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Előfizetési árak: 

Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt. — kr. 
Negyed érre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal! 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-

tési pénzek is küldendők. 

Megjelenik hetenként háromszor : 
v a s á r n a p , s z e r d á n és p é n t e k e n 

a kora reggeli órákban. 

Fösrerkesztö: 

S IMA FERENCZ. 

Felelös-szerkesztö: 

PINTÉR GYULA. 

UI»ijiK.nl( AmA.4 Miraetesek arat 
valamint nyiit-téri közlemé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-
ret szerint olcsón számit 

Egyet példások kaphatók. 
nyomdánkban, Stark N. és 
Szigethy Z. köny vkeresk-ben 

számonként 5 krajczárért 
Kéziratok vissza tartatnak. 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink utján 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Századik kísérlet. 
Hogy századik-e, vagy csak kilenczven-

kilenczedik, azt krónikái följegyzések hiányá-
ban teljes pontossággal nem tudjuk ugyan, 
de hogy számtalanszor megismételt kisérlet 
az, amit Ugrón Gábor a függetlenségi és 
48-as párt két árnyalatának egyesítése érde-
kében a mult vasárnap Duna Patajon vég-
hez vitt — annyi bizonyos. 

Pártunk vezére ugyanis a duna-pataji 
függetlenségi és 48-as párt meghivása foly-
tán résztvett az ottani pártértekez'eten, és az 
ő elragadó szónoklatán ík varázshatása alatt 
az értekezlet egyhangúlag elhatározta, hogy 
a küszöbön álló képviselő választásnál a 
duna-pataji kerület függetlenségi és 48-as 
pártjának mindkét árnyalata egy táborban 
fog küzdeni. 

Nagyfontosságú beszédében hangsúlyozta 
Ugrón Gábor, hogy a haza érdekében a lüg-
getlenségi eszmék Összes hiveinek egyesül-
niük kell a 67-es alapon álló pártok elleni 
együttes küzdelemre, mert a közgazdasági 
kiegyezést csak szoros összetartással vállve-
tett akczióval lehet megbuktatni. 

A függetlenségi és 48-as párt másik ár-
nyalata részéről Tóth János és Olay Lajos 
országgyűlési képviselők vettek reszt az ér-
tekezleten, s mindenekben hozzájárultak Ug-
rón hazafias és testvéries álláspontjához. 
Így jött létre a közös megállapodás, mely 
Duna-Pataj határain messze tul is méltó lel-
kesedést keltett. 

Ez tehát már több az üres szanál, — 
ez a tény és valóság. Csak a- a kérdés, 
hogy magában álló, elszigetelt megállapodás 
marad-e, avagy kiemelkedik a helyi jelentő-
ség szűk keretéből, s az egész országra ki-
terjedő arányokat ölt ? 

Hiszen Olay Lajos es Tóth János kép-
viselők, akik a duna-pataji értekezleten a 
Justh-Eötvös frakcziót képviselték, bizonyára 
számottevő tagjai annak az árnyalatnak, — 
de tartunk tőle, hogy a gazda nélkül szá-
moltak, amikor elfogadták az anyapárt vezéré-
nek békejobbját. Kérdés ugyanis, hogy mit szól-
nak ehez a testvérisüléshez Justh-Eötvösék, 
akiknek a fejével gondolkozik, ha a szivével 
nem érez is Kossuth Ferencz? 

őszintén megvalljuk, hogy a sok csaló-
dás e részben már kételkedővé tett bennün-
ket. Tisztelt testvéreink annyiszor játszot-
tak már velünk bújósdit, hogy alig merjük 
hinni, hogy végre mégis viszontlátjuk őket 
az ősi fészekben, amelyet elhagytak: az 
anyapárt hajlékában, a viharedzett régi lo-
bogó alatt. 

Ha haza jönnek, ha visszatérnek, nyitva 
találják mindkét szárnyát az ajtónak és nyitva 
találják a szivünket is. Örömest elfeledjük 

a visszavonást. Betakarjuk a vett sebeket. 
Vállat vállhoz vetve, kezet kézbe fogva, is-
mét hü bajtársaikká leszünk, s a nemzeti 
hagyományok által megszentelt közös zászló 
alatt megifjodunk a harczitüzben. 

. . . Ám ha a kibékülés reménye is-
mét szerte foszlik, ha a duna-pataji testvéri 
szózat csak kiáltó szó leszen a pusztábau, 
amely nem támaszt visszhangot, — a jó-
akaratú kísérletért akkor is köszönet illeti 
Ugrón Gábort, aki újból bebizonyította, hogy 
szemei előtt egy szent eszmény lebeg min 
denkoron : „a haza minden előtt." 

Nem tehetünk róla, de Ugrón Gábor 
kísérlete önkénytelenül eszünkbe juttat egy 
nevezetes jelenetet a múltból. — 1849-ben 
történt. Kossuth Lajos, az ország kormány-
zója Debreczenben személyesen tűzte fel a 
honvéd tábornokok hősi mellére a nemzet 
által adományozott érdemrendet. Mikor a 
tábornokok sorában Görgey Arthur elé ért 
a kormányzó, szelíd szemével a tábornokra 
nézve, azon a lágyan csengő hangon, mely 
m ndenkiuek a szive mélyéig hatott, a kö-
vetkező szavakat mondta : „Engesztelődés — 
a haza nevében." . . . Görgey az ő kemény, sas 
tekintetével hidegen nézett vissza a kormány-
zóra, 8 udvariasan, de szótlanul meghajolt. 
— Ez volt a válasz az engesztelő szóra, — 
és aztán nem sokára k vetkezett Világos. 

. . . . Jusson eszébe Kossuth Ferencz-
nek ez a sokatmondó lelenet . . . És ne en-
gedje az Isten, hogy annak a nagy fér-
fiúnak túlvilági szelleme, aki válságos idők-
ben az „engesztelődés"-t hirdette a »haza ne-
vében* — nehéz szemrehányásaival egykor 
megzavarja a saíát gyermekének álmát . . . 

Félhivatalos okvetetlenkedés. 
A vármegye félhivatalos lapja hetek óta 

nagy hangon és — bizonyára fölösleges is 
hozzá te- nünk, hogy — nagy adag malicziá-
val, s a szokott darócz modorban bíbelődik 
a városi szervezési szabályrendelet módosí-
tásával. 

Minthogy szerencsére azok az árlikulá-
latlan hangok nemcsak a menyországba, de 
még a városi közgyűlési terembe se hatol-
nak el — nem háborgattuk a pákuliczlap 
kisded mulatságát. Most sem fecséreljük az 
időt és helyet arra, hogy behatóan foglalkoz-
zunk vele ; csupán arra szorítkozunk, hogy 
mutatóul reprodukáljunk egypár okoskodást, 
amiből olvasóiuk következtetés vonhatnak az 
egész czikksorozat értékére és irányára. 

