és a leggazdagabb biztosító 

intézetek sorába tartozik. 

Kiterjed a biztosítás a kalászos nö-
vényekre azon időtől fogva, amidőn azok 

mezőn keresztekbe, illetőleg kazalba avagy 

boglyákban lerakva vaunak, érvényben ma-

radván az a behordás, illetőleg kazalba avagy 

boglyákba rakás ideje alatt is. Ha a termés 

a biztosítási tartam folyamán kicsépeltetik és a 

kicsépelt gabona betakarittatik, ugy a biztosítás 

érvénye — pottízetés nélkül — a kicsé-

pelt szemre is kiterjed, föltéve hogy a biztosított 

tél annak rakhelyét bejelentette. 

Különös figyelmébe ajánljuk a gazdakö-

zönségnek az igen kedvelt á t a l á n y (fun-

dus instructus) biztosítást, melynek elő-

nyeit a következőkben ismertetjük, és pedig: 

A biztosítás kiterjed minden takarmány és 

termény készletre, bármely stádium-
b a n legyenek is azok, az egész gazdasági 

felszerel vényre, mint : marha állományra, gaz-

dasági és cséplő gépekre, szántó-vető gépekre, 

szerszámokra, házi bútorokra, szerelvényekre 

stb. amelyek a gazdaságban, avagy az ehhez 

tartozó területen bárhol léteznek. Ennek foly-

tán nem szükséges a biztosított tár-

gyak á lapotában, avagy a rakhelyben, ille-

tőleg elhelyezésben előforduló válto-
zást kü lön bejelenteni. 

A .Fonciere, Pesti biztosító intézet* ügynöke 
Szentesen : Mayer Vi lmos (Csúcs Lajos házabao.) 

Iü. üzed 35 szám. JV| 



1 oldal. 

Nagy alkalmi 
* vétel! ! 

g ^ » Üzlet áthelyezés végett. "Q8 

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

1 rőt „ vászon festő „ „ á £5, „ 15 kr. 

1 rőf „ karton voál „ , „ 28, „ 18 kr. 

1 rőf , zefirés atlasz saten „ 38, „ 28 kr. 

1 ről dupla széles szöv. „ , „ 35, „ 24 kr. 

1 rőf „ „ ön. sz. „ „ 60, „ 35 kr. 

1 rőf Príma karton-voál maradékok csak 19 kr. 

1 rőf Franczi atlasz saten maradékok cs. 35 kr. 

1 drb Karton-voál kendő csak . . . 15 kr. 

Aki bevásárlásnál pénzt 
akar megtakarítani siessen e nagy alkalmi 

vételt megtekinteni, 

mert csak rövid ideig 
t a r t m é g . 

Ezenkívül minden raktáron levő áruk rend-

kívül olcsó, 

gyári áron alól lesznek elárusítva. 
B U D A Y I M R E 

kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésében 

Szentesen kis-piacz. 11 —52 

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

T Ű z m 
biztosítást asztagra, mint minden más takar-

mány készletre, épületekre és éloleltárakra 

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. 3V3 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező s a Széc-

henyi kertben épült ártézi fürdő f. év julius 

hó 14-én (vasárnap) a közönség részére meg-

nyittatik ; mely napon az már reggel 5 órá-

tól déli 12 óráig a nők, és délután 1 órától 

esti 7 !/a óráig a férfiak által igénybe vehető. 

Egyelőre a fürdő a férfiak és nők altal 

felváltva, mindig egy huzamban ¿4 óráig, és 

pedig déltől másnap délig — vehető igénybe, 

Egyszeri fürdés dija 10 kr — tíz éven 

alóli gyermekek felét fizetik. 

Fürdő-jegyek az uszoda épületében lévő 

pénztár helyiségben válthatók, hol, uszóruhák 

is mérsékelt díjért a közönség rendelkezésére 

bocsájiatnak. 

