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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. 
SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdettek árát 
valamint nyílt-téri közlemé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-
ret szerint olcsón számit. 

Egyet példányok kaphsték. 
nyomdánkban, Stark N. és 
Szigethy Z. köny vkeresk-ben 

számonként 5 krajciárért 
Kéziratok vissza tartatnak. 

Megjelenik hétenként 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. 

Főszerkesztő: 

S IMA FERENCZ. 

Felelős-szerkesztő: 

PINTÉR GYULA. 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink Utján 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Házi kezelés. 
jövő évi költségvetés tárgyalása al-

k * W b ó l két kérdés merült fel, melyek kiváló 
fontosságúak és megérdemlik sőt a város 

^"közjava meg is követeli, hogy velők külön 
foglalkozzunk. 

Sürgetve lett a vendéglő építése ; és 
fel lett vetve, hogy mi lesz a városi tég-
lászatul ? 

Nem akarok most a vendéglő építésé-
nek kérdésével foglalkozni, csak annyiban, 
amennyiben fel lett vetve a közgyűlésen, 
hogy addig a város nem építhet vendéglőt, 
még az épitke^shes szükséges tégla ké-
szen nem áll. S ez a tégla a város téglá-
szata utján állítandó elő. Szóval a város-
nak gondoskodni kell arról, hogy házilag 
téglát égessen; mert különben nem lesz 
vendéglő. 

A Városi téglászat kérdése tehát már 
ezért is akut; de azért is : mert annyi tény, 
hogy tovább tűrni nem lehet azt a gazdál-
kodást, mely a városi téglateleppel ma 
folytatódik. 

A város ugyanis fenntartja a telepet; 
dé YégTát nem éget, s igy minden haszon 
nélkül áll ott a városnak mintegy 20—25 
ezer forint értékű vagyona. 

De hát miért hagyott föl a város a 
téglaégetéssel ? Mert a tábori kemenczében 
való égetés nem fizeti ki magát. Kára volt 
a városnak a téglászaton évenként 3—4 
ezer frt. Ez sok volt a jóból. No de a 
közgyűlés többsége kimondta, hogy a vá-
ros téglászatát beszüntetni nem lehet; te-
hát építeni kell körkemenczét, hogy ez az 
üzlet továbbra is fenntartható legyen. Kör-
kemenrze azonban eddig nem épült és két 
év óta stagnál ez az ügy. 

Nézzünk hát egyszer már komolyan 
szemébe ennek a városi téglászatnak. Van-e 
erre csakugyan szükség ? Mert ha van 
akkor tartsuk fenn ; de ha nincs hát, töröl-
jük egyszer mindenkorra a számításból mint 
olyat, a mely már tul élte magát. 

Nekem az a véleményem, hogy a vá-
rosnak mint erkölcsi testületnek semmiféle 
üzletet nem lehet fentartani a városi köz-
pénztár kára nélkül, s igy feltétlen szakítani 
kell a városi téglászattal, mint olyannal, 
melyből a városnak csak kára lehet és 
kára van. 

Ások, kik ennek a wirtschaíítnak baratai 
azt mondják, szükség van a városi téglá-
szatra; mert ha a városnak nem lesz tég-
lagyára, akkor az egyesek felemelik a tégla 
árát és a közönség drágán fogja az épít-
kezési anyagot megkapni. Szóval azért 
van szükség a városi tégla üzletre, hogy 
az a privát konkurrencziát ellensúlyozza és 

lehetetlenné tegye, hogy a magán téglaüzlet 
tulajdonosok túlságosan kizsákmányolják a 
a közönséget. 

Ez a fölfogás azonban agyakorlati életben 
semmi értékkel nem bir; mert először azon 
idő óta, hogy a város nem éget téglát, nem 
ment fölebb a tégla ára } ez azt bizonyítja, 
hogy a városi téglászat nincs a tégla és 
cserép árra semmi döntő befolyással. Másod-
szor a város, mint erkölcsi testület semmi-
féle üzletkezelésben nem versenyezhet a 
magánosokkal, mert a város nehézkes, 
szinte buta kezelési rendszere lehetetlenné 
tesz minden versenyt, az egyes vállalkozók 
modern Üzletszerű élelmességével szemben. 

Az üzleti élet versenyképessége ma a 
hitelen nyugszik. A városnál Poncziustól 
Pilátáshoz kell menni, hogy valaki hitelt 
kapjon. Az egyes azt mondja a vevőnek, 
hogy hitelezek és punktum. Nincs szükség 
alkura szerződésre és hosszú tanácskozásra ; 
mert ő maga dönt korlátlanul és ellenőrzés 
nélkül a felett, hogy kinek mint akar és 
fog adni. A városnál az üzletkezelést 
megye, miniszter, király s csoda még, hogy 
az orosz czár ellen nem őrzi. 

Üzleti életképesség szempontjából te-
hát szinte nevetséges ez a városi téglászat 
és modern okos ember egy perczig 
se tépelődik azon, hogy hasznos-e ez vagy 
nem, fönn kell-e tartani vagy nem ? 

Egy nagy testület a privát szorgalom kö-
rébe vágó üzletet nem tart fönn, csak ott, 
ahol a privát erők teljesen érvényesülés 
nélkül maradnak. Szentesen vannak tégla 
üzletek itt nincs szükség arra, hogy magá-
nosok hiányábann a város álljon elő. 

A tégla üzletnél szásszor fontosabb és 
hasznosabb volt a városra az italmérési adó 
kezelése. Erről is lemondott a város. Hát 
miért keljen föntartani városi téglászatot. 
Tessék megnézni a számadásokat, a város-
nak ez az üzlet évenként az utóbbi 10 év 
alatt minimum 4—4 ezer frt kárt okozott. 
Ennyi kárt fog okozni akkor is, ha körke-
mencze lesz. 

S azt vagyok bátor kérdezni, hogy 
azért; mert a városban évenként 4—5 em-
ber építkezik, szabad, józan, okos és jogos 
dolog, hogy az egész közönség meg legyen 
adóztatva? — Hisien az az évi 4 ezer frt 
ráfizetés 3 */s kr. adótöbbletet csinál. S 
hány i mber van, ki nem építkezik ? S mi 
jogon lehet ezeket bevonni abba, hogy ők 
adót fizessenek azért, hogy állitólagosan a 
tégla olcsóbb legyen s ezt azt állítólagos 
olcsóságot élvezze az, aki épit és fizesse 
minden adófizető. Ilyen gazdálkodáást a 
régi ósdi világban el lehetett tűrni; de ma 
ezt nem tűrheti el a józanon szamitó és ér-
telmes közönség. 