Az egyik főfő kifogása például a páku-
liczlapnak az, hogy a fizetésjavitások nem 
egyfcrma arányban terveztetnek. Nevezete-
sen a tanácsnokok fizetése 43 százalékkal, 
míg a jegyzőké csak 25 százalékkal emeltet-
cék; és igy tovább. Sőt vaunak egyes ál-
lások, amelyek semmi fizetésjavitásban nem 
részesülnének. 

Erre csak annyit jegyzünk meg,„hogy 
épen azért kell a szervezési szabályrendele-
tet a fizetésekre vonatkozó részében is mó-
dosítani, hogy az eddigi aránytalanságokat 
elenyésztessük, s a helyes arányt megálla-
pítsuk. Mert az merő abszurdum, ami 
most fentáll, hogy például a tanácsnokoknak 
700 frt, az aljegyzőknek pedig 750 Irt fize-
tésük van. Ha már most egyenlő arányban 
emelnénk a fizetéseket, akkor több javadal-
mazásban részesülnének ugyan a tisztviselők, 
de fentmaradna az igazságtalanság ; abban 
pedig csak a pákuiiczok találhatja* gyönyö-
rűségüket, — mi nem. 

Azok a tiszti állások, amelyek egyálta-
lában semmi fizetésjavitasban sem részesül-
nek, mind olyanok, amelyek most is megfe-
lelően vannak dotálva, vagy annyi mellék-
jövedelemmel vaunak összekötve, hogy az 
biztosítja a tisztességes megélhetést. Az 
ilyeneket is fizetésjavitasban részesítem fölös-
leges nagylelkűség, sőt megbocsáthatlan köny-
nyelmüség volna, amire a pákuiiczok szép 
szemeiért soha se hagyjuk magunkat rácsá-
bittatni. 

Érdekes egyébiránt, hogy a félhivatalos 
újság mindőu egyfelől a fizetésjavitásnal mel-
lőzött tisztviselők mostoha sorsán jajgat, 
másfelől lármát üt a közterhek szaporitasa 
miatt és konokul kétségbe vonja, hogy a 
tervezett fizetésjavitas, helyesebben lizetés-
rendezés az adózók ujabb megterheltetése 
nélkül keresztül vihető volna. Ezzel szem-
ben egyszerűen utalunk arra, hogy több, fö-
löslegesnek bizonyult állás megszűnik, s az 
így elért megtakarításból nyer födözetet a 
fizetésjavitásra kívánt összeg. Nincs szük-
ség tehát arra, hogy az adózók vállaira 
ujabb terheket rakjunk; annal kevésDbé, 
mivel ha a fizetésjavitásra elég nem lenne 
az eltörleudőnek jelzett állások javadalma, 
még van a városi apparátusban több fölös-
leges állás is, s mi a magunk részérői egy 
perczig sem habozunk azoknak eltörlése mel-
lett állást foglalni, mert azt tartjuk, hogy 
ha a város tisztességes fizetést ád a tisztvi-
selőinek, akkor használja is ki azoknak a 
munkaképességét teljes mértékben, s amit 
két euiDer elvégezhet, azt ne bízza háromra. 

Különben sok furcsaság van abban, hogy 
a közterhek szaporításától épen a pákuiiczok 
félnek, akik a megyén és az országgyűlésen 
mindig telemarokkal szórjak az adózók ke-
serves filléreit. Szakasztott olyan ez, mintha 
a tolvajok tartanáuak kenetteljes predikácziót 
a tulajdonjog szentségéről; vagy a muzsi-
kus czigáuy hirdetné, hogy hegedűszót hall-
gatni — ostobaság. 

Vidéki levelezés. 
,Kistelek, 1896. aug. 16. 

Tekintetes Szerkesztő Ur 1 
A « S z e n t e s és Vidéke" pákulicz lap f. 

é. aug. 15. számában » F i g y e l ő 1 aláírással Do-
rozsmáról küldött levelet közöl, mely a hemzsegő 
valótlanságokon és irányzatosságon kivül erősen ma-
gán hordván a kormánypárti szekértolásnak színét, 
azokra a valóságnak megfelelő következő észrevéte-
leket van szerencsém tenni. 



1 oldal. 
A nevezett levélben értesítés foglaltatik a Do 

rozsmán megejtett képviseld jelölésről. 
Figyelő ur 23 jelenvoltról tesz említést. Té-

ved, nagyon sokkal több választópolgár volt ott. 
Dudás Béla elnök megnyitó szavai után leg 

kevésbé volt kinos csönd és nem Bene Károly szó-
lalt föl elsőnek, hanem mint a kőr gyűlésén ven-
dég: Várossy Gyula kisteleki plébános, ki Sima Fe-
renczet íáradhatlan képviselői munkássága szerint 
méltatva, és iránta az elismerés melegségével adózva 
kijelenté: hogy Kistetek 48-as polgárai teljes biza-
lommal viseltetnek jelenlegi képviselőjük iránt, s a 
mandátumot neki újból fölajánlják. 

Várossy ez elvi kijelentését e g y h a n g ú l a g ^ ^ 
elfogadta a gyűlés szavait zajos helyeslés követte, felvehető. VUU|auui m f j j —— » • 
A gyűlésen kisem követelt adósságot; ez merő ko-
holmány. . 

Szó volt arról, hogy Sima hirlelés szerint, 

SZENTESI LAP. 
A II osztályba felvehető azon növendék, ki 

nek a^ e l e m i «kóla V. osztályáról van b zony.t-
ványa. ) b felvételért jelentkezhet* az, 
k i n e k . l elemi ilkola iV-ik osztályáról van b.zo-
Dy,tV Átvételi- és javítóvizsgák szept. hó 4-én 
d. e. fognak megtartatni és ezek díjmentesek. 

Javítóvizsgát tehet oly növendék, a ki legfő-
lebb három tantárgyból kapott elégtelen osztályza-
tot A javitóvizsgálíitokat kérő folyamodványok 
legkésőbb augusztus 15 ig nyujdandók be az intézet 
« z u g á h o z . Később beadott lolyamodványok 

flgyeCn kívül hagyatnak, mely esetben a tanuló 
az egész évfolyamot ismételni tartozik. 

Egyik polgári iskolából a másikba átlépni ki 
vánó növendék csupán bizonyítványa alapján is 

A rendszeres tanítás szept. 5-én veszi kezdetét 
A felvételre jelentkezőknek szüleik, gyámjuk 

i • i i ' : L I r i x A p a U k n n Lroll m o t / l P -

99. szám. 

