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A bóke-apostolok. 

(P.) A Meszléuyi Lajos és Kossuth Fe-

rencz között végbement emlékezetes levélvál-

tás után a lüggetleiiségi és 48-as párt mind-

két árnyalatának, tudniillik ugy az Ugrón 

vezérlete alatt álló anyapártuak, mint a »kor-

mánypárti ellenzék" név alatt ismert Justh-

Eötvös csoportnak tagjai azt a reménységet 

kezdték táplálni, hogy az egyesülés nem so-

kára megtörténik. 

E fölött érzett hazalias örömében egyik 

dunántuli kerület, mely az anyapárthoz tar-

tozik és a kilépettek eljárását elitélte — párt-

gyülést hirdetett és meghívta arra nemcsak 

Ugrón Gábort, hanem Kossuth Ferenczet is, 

alkalmat akarván adni a két csoportnak a nyil-

vános találkozásra és a mindkét részről óhaj-

tott testvéri irigy megkötésére. 

Mi, akik meglehetősen ismerjük ugy a 

szereplőket, mint a viszonyokat és a titkos 

rugókat, kételkedve fogadtuk a korai renié, 

nyeket, s nevezetesen egyáltalában nem híz-

tunk abban, hogy a kormánypárti ellenzék 

vezérei őszintén törekszenek a párt egyesí-

tésére ; mert akkor végkép le kellett volna 

mondaniok a kormány nyal folytatott hasznos 

barátkozásról. 

Kételkedésünket és bizalmatlanságunkat 

íme, már is igazolják az események. 

Kossuth Ferencz a helyett, hogy keresné 

és megragadná az alkalmat az egyesülésre, 

egyszerre egész váratlanul elmegy Olaszor-

szágba, ahol hónapokon át szándékozik — 

pihenni. 

Ebből még nem csinálunk nagy dolgot, 

mert hiszen a folytonos öndicsőités nehéz 

munkájában is el lehet fáradni, s a fáradt 

embernek bizonyára joga van a pihenésre. 

Hanem a váratlan visszavonulást egy 

olyan akczió követte, amelyet lehetetlen a 

legmélyebb fölháborodás nélkül szemlélni. ¿* 

ami a legsajnálatosabb, ennek a visszataszító 

akcziónak épen a Kossuth Ferencz otthona, 

az „Egyetértés" czimü újság volt a megin 

ditója. 

Az „Egyetértés" ugyanis, megható egyet-

értésben a kormány bécsi félhivatalos lapjá-

val, azt a rosszhiszemű hirt röpítette világgá, 

hogy Apponyi, Szapáry és Ugrón között al-

kudozások folynak a vezérletük alatt álló pár-

tok egyesülése iránt, s hogy Ugrón hajlandó 

volna Apponyival és Szapáryval k ö z ö s -

ü g y e s a l a p o n , tehát függetlenségi e 1-

v e i n e k s z e g r e a k a s z t á s á v a l , kor-

mányt alakítani. 

Aki tudja azt, hogy a nevezett államfér-

fiak ezidő szerint nincsenek Budapesten, s 

talán azt se tudják egymásról, hogy a világ 

melyik sarkában időznek, s még inkább aki 

ismeri Ugrón Gábort, az elvhűségnek törhe-

tetlen és soha nem alkudozó tántoríthatatlan 

bajnokát — az egy pillanatra sem adott hi-

telt a rágalomnak s bizonyára megvetéssel 

fogadta azt. 

Nincs is szükség rá, hogy elvtársainkat 

e hazugsággal szemben megnyugtassuk; de 

rá kell mutatnunk arra a tendencziára, mely 

a kormánypárti ellenzék és a kormány saj-

tóját e hír gyártására indította. Ez a tenden-

czia pedig nem más, mint az, hogy gyanúba 

keverjék Apponyit és Szapáryt f ö l f e l é , 

vagyis az udvar előtt, és egyidejűleg gya-

núba keverjék Ugrón Gábort l e f e l é , vagyis 

a nép előtt. 

Arra számítottak a tisztelt urak, hogy 

most, midőn nemsokára ismét napirendre 

kerül a kormányválság, s az uralkodó bizalma 

minden valószínűség szerint Apponyiék felé 

irányul, taktikai szempontból kívánatos Ap 

ponyiékat az udvar előtt olybá tüntetni fel, 

mint akik szövetségben állanak a független-

ségi törekvések ktpróbált bajnokaival s így 

hatalomra jutásuk a függetlenségi párt utjá-

nak egyengetése volna. 

Másfelől meg arra számítottak, hogy si 

kerül neki Ugront a nép előtt olyan színben tüu-

tetni fel, rniut a ki a hatalom tállencséjéért kész 

elveit elárulni s kész feladni a közös ügyes 

rendszer ellen folytatott harczot. Így akarták 

a saját kormánypártiságukról elvonni a ügyei-

met s rábizonyítani a függetlenségi anyapártra, 

hogy az se jobb a Justh-Eötvös-féle kormány-

párti ellenzéknél, mert az is hajlandó a kö 

zösügyes alapon álló kormányokkal tratikálni. 

A gyanúsításnak és rágalmazásnak ez a 

ravaszul megásott aknája azonban visszafelé 

sült el, s csak arra volt jó, hogy ujebb bi-

zonyítékát szolgáltassa annak, hogy az „Egyet-

értés* és a kormány félhivatalos sajtója 

állandóan egy követ fújnak. Ebből is 

láthatják a függetlenségi és 48-as párt vidéki 

tagjai, hogy milyen őszinték és igazak a 

Justh-Eötvös csoport b é k e a p o s t o l a i -

n a k testvéri érzelmei és egyesülési törek-

vései. 

(P.) Az országgy illési képviselő-
választók névjegyzéke. Tegnap telt le 

az a határidő, amely törvény szerint ni van szabva 

az országgyűlési képviselő választók névjegyzéke el-

len intézendő felszólamlások beadására. 

Azok a tapasztalatok, melyeket ebből az alka 

lomból szereztünk, ismét azt bizonyítják, amit már 

számtalanszor hangoztattunk, hegy a választási tör-

vényt reformálni kell. 

Nem is szólva a törvény egyéb fogyatkozása 

iról s nem is emlitve azt, hogy a reklamácziók határ-

ideje épen az aratás idejére van téve, amikor a leg-

több választó akadályozva van abban, hogy meg-

szemlélje a névjegyzéket; most csak arra utalunk, 

hogy az a néhány nap, melyet a törvény a válasz-

tók névjegyzékének megszemlélésére és a reklamá-

cziók beadására kijelöl, oly kevés, hogy úgyszólván 

lehetetlenné van téve az elkövetett jogsérelmek or-

voslása. 

