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Őszinteség. 
Lelkünk mélyéből utáljuk a képmutató-

kat és farizeusokat, a kik vizet prédikálnak, 
de bort isznak. Ellenben nagyrabecstiljtik 
és szeretjük a szókimondó, őszinte embere-
ket, akik nem árulnak zsákban macskát, s 
akiknek azt hirdeti az ajkuk, amit érez a 
szivük. 

Ebből az álláspontból elismerést kell 
szavaznunk Kossuth Ferencznek, aki ¡a párt-
egyesülés dolgában végre nyilt sisakkal lép 
föl, s szándékát és gondolatait őszintén föl-
tárja. Legalább erre mutat az a tény, h o g y -
mint egyik fővárosi lap irja — »Kossuth Fe 
rencz e napokban nála járt bpesti független 
ségi polgároknak nyíltan kijelentette, hogy 
a pártegység helyreállítására semmi reménye 
nincs, a párt két árnyalata ma távolabb áll 
egymástól mint valaha, a harcz ki fog törni 
közöttük, s ezért ö felhivja a fővárosi 
függetlenségi polgárokat: valljanak szint, hogy 
ö vele tartanak-e vagy Ugrón Gáborral ? 

»A fővárosi függetlenségi választók kö-
zött, akik különben is nem nagy számmal 
vannak, s teljesen szervezetlenek és akik 
a szervezkedésen épen az egységes független-
ségi és 48-as párt jelszavával fáradoznak, 
Kossuth Ferencznek ez a váratlan fölhívása 
— irja az emiitett lap — nem kis zavart 
keltett.« 

Hát nem csodáljuk a fővárosi elvtársak 
zavarát, mert akik hittek még abban, hogy 
Kossuthék nem állanak semmi összeköttetés-
ben a kormánynyal, azokat ez a nyilatkozat 
valóban mély álmélkodásba ejthette. Hiszen 
nem egyéb az, mint nyilvános hadüzenet 
az anyapártnak. S a mai válságos helyzet-
ben a függetlenségi tábor testvérharczának 
provokálása nyilvánvaló tanúbizonyság a 
mellett, hogy a Justh-Eötvös-Kossuth frak-
czió összetrafikált Bánffyékkal ép ugy, mint 
annakidejében megcselekedte azt Weker-
léékkel. 

Mert aki közvetlenül a választások előtt 
és akkor, midőn állami önállóságunk java-
részét, például a külön vámterületet össze-
tartással és egységes akczióval kivivhatnók, 
s a kvóta emelés merényletét meghiúsíthat-
nók — a viszály tüzét szitja, 8 ahelyett, 
hogy a közös ellenségre rohanna, a saját 
bajtársai ellen fordul: az a kormány malmára 
hajtja a vizet, s iparkodik megmenteni a 
közösügyes rendszert. 

A Kossuth név iránt táplált hagyomá-
nyos tisztelet visszatartóztat bennünket ezen 
eljárás méltó megbélyegzésétől. De önként 
előtérbe áll a kérdés: vájjon Kossuth Fe-
rencz dicső atyjától annak nagy nevén és 
a kormánynak jó pénzért eladott becses 
iratain kivül egyebet örökölt e ? . . . Meg-

alkuvást soha nem ismerő elvhüségét és a 
függetlenség szent kultuszához való törhet-
len ragaszkodását bizony aligha örökölte. 

Országgy Ülés. A képviselőház szerdán 
délben 1 órakor formális ülést tartott, amelyen 
Szivák Imre beterjesztette az igazságügyi bizottság 
jelentését a vitás tengerszem ügyében, valamint a 
bűntettesek kiadása tárgyában Svájczczal kötött 
egyezményről. Továbbá Bethlen Balázs gróf viczi-
nális vasutakról és Schober Ernő a közigazgatási 
bizottságnál lévő némely javaslatról szóló jelentése-
ket terjesztettek elő. 

az elnök azután megállapította a hétfői ülés 
napirendjét, melyen Pulszky Ágoston indokolni fogja 
beterjesztett inditványait és Bánffy Dezső miniszter-
elnök felelni fog Szluba Istvánnak, a mezőgazdák 
érdekében és Ugrón Gábornrk a czár bScsi látoga-
tása tárgyában hozzáintézett interpelláczióra. A 
hétfői ülés egyes tárgyai a most beterjesztett bi-
zottsági jelentések lesznek. 