Szóvolt arról, hogy Sima hirlelésszenn,, T l X 
Szentesen föllép, erre ajánlvtta a kistelek, plébános tennés maguké ^ o ^ ^ ^ u j r a o l t á s i b i . 
azt, hogy a kerület független polgárai nitse adja- * i t vány t> Az I-SŐ osztályba lépők az elemi isk. 
nak a mende-mondára, hanem az aug. ¡20 iki be- jy-j

J
k o s x t a j y u bizonyítványt; a felsőbb osztályba 

számolón kérdjék meg efelől képviselőjüket s ez a lép(5k a z előző évben kapott „Értesítő M. 
- . *l .1 : t i* i í a . flersalrhon l o f f . T . ^ J n nnÁan r lv i ro 10 frt. m l̂v k jövőre nézve nyilatkozni fog, mint ez ügyekben leg-

illetékesebb faktor. 
Ez ajánlat is egyhangúlag fogadtatott el. 
Ezek utáú, abból, mintha a kisteleki plébános ön-

magát magasztalta volna, lölemlitve politikai jártassá-
gát, befolyását stb. egy f é 1 b e t ü nem igaz ; sze-
menszedett ráfogás. Senki sem mondá : .k i I á t-
szik a l ó l áb" , »nem a r r a v a l ó n a k l á t -
szik!* — hanem a szónokot igenis lelkesen meg-
éljenezték, s az értekezletből távoztakor melegen bú-
csúztak el tőle, sőt az induló vonatról is le akarta 
egyik másik késtetni. 

Zsák Frigyes kisteleki tanitó előhozta Enyedi 
Lukács jelöltségének ügyét, s az egybegyűlt érte-
kezlet konstatálta, hogy néhány lekenyerezett em-
ber mistifikálni törekszik állandóan a kerület köz-
ségeit, azt állítván Dorozsmán, hogy a kisteleki 
48-asok egy szálig Enyedi mellett tartanak, mig 
Kisteleken azt kürtölik, hogy az egész Dorozsma 
(már mint a függetlenségiek) Enyedi mellett küzd. 
A dorozsmaiak épen ugy, mint a kistelekiek kijelen-
tették, hogy e czélzatos füllentésből egy szó sem 
igaz, hogy Enyediben tisztelik, becsülik a tanultsá-
got és tehetséget, de politikájából egy falatot sem 
kérnek. Enyediben az embernek megadták az elis-
merést. de a politikust, ki a 48-as zászlót elhagyta, 
nem fogadták el. A 48-as táborban nincs az Enyedi 
jelöltségének két hive sem. Ezt Enyedi és hozzá 
tartozói tudják legjobban. 

Sima iránt tehát a bizalom rendithetlen, a 
szentesi mandátumot megtalálja ő nemcsak Szente-
sen, hanem a tápéi kerüle'.ben is. Augusztus 20 án 
különben tájékoztatni fogja választóit. 

Ennyit az igazságnak ós a F i g y e l ő n e k , 
kinek csupán a tények valóságát ajánlom a jövőben. 

Egy jelenvolt. • 
A czikkiró határozott kívánságára közöltük ezt 

a czikket, bár — őszintén megvallva — a szubven-
czionált lap fentebb idézett okvetlenkedését még arra 
sem tartjuk érdemesnek, hogy tudomást vegyünk 
róla. Mert ugy tudjuk hogy Enyedi Lukács jelölt-
ségét pákulicz részről csak azért emlegetik, hogy — 
Nováknak használjanak vele. Azt hiszik ugyanis a 
kis bamisok, hogy Enyedi nevével sikerül nékik a 
függetlénségi és 48-as pártot ha nem is megosztani, 
de legalább viszályba keverni, S igy aztán — .ín-
ter dúos litigantes, tertius gaudet." Amint azon-
ban mi Enyedi Lukácsot ismerjük, ö az ilyen czélra 
nevét fölhasználtatni senkinek sem engedni meg, a 
legkevésbé pedig épen Nováknak. Szerk. 

Tandíj egész évre 10 frt. mely két részben 
fizetendő u. m. a beirntáskor és február 1-én. Be-
iratási dij 50 kr., könyvtár illeték 50 kr ós 15 kr 
az országos tanítói nyugdij alapra. 

Szegénységüket szegénységi bizonyitványnyal 
igazolni tudók tandijelengedésért folyamodhatnak, 
eziránti kérvényüket szegénységi bizonyítvánnyal s 
a megelőző évben végzett tanulmányukról szóló hi-
teles iskolai bizonyítvánnyal felszerelve s a tek. 
községi Iskolaszékhez czimezve, legkésőbb szep. 15-ig 
az igazgatóságnál nyújtsák be. 

A magánvizsgálatok dija az egyévre fizetendő 
tandíjon kívül helybelieknek 6 frt, a vidékieknek 
12 forint. 

A közönség köréből.*) 
E lap mult hó 12-iki számában egy, a Fon 

czierre biztositó társulathoz intézett köszönő iratot 
tettem közé; azt azonban nem a saját jó akara-
tomból, hanem azért tettem, mert a biztositó társu-
lat kijelentette, hogy addig nem fogja a káromat 
kifizetni, mig az általuk fogalmazott köszönő nyi-
latkozatot mindkét helyilapban saját költségemen 
közzé nem teszem, fin kénytelen voltam a társulat 
ezen követelésének eleget tenni, mert leégett háza-
mat sürgősen fel kellett építenem, nehogy a tető 
nélkül álló falak esőzés folytán tönkre menjenek. 
A kártérítéssel azonban megelégedve nem voltam, 
de nem is lehettem, mert az 500 frtig biztosított 
káromért csak 3J0 frt kártérítést kaptam, pedig az 
egész épületből semmi sem maradt meg. Ezek 
után a Foncziére Pesti biztositó intézet eljársát 
tisztelt közönség ítéletére bizom. 

kiváló tisztelettel 
C z i r b u s B á l i n t . 

Iskolai tudósítás 1896—97. évre. 
A Szentes városi polgári leányiskolában a tanév 

a jövó 1890 - 97-ik év szept. hó 1-ső napján kez-
dődik. A beiratások szept. 1—2-J-án délelőtt 
8—IS óráig történnek leányiskolái épületünk igaz-
gatói irodájában. 

A polgári leányiskola 1-ső osztályába szabály, 
szerűen csak oly növendék léphet be: 

1) a ki életének legalább 9 évét betöltötte; 
l) kinek az elemi (nép) iskola IV-ik osztályá-

ról akár nyilvános, akár magánúton szerzett leg-
alább |slégaéges* rendű bizonyítványa van. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk legközebbi száma 

— a szentistvánnapi ünnep mi 
att — nem pénteken, hanem 
csak vasárnap jelenik meg. 