Egyben felhívom ¿az érdekelt közönség 

b. figyelmét arra, hogy az uszodában képesí-

tett úszómester alkalmaztatván a fürdő meg-

nyíltával az úszás tanítás is kezdetét veszi, 

melyért az ebben résztvevők által egész idényre 

a fürdő dijakon felül 5 frt fizetendő a fenti 

pénztárnál. 

Kelt Szentesen, 1895. julius 11-én. 

2V2 N o v o b á c z k y G y ő z ő . 
gazd. tanácsnok. 

özv Borsos Mihálynénak 
d »r( kt»gyhátoldali 6 ik számú 30 hold tanya 

fö!d:e örök áron eladó, értekezni lenet IV. 

t. 117. szám alatt. 2V2 

Haszonbérbe kiadó 
özv. Bu ik Sándornénak Dónáton 64 hold, 

Ecseren 118 hold földje (szántó és kaszáló) 

kedvező feltételek mellett kiadó. Értekezni 

lehet a tulajdonossal, vagy dr. Vecseri Sándor 

ügyvéddel. 2V2 

Bérbeadandó. 
A szentesi takarékpénztár piaeztéri há-

zába a Wellisch-íéle 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, 
3V3 igazgató. 

H o r v á t h J á n o s 
előfogatosnak 1. t. 436 száuiu kisposta ut-

czai házáénál 2 padolt szoba, meleg konyha, 

spájz és kamra azonnal haszonbérbe kiadó, 

értekezni a városházánál az előfogatos szobába. 

Kitüntetve 

orsz. kiállí-

táson 

1865. 

M a y és Benedek 
előbb 

Kitüntetve 

orsz.Nőipar 

kiállításon 

1881. 

Stark Nándor 
IV. tized 111. számú háza kedvező feltételek 

mellett eladó. I. tized 196 szamu uj llá-
zánál egy boltiielyiség szeptember 

1-től kiadó. Értekezhetni könyvkereskedé-

sében a kávéházzal szemben. 6V10 

Budapest. K R I S Z T A é s TálVSU Budapest. 

Egyházi felszerelések, mUeruhák és zászlók gyára. 

Budapest , IV . , Liipót-utcza 21. az. 

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

letek s köröknek külön zászló készítési osz-

tályokat, mely saját mühimző intézettel és 

műhelyekkel van egybekapcsolva, melyekben 

arany vagy ezüsttel művésziesen himzett 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 készülnék. 

Rajzokat, mintákat, és részletes költség-

előirányzatokat készséggel küldünk. 

Egyházi ruhák és felszerelvényekről külön 

árjegyzékkel szolgálunk. 3V4 

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

helyben, az. eddig jó hírnévnek örvendő 

D í ¥ Í R I * i I > O I t 

czég alatt fenállott; vas-, fűszer- és festék áru üzletet átvettem és azt kereskedelmi 

törvényszékileg bejegyzett 

~ N Y I R 1 S Á N D O R U T Ó D A « 
czég alatt tovább folytatom. 

A midőn szives bizihnát és támogatását, melyben czég elődömet részesíteni 

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

fogástalan s tartósan kiérdemeljem. 

Teljes tisztelettel: 

P ü U L I T S A . 

( Megérkezett 
a világon leghiiesebb és legjobb jótállás melletti g ^ é l l l á l l t kasza. 

Ajánlom tisztelt gazdaközönségnek saját érdekükben e híres 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 

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

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

eddig hasznait drót, mert sok esztendőn keresztül használható, iszonyú erős, mesés olcsO, 
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 kívül ne hagyják még a nálam igen o.csón kapható finom franczia Cog-

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

dül kapható mosóport és fényesitőport, ne mulaszsza el mielőbb megkísérteni. 

Csak egyedül SZÉNÁSSY FERENCZ utóda: 
13V52 OSZTERHUBER RÓKUS, vas és fűszer üzletében kapható. 

n 

Szentes, 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos; «Szentesi elsőtöayvuyomd* részvénytársaság* gyorsítóján. 