A 8zapáry-párt, vagy amint hiva-
talosan nevezi magát: a „pártonkivüliek 
pártja* elhatározta, hogy egyelőre nem megy 
vissza a kormánypártba, de nyitva hagyta az 
utat, hogy alkalmilag mégis fesztelenül visz 
szamehessen. Erről a következőket írják 
lapunknak Budapestről: 

Szapáry Gyula gróf szerdán híveivel 
összeült tanácskozni. Tanácskoztak és há 
rom órai vita után határoztak. A megálla-
podás az, hogy nem oszlanak fel, hanem a 
mostani .pártszervezetükben" mennek bele 
a választási harezba. Együtt maradásuk je-
léül a választási mozgalmak vezetésére Sza-
páry Gyula grófból és Batthyányi grófból 
álló bizottságot választottak. 

Hosszas vita után, amelyben a párt 
jövendő magatartásáról a legkülönbözőbb, 
legellentétesebb nézetek merültek fel, végre 
egyhangúlag mondták ki az együttmaradást. 

Az erről szóló hivatalos közlemény 
igy szól: 

,A pártonkívüli képviselők köre ma 
délelőtt 11 órakor értekezletet tartott, ne-
lyen a választási kérdések beszéltettek meg 
8 az iránti teendőkkel Szapáry Gyula gró-
fot és Batthyány Tivadar grófot bízta meg". 

Kimondták továbbá, hogy bár a Bánffy -
kormánynyal szemben ellenzéki állásponton 
maradnak, de a többi ellenzéki pártok sem-
miféle obstrukezióját támogatni nem fogják, 
Ezen határozatuk a következóleg hangzik: 

A pártonkívüli képviselők támogatják a 
67-es közjogi alapot és sem az 1897-ik évi 
költségvetésnek, sem a kötendő gazdasági ki-
egyezésnek törvényre való emelését nem fog-
ják megakadályozni. 

R e n d ő r s é g i mizér iák. 

Az egész művelt világban legháládatosabb té-
mája a hírlapíróknak a rendőrség. 

Nem mintha különös szeretetnek örvendene ez 
a tisztelt intézmény, sőt ellenkezőleg; rossz kedvét 
epéjét itt önti ki a rovatvezető — jobbnak hiányá -
ban. S ha már az egéss rendőri intézmény gyarló 

fogyatékos: nem tekinthető tulszerénytelenségnek 
az az állitásunk: hogy a mi saját külön rendőrsé-
günk nam a kifogástalanabbak között foglal helyet 

Ezrei azonban nem azt akarjuk dokumentálni, 
mint .» a sorok írója épen rossz kedvében lenne, s 
rossz kedvét a rendőrségen akarná megbosszulni. 
Sőt ellenkezőleg. Teljes elismeréssel vagyunk rend-
őrségünk iránt ott — a hol rászolgál; (Ugyan hol 
van az? Szerk.) ellenben kötelességünknek taitjuk 
ferdeségére, kinövéseire és mulasztásaira minden 
alkalommal figyelmeztetni. 

Előre is megjegyezzük, nem a magunk véle-
ményt mondjuk el Alig lett volna alkalmunk min-
den irányban tapasztalatokat szerezni. De elmond-
juk szavahihető egyének panaszát, a kiknek elő-
adásaiban nem lehet s nem is szabad kételkednünk. 