Tehát le kell számolni a városi téglá-
szattal. Ne ámítsuk magunkat semmi ok-
talansággal. A városnak ez az intézménye 
az utóbbi 20 év alatt közel százezer frt kárt 
okozott. Aki fenn akarja tartani, válaljon 
felelőséget ezen üzlet hasznosságáért s ak-
kor komoly ember számba vesszük, szóba 
állunk vele; különben a város jól meg fon-
tolt érdeke átgázol rajta. 
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Városi közgyűlésből 
Szentes, 1896. aug. 31. 

A jövő évi költségvetést tárgyalta le a városi 
képviselőtestület. Volt is vita és hosszú gyűlés. 
Délután két óra telé oszlottak szét.a város atyái, 
kik jól megczibálták a költségvetés minden tételét. 

A gyűlés megnyitása után Bálint József inter-
pellálta a polgármestert, hogy mi történik az előfo-
gat kiadásával ? ö azt kívánná, hogy az ariejtésre 
bocsáttassék s hogy kevesebb tegyen az elófogatoa 
kocsi; mert szerinte ma kevesebbre van szükség, 
mint volt akkor, mikor még nem volt vasút. 

A polgármester azt a tel világosítást adja, hogy 
a városnak feltétlen szüksége vau annyi elólbgatos 
kocsira, mint amennyit ma bérletben tart; mert 
még igy is sokszor idegen fogatokkal kell a váróé-
nak kisegíteni magát; au.i azt illeti, hogy a válla-
lat árlejtés utján adassék bérbe erre, azt válaazolja, 
hogy a városi közgyűlés maga allapitetta meg 600 
frtban a fogatonkent eső bérösszeget; mert tapasz-
talat szerint csakis ugy lehetett tisztességes fogato-
kat tartani. Statutum szerint a varos szegődmé-
nyeseit a polgármester van hivatva felfogadni; igy 
azt Ő annak idején tenni fogja. 

Bálint József az ellen nem tesz eszrevételt, 
hogy a polgármester fogadja föl az elöfogatost, de 
a feltételeket a közgyűlés által kívánja megáíiapit-
tatni. 

Polgármester megígéri, hogy a feltételeket leg-
közelebb a közgyűlés elé viszi. 

Ezután a napirend következett 
A pénztár vizsgalat a pénztárakat rendben ta-

lálta. Tudomásul vétetett. Következett Jóazai Sán-
dor nyilvántartó halála esetének bejelentése és es 
állásnak helyettesítés utján való betöltése. 

Jószai Sándor elhunyta fölötti részvétét a kép-
viselő testület jegyzőkönyvbe iktatá s erről az el-
hunytnak szüleit értesíteni határozta. 

Jószai Sándor halálával megüresedett állásra 
Szépe Kálmán szamtisst helyettesittetett. 

Most következett a költségvetés. 
A mezőrendőri törvény alapján a mezőőri ál-

lásoknak betöltése 1896-ra 1586 frt kiadást oko-
zott a varosnak, mtlyre az 1896-ik évi költségvetés 
nem nyújt fedezetet. — Erre pótköltségvetést ter-
jesztett a tanács a közgyűlés elé, melyet ai válto-
zatlanul elfogadott. 

Következett a községi közmunka&iapról szóló 
1896 ós 1897-ik évi költségvetés, melyeket a köz-
gyűlés szintén elfogadott; de Sima Ferencz felszó-
lalása folytán azzal, hogy amenyiben a hatáii>eli 
utakon szükséges átereszek költségéit a tőkőltségve-
tésbe irányozta elő a közgyűlés, est as áttette esen 
útalapról szóló költségvetésbe. 

Most következett az 1ö97 ik évre asóló költ-
ségvetés, melynél mindenek előtt dr. Cicatrícziss 
Lajos indítványara kimondta a közgyűlés, hogy 
minden tételnél, hol szerződés vagy statatmn nem 
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fikszirozza a bevételt vagy kiadást as 1895-ik éri zár-
számadás eredményét veszi alapul az egész tételek 
megállapításánál. 

Ezen elvileges határosat után elsősorban 
nagyvendégló bérleti összegénél támadt nagyobb 
vita. Itt ugyanis a mai bérleti összeg irányositatott 
elő 4676 frt. 

Sima Ferencz szólalt fel először ezen tételnél, 
jelezte, bogy miután a város már elhatározta elvi-
leg as aj vendéglő építését, ha es a határozat 
jövő évben foganatosítás alá iön, akkor a város nem 
kap egész haszonbért, azért jó lesz törölni az összeg 
egy részét. 

Dr. Cicatríczisz y« évi haszonbért, Novobáczky 
tanácsnok félévi haszonbért javasol előirányozni. 
Mig Kristó Nagy István az egészet. Szeder János 
a Novobáczky indítványát pártolja amihez Sima 
hossájárul, s igy a közgyűlés est fogadja el. 

As italmérési adótöbblet nem lett a költségve-
tésbe felvéve, ezt 3000 frtban vette fel és irányozta 
elő a közgyűlés. 

Téglászat czimén semmi nem lett előirányozva 
e felett is nagyobb vita volt. Sima Ferencz Sze-
der János és dr. Cicatriczísz Lajos s?óltak a kér-
déshez. 

A téglaházzal negyven hold földje van a vá-
rosnak s es nem jövedelmez semmit. Sima Ferencz 
véleménye az, hogy a város hagyjon föl a téglá-
szattal és adja el a téglaházat és földet. Polgárme* 
ter megígéri, hogy legközelebb kimerítő javaslatot 
terjeszt a közgyűlés elé. Ezzel az űgy egy időre 
lekerült a napirendről. 

Pintér Gyula javasoljs, hogy a Széchényi kert 
épületei most már adassank át eredeti rendelteté-
sűknek és ezek haszonbére czimén a bevételbe irá-
nyoztassék elő 600 frt. Ezt a közgyűlés elfogadta. 