— Sima Ferencz beszámolója. 
Mint már jelentettük, Sima Ferencz ország-
gyűlési képviselő — holnap — f. hó 20-án 
tartja meg beszámoló beszédét Dorozsmán, 
hová a képviselőt politikai barátai közül töb-
ben, — s ezek között a szentesi függetlenségi 
és 48-as párt néhány tagja is — elkísé-
rik. A beszámolóról — mely előrelátható-
lag nem fog szűkölködni a több tekintetből 
érdekes politikai nyilatkozatokban — lapunk 
jövő számában részletes tudósítást közlünk. 

— Aláírási Ivet bocsátott ki a »Szentesi 
iparos ifjak önképző köre' a C hó 20-án tartandó 
és a zászlóanya tiszteletére rendezendő b a n k e t t 
alkalmára. Ezen aláírási ivek a .Polgári körben*, 
a .Kaszinóban", a .Kass vendéglőben*, az egyleti 
helyiségben és a rendezőség tagjainál vannak, — 
egy teríték ára 1 frt 50 kr. — A banketten részt-
vevők a fenti helyeken az aláirási ivekbe neveiket 
feljegyezni el ne mulasszák. (Beküldetett.) 

*) E rovatb >n kö'.érdekü felszólalások díjtala-
nul közöltetnek, de a felelősség a beküldőt terheli. 

- Az iparos i<Jak díszzászlója javára 
eszközölt gyűjtés eredményéről szóié> 
bői kimaradt az ifj. Gerecz Lajos ivén egyze tek 
közül Tüdős József 30 kr. dománya. £ tévedésből 
származó mulasztást - felkérés folytán - ezennel 
helyrepótoljuk. 

- Színészet. Halmay Imre színtársulata 
tegnap megérkezett' s mint a minap már jelentet-
tük, holnap - Szent István napján - tartja első 
előadását. A jónevü színtársulatot ismételten ajánl-
juk a közönség figyelmébe. 

- Kor teskedés a taní tó i á l lásra . Paksi 
János kiséri ev. ref. tanítónak a központi iskolához 
történt áthelyeztetésé folytán megüresedett kíséri 
tanítóságra még csak most hirdették a pályázatot, s 
már is nagyban megindult a korteskedés. Ügy lát-
szik, Körtvélyesi Károlynak, a nagykörösi tanító-
képezde ezidő szerinti széniorának és Körtvélyesi 
Sándor felsőpárti ev. ref. tanitó fiának erős pártja 
képződött, mert vetélytársai szükségesnek látták 
ellenében kortesfogáshoz nyúlni; amennyiben azt 
híresztelik, hogy nem fog föllépni. Illetékes helyről 
vett értesülésünk szerint azonban Körtvélyesi Károly 
mindenesetre pályázni fog az emiitett állásra, s 
igy az ellenkező híresztelés minden alapot nélkülöz. 

- Megugrot t kore lás beteg. Klein 
Ignácz helybeli fiakkores kocsisa: Klepár András 
f. hó 16-án Csongrádon járt, s ott kolera-gyanús 
tünetek kőzött hirtelen megbetegedett. Nosza, lett 
nagy riadalom a csongrádi hivatalokban. A doktorok 
összedugták a fejüket, s nagy komolyan kisütötték, 
hogy a pácziens kolerába esett. Megijedt ettől a 
szolgabiróság, és hamarosan elrendelte, hogy be 
kell vinni a szerencsétlen férfiút a kórházba. Ettől 
meg a beteg kocsis ijedt meg, s hamarjában ugy 
ellépett Csongrádról, hogy lóháton se érték utói. 
De utói érte a szolgabiróság sürgönye; csakhogy 
mikor itthon a kerületi orvos megvizsgálta a beteget, 
az akkorára tul volt minden bajon, s igy szerencsét 
lenségére megmenekült a kórházi — konyaktól. 

- Megcsípett to lvaj . Lantos Gáspár uj-
talusi lakos f. hó 17-én 2 lóval ós kocsival Szen-
tesre jött, s itt füaek-fának kínálta megvételre a 
fogatot. Nagy Ferencz lókupecz meg is vette tőle 
potom áron, de néz alatt értesitette a gyanús esetről a 
rendőrséget. Lantos uram vallatás alá vétetvén, hosszas 
faggatás és kellő kapaczitálás után bevallotta, bogy a 
lovakat meg a mult évi aug. hó második felében a 
Kecskeméthez tartozó szentkirályi pusztán .szerezte*, 
olyan formán, hogy a csöndesen legelésző lovak 
egyikére fölpattanva, s a más'kat is barátságosan 
odakötve, elvagtatott, a nélkül hogy a gazdájukkal 
szóba is állott volna. Azóta aztán fuvarozgatott a 
kjnnyen szerzett lovakon. A rendőrség az őszinte 
vallomás után átadta a lókötő urat a járásbíró-
ságnak. 

— Talált hegedű. Egy gazdátlan hegedű 
van a rendőrkap tányságnál. Tulajdonosa — kellő 
igazolás után — ugy .nott átveheti. 

— Bltaugságban. Egy sertés került a 
bitangiikolba. Tulajdonosa jelentkezzék a rendőr-
ségnél. 

— Kültöldi k r i t i ka fővárosunkról . Dr. 
Markoe ntw yorki orvostanár, ki a nagyobb euró-
pai varosok kórházait látogatja sorra tanulmány 
czéljából, útjában Budapestet is érintette. Feledhet -
len benyomásairól Párisból a következő dicséretet 
irja rólunk abban a levélben melyet dr. Farkas 
László közkórházi főorvoshoz intézett, mint akihez 
ajánlva lévén, őt kalauzólta. A bevezetésben a leg-
nagyobb hálálkodással emlékezik meg a ritka ven-
dégszeretetről, melyben részesült s végül azt irja: 
.Soha sem láttam szebb várost, mint az önöké ; a 
magyar nyelv hallása kész költemény, a magyar 
zene mugasztos. Életemben sem láttam várost, hol 
•zivesebben tartózkodnám, mint Budapesten. 

— Halál egy cs i rke miat t . Szegedről 
irják: Az alsóvároson szerencsétlen halált halt 
pénteken délután egy ember — egy csirke miatt. 
Kálmán Imre, Braun Aarahám fakereskedő telepé-
nek a csősze azt vette észre, bogy egy csirke el-
veszett az udvarból. Rövid keresés után rájött, 
bogy ott van az a fedett szivattyús kútban. Fel-
bontotta a kut fedelét, lement létrán s a mint a 
kéngáz elszédítette, beUbukott. Szótalan vergődött 
odalent, az udvarbeli emberek pedig fölülről nézték. 
Mikor látták, bogy több a kettőnél, egy ember 
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lement utána, de elszédült. Alig birt kimászni a 
létrán. Utánament egj másik. Hasonló módon járt, 
valamint a harmadik is. Kálmán Imre benhált a 
kútban s most a családja s várandós felesége 
siratja. 