Egy ilyen nagy városban, ahol ezrekre megy 

a választók száma, jóformán még áttekinteni sem 

lehet a név egyzéket. Tegyük fel például csak azt, 

hogy naponként 20 -30 érdeklődő jelentkezik a hi-

vatalban, miután a névjegyzék csupán egy példány-

ban van kitéve, s legalább egy óra hosszáig eltart, 

mig egy ember átnézheti — világos, hogy a jelent-

kezők nagyobb része még belenézni se képes a 

lajstromba. 

Akiknek pedig sikerül a lajstrommal megismer-

kedni, azok ismét más akadátyokba ütköznek. Csak 

hosszadalmas utánjárás mellett képesek ugyanis az 

adóhivatalban megszerezni azt a felvilágosítást, mely 

szükséges annak megítéléséhez, hogy a né /jegyzékbe 

felvett egyének jogosan vannak é felvéve? S végre 

ha ezt sikerül kipuhatolni, akkor meg a felszólam-

láshoz szükséges hatóság* bizonyítványok és adófő-

könyvi kivonatok beszerzése ütközik nehéz akadá-

lyokba 

Innét van aztán az, hogy a legrosszabb Össze-

írás ellen se lehet a kellő időben szabályszerű mó-

don felszerelt reklamácziókat beadni. Például a 

szentesi összeírás oly botrányosan rossz, hogy leg-

alább is néhány száz reklamácziot kellett volna el-

lene beadni, de az idő rövidsége és az adatok hiá-

nya miatt nem lehetett. Hogy többet ne említsünk, 

számos tételnél helytelenül van kitüntetve a foglalkozás 

és a jogezim, elferdítve vagy fölcserélve vannak a 

nevek, az életkor pedig a legtöbb esetben hibásan 

van bejegyezve. El lehet már most képzelni, hogy 

milyen pompás nyitrai választást csinálhatna itt egy 

Tarnóczy-féle választási elnök ? 

Szerintünk tehát nincs más mód — s ugy 

tudjuk, hogy a másik párt is osztja ezt a nézetün-

ket hogy magának a központi választmánynak 

kell revideálni és kiigazítani az névjegyzéket. Tudo-

másunk szerint ily értelemben adott is be egyik 

választó reklamácziót s reméljük, hogy a központi 

választmány a méltányos kérelmet teljesíteni fogja. 

A gabona árak. 

(P.) Az idei termésre nincs panasza a 

¡gazdaközönségnek. A kalászos növények ugy 

minőség mint mennyiség tekiutetében kielé-

gítő, helyenként igen jó termést adtak. 

Hanem nagy aggodalmat és lehangolt-

ságot idéz elő az, hogy a gabona árak ala-

csonyak, s az aratás megkezdése óta ha-

nyatló irányt követnek. 

Szeriutünk nincs ok az aggodalomra, 

mert a mostani árfejlődés nem természetes 

és nem állandó, s nem sokára áremelkedés-

nek kell bekövetkeznie. 

Hírlapírói tisztünkből kifolyólag ugyanis 

figyelemmel kisérjük mind azokat a mozza-

natokat, melyek a gabona árak alakulására 

elhatározó befolyással vaunak, s ugy látjuk, 

hogy daczára a szerencsétlen vám- és keres-

kedelmi politikának, kilátásaink ezidő szerint 

nem épen kedvezőtlenek. 

Azokban az országokban, amelyek a ga-

bona kereskedés terén számbavehető ver-

senytársaink, a közlött statisztikai adatok sze-

rint az idén a tavalyinál sokkal mostohább 

termés van. Tavalyi búzában a készletek 

meg se közelitik azt a mennyiséget, amely 

a mult év hasonló időszakában a mag-

tárokban összehalmozva volt. Azok az or* 
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szágok pedig, amelyek külföldről és igy tő-

lünk, „is szoktákjj.s kénytelenek beszerezni 

szükségleteiket; az idén rossz termésről pa-

naszkodnak ; amiből önként következik, hogy 

a kivitel tőlünk jelentékenyen nagyobb lesz, 

mint a mekkora a inult esztendőben volt. 

Hogy ily körülmények között is alacsony 

a gabona ára, azt csak azzal lehet megma-

gyarázni, hogy a péuzszükség a gazdák egy-

részét arra kényszeríti, hogy a piaczra vigye 

terményeit, mielőtt a külföld megkezdte volna 

bevásárlásait, s mielőtt az árhullámzás vala-

mennyire megállapodott nivót öltött volna. A| 

rohamos kínálatnak tehát természetes követ-

kezése az árak alacsonysága. 

Mihelyt azonban a gazdák legégetőbb 

szüksége fedezve lesz, s a kínálat csökken ; 

és mihelyt a külföldi bevásárlás nagyobb 

arányokat ölr, előreláthatólag bekövetkezik 

az áremelkedés. 

Korainak és alaptalannak tartjuk tehát 

az árak alacsonysága miatt keletkezett aggo-

dalmat, s a gazda közönséget türelemre és 

kitartásra intjük. 

(P.) .Fejetlenség a rendőrkapitányság-

nál* czimü csikkünkre vonatkozólag a következő 

levelet kaptuk: 

Tekintetes Szerkesztő Ur ! 

A .Szentesi Lap" legutóbbi számában megje-

lent .Fejetlenség a rendőrségnél" czimü czikk szer-

zésével, a közönség köréből vett értesülésem szerint 

engem gyanúsítanak. 

Minthogy ezen körülmény úgyis mint fegyel-

metlenség, de úgyis mint fölöttes hatósagom iránti 

tiszteletlenségnek tudathatnék be rovásomra; 

Minthogy a kérdéses czikknek sem szerzőie nem va-

gyok, sem az abban foglaltakhoz semmi nemű ada-

tul tekintetes szerkesztőségnek rendekezésére nem 

bocsátottam: 

Az.ránt esedezem a tekintetes szerkesztő úrhoz 

miszerint nehogy a kérdéses czikk szerzésével to-

vább is gyanusithathassam, a .Szentesi Lap* leg-

közelebbi számában ilyetén képen ezen körülményt 

rectiíicalni kegyesen méltóztassék. Vagyok a tekinte-

tes szerkesztő urnák hálás köszönetem kifejezése 

mellett. Szentes 1895 julius bo 16. Alázatos szol-

gaja tíiro Pál r. kapitánysági iktató kiadó. 
* 

* * 

A legszívesebb készséggel bizonyítjuk, hogy a 

kérdéses közleményt Bíró Pal ur sem nem iita, sem 

ahoz egyáltalában semmi adatot nem szolgáltatott; 

sőt ebez a kijelentésünkhöz —az igazságnak raegt'e-
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lelően szives készséggel csatoljuk azt a biztosítást 

is, hogy a kérdéses közlemény megírására és közlé-

sére a rendőrkapitányság személyzete közül senkinek 

sem volt sem közvetve, sem közvetlenül semmi be-

folyása. Legszívesebben vettük volna azonban, ha a 

rendőrkapitányság személyzete nem a szerzőség 

gyanúja ellen védekezett, hanem a czikk t a r t a 1-

m á t czáfolta volna meg. Sajnálattal konstatáljuk, 

hogy ez nem történt meg; s igy önkénytelenül 

eszünkbe jut a közmondás: .Aki hallgat: bele-

egyezik." Szerk. 