A kiadásoknál mindenek előtt a napidijasokra 
előirányzott tételeknél szölslt fel dr. Czicatriczisz 
Lajos és Sima Ferencz, kik a főjegyző mellé javas-
lstba hozott napidíjas kivételével a többi napidijasi 
állást töröltetni javasolták. • közgyűlés ezt elfo-
gadta s igy töröltetett a közpénztárnál és birtok-
nyilvántartói hivatalnál volt napdijasi állás. Az elő-
irányzatban egyéb napdijasok alkalmazására 1095 
frt volt felvéve, ezt 600 frtra szállította lc a köz-
gyűlés. 
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Dr. Czicatriczisz a nyomtatványok és irodai folyamodtak a dotácziónak 400 ftra leendő főleme-
szerek tételénél szólalt hl, sokslván az előirányza- lése iránt; a miniszter azonbsn e jogos kívánságot 
tot A közgyűlés az 1895-ik évi zárszámadás ered- nem teljesítette. Igy tolják a szegény községek 
ményét vagyis 5425 frtot irányzott elő a tervezett nyakába az egyedül üdvözítő egyházpolitika busás 
6000 frt helyett. költségeit 

A gőzfürdő átalakítására 1000 frtot vetett föl A tanfelügyelő a fölött való boszuságában, 
és előirányostatott házi kezelés esetére 1380 frt hogy Kistelek nem harapott bele az iskolák államo-
kiadás; de ennek ellenében a bevételnél is előirá- sitásának mézes madzagába, kemény parancsolatot 

eszközölt ki a közoktatási minisztertől, mely szerint nyoztatott a megfelelő összeg. 
Egy ujabb ártézi kut furatására ó 100 frt lett 

a költségvetésbe felvéve. Ez as uj ártézi kut a 
felsőpárti református iskolák mellet less fúrva. Bi-
zony ha valahol van rá szükség, itt nagy szükséget 
fog pótolni ez a kut. 

A költségvetés elég szigorúan lett megállapítva 
mégis 84 kr. lesz a jövő évi kirovás. Ez oly sok, 
hogy a városnak gondoskodni kell uj jövedelmi for-
rások teremtéséről; mert különben az adóteher alatt 
megroskad a nép dereka. Hogy mik legyenek ezek 
az aj jövedelmi források, lapunk közelebbi számá-
ban rátérünk a fontos tárgyakra. 

A SZENTESI LA? TAftCZÁJA. 
A párbaj halottja. 

- Beszély. - (31) 
Irta : Sima Ferencz. 

Bámulatos volt előttem az a nyugalom és biz-
tonság, melylyel feleségem velem útra indult. £n 
féltem, szinte reszkettem, hogy mi vár reánk otthon ? 
Anyám, nővéreim ma fogadnak bennünket. Mert a 
férfiak megbocsátanak egy szép nőnek, ha ez bot-
lásáért, bűnéért könnyével vezekel; de a nők, azok 
csak ritkán ismernek irgalmat és kegyelmet. Ezek-
nek nincs szivük, ha lelküket az ellenszenv, vagy 
pláne a gyűlölet ördöge szállja meg. A nő egy 
férfinak megtud bocsájtani mindent. Egy nőnek 
sokszor semmit és soha. A férfi fölül bir emel-
kedni as apróbb indulatok hatásán, s le birja győzni 
a legmélyebben duló szenvedélyeket is, s bocsána-
tával teljes engesztelékenység sőt nem ritkán régi 
szeretet telujulása jár; de egy nő, ha egyszer egy 
másik nő iránt kezd ellenszenvet érezni, vagy hara-
got táplál, ott békűlés és teljes megbocsátásról 
soha nem lehet szó. 

Nővéreim soha nem látták feleségemet; de 
származása miatt lenézték, még mielőtt elvettem 
•olna, botlásáért megvetették. Remegtem, ha rá-
gondoltam, hogy ezek közé jön ő. 

8 nőm, — jött örömmel, nyugodtan, mint 
olyan, ki érzi egyéniségének fölényét, kiben csonttá 
vált a hit, hogy ahol ő megjelen, ott első és hódo-
lattal van iránta mindenki. 

Már kötél voltunk Nyárádhoz, mikor az agg-
tág bizonyos érzékenylégével fordultam az asszony-

Í Ü L Í ® 0 n í o t U m n®*i, hogy: szinte félek, ha jó 
fogadtatás vár-e reánk. 
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tével tekiptett rajtam végig , a i l mondá, hogy: ha 
tteteeséggd nem fogadnának bennünket tudni fog-
jak kötelességünket. Tehát elém volt állítva a W-

A közigazgatási bizottság ülése. 
A vármegye közigazgatási bizottsága augusz-

tus 28-án tartotta meg aug. havi ülését dr. Csató 
Zsigmond alispán elnöklete alatt. 

A szakelőadók referádáiban érdekesebb dolgok 
alig fordnltak elő. Leghosszabb vitát keltett a vár-
megye 1697 és 1898 évi közúti költségvetése, ame-
lyet Albertényi Antal vármegyei főszámvevő adott 
elő. Különös fontosságot kölcsönöz ezeknek a költ-
ségvetéseknek az a körülmény, hogy a vármegye 
által útépítésekre fölveendő 600 ezer forintos köl-
csönből 300 ezer forint 1897-ben, s 300 ezer forint 
1898-ban lesz fölhasználva. Ezen összegből lesz ki-
építve a vármegyei telefon is, amelynek költségeit 
8000 frtban irányozták elő. 

A Szentes város lakosai által természetben 
leszolgálandó vármegyei közmunka a szentes-vásár 
helyi, a szentes-aradi és a szentes szarvasi országút 
jókarba helyezésére fog fölhasználtatni. 

Kistelek és Szegvár községekben az anyakönyv-
vezetésnél alkalmazandó községi írnok fizetésére a 
belügyminiszter a saját tárczája terhére évenként 
300 ftot hajlandó elvállalni. A nevezett községek 

Kistelek köteles uj iskolákat épiteni, és pedig még 
az idén szeptember hónapban. Minthogy azonban 
az iskolaépítés nem hólyag, amit egy perez alatt 
föl lehet fújni, a kistelekiek valószínűleg azt felelik 
a dörgedelmes leiratra, hogy: «Majd ha fagy." 

Sövényháza község elöljárósága ellen az isme-
retes kasszabetörési ügy miatt fegyelmi eljárást 
rendelt el a belügyminiszter. 

A vármegye némely községeiben fölállittatni 
kért uj távírda hivatalokra nézve a kereskedelmi 
miniszter nem nagy előzékenységet tanúsított. Má-
gocsra nem ád távirdát, a sövényházira nézve majd 
később nyilatkozik, a szegvárit pedig csak ugy 
állítja föl, ba a község egyszermindenkora 52 frt 

: építési költséget fizet és 200 frt évi jövedelmet biz-
tosit ; amit azonban Szegvár aligha lesz hajlandó 
teljesíteni. Ezeknek a távirdáknak létesítése pedig 
a megyére nézve azért fonos, mert csak ugy vihető 
keresztül, hogy a vármegyei telefon minden köz-
ségbe bevezettessék, ha mindenütt lesz távirda-
hivatal. 

Az ülésen több fölemlitést érdemlő ügy nem 
fordult elő. 

adat, hogy ha ő sértve érzi magát, azonnal pakol-
i junk és menjünk. 