— Gyi lkos szerelme». Brinzos János bet-
teofalvi (Szepesmegye) fiatal suhancz szerelemre 
lobbant Silberstein bérlő cselédleánya iránt. A le-
ány azonban rá sem hederített a szenvedélyes ud-
varlóra, amiért Brinzos bosszút forralt ellene. Hét-
főn este, revolverrel a zsebében lelopózott a pin-
czébe, amely Silberstein konyháján belül nyilik. 
Éjféltájban előbujt a rejtekéből s az alvó leányt 
mellbe lőtte. A durranásra fölébredt az egész ház-
nép s elfogta a legényt, aki meg akart szökni. A 
gyilkost már át is adták a törvényszéknek. A le | 
ány sebe életveszélyes 

— Megvá r t ák a tö rvény e m b e r e i t . 
Hantal Ferencz apáczai asztalosmester, mint agg-
legény régebb idő óta vezette özv. Rózsa Jánosné 
asztalos műhelyét. A mult héten azonban összetűz-
tek és özv. Rózsáné fölmondott neki. Hantal ezt 
annyira szivére vette, hogy előbb alaposan bcpálin- j 
kázott és azután a Rózsáné kamrájába fölakasztotta 
magát a mestergerendára. A szomszédok még ide-! 
jekorán észrevették az öngyilkosságot és midőn a 
tett helyére többen összegyűltek, Hantal mé^ erősen ; 
ficzkándozott a nyaka köré hurkolt kötélen, de a 
nézőközönség egyik bölcs tagja arra figyelmeztette 
a kötelet ketté vágni szándékozó egyik paraszt em-
bert, hogy nem szabad hozzányúlni, a mig a .tör-
vény emberei" meg nem érkeznek. Nem is mert 
senki a kötélhez közeledni, mire pedig az előszólí-
tott elöljáróság a helyszínre érkezett, Hantal a kő- j 
rűlállók szemeláttára kiszenvedett. 

— A g y o n i t a t o t t k i s l eány . Megdöbbentő! 
esetet írnak Nagy-Kikindáról. Tóth Nándor odavaló 
munkásember elvitte magával a lakodalomba heted 
féléves leánykáját és mivel ő élt-halt a pálinkafé-
léért, ráparancsolt a kis leányra, hogy igyék az is. 
A leányka vonakodott mire a brutális ember erő-
vel töltötte a mérges folyadékot a kicsikébe. A 
leányka rosszul lett és haza kívánkozott, de Tóth 
a helyett, hogy hazavitte volna, újból itatta. Végre i 
is a lakodalmas nép unszolására hazavitte, a mos-
toha anya beletett« a sutba és azonnal visszament 
a mulatók közé, mintha minden rendben lett volna. 
Reggel, mikor a szülők kapatosan hazatértek a kis 
leány kin szenvedett. A lelketlen apa most a bör-
tönben várja büntetését. 

— Csikágótól B u d a p e s t i g - gyalog. 
Érdekes vendége volt vasárnap az Otthon írók és 
hírlapírók körének Budapesten. Királyfi Imre amerikai 
ujságiró jött meg délután negy óra tizenkét perczkor 
Csikágóból — gyalog. £zt a kétségtelenül páratlan 
rekordot Királyfi egy amerikai sportegylettel ezer 
font sterlingbe, azaz tizezer forintba kötött fogadás 
árán tette meg s még egy félórával előbb érkezett 
ide a kitűzött időnél. Királyfi magyar szarmazasu, 
marosvásárhelyi ember s ezelőtt tizennégy esztendő-
vel került Amerikába. Most, a csinos utacska után 
pár napi? kipiheni magát, aztán szülővárosába megy 
8 ott felolvasást tart élményeiről. Királyfi a nagy 
útra egy árva kraiczárt se vitt. így volt az kikötve 
a fogadásban. Útközben mindenért megdolgozott s 
különösen Németors?ágban nagy nélkülözéseknek 
volt kitéve. Magyar földön azonban tejhen vajban 
fürösztötték. Pozsonytól a fővárosig ,disz-toloncza* 
volt az elöljáróságoknak Érdekes, hogy egy nadrág-
ban tette meg az egész utat, hat pár czipőt hasz-
nált el s csak igen keveset fogyott meg. 

— Tes tvé rek házassága. Borzasztó családi 
dráma történt egy felvidéki szegény házaspár két 
egymástól külön ¿'ó gyermekével. Nem ismervén 
egymást, szerelem fejlődött ki közöttük, mely házas-
sággal végződött. A házasságból gyermek is szüle-
tett és ekkor a ferj megtudta hogy saját édes 
testvérét vette el feleségül. A családi tragédia tör-
ténete a kővetkező: Wéber Dávid abauj-szántói 
korcsmárosnak s nejének két gyermeke született: 
József és Teréz. Jó&sefet apja, durvaságai miatt 
már kiskorában elűzte az apai háztól, ki azután 
egy társasággal Amerikába vándorolt ki Wéber 
Dávid fia eltávozása miatt búskomorságba esett s 
nemsokára meghalt, özvegyj férjhez ment egy Grün 
Ferencz nevű c?«pészhnz. T<réz édes anyja is csak 
hamar elhalt s a mostoha apa útötte-verte T rézt 
aki e miatt elhagyván mostoháját, cselédkönyvet 
kapott s Amerikába utazott ki New Yorkban meg-
ismerkedett Józseffel s hozzá nőül ment. A házas-
pár boldogan élt s egy gyemekük is született. Ci 
évben elhatározták, hogy az ezredik évi ünnepségre 
hazajönnek s meglátogatják rokonaikat. Ott tudta 
meg Wéber József, hogy saját nővérét vette nőül. 
Kétségbeesésében főbe lőtte magát. 