Vegyük tehát sorba. 
Azok a kik a piaczról élnek, legjobban érdek-

lődnek a kofa-kérdés iránt Ugy '»udjuk, hogy van 
nekünk egy szabályrendeletünk, mely eltiltja, hogy 
a kofák bizonyos óra előtt vehessenek. £z % sza-
bályrendelet azért hozatott, hogy a szemérmesebb 
és piaczi durvasághoz nem szokott fogyasztó közön-
ség ne legyen kitéve a másod késből való vásárlás-
nak és a nem éppen poétikus lelkű kofa asszony-
ságok mosdatlsn beszédjének. A szabályrendelet 
szankczioval van ellátva a csak végre kellene hajtani 

De mit látunk f A kofák elállják as utcsa be-
járatát, lefoglalják az élelmiszereket. Olcsó árért 
megveszik a portékát, s jaj annak a magán vevő-
nek, a ki közbe mer szólani; a lofa asszonyságok 
elmondják mindennek csak jónak nem s a küzdté-
ren nyelvesebb kofa lesz a győztes, mig a tiszteisói' 
gesebb jeszédmodorhoz szokott vásárló behúzódik, 
mint csiga a házába. 

Megesik nem egyszer, hogy a már megvett 
áruezikket kiragadja a kofa a vevő keséből, s ha 
ez tiltakozni mer, összeszidja a legczudarabbul. A 
rendőr urak pedig, ha látják ia as ilyen galádságot, 
elfordulnak és elkotródnak, nehogy a kofákat rendre 
kelljen utasítani. S a kapitányaágnál hasztalan ke-
res az ember elégtételt — nem kap. Mert kofa, mé-
száros, korcsmáros, regalebérlő, a mi rendőrségünk 
előtt ne nyúlj hozzám virág. 

A második panaszunk a mezőrendőrségi tör-
vény, — ez a törvények legszerencaétlenebbikének — 
végrehajtására vonatkozik. 

Megbeszélték a miniszteri bürókban, zöld asz-
talok mellett, illatos bavannázás közben s kodifi-
kálták oly férfiak, kik ugyan eleget tapossák a fő-
város aszfaltját, de arról aincs fogalmuk: mi as a 
dűlő üt P Törvénynyé vált a kormány presazioja 
u. ellett és egy szerencsétlen kezű miniszter konok-
sága folytán. Most már meg van; a mi törvény: 
törvény; engedelmeskedni kell neki. 

Azok, akik ezt a szerencsétlen törvényjavaslatot 
ellenestek, legalább abban bíztak, bogy annak hibáit 
a tapintatos végrehajtás fogja eliensulyosui. As élet 
és tapasztalat szokta megmutatni, hogy beválik-e 
egy törvény ; s ha mar egy jó törvénynél is elenged-
hetlen kellék annak tapintatos alkalmasása, ssásior 
inkább szükséges az egy hiányos törvénynél« amely 
mélyen és kimélettenül belevág egy UsztAn földmi-
velésből élő ország legfontosabb létérdekébe. 

Tessék csak elolvasni a mezőrendőrségi törvény 
szakaszait. Annyi minden van abban, hogy nem-
csak nz egyszerű gazda, hanem egy jogtudós is el« 
veszti benne a fejét. 

Nem mehet az ember sem kocsin, sem gyalog, 
sem lóháton; nem arathat, nem vethet, nem csé-
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pelhet, nem vontathat, nem legeltethet: hogy a 
törvény valamelyik szakaszába ütköző kihágást ne 
kövessen eL 

fis hogy ez igy van, mutatja az a rengeteg 
panasz, mely a mezőrendőri hatóság előtt folyamat-
ban van. fis kik teszik a feljelentés legnagyobb ré-
szét P A mezőőrök, akik hivatásukat fel nem fogva, 
minden valódi és képzelt kihágást feljelentenek. 

Igaz, hogy a panaszok tekintélyes részét a ha-
tóság mint alaptalant elutasítja. De ez nem elég az 
üdvösséghez; mert a bépanaszolt egyénnek már as 
is nagy veszteség, ha napokat kell hasztalanul tár-
gyalásokkal eltöltenie. A törvény parancaol; annak 
rendelkezéseit végre kell hajtani. De legyen az a 
végrehajtás észsserü s a polgárok zaklatásától ment, 
mart különben éppen as ellenkező éretik el, mint 
ami czéloztatik. 