Felhívás. 

Az 1896 évi budapesti millenáris időleges ki 

állitások érdekében. 

Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás kere-

tében a földmivelésügyi miniszter ura időleges kiál-

lítások rendezését tervezi, az élőállatok, kerti és 

egyébb mezőgazdasági termények köréből. 

Arra való tekintettel, hogy vármegyénk és ab-

ban a helyi kiállítási kerület körébe eső községek 

kiválóan mezőgazdasággal, az ezzel járó állattenyész-

téssel és kertészettel foglalkoznak, felhivjuk a gaz-

daközönség figyelmét, ezen időleges kiállításokban 

való részvételre, melyek részletes prograramja a 

következő: 

I. Á11 a t k i á 11 i t á s. 

1. Használati lovak kiállítása 18%. évi inájus 

hó 5-ik napjától 13-ik napjáig; bejelentési határidő 

1895. évi augusztus hó 31. napjáig. 

2. Hizott szarvasmarhák és juhok kiállítása 

1896. évi május hó 15. napjától 21. napjáig; beje 

lentési határidő lő'Jó. évi szeptember hó 30. napjáig. 

3. Tenyész juhok kiállítása 1896. évi május 2l. 

napjától 31. napjáig; bejelentési határidő 189 J. évi 

szeptember hó 30-ik napjáig. 

4. Tenyész sertések kiállítása 1896. évi szep-

tember hó 1. napjától 8. napjáig; bejelentési határ-

idő 1895. évi szeptember hó 30-ik napjáig. 

5. Tenyész szarvasmarhák kiállítása 1896. évi 

szeptember 14. napjától 22. napjáig; bejelentési 

határidő 1895. évi október hó 31-ik napjáig: 

6. Tenyész lovak kiállítása 1896. évi október 

hó 5. napjától 12. napjáig; bejelentési határidő ltí95. 

évi október hó 31-ik napjáig; 

7. Hizott sertések kiállítása 1896. évi szeptem-

ber hó 1. napjától 8. napjáig; bejelentési határidő 

1895 évi deczember hó 31-ik napjáig ; 

8. Baromfiak és tengeri nyulak kiállítása 1896. 

évi julius hó 6. napjától 11 napjáig; bejelentési 

batáridő 1896. évi április hó 30-ik napjáig ; 

A „SZENTESI LAP" TÁRCAJA. 
Kapormártás. 

Karczola t. 

— irta: Dongó . — 

Tekintetes Kalamajka István városi hivatalnok 

ur nagy mérgesen dobta le kezéből a tollat s azt 

mondta olyan kétes basszus hangon: 

— Ma a Herkópáternek se dolgozom 1 

Es miért? — Egyedül csak azért, mert dél-

ben — kapormártást kell ennie. 

Szegény kapormártás, voltaképpen hát olyan 

rossz vagy te, hogy nem nyerhetsz magadnak he-

lyet egy városi hivatalnok telseges gyomraban ? — 

Ugyan miiéle plánétában szült téged a Teremtő 

erre az éhenkórász világra, hogy — bizony, bizony 

gyaluzatl — annyian átkoznak és elkívánnak a sö-

tét pokol mélységes fenekére P — Ugyan hát nem 

vagy le olyan, mint a többi növényből komponált, 

mártogatására szánt eledel ? 

Pedig hát ha tüzetesebben megvizsgáljuk ezt a 

jobb életre érdemes, szegény gyomor-tölteléket, ha 

jol apróra veszünk a fogunk alatt belőle minden 

egyes falatot és szépen részekre rágva, morzsolva, 

kiszívjuk belőle az éltető nedűt, azt az annyira kár-

koztatott ízt, hát mégis csak feltűnik a kellemetes-

sége s nagyott csettintve nyelvűnkkel azt mond-

juk rá: 

— Hm, nini, hisz ez pompás 1 — Anyjuk, még 

egy tányérral! 

Dehát ehhez nagyobb filozófia, magasabb be-

látás és finomabb — szimat szükséges, a rai pedig 

84. nám. 

II. G a z d a s á g i t e r m é n y e k k i á l l í t á s a . 

9. Tejgazdaság kiállítás 1896 évi szeptember 

hó 3. napjától 10. napjáig; bejelentési határidő 

1896. évi junius hó 1 napjáig. 

10. Árpa kiállítás 1896 évi szeptember hó 12. 

napjától 28. napjáig ; bejelentési határidő 1896. évi 

augusztus hó 2 napjáig. 

III. K e r t é s z e t i k i á l l i t á s . 

11. Mesterségesen érlelt gyümölcs- és zöldség 

kiállitás 1896. évi május hó 1. napjától május hó 

6-ik napjáig; bejelentési határidő 1896. évi április 

hó 10-ik napjáig. 

12. Rózsa, zöldség és évadszerü virágok kiállí-

tása 1896. évi junius hó 12. napjától 15. napjáig; 

bejelentési határidő május hó 28. napjáig. 

13. Nyári virág-, gyümölcs- és zöldség kiálli-

tás 1896. évi augusztus hó 19. napjától 25. napjáig; 

bejelentési határidő 1896. évi augusztus hó 4. napjáig. 

14. Gyümölcs- és szőlő kiálitás fdecprativ nö-

vényekkel) 1896. évi október hó 1. napjától 8. nap-

jáig ; bejelentési határidő 1896. évi szeptember hó 

15. napjáig; 

15. Ghirysanthymum-, sirdiszités-, koszorú ki-

állitás 1896. évi október hó 22. napjától 26. nap-

jáig; bejelentési határidő 1896. évi október hó 7. 

napjáig. 