— Fő — mondám, hogy nővéreim iránt légy 
kiváló figyelemmel és udvariassággal. 

— Légy nyugodt felelt ő, tudod, hogy van 
érzékem az emberekkel bánni; de megalázást nem 
tűrök. Remélem, ezt te sem kívánod tőlem. 

Hallgattam. 
— Különben, mondá ő, apám gondoskodni 

fog arról, hogy védve legyek minden kellemetlen-
ségtől. 

Nekem ugy tűnt föl, hogy a túlságos önérzet 
mely feleségem magatartásában érvényesült, nem 
csekély erőt helyezett azon anyagi függetlenségbe, 
melyet Biedermanné által lett örökbe fogadás áltsl 
ért el. 

Iskolai értesítés. 
A szentesi rom. kstb. egyház tanács, mint is-

kolaszék részéről értesítem a szülőket és gyámokat, 
hogy az elemi iskolákban az 1896/7. iskolai évre 
a beint ások f évi szeptember 3. 4. és 5 ik napjain 
délelőtt 8—11 és délután 2 -4 óráig eszközöltetnek. 

Szeptember 6-án reggel 8 órakor less az ün-
nepélyes .veni sancte* — és szeptember 7-én fog 
a rendes tanitás megkezdetni. 

Figyelmeztetnek egyúttal, hogy a beíráskor a 
tanítói nyugdijalap részére minden növendék után 
15 kr. az illető tanitó kezéhez fizetendő lesz. 

Szentes, 1896. auguszt. 30. 
Korbuly (Béla, 
isk. széki jegyző. 

mondám, igen nemes, nagy ssivü em-
ber. S nyugodtak lehetünk, hogy ő nem hagy el 
bennünket; de azért ne feledd, hogy ipad nemes-
sége nem védelmezhet meg senki ellenszenvétől. 

Feleségem nem szólt semmit, csak mosoly-
gott óntartása érezteté velem, hogy ő nem tart 
semmitől s feltétlenül bízik fellépése sikerében. 

Megérkeztünk. 
A vasútnál apám és egyik nővérem várt reánk. 
As öreg maga segítette le menyét és sokszor 

megcsókolta. Hugóm hidegen közeledett a szép 
asszonyhoz. 

— Itt van a mi megtért bűnösünk, mutatá 
be húgomnak szeretetteljes gyöngédséggel apám, s 
újból megcsókolta menyét, húgom is szt tette s öt 
rögtön karra vette és együtt élénk csevegés közt 
hagyták el a pályaudvart. 

— Te olyan jó vagy, mondám apámnak és 
kezét ajkamhoz emeltem. 

— Édes gyermekem, hidd meg, mondá ő, 
ugy megszerettem ezt a bolond szépasszonyt, hogy 
ki se mond! latom. — Meglásd as egész asszony nép 
bolondulni fog utána. Meglásd. Okos nő ez és 
oly szép, bo gy az ember ¿em is gondol másra, ha 

őt látja, minthogy neki szolgálatára legyen. 
Soha életemben, nem láttam más rőt, m'nt 

ezt, kiben minden mozdulat valóságos bűbáj. Rend-
kívüli nő. 

— Kíváncsi vagyok anyámra ? 
— Szeretni, bámulni, csodálni fogja ő is, mint 

én. Meglásd. 
- Pedig én ugy féltem ide hozni. 
- S miért? 
- Miért? - Miért? - Édes Istenem, hisz jól 

tudod, bogy mi férfiak feledünk, megbocsátunk és 
újra szeretünk; de a nők, oh ezek nem felednek, 
nem bocsájtanak meg. 

— Hiszen ez a szegény nö ezeket nem bán-
totta meg. Nincs miért vezekelni előttük S aztán 
tudod, hogy anyád nemes, áldott jó lélek, értem és 
érted megbocsájtana a halálos ellenségének is. 

Kocsira ültünk aztán. A két nő elöl, mi utá-
nuk mentünk. Boldog voltam, mikor láttam, hogy 
nővérem a legbensőségteljesebb magatartással volt 
feleségem iránt. 

Hasaértünk. Anyám a kastély lépcsőjén várt 
bennünket, menyét megölelte, megcsókolta és karra 
véve vitte őt fel a lakásba. 

Idősebb leányom is eljött és mentegette magát, 
hogy a dolog tartotta vissza. Megcsókolta feleeége-
met és ezer meg ezer kérdéssel ostromolták. 

~ No látod Tivadar, mondá apám, ugy-e 
hogy haza hoztad a feleséged. 

Hálásan néztem as öreg úrra. 
- Tanulj tőlünk elég jó lenni feleséged iránt 

tette hozzá az öreg, s akkor nem hagy el et at 
asszony. 

Apám ezen nyilstkozata elkomoritott; mert 
ugy láttam, hogy ő nekem tuiajdonitotta at okot, 
bogy feleségem megfoghatatlan könnyelműségekre 
adta fejét; de nem szóltam; mert hiszen mind abban 
amit a feleségemért tett ő és tettek anyám és 
testvéreim, irántam való szeretetók bizonyságát 
éreztem. 

(Folyt követk.) 



I. oldal 

Helyi és vegyes hirek. 
— L e m o n d ó l e lkész -e lnök . Filó János, 

s szentesi ev. ref. egyház érdemes veterán lelkésze, 
ki hosssu időn át mint lelkész elnök egyik feje volt 
az egybástanácanak. — mint sajnálattal értesülünk 
— előre baladott korára való tekintetből a* elnök-
ségről lemondott. E szerint a lelkész-elnöki tisztet 
jövőre — a törvény értelmében - Gerőcz Lajos 
lelkész fogja betölteni. 

— N y u g a l m a z o t t t a n í t ó . Magán uton, de 
teljeaen biztos forrásból vett értesülésünk szerint 
Tordai József ev. ref. tanitót, megrongált egészségi 
állapota miatt a közoktatási miniszter évi 400 frttal 
nyugdíjazta. A kiérdemült veterán tanítóval szemben 
bizonyára as egyház ia kifejezésre juttatja elisme-
rését. 

— S e g é d t a n í t ó i vá lasz tás . A szentesi ev. 
ref. e*y háztanács aug. 20-án tartott ülésében a 
Paksi János-féle kiséri iskolába Varga Béla oklevelea 
tanitót segédtanítónak megválasztotta. 

— H e l y e t t e s í t é s a vá rosná l . A városi 
képviselő testület aug. 3¿-én tartott ülésében a 
boldogult ifj. Jószai Sándor elhalálozásával meg-
üresedett birtoknyilvántartói Állásra Szépe Kálmán 
ssámtisztet helyettesitette. 