A harmadik panaszunk a cselédügy. No hát 
erről köteteket lehetne írni. Törvényhatóságunk már 
egy időben — Kiss Zsigmond indítványán — fel-
terjesztéssel ólt a törvényhozáshoz a cselédtörvény 
módosítása iránt Az aki a füle dobját se mozgatta: 
a kormány volt Maradt minden a régiben. Ez al-
kalommal nem ia tesszük kritika tárgyává a cseléd-
törvény anyagi és alaki intézkedéseit, mert hisz a 
mai szoczialisstikus világban nagyon megfontolandó 
kérdés ez. Csupán a cselédügy mizériáinak egyetlen 
fajtájára kívánunk rámutatni ós ez: a cselédszer-
zés ügye. 

A régi jó időben bement a gazdasszony a pi-
aczra, kinézte melyik caeléd válik be éa megfogadta. 
Ma már haladunk a korral. Cselédszerző intézetünk 
van, amely egész légió s z o l g á l ó v e z e t ő t 
foglalkoztat Most tessék bemenni a gazdasszonynak 
a piaczra caelédet fogadni 1 Bezzeg nem köazöni meg. 
A hány azolgálóvezető asszony van, mind ¡fellovalja 
ellene a caelédet a a vége rendesen az: hogy 
közvetlenül caelédet fogadni nem lehet, hanem a 
hely szerzőhöz kell fordulni, ahol busás honorárium 
és a szolgáló vezető asszony külön díjazása mellett 
nagy nehezen caelédhez jut az ember. fis ha hozzá 
jutott, jól vigyázzon, hogy valahogy összekülönbö-
zésbe ne jusson vele, mert ha a kapitányság elé 
kerülnek, azt a gazda nem igen köszöni meg; lévén 
nálunk a cseléd perszón a szent és sérthetetlen. 

Már most gyerünk megint sorba. 

Ügyan könyörgünk: nem lehetne a piaczon, a 
kitűzött óra előtt vásárló kofákat megrendszabá-
lyozni P 

Nincaen feljelentés P 
Persze hogy nincs; mert nem tesz az inspek-

cziós rendőr. 
Miért nem tesz? 
Mert nem látja P 
És miért nem látja ? 
Mert elfordul mikor látni kellene neki. 
Másodszor kérdezzük, hogy nem lehetne a 

mező rendőröket tapintatosabb eljárásra betanítani P 
Egy kis idő egy kis fáradság s mindjárt sok pol-
gár lenne megkímélve a jogtalan zaklatástól. 

És utólszor bátrak vagyunk kérdezni. Mikor 
lesznek a cselédsrerző intézetek és a szolgáló ve-
zető asszonyok megrendszabályozva P És cselédperek-
ben lesz-e valaha a gazdának igazsága P 

A SZENTESI LAT TAfiCZAJA, 
A nagymama álma. 

— Irta: Juhász Sándor. — 
Sohase láttam olyan kedves nagymamát, mint 

aminő a Dini barátomé. 
Az a fehér lombsátor, amely fejét sürün be-

futja, az a két barátságos szem, amely — tudja 
Isten — olyan büverővel képes az embert maga 
mellé lelánczolni, az a beszédes száj, amelyből, mint 
a méz, oly édesen folyik a szó, az a két hófehér 
kéz, mely minél többet dolgozik, annál fehérebb lesz, 
bizony megirigyelte már tő.e sok fiatal leányka, — 
mind, mind olyan aajátaágos faji jellegű, de tiszte-
letre indító, hogy amidőn bámulja az ember őket 
— talán kíváncsiságból, ugyanakkor a legnagyobb 
tisztelet ébred fel keblében irántuk. 

— Lássa, milyen öreg vagyok én — szokta 
volt mondani — hajam hogy megőszült, arczom 
hogy megbarázdásodott, Isten segíts i még a kar-
jaim is kezdenek reszketni. 