— K e d é l y e s t o l v a j o k . Sok komikumot, 
rejtő tolvajlási esetnek jöttek nyomára Gyulán. 
Hoffmann Sámuel gyulai gabonakereskedő magtá-
rában követtók el a lopást már hetek óta s csak 
az a csodalatos, hogy a káros m együgyű furfang-
gal kieszelt lopási müveletet előbb nem vette észre. 
Karacsony Mojsza és Nagy Gy. Mihály paraszt-
emberek éjsiakáokint kinyitották a iloffmann mag-
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tárát, belülről egy szelelőlyukon keresztül feltolván 
a reteszeket és nagy kényelemmel lehordtak egy pár 
zsák búzát a Hoffmann háza elé. Az ajtót újból 
bereteszelték a búzát reggel ujhól eladták Hoffman-
nak. A gabonakereskedő igy több ízben megvette a 
saját búzáját, mint Karacsony a kapitánynak 
mondta .becsapta őket, mert olcsóbban vette meg 
a piaczi árnál." A kedélyes tolvajok e hó 5-én 
újból megcsinálták a rendes müveletet, történetesen 
azonban épen olyan búzát találtak elvinni, a melyet 
Hoffmann a piaezon az előző napon vásárolt s ritka 
jóaágánál fogva megismert, midőn másodszor akar-
ták vele megvétetni a jó madarak. Hoffmann 
feljelentette őket a rendőrségnél s itt vallották meg 
az ámuló gabonakereskedő előtt, hogy ez már {nem 
az első eset s már huzamosabb idő óta adogatják 
el neki a saját búzáját. Különben közülök Nagy 
Mihály szép múlttal rendelkező ember, amennyiben 
5 és fél évet töltött lllaván. Letartóztatva átadták 
őket a bíróságnak. 

— Rqj té lyes gyi lkosság. Iszonyú állapot-
ban találták meg a napokban a nagy-dobronyi erdőben 
egy az iparos osztályhoz tartozó 35—40 év körüli 
férfit. Fején két lőseb és egy valószinüleg baltával 
okozott vágott-seb tátongott. A szerencsétlen a dob-
ronyi vásárról indult Beregszászba s útközben az 
erdő sűrűjében végeztek vele az ismeretlen t ttesek. 
Hogy nem öngyilkosság esete forog fenn, mutatja 
az, hogy köröskörül erősen le van taposva a fű s 
jol látszanak a dulakodás nyomai. A gyilkosok új-
donatúj revolvert nyomtak áldozatuk kezébe, hogy 
elhárítsák a gyilkosság gyanúját. Legborzasztóbb a 
dologban, hogy a szerencsétlent csak hét nap 
multán találták meg 8 még mindig élt. Természetes 
azonban, hogy nem volt eszméletnél. Alsó teste 
már egészen feloszlásnak indult s férgekkel volt 
ellepve. Az egész környék borzadba beszél a ször-
nyű esetről. A rejtélyes gyilkosság ügyeben a bátyúi 
csendőrség nagy erélylyel vezeti a vizsgálatot. 

— L y u k a s ezüst forintosok. A pénzügy-
miniszter rendeletet bocsátott ki, mely szerint a 
lyukas vagy készakarattal megrongált ezüst forinto-
sokat jövőre állampénztárak és hivatalok nem fogják 
elfogadni. Az ilyen átlyukasztott ezüstforintosokat a 
pénzügyminiszter rendelete szerint ezután csakis a 
körmöczbányai rn. k r. pénzverő hivatal 60 krjával 
fogja nyers suly szerint beváltani. 

— K é z r e k e r ü l t r ab lóbanda . A hajdú-
szoboszlói csendőrségnek veszedelmes rabl^hnndát 
sikerült kézrekeritenie. A bandának eddig nyolez 
tagját csipték el a derek csendőrök. A közveszélyes 
szövetkezet egyik tagját, Goldberger Mórt, már 
korábban letartóztatta a debreczeni rendőrség, de ő 
a gyakori betörésekben való résztvevését konokul 
tagadván, bizonyítékok hiján szabadon bocsátották. 
Most azonban bebizonyosodott, hogy Goldberger is 
a betörőbandához tartozik s azért újra letartóztat-
ták. A betörőbanda tagja még Koncz Tamás épitési 
munkavezető, Koncz Tamásné Tuzsérről, Szekeres 
Mihály debreczeni sertés kupecz, Farkas Mari, Tresz-
kai Anna, mindketten Nyíregyházáról; továbbá 
Ottmayer Antal nyirbogdányi jómódú gazda, a 
felesége Kulcsár Zsuzsanna es fiuk, Ottmayer Ber-
talan. A különböző helyekről összeválogatott banda 
tagjai egymás mellének szegzett töltött pisztoly 
lyal fogadtak összetartást. A banda a nyár fo-
lyamán több rendbeli nagyobbszabásu betöréses 
rablást követett el. így április 9-én feltörték 
Leukon I. nyíregyházai nagykereskedő boltját s 
onnan 700 forint értékű kelméket vittek el Április 
10-én Hddházon Feldmann Lőrincz és Weinstein 
Gyula kereskedőket rabolták ki. Május 5-én betör-
tek Hajdú Szoboszlón Körner Béla boltjába és ott 
1304 forint értékű holmit vittek el. A mult télen 
is működött már a banda, akkor Fűikéi es Lengyel 
debreczeui ékszerészek holtjait, úgyszintén Tatai 
József debreczeni szatócs üzletét rabolták ki. A 
csendörök sok készpénzt továbbá többféle arany -
és ezüstnemüt találtak a betörőknél, akik beismer-
ték, hogy igen sok tárgyat elégettek és megsemmi-
sítettek, nehogy azokkal elárulják magukat. 

— A t é r j boszuja . Vályán Juon demsuti 
parasztgazda pénteken este kiment s mezőre, hogy 
künn töltse az éjszakát s másnap virradóra hozzá-
láthasson a kaszáláshoz. Alighogy kiért a mezőre, 
észreveszi, hogy a kaszaverő kalapácsa otthon 
maradt. Menten visszafordult s már a háza körűi 
járt, amikor a kukoriczásban hangokat hallott Ment 
egyenesen a h ng után és feleség. t egy férfival 
találta, akit a sötétben nem ismert föl. Az asszony-
nak sikerűit kereket oldania, de a szerető nem volt 
eléggé fürge s a férj ugy agyba-főbe verte, hogy a 

szerencsétlen ember négy órai szenvedés után meg-
halt. A gyilkos csak későn vette észre, hogy a 
csábi tó Leszkony József volt az ő kebelbarátja. 
Válván másnap reggel jelentkezett a hátszegi járás-
bíróságnál. ahol azonnal letartóztatták. 

CSARNOK. 
Az arany boiju. 

(Irta : G o t t i e r L a j o s . ) 
Daczára, hogy Nagyhonthy Géza és Markotay 

Irén sokáig azzal ámították magokat, hogy ők ket-
ten tokosabbak mint más ember fia és közöttük 
nincs egyébb józan barátságnál, egy szép napon 
mégis tudatára jöttek annak, hogy szeretik egymást 
végtelenül. A szalon czynizmus, az a divatos be-
tegség mely annyira alkalmas arra, hogy nemesebb 
gyöngéinket takarjuk véle és századvégi hibáinkat 
fitogtassuk, le volt győzve, meghódolt a szerelem 
fensége előtt. 