— UJ a n y a k ö n y v v e z e t ő k , A belügymi-
niszter Hegedűs István nyugalomba vonult tápéi 
jegyső helyére tápéi anyakönyvvezetőnek Végh László 
községi jegyzőt Teés községbe pedig anyakönyv-
vezető helyetteanek dr. Mátéffy Pál orvost kinevezte. 

— Színház. Vasárnap a .Búbos pacsirta* 
került szinre. A darab elég pikáns részleteket tar-
talmaz, de egészben véve nem mondható szerencsés 
alkotásnak. A szereplők közül Hahnel Aranka, 
Tanai és Csige Lajos emelkedtek ki. Hahnel Aranka 
(LiniJ szép is volt, kedves is volt, ügyes is volt; 
Tanay (Hermán) pedig összes szerepei között ebben 
produkálta a legsikerültebb alakitáat. Tapsban és 
kihívásban volt is részük mindkettőjüknek bőségesen 
Csige Lajos (Schmalenbach Ale) többször idézett 
elő élénk derültséget. Hétfőn szünet volt. Kedden 
.Honthy házá'-t adták. £rről azonban majd la-
punk jövő számában szólunk. 

— J u t a l o m j á t é k . Csütörtökön H a h n e l 
Aranka, a színtársulat egyik legrokonszenvesebb 
mflvéstnÓje jutalmául a .Váljunk el" kerül szinre. 
Maga a szellemes darab a franczia színműirodalom 
kiválóbbjai közé tartozik, a jutalmazandó pedig 
annyira kendvencze a közönaégnek, hogy okunk van 
telt házat reményleni. Ugy legyen. 

— Rossz u t a k . Egy helybeli polgártársunk 
tett panaszt nálunk, hogy a felsőpárti K o r s ó s -
utcsában vasárnap haza jövet kicsiny buza termé-
sével beledőlt as atczán lévő nagy mocsárba és neki 
es tetemes kárt okozott, — mivel azért a kis gabo-
náért dolgosott egész nyáron. — Hát bizony ami 
utaink különösen a m e l l é k-utczákban életveszé-
lyesek; a lámpák is nagyon gyéren pislognak a 
a köz-utczákon, hát nem csoda, ha a szegény em-
bernek baja esik, — de háj h o 1 v a n a mi rend-
őrségünk, hogy mindezekre nem gondol ? 

— ö r f l l t asszony. Már több izben tapasz-
talták lakótársai és szomszédai, hogy Németh Sán-
dorné, L t. 70J. sz. alatti lakos, őrülési rohamok-
ban szenved. Sokszor erőt vett már rajta ez a ne-
héz betegség, amidőn alig tudták megfékezni, — 
erőnek erejével törni, zúzni akart s nem tudta meg-
érteni, hogy miért nem teheti ő azt« ami neki tet-
szik. A mult héten aztán teljea erővel kitört rajta 
as őrület. Kifutott a kispiacztéri kúthoz, ott előbb 
elvetette magát, azután pedig hirtelen leiugorva 
szembe szállott mindenkivel, mig nagynehezen aztán 
ártalmatlanná tudták tenni. A kapitányság megtette 
a kellő lépést, hogy at őrült asszony felvétessék az 
elme gyógyintézetbe. 

— É r d e k e s m u t a t v á n y a Tiszán. Ma 
délután 6 órakor igen érdekes latványban részesülhet 
közönségünk. M i 1 o s Joachim, vizi búvár egy ruhát 
talált fel .Atlantik- név alatt, amelynek segítségével 
napokig élhet as ember vizben 160 kilogramm 
podgyásssal is a nélkül, hogy ruhája a legcsekélyebb 
mértékben elásnék. — Ezen találmányát fogja be-
mutatni ma, a mely alkalommal több érdekes 
mutatványt is fog produkálni. A műsorból megem-
lítjük a fontosabbakat: egy három hónapos gyermek 
a vis felületén úszik sőt ugyanott eledelt is vesz 
magához; a 90 kgrammos zsák és egy 120 kgrmmos 
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paktáska vizben való hordása; az .Atlantik" ruha 
működése az £lbe hajó elsűlyedése alkalmával; 
borleves-főzés a vizben; egy hajó elsűlyedése, 
melyről egy egész családot fog ¡kimenteni. — Az 
előadást nők épugy megtekinthetik mint a fér-
fiak és gyermekek. Belépő dij tetszés szerinti. 
Kedvezőtlen idő esetén az előadást holnap tartja 
meg. — Mint hivatalos pecséttel ellátott irásssal 
igazolta, Milos Bécsből Bajáig hajó nélkül utazott 
a Dunán altesttel folyvást a vizben, 1895. szept. 
28-tól deczember 4-ig nagy hideg és havazás köze-
pette az általa feltalált vízhatlan ruha segélyével, 
igy találmánya bizonyára az érdekesebbek közé tar-
tozik. Azt hisszük, közönségünk megtesz egy kis 
áldozatot ezen ritkán látható mutatvány megszem-
lélése annál is inkább, mert mint hallottuk, ezen idő 
alatt omnibuszok is fognak közlekedni a Tiszáig. 

— A d o m á n y a K o s s u t h - s z o b o r r a . Bá-
lint János a vasárnapi ujonczbá! alkalmával a 
Kossuth-szobor alapja javára egy frtot adományo-
zott. Az adományt a kapitányság a kellő helyre 
juttatta. 

— J u t a l o m a t f izvészek a l k a l m á v a l . 
Eddig az volt a szokás városunkban, hogy akik tüz-
esetek alkalmával ügyességük, merészségük és az 
oltásnál mutatott hasznavehetőségük által kitűntek, 
azokat a város némi jutalomban részesítette. Ámde 
a tüzrendészeti szabalyok megállapítása óta min-
denki, ki magát pénzzel meg nem váltja, törvény 
szerint tűzoltó, igy aztán a tanács arra a gondo-
latra jött, hogy most már talán felesleges jutalmakat 
kiosztani a bátrabb tűzoltók között, amennyiben 
azok csak kötelességüket teljesitik. S e tekintetben 
a főkapitány véleményét ki is kérték. Az még nem 
válaszolt, de azt hisszük, az lesz a véleménye, kár 
volna ezt a szokást megszüntetni, mert az a jutalom 
uem annyira a munka dijául tekintendő, mint in-
kább buzdításul más alkalmakkor előforduló tüz-
eseteknél hasonló munkásságra. 