Midőn ezen időleges kiállítások egyes csoport-

jai, az egyenkénti kiállítási időtartammal és a beje-

lentési határidóvel a fentiekben a t. gazdaközönség 

tudomására hozzuk, meg kell jegyeznünk, hogy a 

bejelentési idő a fentiekben, a központhoz leendő 

felterjesztés végső határidejét képezi és hogy e sze-

rint, az ezen időleges kiállításokban részt venni kí-

vánók, bejelentéseiket nálunk (Nyiry Gyula tanács-

nok helyi bizottsági elnök hivatalos helyiségében) 8 

nappal, a fentiekben meghatározott bejelentési idő 

előtt tartoznak teljesiteni, hogy igy innen a felter-

jesztés kellő időben történhessék. 

Szentes város es vidéke gazdasági érdeke ki-

válóan megkívánná, hogy ugy a gazdasági, valamint 

az állattenyésztési és kertészeti szakban való cultu-

rális előhaladásunkat, a kiállítók minél nagyobb tö-

megével mutassuk be, a milléniumi időleges kiállí-

tásokat látogató nagy közönségneki melyben bizo-

nyára nemcsak az ország minden vidéke, de a messze 

külföld is nagy tömegekkel lesz kepviselve. Ez ok-

ból hívjuk fel ujjólag ugy Szentes város, mint a 

városhoz tartozó kiállítási kerület közönségeinek 

gazdaközönségét, hogy minél tömegesebben és ide-

jén jelentkezzenek, az ezen időleges kiállításokban 

való részvételre, melyeknek tudnivalói ugy a kiál-

litás mikéntje, valamint a kiállítható anyag tekinte-

tében, ugyancsak a bejelentési helyen (Nyiry Gyula 

tekintetes Kalamajka István városi hivatalnok kar-
valy-orrában aligha volt meg. 

— Oh, a pokol valamennyi füstős ördöge vitte 

volna lakása fenekére — morfondírozott mérges ar-

czulattal Kalamajka ur — amint kidugta fejét a 

földből valamennyi — kapor és vitte volna örökös 

gyehenna-tüzre hogy ott égett volna vasalóba 

való szénné . . . hogy ne látta volna meg a Min-

denható ragyogó napját, amelyből erőt merítsen, 

felnevekedjék s folytonosan kínozza a tisztességes 

ember gyomrát . . . 

Alig végezte be nagy pathoszszal elmondott 

ragyogó oráczióját s alig vágta bosszús haraggal a 

kezében szorongó ártatlan tollat a szoba legmély-

ségesebb fenekére, a — padlózatra s alig dörögte 

el még egyszer az ő megszokott hamis basszus hang-

ján: Ma nem dolgozom még a Herkó páternek se \ 

— nagy alazattal, jó reggelt kívánva nyitott be 

ügyetlen hátramozditója, jóképű szolgája s többszöri 

meghajlás után odatett majdnem az orra elé egy 

nyaláb papirost. 

Mérgesen ordított rá Kalamajka s amint jól 

összeszidta, nagy hangon mutatott neki ajtót, hogy 

kotródjék, de az nem akart távozni. 

— No mi keli ? 

— Jelentem alássan vitéz kapitány . . . azaz, 

hogy tekintetes Kalamajka István városi hivatalnok 

ur, egy tisztességes, uri ember kér bebocsáttatást 

— Mondja, hogy nem érek rá 1 
— De nagyon sürgősen akarna szólni. 
— Hát ki az a tisztességes uri ember. 
-- Jelenlem alássan, a szabó, a számi . . . 

— Micsoda, a szabó? no akkor ^eg éppen-

séggel be ne eressze, mondja, hogy nem vagyok itt, 

majd upy délfelé jövők fel a hivatalba. Menjen, sies-

sen, küldje innen. 

A szegény szolga csak ugy kotródott ki-

felé. Örült, hogy megszabadulhatott a tek. ur iuk-

vizicziója alól. Az pedig, hallva, hogy itt a szabója, 

szedelőzködött s várva néhány perczig, mig gondolta, 

hogy az ekszekutor eltávozik, sarkalva a kaoorraár-

tás miatti dühtől is indult kifelé, hogy ha délben 

iszonyú martiromságot kell szenvedni gyomrocskájá-

nak legalább akkor egész nap élvezzen, kárpótolja 

agát. 

Alig ment le azonban a hivatalos lépcsőkön» 

egy alázatos képű, tisztességes, uri ember csipte őt 

nyakon s még alázatosabb hangon könyörgött a te-

kintetes ur kontójának kiegyenlítéséért. 

A tekintetes urat meg elfutotta a méreg amiatt, 

hogy ez a sehonnai ember ugy kijátszotta ót s a 

helyett, hogy eltávozott volna, oda merészelt ülni a 

hivatalos lépcsőre és megvárta, mig ő meg akart 

szökni. 

De jól van, azért is, hogy megmutassa nem 

akart megszökni, kivette uri bugyelárisát s nagy 

hetykén kifizetle az adósságot. — Nagy hetykén, 

igen, mert az egész 2 frt 59 kr. volt. 

Aztán örülve, hogy megszabadulhatott tőle, de 

még inkább szabadságának, amelyet önkényüleg 

önmaga csinált magának hogy még nagyobb 

legyen az élvezete, betért egy közeli trafikba 

s finom szivart válogatott. De a trafikos kisasszony 

szépen tudván áruit magasztalni, az épp n most 

érkezett specziáhtások közül rásózott vagy 10 frt-

árut. Kalamajka büszkén nyúlt a tárczájába. Hiszen 

most ur akar lenni! 
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tanácsnok helyi bizottsági elnök hivatalos helyiségé-
ben) bárki által mindenkor betekínthetők. 

Szentesen, 1895. julius 8. 

Az ezredéves országos kiállítás helyi 
bizottsága nevében; 

JJyíry Gyula 
tanácsnok, bizottsági elnök. 