Pedig Nagyhonthy vagyona utolsó romjain 
választatta meg magát képviselőnek és állását csu-
pán eszközül tekintette arra, hogy gazdagon nősül-
hessen, Markotay Irénnek meg, atyja miniszteri ta-
nácsosi rangján kivül. egyéb hozománya nincs s ez 
a kettő mégis megszerette egymást. 

A tanácsosék elegáns lakást tartottak a kör-
úton s egy délben, mikor Irén egyedül volt oda-
haza és ott ült a fedett balkonyon, a Nagyhonthy 

| szálas alakja tűnt föl a nyitott ajtóban. 
A leány némán nyújt neki kezet, a férfi meg 

ajkaihoz emeli azt, gyöngéden áhítattal, aztán leül 
mellé s a szerelmesek éleslátásával rögtőn kitalálja, 
hogy történt valami, amint reá néz, az Irén ko-
moly, szép arczára. 

£s az meg is szólal, anélkül, hogy bevárná a 
kérdést. 

— Tudja mi az újság P (Olyan tompa, idegen 
a hangja, hogy maga is csodálkozik r a j t a j Somay 
Barna tegnap este itt volt és megkérte a kezemet. 

Az a Somay Barna egy fővárosi gyáros — 
gentrynek nevelt fia, aki már Ypszilonnal írja a 
nevét és az a név ott szerepel Budapeat legtöbb 
adótfizető polgárainak lajstromán. 

Az ifjú, pár másodpereiig hallgat, azután meg-
szólal 

— És maga mit felelt neki. 
— Gondolkodási időt kértem, mig megjön a 

gyakorlatról. Behívták most, négy hétre. Azután 
itt lesz a válaszért. Nagyon . . . nagyon szeret 
engem, teszi utána bágyadtan, mig végig simítja 
kezét, lüktető halántékán. 

A férfi érdekes, fekete arczán föllobog a szen-
vedély, mialatt hozzá hajlik a leányhoz és lázas, 
emésztő vágygyal néz reá. 

— Nem szereti jobban, mint én. Soha nem 
is fogja magát, senki ugy szeretni, amiDt én szere-
tem I és . . . még sem adhatok más tanácsot, mint 
hogy . . . menjen hozzá. 

— Tudom, hogy ez a leghelyesebb, amit te-
hetek, mert szegények vngyunk 

Halkan beszél, lesütött szemekkel, mig tűnődve 
babrálgat ruhája csipkéjén. 

De mielőtt előtörnének szemeiből a visszafoj-
tott könnyek, a férfi már karjai közt tartja s félig 
nyilt, forró ajkait rátapasztja az ő ajkára. Aztán 
elereszti és gyorsan távozik, ott hagyva szerelme-
sét az első csók édes-bus emlékével, hogy vissza 
ne térjen hozzá sohasem 

Mire hazatért, lakásán egy arany szegélyű, il-
latos levélkét talált: 

— Kedves Nagyhonthy! 
Olyjn régen láttam már magát, pedig fontos 

beszédem volna véle. Jöjjön el ma délután 6 és 7 
óra közt. Okvetlen várja őszinte barátnője: 

S z á s i a y n é . 
Nagyhonthy elmosolyodott, amint elolvasta a 

j levélkét. Ez a Szászayné egy bájos kicsi asszonyka, 
1 aki css'pa jóindulatból és mulatni vágyásból van 
összetéve. S minthogy neki magának még soha-
sem volt komoly baja az életben, szenvedélyesen 
foglalkozik a mások ba<aival. Van egy jó férje, aki 
elökellő állásával és tekintélyes vagyonával minden 
kényelmet meg szerez neki. Szereti ia az urát • 
rajongással csügg kis leányukon, Daczára nagyvi-
lági életmódjának, több ilyen nyárspolgári erény-
nyel van fölruházva. De azért, hibái kétaégkivül 
szeretetreméltóbbak. 

Nagyhonthy aznap délután csakugyan beállí-
tott hozzá s a menyecske nagy örömmel fogadta. 

— Csakhogy látni már egyszer magát ia 1 Öl-
jön le ide mellém s gyújtson rá egy czigaretters, 
ott van az asztalon. Komoly beszédem van ma-
gával. 

— Rendelkezésére állok. 
— De azért ne csináljon ilyen túlvilági képs-

két, mert az sehogyiem áll jól magának. H á t . . . 



4. aldaL 
Hát adjon nekem is egy czigarettát. Köszönöm, 

ma reggel itt volt nálam Markotayné 
Nagyhonthy, aki szentül men volt győződve, 

hogy as a .komoly beszéd* legalább is élőké-
pek rendesése körül fog forogni, meglepetve néz az 
asszonyra, az pedig fontoskodva folytatja: 

— Markotayné elmondott nekem mindent. 
Irént férjhez adják Somayhoz. Ne nehezítse meg 
a boldogulásukat, verje ki a fejéből és ne gondoljon 
rá többet. Tervem van magával. 

— Csak nem akar tán megházasitani P 
— De éppen azt akarom. £s reméltem, hogy 

sikerülni is fog a dolog. Markotayék sem tehetnek 
okosabbat, mint, hogy Irént gazdagon adják férjhez, 
ha nem akarnak tönkre menni, magának is gazda-
gon kell megnősülnie. 

A férfi leveri a czigarette hamut, anélkül, 
hogy felelne valamit. 

Szászaynét bosszantja ez a némaság s kissé 
ingerülten folytatja : 

— Nem hogy hálát adna az Istennek, hogy 
van egy ilyen jó barátnéja, mint én vag>ok, aki 
szivén viseli a sorsát! Ugyan mondja csak, mit is 
csinálna most, ha ón nem avatkoznék a dolgaiba P 
A mandátuma itt ott lejár. Mi terv* van a jövőre 
nézve P 

A férfi eldobja czigarette véget, aztán kétség-
beejtő nyugalommal kezd beszelni. 

— Haza megyek parasztnak, megélek abból 
amit a föld terem. Van vagy ötven holdam, azt 
megmunkálom magam és megelégszem kenyérrel, 
meg sült krumplival és iszom rá forrás vizet. Nyá-
ron eljárok egy vászon ruhában, télen meg daróczba 
bújok, bogy meg ne vegyen az Isten hidege. 