— Nem csuda, sok szép kis lányt, meg ra-
konczátlankodó gyereket ringatott már rajtuk. 

— Ugyan menjen 1 Maga mindig szeret tré-
fálni. — Vén vagyok, az a baj. Hej, még huszonöt 
évvel ezelőtt is, én sem voltam ám ilyen mogorva, 
zsörtölődő. Bolondos tréfáimon fél vármegye is elmu-
latott itt ezen a régi verandán, mert voltak sokan 
mindig vendégek, hanem aohaae annyian, mint az 
én névnapomon. Akkor alig fértünk ebben a nagy 
kaatélyban, még a képtárban ia mulató kompánia 
zajgott, pedig azt az én uram ugyan féltette s nem 
is nyitotta volna meg senkinek a kedviért, csak az 
enyimért — Be áldott jó lélek volt I Ha még most 
is élnél Hanem ő már itt hagyott engem, fölke-
reste őseit, azokat a büszke ősöket, kik én rám min-
dig olyan megvetően néztek . . . 

Itt elhallgatott. Mélyen elgondolkozott azokon 
a ssavakon, amiket elmondott. Hiszen olyan jól eaik 
átélni, átálmodni a régi mult boldogságait még egy-
szer. Visszaidézni azokat a kedves képeket... Ken-
dőkkel fellobogózott kocsi, vidáman kurjongató ven-
dégsereg, vége-hosszát alig érő köszöntő, üdvözlet, 
e p délczeg, formás termetű férj s mellette egy sze-
MUJ9U meghúzódó menyasszony, egy pórleányból 

Helyi ós vegyes hirek. 
— Szabó János esperes vásár-

helyi lelkész. A szomszéd h.-m.-vásár-
helyi ev. ref. egyház, a néhai Miklovicz Bá-
lint elhunytával megüresedett lelkészi állásra, 
óriási többséggel Szabó János köröstarcsai 
lelkészt, a békés bánáti ev. ref. egyházmegye 
érdemes esperesét választotta meg. A sze-
rencsés választáshoz őszinte szívvel gratulá-
lunk h.-m.-vásárhelyi szomszédainknak. 

— Éret tségi vizsga. Mint lapunk egyik 
előző számában jeleztük, a tankerületi főigazgató 
mult vaaárnap Szentesre jött 8 15-én kedden 6 
érettségiző ifjú vizsgáján elnökölt. — A torturán 
hárman szerencsésen keresztülestek, azonban kettőt 
közülök visszavetettek egy évre. 

— Uj rend . Eddig piaczunkon az volt a szokás, 
hogy a gyümölcsárus kocsik a keramit uton helyez-
kedtek el, most azonban ujabb rendet hozott be 
rendőrségünk, amennyiben ezeket a kocsikat a 
Hariss-féle ház délnyugati oldalán haladó utcza két 
oldalán helyezte el. Az utcza anélkül is igen keskeny, 
hátha még a két oldalát kocsik foglalják el, akkor 
végig menni is igen bajos, amint ez ki is tünt a 
tegnapi tűzeset alkalmával. Alig másfél méternyi 
helyen kellett a vizipuskáknak és lajtos kocsiknak 
őrült vágtatással elhaladni s minthogy a zűrzavar 
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csak, hogy valami szerencsétlenség nem történt. -
Mégis talán jobb volna azokat a gyümölcs árus 
kocsikat a régi helyre elhelyezni. - Itt említjük 
meg azt ia, hogy mi szükaég piaczukon azt a so* 
téglát ott tartani, amely amellett, hogy nem épen 
emeli piaezunk szépségét, de egyúttal az árulók és 
vásárosok szabad közlekedését is gátolja. 