Helyi ós vegye3 hirek. 
(r.) — A Mutéü-féie merény-

l e t . Jól tudjuk ugyan, hogy n i n c s lehe-
t e t l e n s é g , mégis h i h e t e t l e n n e k 
tűnt lel előttünk a pákulicz részről terjesztett 
hir, mely szerint a szegedi kir. ügyészség 
nem fölebbezte meg a szentesi kir. járásbí-
róságnak a Mátéti Kálmán által Sima Ferencz 
országgyűlési képviselő ellen elkövetett me-
rénylet ügyében hozott ismeretes Ítéletét. Tel-
jesen megbízható forrásból nyert informáczí-
ónk szerint azonban a kérdéses hir megtelel 
a valóságnak; a kir. ügyészség csakugyan 
belenyugodott abba, hogy Mátéti Kálmán pénz-
bírsággal szabaduljon a hajból. Mikor ezt le-
írjuk, „diüficile est satiram non scribere 
de önkéntelenül eszünkbe jut egy jóizü 
adoma. Az adomabeli kliens nagyon el volt 
keseredve a prókátora ellen. „Ugyan kérem 
— tudakolta az ügyvédtől — mi lenne annak 
a következése, ha én azt mondanám, hogy 
a tekintetes ¿ur ilyen meg amoiyan ember" 
(itt egy csomó kemény titulus következett.) 
„Hát — felelt az ügyvéd — ha kelmed ilyen 
gorombaságokat mondana nekem, akkor be 
pörölném becsületsértésért, s a bíróság szigo 
ruan megbüntetné." „No akkor tekintetes 
uram nem szólok semmit." Hat mi is tar-
tózkodunk a kommentártól; csupán aunyitjegy-
zünk meg, hogy a pakuliczok öröme még időe-
lőtti, mert van am egy kúriai döntvény, amely 
kimondja, hogy a f e l s ő b b b í r ó s á g j o 
g o s i t v a v a n a z a l s ó O i r ó s á g í té-
l e t é t , a m a g á n v á d l ó f e l e b b e z é s e 
f o l y t á n , a b ü n t e t é s k i s z a b á s á r a 
v o n a t k o z ó r é s z é b e n fcis f e l ü l b i 
r á 1 n i. 

(r.) — Felmentett reudőrkapitanyok. 
Annak idejében lapunkban is ismertetve volt az az 
ügy, mely Csurai Mihály kalaposmester és szolgá-
lója Sándor Anna között felmerült, s a melyből ki-
folyólag a cselédleány Aradi Kálmán főkapitány, D. 
Mészáros Ferencz alkapitány es Csurai Mihály ellen 
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bűnvádi följelentést tett. Ezen ügyben a törvény-
szék Aradi főkapitány és Csurai Mihály ellen az el-
járást beszüntett , mert a vád alaptalannak bizo-
nyult, D. Mészáros Ferei.cz alkapitány ellen pedig 
csupán a becsületsértés vádja látszik fent forogni 
azért az iratok a járásbírósághoz tétettek át. 

(r.) — Az Artézi fürdőt — mint előre je-
leztük — vasárnap megnyitották. A közönség töme-
gesen tédul a fürdőbe, annyira hogy a ruhakészlet 
már az első napon elégtelennek bizonyult. Már is 
fölmerült az az eszme, hogy bizonyos okokból czél-
yzerü lenne a fürdési dijat a nap némely óráiban 
fölemelni; a tanács legközelebb foglalkozni fog ez-
zél a kérdéssel. 

(r.) — Szerencsétlenség. Kecse Nagy Fe-
rencz nevü 3 hónapos kistiu f. hó 14-én a délu-
táni órákban magára maradt a szobában, s addig 
fészkelődött szegényke, amig kiesett a bölcsőből, de 
oly szerencsétlenül, hogy a bölcső zsinegje a nya-
kára hurkolódott, s mire az édes anyja észrevette, 

kistiu már megfuladt, A hullát felbonczolták, s 
az eset vizsgálatával a járásbíróság foglalkozik. 

(r.) — Álhitjárváuy a szomszédban. H.-
M.-Vásárhelyen a szarvasmarhák között a száj- es 
körömfájás járványszerüleg föllépett; s ennek kö-
vetkeztében H.-M.-Vásarhely területén a csülkös jó 
szagok ki- és behajtása hatóságilag eltiltatott. 

(r.) — Gazdátlan tárgyak. A rendőrségnél 
egy abtaktabla és egy ablakredőny van, mint gaz-
daiian tárgy letéve. A tulajdonos jelentkezzék a 
Kapitányságnál. 

— A megrágalmazott Szeged. Szenzácz ós 
és igen kínos ugy logialsozlatja jelenleg Szeged vá-
ros közönséget. A nagy feltűnést keltő ügyről egész 
röviden a következőket írhatjuk: Oiaszorszag egyik 
varosaban, Galaczbau, a napokban letartóztattak 
egy urat, Brenmng Izidort, a párisi Georgi Charles 
es Somzeé legszeszvilágítási vallalat egyik megbízott-
ját, a ki a gaiaczi városi tisztikar tóbb tekintélyes 
tagját megvesztegette egy vallalatból kifolyólag. A 
letartoztatott ügynök iromauyai között, mint azt 
egyik gaiaczi uj3ag írja s mint azt a .Magyar Hír-
lapinak bukaresti levelezője is táviratozza, több 
oly nyugtákra talaliak, melyek állítólag több Szeged 
városi 1 óbb hivatalnoktól erednek, a kik összesen 
tíüOOO forintot veLtek volna fel Brenmng tői a gáz-
világítás ügyeben A bukaresti távirat megjegyzi, 
hogy Margbiloman romániai igazsagügymimszter 
azonnal közölte a fölfedezést a bukaresti osztrák-
magyar követtel, tudomasára hozván, hogy a magyar 
kormány esetleges kérelmére hivatalos másolatokat 
küld a levelekről és nyugtákról. — Ezek a hírek 
kepzelhető izgatottságot szültek Szegeden, bár álta-
lánosan az a vélemény, hogy a galacíi lap és 
bukaresti tudósító lavirata alaptalan s hogy lehetet-
len, miszerint a letartoztatott Brenmng iratai között 
csak egy is lehetne olyan, mely a szegedi hatóság 
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Aztán nagy füstfelhőbe gabalyodva, elindult 
nagy fölfedező útjára az elvezetek és semmit nem 
tevés sötét Afrikájába . . . a ka rcsú konyha-
dámák és bájos szobacziczuskák rakodó helyére, a 
zöldségpiaczra, hol a délelőtti órákban legtöbb szó-
rakozást és bámulni vaiot talal egy dolognélküli 
tiatal, de már a mezes heteket átélt, nős ember. 

Hanem útközben egy kis malőrje akadt. Vala-
honnan előkerült egy legenykori baratja, aki — jó 
±>ipa lévén — előbb szivar doljában zsebelte ki, azu-
tán pedig mézes-mázos szavakkal előadta nagy szo-
rultságát s addig-addig hivatkozott barátja jószívű-
ségére és áldozatkészségére, hogy végre is megköny-
nyitette o frt erejéig annak a tárczáját. 

No de sebaj — gondolta Kalamajka — meg 
lehet ezt a kis áldozatot hozni azért a felséges sza-
badságért, amelyhez külöuben az az átkozott és 
megáldott — kapormártas juttatta. Mert hiszen, ha 
délben nem arra kerülne a sor, most ott ülne az 
íróasztala mellett s javában dolgoznék a sok poros 
akta közt. 