— Szeszélyes v i l l á m . Három helybeli szü-
letésű iparos segéd jött vasárnap Kalocsáról Szen-
tes felé, azonban útközben utói érte őket a vihar 
és igyekeztek volna fedél alá menekülni, azonban 
fedél közel sehol sem volt. Meg kellett tenát elé-
gedniük azzal, hogy behúzódtak egy fa alá addig mig 
a vihar elvonul fejűk felett. A náluk levő pakktáskát 
pedig egy másik fa alá helyezték el. Azonban a vihar 
nem akart tova vonulni, villám villámot ért, az eg 
pedig szakadatlanul dörgött. Egyszer as an halalos 
rémület ijeszte meg a három ifjút, a villám lecsapott 
óriási dörgéssel a szomszédos fába, amely alá előbb 
podgyászaikat rakták. Az egyik pakktaskát szét-
törte, s az abban lévő összes szerszámait, ami csak 
vasból volt, mind megolvasztotta. A szerencsétlenül 
járt iparos segéd aztan pakktáskajának csak rom-
jaival jöhetett haza szülővárosába. 

— 4 és 1 4 2 . E fiúból legyen ur 1 Hivatalnok, 
pap, persz; püspök vagy legalább ia fiskális. Pedig 
nem mind arany, ami fénylik, s a tekintetes vagy 
nagyságos uraság czim gyakran hirdető táblája a 
nyomorúságnak. íme egy eset az életből. Egy fel-
vidéki nagy czukorgyárban közönséges kovács vagy 
lakatos emberre lett volna szükség. Nem találkozott, 
hat hirdettek a helyi újságban e szolgálatot 2 trt 
napibér, lakás és konvenczioval. Nem jelentkezett 
senki. Erre újból hirdették az újságban, de már 3 
frt napibér mellett. Nem jelentkezett senki. Egy hét 
muiva harmadszor hirdették, de ugyanezzel kapcso-
latban 70 kr. napidíjjal egy írnoki állasra is történt 
felhívás. Es mi lett as eredmény ? As, hogy mig a 
3 írttal dotált lakatos állasra négy jelentkező volt, 
addig a 70 kros irnokságra száznegyvenketten jelent-
keztek. Ez eléggé jellemző az uralkodó társadalmi 
állapotokra. Ez nem jól van igy. Nekünk olyan em-
berre van szükségűnk, jó kézművesekre ós gazdákra, 
kiknek az Isten áldásán kivűl a pallérozott ési mel-
lett meghozza a többit két kéz becsületes munkája. 
Különben gondoljanak a szülők a Sanyaró Vendel 
szomorú alakjára! 

— T a r t a l é k o s o k í egyve rgyako r l a t a l -
n a k szabalyozása. Évről évre ismétlődik a jogosult 
panasz, hogy a hadsereg ós honvédség tartalékosai-
nak akárhányszor epen az aratás munkák derekán 
kell fegyvergyakorlatra bevonulmok s e mi tt kis 
es nagygazdak egyaránt a legszorgosabb gazdasági 
munkák idejeben kénytelenek a munkás kezeket 
nélkülözni. A panasz orvoslása nagy gondját képezi 
a hadügyi kormanynak s moat a honvédelmi minisz-
ter a törvenyhatóságokhos intézett körrendeletben 
véleményt ker az iránt, hogy az aratási munkálatra 
való tekintettel mely időszak volna az, a melyben 
tartalékosok és póttartalékosokkal fegyvergyakorlatok 
egyáltalában nem volnának tarthatók. 

104. siáa. 

G o m b a m é r g e z é s . Ssakca, tolnamegyei 
községből irják. hogy Pál János jómódú paraszt-
gazda felesége hétfőn a szomszédos ssölli erdőből 
gombát hozott s megfőzte ebédre magának, két 
fiának és három leányának. Az ura meg ,a legidő-
sebb fia aznap a malomban dolgoztak a nem voltak 
otthon. Másnap mind a hatan a gyomrukat fájlal-
ták. Orvost hivattak, aki mindannyioknak ellenmér-
get adott. A nyolcz éves fiu azonban már reggel 9 
órára meghall. Ugyancaak szerdán délelőtt halt meg 
Pálnak l l éves leánya is. A két halottat csütörtö-
kön nagy részvét mellett vitték ki a halottas kam-
rába. Midőn e szomorú kötelesség teljesitése után a 
szerencsétlen apa visszatért házába, halva találta 
más k két gyermekét is, a 13 éves leányát és 16 
éves fiát. 

Vasu t a sok a k i á l l í t á son . Szép tervet 
valósit meg a Magyar Királyi Államvasutak igazga-
tósága. A szeptember 3-tól 7-ig terjedő időben sorra 
felviszi Budapestre az ezredévi kiállításra a műhe-
lyek munkásait és azok családjait. A gépészeti fő-
osztály pontos tervet dolgozott ki arról, hogv a 
munkások milyen sorban és útitervvel mehetnek a 
fővárosba, ugy, hogy e mellett a rendes műhely-
munka meg ne akadjon. Az államvasutak munkásai 
közül Miskolczról 331-en, S.-A.-Ujhelyről 255 en, 
Kolozsvárról 170-en, Szolnokról 174-en, Piskiből 
272-en, Hatvanból 41-en, Szombathelyről 174-en, 
Pécsről 158-an, Kaposvárról 87-en, Zágrábból 17/ en, 
Szegedről 217 en, Temesvárról 2ü0 an, Érsekújvárról 
és Zsolnáról 81 en. összesen 24l0-en mennek a fő-
városba. 

Inkv iz í c ió a szo lnok i r e n d ő r s é g e n . 
A napokban Szolnokon vonult keresztül a nagy-
gyakorlatokra két ezred honvédgyalogos, kiket szokás 
szerint egy csomó asszonynépség s a többek között 
három inasgyerek is kisért B.-Gyuláról. Utóbbiakat 
azonban utóiérte gonosz sorsuk Szolnokon, mert 
egy rendőr a piaezon elfogta s bekísérte őket. Nyom-
ban kezdetét is vette a kihallgatás mire a ténykedő 
rendőr elöljárójában és gyöngéd figyelmeztetésül as 
igaz vallomásra, két oldalról arczul caavarintotta 
az egyik inast. Ekkor lépett be Hajduska József rend-
őrbiztos, ki folytatta a sorrendi tárgyalást a második 
lurkón, még pedig a töredelmes vallomásra bírásnak 
eddig nem alkalmazott módszerével, mert — bizo-
nyára hamutartó hianyában égő szivarját nyom-
kodta a szerencsétlen gyermek orrához. A harmadik 
inas már szerencsésen megszabadult az inkvizicio-
nális módszertől, mert hirtelenében előadta, hogy 
atyja B-Gyulán honvéd törzsőrmester, ki testvére 
Szolnok város egy tekintélyes iparosának s gazdája 
parancsából kíséri a honvédeket hogy mint borbély 
útközben is borotválja a hadfiakat. A borbély inas 
nagybátyja azután ki is szabadította a fogoly fiukat. 
Mint halljuk, a derék rendőrbiztos ismét a képes 
lapekba kerül, mint a P.'pakoszta elfogatásakor, 
csakogy most abban a poziturában, midőn égő szi-
varját a lurkó orrához nyomkodja, mert egy ama-
teur fotográfus a kellő pillanatban lekapta. 