— A la j tosok megrendszabályozása. 
Felszólalásunknak megvan az eredménye a vizhordók 
lajtjait illetőleg. Eddig az ördög aem törődött velük 
hogy tiszták e azok, vagy nem, amiért aztán sok 
embernek elment az appetitusa attól a víztől, amit 
a vizhordók szolgáltattak lajtjaikból. — Most aztán 
a kapitányi hivatal egy rendeletet adott ki, mely 
szerint a vizhordók kötelesek minden héten legalább 
egyszer lajtjaikat valamelyik orvosnak megmutatni, 
hogy igy annak tisztasága ellenőrizhető legyen. Bi-
zony, bizony, ez a rendelet nagyon elkelt volna 
már régen, de most sem késő, — csak aztán a ren-
delet ne maradion pusztán irott betű, hanem érvény 
szereztessék neki kellő mértékben. 

— Lángban ál ló — menyasszony íá-
tyol. Szokatlan s kissé rémületet keltő jelenet ját-
szódott le tegnapelőtt a vasut-utezán. Náazmenet 
haladt a templomfelé nyugodtan, csendesen s 
minden bizonnyal — boldogan, amidőn a menny-
asszony fátyola egyszerre lángba borult, haláloa 
rémületbe ejtve a lakodalmi menet minden tagját 
A fátyol ugy gyuladt meg, hogy amidőn egy kováca-
mühely előtt elhaladtak, onnan belülről, hol javában 
verték a vasat, egy szikra kiszabadult s a meny-
asszony fátyolára szállott. A könnyen gyuladó anyag 
természetesen mindjárt tüzett fogott s megemésztette 
a koszorút is. — A gyors segély azonban csak-
hamar eloltotta a tűzet s a nagy rémületen kívül 
egyéb baj nem történt; — még a menyasszonyi 
fátyolt ós koszorút is azonnal megvették a közelben 
levő kereskedőnél s igy teljes díszben mehettek 
tovább a templomba a szent eskü letevésére. — 
De persze a menyasszony nem nyerte vissza egy 
könnyen nyugodtságát s bizonyára örökre emléke-
zetes fog lenni előtte — nászmenete. 

— Állatbetegség. Szt-András község ha-
tárában a sertésvész járványszerüleg fellépett s igy 
nevezett terület zár alá vétetett. — Ellenben Sö-
vényháza község területén megszűnt a járványs igy 
határa feloldatott a zár alól. 

— Lépfenében elhullot t ló. Nagy Antal 
földbirtokosnak egy drb lova lépfenében elhullott 
Rendőrségünk megtette a szükséges óvintézkedé-
seket. 

lett menyasszony. (Ezért tekintettek rá az ősök min-
dig olyan mogorván.) Ez ő volt. Szegény porban 
született. De szép, de jó . . . egyéb semmi. És lett 
belőle okos, ügyes háziasszony, boldog nő s min-
denütt tiszteletet keltő feleség. 

Régen volt az már. Miért háborgatni a mul-
takat ? Alszanak, pihennek azok már a sziv fenekén, 
mint a természet ha ősszel nyugvóra tér, ká. életre 
kelteni sirágyukból. 

Szemeiben megjelenő könycsepp elárulá, hogy 
jól esett neki a visszaemlékezés. Csak akkor 
sir, mikor boldog, az öröm meglágyítja szívét, kö-
nyeket csal ki szemeiből. Hanem ha fájdalom vagy 
bánat éri, akkoi nem tud sirni, akkor olyan szive, 
mint egy erzéketlen kő, lepattannak róla a bú 
nyilai. Talán leginkább ennek az isten adományának 
köszönheté hosszú életét. Mert aki erös tud lenni 
a bánattal szemben, aki meg tudja keményiteni szí-
jét ha csapás éri, annak a lelkét a fájdalom nem 
tudja megtörni, már pedig a lelki betegség sokkal 
életet ölőbb, mint a külső testi fájdalom, 