Boldogan sétálgatott tovább s nem is történt 
útközben semmi egyéb baj, mint, hogy egy csinos 
fruska, egy kisütött hajú szobacziczus jól a topán-
káját lépett s azonkívül, hogy jól — megéhezett 
— Ennek azonban szörnyen örült, mert ugy gon-
dolta, hogy bemegy egy kávéházba, ott jól lakik 
villásreggelive! és délben nem kell ennie — kapor 
mártást. 

Hanem nem ugy történt. Nem evett biz ő egy 
falatot sem az elébe tett borjú pörköltből, azaz, 

lökte az egész tálat, mert nagyon — kozmás volt 
a hus. 

De kimenni nem mert az utczara, félt hogy 
ujabb kellemetlenség éri s egy pár forinttal meg-
könnyül a zsebe. Leült tehát, olvasgatott és varta 
a delet. Soha olyen kínosan még nem várta. Egész 
napi éleménye eszebe jutott, de leginkább a a ka-
pormártás, mint minden bajnak okozója. Eszébe ju-
tott, hány forintjába került s isszonyu mérges lelt, 
hanem azért, amint kongattak a delet, örömmel in-
dult haza. 

De otthon megint az eszébe jutott a kapor 
mártás s kedvetlenül nyitott be, feleségét meg se 
csókolta, amiért az elkezdett orrolni, de csakhamar 
oda húzódott hozzá, simogatta, csókolgatta s nagy 
titokban súgott neki va l am i t . 

Tekintetes Kalamajka városi hivatalnok ur egy-
szerre összecsapta két tenyeret s akkorát ugrott örö-
meben, majd leverte a plafont. Azután ujjongva 
tört ki: 

— Fiu, igen . . . igen tiu lesz. Pistának ke-
reszteljük . . . ugy-e aranyom . . . 

S alig tudott hova lenni a nagy öröm miatt. 
Eltűnt komorsága, haragja ; az a remény, hogy nem-
sokára apa lesz, elfeledtetett vele minden kellemet-
lenséget, el a . . . kapormártást. 

Nagy etvágygyal látott az ebédhez s a mint 
kóstolgatta a kapormártást, ugy találta, hogy nem 
is nagyon rossz az. 

— Nini, kedves aranyom, hiszen jó ez a ka-
pormártás. Nagyszerű, pompás I Holnap is ezt főzz 
aranyom 1 Es a kedves aranyom mosolygott s hirtelen 

tagjai közül érinthetne valakit A városi ¿tanács azu-
tán, hogy a további rágalmazásnakjeleje vétessék, 
kimondta, hogy a Bukarestben lefoglalt szegedi vo-
natkásu iratoknak a követség utján való beszerzését 
követeli s e czél hói sürgönnyel tordult a belügymi-
niszterhez, egyszersmint a vakmerő rágalmat meg-
botránkozással visszautasitá. Érdekesnek tartjuk meg-
említeni, hogy Brenning Izidor, amiért annak idején 
sikerült Szeged városával a legszeszvilágitási szer-
ződést megkötnie, főnökeitől 30.000 frt közvetitési 
dijat kapott. 

— Kutbatult gyermek. A szülői vétkes 
gondatlanságnak ismét egy ártatlan gyermek esett 
aldozatul H.-M.-Vasarhelyen. A szerencsétlenség a 
Csanki Sándor tanyáján történt s az áldozat egy 3 
éves kis fiu, Juhasz imre, a Csanki Sándor tanyá-
sának a fia A gyermek apja oda volt aratni, az 
anyja pedig meszelt a kamrában s engedte, hogy 
kis tiu a kanaszszal játszék a tanyaépület mögött. 
A kis Juhász Imre egy darabig játszott is, de azu-
táu elment a kúthoz, melynek kanvája alig két láb-
nyi magas s hirtelen belefordult a vízbe. Kiáltozá-
sára előszaladt a kanász s előszaladott anyja is, de 
mire sikerült azoknak ingecskéjénél fogva kihúzni a 
vízből, mar megvolt halva. Az orvosrendőri vizsgá-
lat utan eltemettek az artatlan áldozatot, 'szülői el-
len pedig vétkes gondatlanság miatt megindítottak 

vizsgálatot. 

— Nyomorba taszított munkások. Két-
száz munkás embert fosztott meg téli kenyerétől egy 
nagyszentmiklósi szélhámos tiatal ember, — írja le-
velezőnk. Tímár nak hívják a lelketlen embert, a ki 
dr. Tischut, ottani ügyved irodájaban volt alkal-
mazva, rniut iruok. Timar még a mait hónapban 
ósszetoborzotta a kétszáz embert es elhitette velük, 
hogy olyan aratási munkát vállal részükre, amely 
többet fog jövedelmezni számukra bármely közön-
séges aratasi szerzödesnél. A szélhámos ember min-
denfele meséket eszeit ki aidozatamak elbolonditására. 
Így beszelt nekik egy joszivü gazdag uraaagrol, a kl 
megszánta a nyomorgó munkasuepet és elhatarozza 
bogy eddigelé paratlan napszámot fog fizetni ara-
tóinak, A hiszeneny munkasnep lépre ment és sze-
mélyenkeut 80 krajezar közvetítési dijat fizetett Ti-
marnak. Az aratas ideje elkövetkezett, a munkas-
nep pedig még egyre varja a gazdag földbirtokos és 
közvetítőjének a megerkezeset. Most azutan végre 
rájöttek a csalásra, tsrmészetesen későn, mert az 
aratasi időt, a mikor telire valót kellene keresniök, 
szerződes nelkul tétlenségben töltik. A rászedett em-
berek, a kik vigasztalanul uáznek a tél elé, jelentest 
tettek a rendőrségnél Tini nar ellen nyomban meg-
indítottak a vizsgalatot, mely egyebb szelhamossago-
kat is rábizonyított mar. igy kiderült, hogy főnöket 
is nagyobb összeggel megkárosította. Az elvetemedett 
ügy vedbojtart letartóztattak. 

— Halálra itélt aggastyán. Galambősz 
fejjel, 87 eves koraban kerül az akasztófára Marék 
Fereucz czekim zsellér. Az öreg bűnös bosszubol 
meg akarta gyilkolm Drabek József nevü rokonát 
es arzeuikumot kevert az asztalra kerülő etelbe. Dra-
bek evett is a merges tűszerű ételből, de egy kis 
rosszullét arán megmenekült a haláltól, hét éves 
tiát azonban a mereg megölte. Ezért a gaztettért as 
olmützi esküdtszek Mareket a napokban kötéláltali 
halaira ítélte. Mikor kihirdettek neki az Ítéletet, ájul-
tan rogyott össze, majd felocsúdván, lelkészi kert, 
hogó meggyónhasson. 