— G y e r m e k a pász to r túzben . Sajn Juon 
koborlo olah csgány az asszonyával együtt sok 
gaztettet követett el. Büntteteiknek tanuja is volt, 
a tiz esztendős Bocz Márk, akit a kóborló czigány-
pár Orsován rabolt el. Mint Temesvárról írják, 
Sajn Juon és felesége a szegény gyermeket a 
pásztortűzbe dobták, hogy árulójukká ne lehessen. 
Amikor irgalmas emberek rátaláltak a flura, már 
félholtra égett. A megszökött czigányokat elfogták 
és letartóztatták. 

— A m i s o k , az s o k ! Sefcsik Julianna 
hajadon, Újvidéken négy egészséges gyermeknek 
adott életet; ezek közül három leány és egy fiu. 

— Végzetes vadászat« Érdekes végtárgyalás 
italt a miskolczi kir. törvényszék előtt. Még emléke-
zetben van ama megrendítő eset, hogy Fazakas 
László sajó-szent-péteri írnok jó barátját Janovics 
Jenő aljegyzőt vadászat közben, miután Őznek nézte, 
agyonlőtte. A bűntetőtanács elnöke Ortvay Miksa 
curiai bíró volt tagok: Szűcs Lajos és Hubay 
Gyula törvényszéki bírák. A vádhatóságot Várady 
Sándor dr. kir. alúgyész képviselte, a védelem nevé-
ben Daróczy Mihály ügyvéd jelent meg, míg Vadnai 
József úgyvéd az áldozatnak özvegyét képviselte a 
ki különben maga is gyászruhában, könnyes 
szemekkel jelen volt. A vádlott azzal védekezett, 
hogy ő a lestől mintegy 30 lépésnyire Janovicsot 
egy felbukkanó őznek nézte ós azonnal rá is lőtt 
A szerencsétlen ember elhagyta posztját, mert a 
vadás/társak mintegy 150 lépósnyire helyezkedtek 
el egymástól és igy nem sejthette, hogy ember 
legyen ilyen kö?el hozzája. Több tanú, nevezetesen: 
Vasa Lőrincz tb. főszolgabíró, Rosenfeld dr. orvos, 
Kolos Barna kir. járásbiró, Schrőder Gyula dr. 
mint fontoa adatokat szolgáltattak a tényállás fel-
derítésére s azt a körülményt, hogy »vádlott Jano-
vicsot őznek nézte, egy sem czáfolta meg. A 
törvényszék Fazekast a gondatlanságból okozott 
emberölés vétségének vádja alól felmentette. Megjegy-
zendő, hogy ez ügyben ez már a második végtár-
gyalás, mert annak idején a két első bíróság 
ugyancsak fölmentő Ítéletet hozott volt, a kúria 
azonban ujabb vádhatározatot hozott. 
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— t r a g é d i a as őrház mellett . Nagy-
Kikinda és Szent-Huberth kötött a napokban meg-
rázó szerencsétlenség történt. A vonat egy őrház 
előtt robogott el, amikor egy 13 éves fiu kiterjesz 
tett karaklai a sínekre veti magát. A vonatvezető 
meaadja a vészjelet, de már későn, mert a vonat 
vaskerekei teljesen szétzúzták a fiatal öngyilkost, a 
vasúti őr fiát A boldogtalan apát, amikor a fiu 
holttestét megpillantotta, szívszélhűdés érte a azon-
nal holtan rogyott öasze. 

— Várfogságra Ítélt huszárönkéntes, 
Nagy szenzácziót keltett Kecskeméten rövid idővel 
ezelőtt, hogy egy ottani tekintélyes, vagyonos özvegy 
uri nő egyetlen fiát, a ki a 6-ik huszárezrednél mint 
egyéves önkéntes töltötte katonai szolgálati idejét 
több rendbeli becsületbe vágó tettei miatt a hadbí-
róság önkén tesi kedvezményének megvonásával hat 
évi szigorított várfogságra és három évi utánszolgá-
lásra Ítélte. Adamovich Gyula — igy hívják az 
elitélt huszárönkéntest — ismert alakja volt a 
kecskeméti előkelő társaságnak. Rendkívüli köny-
nyelmfisége folytán az anyjától kapott pénz nem 
volt elegendő neki, uri passziójának kielégítésére nagy 
adósságokat csinált. Anyja ki is fizette ezeket az 
adónigokat egy ideig, de később midőn látta, hogy 
fia nem hagy fel eddigi könnyelmű életmódjával, 
kereken megtagadott érte minden fizetést. A mult 
év október havában vonult be mint egyéves ön-
kéntes a 6-ik huszárezredhez Przemyslbe. Itt is foly-
tatá előbbi könnyelmű életmódját. Egy önkéntes 
társa nevére váltót hamisított, de ez a stiklije szé-
pen el lett simítva. Az illető, bogy megmentse ba-
rátját, beváltotta a hamis váltót. Adamovich látva, 
hogy első kísérletezése minden baj nélkül sikerűit, 
folytatta bűnös manipuláczióit, a melyekről csakha-
mar tudomást szerzett az ezred is, s Adamovich 
a przemysli Qarnisons-Arrest lakója lett. A gyorsan 
meghozott hadbírósági ítélet ellen Adamovich a bé-
csi katonai főtörvényszékhez felebbezett. Az elitélt 
hussárönkóntes sorsa nagyszámú kecskeméti hitelezői 
között, a kiknek egyike egy ottani ékszerész több 
ezer forint erejéig van érdekelve, kínos meglepetést 
keltett. 

— Tragédia a nagymarosi ál lomáson. 
Megrázó taragédiának voltak a tanúi tegnap reggel 
a főváros közelében fekvő Nagymaros állomáson 
várakozó utasok. Egy jómódú visegrádi czipész a 
feleségével és két gyermekével akart Nagymarosról 

Zebegénybe utazni. A vonatjuk a harmadik vágá-
nyon állt s ide akartak hirtelenében átsietni. Az 
apa nem vette észre, ho?y a keleti expressz köze-
ledik Karonfogta az egyik tiz esztendős gyerme-
két és ezzel át akart futni a sineken. Vesztére volt 
a vakmerő kísérlet. Az expressz vonat elütötte 
őket és oly erővel vágta mind a kettőt a sínek mel 
lett álló lámpaoszlophoz, bogy összezúzott fejjel, 
holtan maradtak a földön. Mikor a czipész szeren 
csétlen neje látta a rettenetes tragédiát, ájultan esett 
össze. 