— Az mind igen szép és meginditó, amit 
maga most beszélt, szól az asszonyka, a legkedve-
sebb impertinencziával utánozva a férfi flegmatikus 
modorát. £n is olvastam ilyesmit a regényekben. 
Csakhogy az életben máskép van a dolog. A sült 
krumpli igen jó eledel, egy esztendőben egyszer, 
ha nem szükségből eszi az ember. A hideg viz is 
megjárja, (különösen, ha Mum van belé hűtve) de 
magát nem olyan bölcsőben ringatták, hogy beérje 
krumplival, meg forrás vizzel halála napjáig. A 

U f i N T W L A P 
mi pedig a vászont ós a daróczot ¡IMI Mi c«ak 
azon esetben ajúnlnnám, hu valami operettében 
akarna föllépni, mint inoounito herczeg. Más szó-
val, legyen okos, kedves barátom, es hallgasson 
rám. Holnapután kimegyünk Almásr? nyaralni. 
Magát is szivesen látjuk. Hal' Istennek van ebg 
helyünk a kastélyban. Vendégeink között lesz egy 
szép leány s Sachsen Bella. Most egy éve halt meg 
az apja Alsó Ausztriaban s a leány örökölt utána 
vagy két milliót. Senkije nincs ezen a világon. A 
férjemnek távoli rokona. Ezt a leányt én mag-
nak szántam Biztosra veszem, hogy meghódítja, 
csak akarnia kell. Magától függ, hogy válasszon 
ötven hold föld és tizenötezer hold között. Ha 
lesz olyan kegyes, ez utóbbit választani, ugy akár 
holnapután mindjárt együtt utazhatunk. 

Nagyon köszönöm hozzám való jóságát, de 
engedje meg, hogy gondolkozzam kissé a dolog fö-
lött. Csak ma délben váltam el Iréntől és . . . el-
végre is, nincs az ember fából. 

Olyan őszinte fájdalom nyilvánul hangjában, 
ho?y Szászaynét is megindítja véle. 

- Szegény barátom. Higyje el, szivemből 
sajnálom magokat. De minthogy, abból ugy sem 
lehet semmi, hogy egymáséi legyenek, bele kell 
nyugodni a változhatlnnba. Most pedig nem tar 
tóztatom tovább. Gondolkozzék a fölött amit mond-
tam es tegyen ugy, amint legjobbnak látja. Rám 
mindég szamithat. | 

Deuiqu, a nóta vege az lett, hogy Nagyhonthy 
harmadnapra csakugyan elutazott Szaszayékkal A1 
másra. Uryís olyan üres volt most előtte a fővá-
ros, hogy örült, mikor hátat fordíthatott neki. 

Bezzeg, Almáson vígabban folyt az élet! A 
kastély egy hét alatt megtelt vendégekkel s a kis 
Szászayné ugyancsak elemében volt, háziasszonyi 
teendőinek közepette. A férje meg jó kedvvel támo-
gatta ebben. Jól esett neki is a szórakozás az erős 
munka után, mit a fővárosban egész éven át folyta 
tott. Kétségkívül legérdekesebb vendégök Sachsen 
Bella, az a sngár növésű, szőke leány, akinek büszke 
szépségéhez a milliók méltó keretet képe-nek. Mo-
dorán meglátszik, hogy ünnepeltet shez van brokva 
és tudatával bir előnyeinek. Már nem egészen fiata1 

s csak annál veszedelmesebb. Tökéletesen beszél 
magyarul is, mert Budapesten nevelkedett. 

(Folytatása következik.) 

M. 

Nyilttér.*) 
Henger rovatholás. 

Felhívjuk az érdekelt felek figyelmét 
azon körülményre, hogy gyári műhelyünk-
ben még egy h e n g e r r o v á t k o l ó g é -
p e t (Reffen Maschine) állítottunk fel, éa el-
válaljuk a hengerek rovatkolását a legjutá-
nyosabb árak mellett a legrövidebb idő alatt 
elkészítve. 

Back Bernát Fiai 
1~3. szegedi gőzmalma és vízvezetéke. 

* (£ rovatban köxlöttekért nem vállal felelősséget & Sserk.) 

Pályázati hirdetmény. 
A szentesi ev. reform, egyháztanács 

153 - 1896. sz. határozata alapján 400 írt 
évi fizetés és 80 frt lakbérilletmény, esetleg 
természetbeni lakás élvezete mellett pályázat 

¡hirdettetik egy ideiglenes segédta-
n í t ó i állásra. 

Pályázhatnak kizárólag ev. ref. vallású 
tanítók és tanítójelöltek. 

A pályázat f. évi augusztus 23-ig az 
ev. reform, elnök lelkészi hivatalhoz nyúj-
tandó be. 

Szentes, 1896. augusztus 19. 

1V2 A szentesi ev, ref. lelkész-elnöksége. 

Haszonbérbe kiadó föld. 
Á r g y e l á n M i h á l y n a k öt fertály 

tanya földje minden hozzátartozóval, vagy 
a nélkül haszonbérbe kiadó; érteke ¿ni lehet 
Mucsihát 39 szám alatt. 2V3 

ELSŐ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTARSASAG 
»Szentesen, Kurczaparti-utcza 31. sz. 

Jutányos árak! 

ELVÁLLALJUK: 
Diszes számlák, jegyzékek, 
tudósító levelek; díszes meg-
hívok, tánczrendek, divatos 
eljegyzési és esketési kár-
tyák; étlapok, községi és 
városi hivuialoi n>omiatva-
nyok; árjegyzékek, czim-, 
asztali s névjegyek, továböá 
mindennemű és szinü tal 
ragaszok és dis es ki itelü 

gyászlapok elkészítését. 

Szép kiviteli 

Jttarminez év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő botükkel és gyorssajtóval ellátott 

újonnan berendezett 

melyben minden e szakmába vágó munkák 
a logjutányosabb áron, csinos kivitelben, 
gyorsan és pontosan készittetnek el, — 

ajánljuk a n. é. közönség pártfogásába. 

Szentesen, 1896. julius havában. 

Tisztelettel 

Szenten! első könyvnyomda 
r é s z v é n y t á r s a s á g . 

Gyors elkészítés! 

ELVÁLLALJUK: 
Mindennemű táblás kimuta-
tások es takarékpénztári mér-
legek ; időszaki és folyóiratok, 
hírlapok, müvek; diszes ki-
vitelű szalag-aranyozások és 
számlák; ipar és kereskedel-
mi körlevelek csiuosan ki-
állítva; niiudenuemü irodai 
és ügyvédi nyomtatványok; 
levélpapírok és borítékoknak 

czégnyomássali készítését. 

P o n t o s s á g i 

A SZENTESI LAP szerkesztősége és kiadóhivatala, 
hol kéziratok elfogadtatnak s az előfizetési pénzek felvétetnek. 

9ttQtMt 1896. Nyomatott a kiadótulajdonos; .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság• gyoraaaj tóján," 