— Kitka tünemény tanúi voltak kedden a 
krassó-szöreny varmegyei Szakul község lakosa. Este 
felé ugyanis nagy dörgés es vakító feuy közt láttak 
egy izzo tárgyat a levegőből a földre csapni, a nél-
kül, hogy nyoma maradt volna. Masnap reggel azon-
ban befutottak a mezőn lakó pásztorok, es elmou~ 
dottak, hogy a leesett meteor a földbe mély gödröt 
ásott, melyből széngőzök tódulnak elő. A megrémült 
lakosság tömegesen tódult ki a mezőre, hogy a cso-
dát megtekintse. A nép ijedelme azonban csak fo-
kozodott, mert az üregből halk moraj halható. Fel-
nek, hogy a tölcserhez hasonló nylilásból tüz üt ki, 
s a vidékét el fogja temetni. A szétküldött távíratok 
alapjan — írja a Delmagyarországi Közlöny — már 
is több tudós érkezett Szakulra, bogy a természet e 
furcsa tüneményet megvizsgálják. 

hogy egyet igen, mikor megkoslolta, de azouual el- egy csókot lopott férje felderült houiokára. 

— Természeti ritkaság. Orosházán Sz. 
Horváth Bálint kertjeben a vetemenyek között 3 tő 
árpa nőtt, melyeknek egyikén 45, egyen 58, egyen 
bö, a három tőn tehát összesen 1/0 tej arpa van. 

— Az asszony haragszik. Hejtétyes pa-
naszt súgtak tegiiap a tökapitany tűiébe. 

— A lelesegem nem akart enni adni. 
— Talán nem adott neki konyhapénzt? 
— Elsején oda adtam neki az egesz havi lize-

tésemet. 
—. Ez privát úgy, — monda a főkapitány. 
— De kérem, meg a szobábol is kizárt. 
— Ez még privátabb ügy. 
— Jó, Jó, — mondá a férj, — de csak azt 

tudnám, hogy ki van a szobában, mert az ember 
mégis csak kíváncsi lehet. 

— Ebben igaza van, — szólt a főkapitány, 
mire a férj hamleti komolysággal elbaktatott. 
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— ¿Az automata orvos. Még * mai auto-
mataviJágban is feltűnést kelt az az ti automata-
készülék, amelylyel egy hollandi vasgyai lepte meg 
a világot, Egy pedansképú, copfos, vasból való fa-
lusi orvost ábrázol. Frakiyán perselynyillások vannak 
felirrással. Ha a .gyomorbaj* felirásu nyílásba do-
bunk pénzt, gyomorerősítőt kapunk, ha a «giliszta 
rekeszbe, giliszta-csokoládét. Az amsterdami lapok 
állítása szerint, a hallgatag doktornak igen sok pá-
eziense van, legtöbben „gyengeség"-et éreznek, alig-
hanem azért, mert a gyengéknek az automata jó 
lajta cognacot rendel. 

— Kémes lelet. Mint egy távirat jelenti, a 
párisi—corbeili vonat egyik kocsijában egy kendőbe 
burkolt emberfejet találtak, amelynek szája földdel 
volt megtömve. Megállapították, hogy a fejet csak 
pár nappal ezelőtt metszhették le törzséről. 

— Álarczos rablók. Vakmerő rablók ga-
rázdálkodtak a napokban Hisziás községben Alkui-
csok segítségével betörtek Stibói György jómódú 
gazda lakásába s miután a gazdát feleségével együtt 
megkötözték és elverték, feltörték a szekrényeket és 
azokbol ezernégyszáz forint készpénzt és négyszáz 
forint értékű ruhaneműt magukkal vittek. A betörők 
paraszt ruhát és álarczot viseltek. Hír szerint a be-
törőket a meglopott gazda üa vezette, mert haragú 
dott apjára, aki tekozlásai miatt ki akarta tagadni 
az örökségből. A csendőrség még nem akadt a be-
törők nyomára. 

— Dráma az éjszakában. A zemplénme-
gyei Csanalos község egyik jómódú fóldesgazdájának 
Kolnár Miklósnak a felesége éjszakának idején meg-
fojtotta tizenhat éves leányát, szépen kiöltöztette 
őt, kiterítette, aztán egy kis batyuba kötötte a hol-
miját és elbujdosott. Mikor a fóldesgazda, aki a tor-
náczon aludt, reggel benyitott a szobába, úgy talalta 
ott leányát, mintha ravatalon feküdnék. A felesége 
meg valószínűleg a Hernádba ölte magát. A bor-
zasztó esetnek a leay szerelmi viszonya az okozója. 
A leányt elcsábította a bíró fia s a viszony nem 
maradt következmények nélkül. Az anya bizonyara 
nem tudta elviselni a szégyent és beleőrült. így kö-
vethette el tettét. 

— Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. 
ugy keményíteni, hogy ugy néznek ki mintha ujak 
volnanak. — Tekintettel azon követelményekre, me-
melyeknek mai /.ap a fehérneműnek fényesseg es me-
revségre meg kell felelni, az egyszerű rizs-keményi-
tőt különféle pótszerek — mint lőtt bóris, gumim 
viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a moso-
nők javítani, ami azonban csak tapasztalat utján ér-
hető el. Ez az oka, hogy sok haztartasban folytonos 
a rosszul sikerült kemenyités miatti panasz. De a 
keményités mindenkor pompásan sikerült. Ha Mackk 
kettős keményitéjével történt, mely feltetlenül meg-
bízható és használatra teljesen elkészített keményítő 
szer, amely továbbá a szükséges pótszereket, ugy 
szintén a fenyítésre szolgáló anyagokat kellő arány-
ban tartalmapván, lehetőzé teszi, hogy gallérok, ké-
zellők stb. rövid idő alatt ugy kemenyithetkk, hogy 
ujaknak tűnnek fel. 

Elhaltak névsora. 

1895. julius hó 6-tól 1896. julius hó 13-ig 

Biró János, 5 hónapos, bélhurut. — Murányi 
István, 67 éves, gyomordaganat. — Szabó Imre, 
1 napos, születési gyengeség. — Sütő Mária. 18 
éves, gümőkór. — Virtik István, 1 napos, születési-
gyengeség. — Víg István, 66 éves, agyszelhüdés. — 
Szalacsi Lajos, 9 hetes, bélhurut. — Dömsödi Maria, 
9 éveá, roncsolótoroklob. — Dancsó Antal, 3/ eves, 
gérinczagysorvadás. — (¿arai Csák Maria, 12 éves, 
szívbaj. 

irodalom. 