— jNők édene. Sehol a világon az asszony 
népnek olyan jó dolga nincs, mint Szibériában. Ott 
a távol keleten nagjon kevés a nő és a férfiak ezért 
tejben, vajban fürösztik és tenyerükön hordozzák 
őket. Hogy egy leány férjhez menés nélkül vénült 
volna meg, arra ezen a vidéken nem igen volt még 
eset, de a legtöbb asszonynak több férje is akad, 
amin ott, különösen az alsóbb néposztályok köré-
ben, meg ssm ütköznek. Érdekesen jellemzi ezeket 
az állapotokat, amit egy szibériai lap beszél: Vala-
hányszor az Amur torkolatának vidékéről a kiszol-
gált katonákat visszaviszik az európai Oroszországba, 
mindannyiszor megismétlődik az a már megszokott 
jelenség, hogy egy csomó nős katona nem találja a 
feleségét. A gőzhajó elindul és a szegény katonák 
asszonyaik nélkül utaznak el, mire a hűtlen nők 
előbújnak rejtekeikből ós egy csöppet se busulnak 
rajta, hogy ők maguk Szibériában maradhattak, hol 
csakhamar újra férjhez mennek és hol a férjek te-
nyerükön hordozzák az asszonyt, nem ugy, mint 
az európai Oroszországhun, hol az asszony sorsa 
tudvalevőleg a pórnép körében nem a legfényesebb. 

— Szerb zászló miat t elítélve. Romá-
novics Pál, újvidéki füszerkereskedő mult hó 11-én 
és 16-án nagy lakomát csapott szőllőjében s ez al-
kalommal a szerb nemzeti vörös-kék-fehér zászlót 
tűzte ki a házára. Az újvidéki főkapitányság a bel-
ügyminisztérium 6269J— ltí95. sz. rendeletébe üt-
köző kihágás miatt 3 napi elzárásra és 60 forint 
pénzbüntetésre ítélte Románovitsot. 

— A moh^cal csata 370- ik évfordu-
lója. Mohácsról írják, hogy a az 1526-iki vész 
haromszázbetvenedik évfordulója ott lélekemelően 
folyt le a bégtéren, hol egykor 22,000 magyar vitéz 
festette pirosra a mező füvét. A délelőtt folyamán 
három nyelven bárom egybázi szentbeszéd hangzott 

el a begtér északkeleti részén álló kápolna előtt. Az 
elsőt horvát nyelven Neumayer Dezső plébános 
mondotta hazafias szellemben, vallásról és hazafins-
ságról. Német nyelven Prandtner hhiesbáZ' plébá-
nos buzdította hallgatóságát a hit és haza iránti 
szeretetre. Az ünnepély fénypontja Rézbányai József 
dr. pécsi pap költői lendületű magyar beszédje volt, 
melyben ragyogó ékesszólással ismertette a gyászos 
kimenetelű csata előzményeit és következményeit. 
A hallgatóság mélyen megindulva hallgatta Rézbá-
nyai hatalmas szónoklatát. Szent beszéde után 
ünnepélyes szent mise tartatott a csatatéri kápolná-
ban. — Délben Keserics mohácsi esperes-plébános 
diszebédett adott, melyen több felköszöntőt mondot-
tak a mohácsi ütközetben elvérzett vitézek emlékére. 

— A megford í to t t regény. Szívesen fog-
lalkozunk valamenyien regényolvasással, különösen 
akkor, ha a regény jó. Mi gyarló szárazföldiek 
azonban mindeddig csak ugy olvastuk el a regénye-
ket, a hogyan azok irva vannak, vagyis elkezdtük 
az első fejezeten és igy folytattuk az utolsó fejezetig. 
Angliában, a köd es a hagyományos spleen hazájá-
ban mos* más divat kerekedett felül, as angol tadyek 
ugyanis megfordítva olvassák a regenyeket, elkezdik 
az utólsó fejezeten ós folytatják a regény kezdetéig. 
E furcsa divat máris nagy tért hódított Albion 
szigetén és követői azzal argumentálnak, hogy a 
képzeletnek ós a gondolkodási képességnek sokkal 
több tér engedtetik, ha a regény végén igyekszünk 
kitalálni, váljon a kezdetén milyen viszonyok között 
szerepelteti a szerző alakjait, mintha a kezdetből 
kiindulva, a regény végét találgatjuk. Az uj divat 
különben már a regényírók között b tért hódított 
és az első, megfordítva irt regény »Caleb Williams" 
czimen a napokban jelent meg a londoni könyv-
piaczon. A mü természetesen nagy szenzácziót kel-
tett és óriási kelendőségnek örvend. Praktikus 
szerzője az elért anyagi sikerrel teljesen meg van 
elégedve. 

Eladó föld. 
Iiátai Pál István 16 hold földje 

tanyaépQktekkel eladó. Értekezhetni Belső-
Ecser 82. szám alatt. 

ELSŐ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Jutányos árak! 

ELVÁLLALJUK: 
Díszes számlák, jegyzékek, 
tudósító levelek; díszes meg-
hivók, tánczrendek, divatos 
eljegyzési és esketési kár-
tyák; étlapok, községi és 
városi hivatalos nyomtatvá-
nyok ; árjegyzékek, czim-, 
asztali a névjegyek, továbbá 
mindennemű és szinü fal 
ragaszok és dis.es kivitelű 

gyászlapok elkészitését. 

Szép kiviteli 

Szentesen, Kurczaparti-utcza 31. sz. 

JKarmlncz év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő betűkkel és gyorssajtóval ellátott 

újonnan berendezett 

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

ajánljuk a n. é. közönség pártfogásába. 

Szentesen, 1896. julius havában. 

Tisztelettel 

Szente&l elió könyvnyomda 
.részvénytársa nAfg. 

Gyors elkészítési 

ELVÁLLALJUK: 
Mindennemű táblás kimuta-
tások es takarékpénztári mér-
legek ; időszaki és folyóiratok, 
hírlapok, művek; díszes ki-
vitelű szalag-aranyozások és 
számlák; ipar és kereskedel-
mi körlevelek csinosan ki-
állítva; mindennemű 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. 

1W6, Nyamatatt a kiadótulajdonos: „Szentesi első könyvnyomda rés*vóaytár«a»áf • gyorsaajtóján. 