A tudomány jótevője. Semsey Andor 
az az ember Magyarorszagon, aki szerenyen száz-
ezreket áldozott mar a tudomány javára. Ennek az 
áldozatkész férfiúnak sikerült arczkepét hozza leg-
utóbbi (28) számában az .Ország-Világ". Ebben a 
szauiban különben második sorozatai találjuk a gr. 
Zichy Jenő nagyérdekü utazasárol szóló szép képek-
nek ; a harmadib sorozat a jövő héten következik. 
Valami hét-nyolez s ép kep van a Iranczia forrada-
lomról, melynek most van av évforduloja. A mai 
szám szöveg részéből kiemelkedik Kery Gyula, Patyi 
István, Malombegyi István szép verse, Adorján Sán 
dor, Falk Zsigmond, Krúdy Gyula, Kaczér Vilmos, 
Keuter Sándor stb. elbeszelése es tarczaja. Az .Or-
szág-Világ* előfizetési ára negyedévre 2 frt; mutat-
vány számot ingyen küld a kiadóhivatal (V. Hold-
utcza 7. sz.) 

Néhai Piti József örököseinek 
V.-háti 149 hold földjük folyó^évi szeptem-
ber 1-től 6 évre haszonbérbe k i a d ó . Érte-
kezni lehet A. t. 51S. sz. a. vásártéreu. 2—5 

i legegyszerűbb és leggyorsabb r 
itb. csekél; " 

en-i-: U l m a. D. 

4 gallérokat, kézelőit, 

te oly szépek, mint ha u volnának, 
kizárólag nbr.r: .11, hogy 

Mack d; p ! a í jcmunyi« 
K«ün4n\ '¿okát.. 

Aki egyszer has/, lm r csak ezt alkalmazza. 
Mindenütt' kapható krajcáros t'art< 

Pbrakün .. ' " ' ? részére . I oith Omi < IMS Mi 

t ő j é ve l 

oltban. 

Néha i Sze^i Ferencz 

örököseinek vekerzugi 60 hold földjük s abad 
kézből eladó. Értekezni lehet II. tized 13. 

szám alatt. 2V3 

M a i n a p t ó l k e z d v e 
legjobb minőségű 

h e g y i ó'-b ó r a i m a t 

készleteim bősége miatt leszállított áron 

3 0 fcrajcár*rt l i t e r e n V i n t á r u s í t o m . 

K a s s G u s z t á v . 

M I N D E N K Q N Y Y K E R E S K E D E S B E N 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

ü „Megrongált ideg- és nemi rendszer" M 
tiO krajceár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 21V52 

P h ö n i x - h a j k e n ö c i 
a stutgarti egészségügyi és be-
togápolási kiáilitáson 1890-ben 
dijat nyert. Orvosi vélemény és 
ezer hilairat szerint az egyet-
len reális és ártatlan szer. 
hogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen ; igen 
fiatal uraknál erős bajuszt 
növeszt. Sikeréit és ártatlansá-
gáért jótállás. Egy tégely 80 kr., 
postai küldemény vagy ut án-

vét 90 kr. 13-13 

K. HOPPÉ, Wien, XIV., Scnweglergasse 12 

» • f a ö 
3 -81 

KÜHNEEDE 
gazdasagi gépgyár Mosonbau ala-

kult 1856-ban 

Bizományi raktár Szentes és vidéke 
részére 

Polacsek Nándornál Szentesen 
Ajanlja általánosan kedvelt, egyszerű- ] 
ségében felülmulhatlan s több mint 

ÍOOOO példányban elterjedt 

H U N G Á R I A D R I L L ÉS J U B I L E U M D R I L L 
sorvető gépeit leszállított árakon. 

Hegyes, hullámos területre „Mosoni Drill* 
legújabb legegyszerűbb sorvetőt. Sack-féle 
ekék, két es többvasu ekék. Laacke-tele 
szántóföldboronák 12 féle nagyságban 

Laakce-iéle kedvelt rétboronák, 
Kosták, Konkolyozók. Ki tűnő sze-
lelő magtár-rosta (33 írt,,) meglepő | 

munkaképesség. 

Ventzky-lele 1 (illesztők. 
Szecska és répavágók, morzsolók, da- | 

rálók, járgányok stb. 

Árjegyzék ing jén és bérmentve. 

Főraktár: BUDAPEST, saját ház 
VI Váczi körűt 57. sz. 

OÚOOOOOOOOOOOOO 

K Ö N Y V N Y O M D A . 
Van szerencsénk a nagyérdemű 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

minden e szakmába vágó munkák, 
u. m.: Városi és községi hivatalos 
nyomtatványok, takarékpénztári zár 
mérlegek, ipar- és kereskedelmi kör-
levelek, ügyvédi és irodai nyomtat-
ványok, meghívók és tanezroudek, 
divatos eljegyzési és névjegy kártyák, 
árjegyzékek, gyászjelentések, fálraga 
szok, folyóiratok, müvek, levélpapírok 
és borítékok czégnyomással stb. stb. 
a legjutáuyosabb arou, csinos kivi-
telben gyorsan és pontosan készít-
tetnek el, ajánlom a n. é. közönség 
szives pártfogásába. T U M M t 

A „Szentesi eisó könyvnyomda 
11— 19 részvénytársaság." 

Szentes. 
Ü Ü O Ü Ü U Ü O Ü Ü Ü Ü U J J 

" n a y i o n & S h u í t l e w o r t h © 
Mára)k B u d a p e s t Váczi-kőrut 

68. sí. 
által a legjutanyosabb arak mellett ajanltatnak : 

m 

• I '' •Wfflgm 

fel 

lé: j^c 5P '^p-keszljteki'U^"1"—11 

»l.v««rtk. k.»/.»1<S- es a r a t ógépek , boi 
tIvíMtrt roBtAk.kc." 

bo ron ák , «'.AiiitgytlJtAk. 

C m I I M R I A " » n j o b b •orr^trtgAp, k. »/ .«c»kav*KAk. r « p a r * K ó k , kn kor les» 
iiU J L U i>l '.J|H .r*„„ lAk. darAlAk. »Vrlfl-malmok 

• » a 
Egyaiíiiiai aczél ekek 

c« minden egyel 
2 és 3 vasú ekék 
gazdasági gépek. 

Rétalriet Arjegvtékrk ktváfatrn ingyen ét bérűt ütve hUlHrtntk. 

1896, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi elsőkönyvnyomda részvénytársaság* gyorssajtóján. 