Oda húzta közelébb a széket. 
— Látja az én természetem ilyen — hiszen 

ösmeri már — sirok amikor boldog vagyok. Pedig 
moat boldog vagyok. Eszembe jutottak unokáim. 
Oten vannak már. Azoknak a jövőjéről gondolkoz-
tam. No ne caináljon olyan különös arezot. öten 
vannak, amint mondtam. Elszámoljam ? Dini, Pista, 
Málcai, Katicza, meg — Mariska. Ugy-e hogy öt ? 
Persze, maga rossz ember azt gondolja, hogy én 
Mariakámat nem tartom unokámnak? Ugyan miért? 
Talán azért, hogy ugy vettem fel a porból ? Gonosz 
anyja kitette 10 napos korában, arra számított bi-
zonyosan, hogy majd elvész, meghal, ha nem ápolia 
senki. De én megtaláltam, én felvettem a porból, 
megmentettem és még akkor unokámnak fogadtam. 
Azóta tizenhét év elmúlt és ón megtartottam sza-
vamat. Egy unokámat se szerettem jobban, mint 
Mariskámat. 

Nem ám, hanem — zárjel közt legyen mondva 
— Mariskát szerette jobban. Tán nem látom én, 
hogy mennyire gondoskod k róla még az ebédnél 
is. Valahány zuza, mája van egy csirkének, az 
mind a Mariska tányérjára vándorol. — Ugy édes, 
lelkem, Mariskám, hiszen ezt te szereted. Hát a 
többitől mért n?m kérdi meg hogy mit|azeretP 
Persze ők ezt észre sem veszik, pedig az ilyen ap-

róság sokszor többet elárul, mint akár a szó, 
a beszéd. — Dini, meg Mariska köztük a legöregebb 
— kezdé újra a nagymama — már-már abba a 
korba jutnak, amikor . . . na hiszen tudja azt maga 
jól. — Mikor még kicsik voltak, csak éppen akko-
rák. hogy már szaladgálhattak hogy már játszhat-
tak meglestem őket egyszer. Ismertem, ismerem a 
gyerekszokásokat, mindig az öregebbeket utánozzák. 
Esküvő volt egy pár nappal azelőtt házunknál, az 
én legfiatalabb lánykámat, Klárikámat bocsájtottam 
útjára Látták a szertartást s épen azt utánozták, 
gyűrűt kötöttek mályvaszárból — ők tudják csak 
hogy megy, az ilyen öreg már elfelejti, régen volt 
az, mikor még ő is hasonlókkal babrált — fe' húz-
ták egymás ujjára s csak annyit hallottam mon-
dani : holtomiglan — holtomiglan ! — Az én szi-
vem ugy r pesett örömében, min' a szálló madár, 
mely érzi szabadaágát . . . 

Ismét elhallgatott. Talán most is ugy repesett 
a szive, mint akkor. 

— ót év mult el ezután. Dini akkor ment a 
gimnáziumba. Láttam a bucsuzásukat. Valami fé-
nyes tárgyat cseréltek ki. Ugy vettem észre: gyűrű 
volt. Tehát jegyet váltottak. Boldog voltam, régen 
egymásnak szántam őket, öi ültem, hogy álmom, 
mégis csak beteljesedik 

Hiszzen érzem, tudom hogy boldogok lennének, 
ugy neveltem őket, hogy megismerhessék, megsze-
ressék egymást s hogy meg legyenek egymással elé-
gedve. Miért is menne el innen Mariska ? Itt ne-
veltem őt, itt akarom látni boldogságát. 

Dini sokszor hazaiött, sokszor eltávozott, de 
ugy láttam hogy mindig azzal a szeretettel visel-
tetik Mariska iránt, mint amikor első izben elbúcsú-
zott tőle. — Én egymásnak szántam őket Dini 
most végezte el tanulmányait, tehát ideje, bogy 
megnősüljön, Mariska is teljesen érett arra, hogy 
férjhez menjen. Oh hálát adok Istennek hogy álmom 
végre teljesül i Dini, meg Mariska egymáaéi leaznek 1 

Nem szóltam egy szót sem, nem aksrtam 
zavarni a nagymami á l m á t , hiszen ugy is be-
következik nemsokára a való. 

Amikor majd megtudja, hogy Dini Déri Bellát 
szereti, Mariska meg valaki mást . . . . hogy álma 
úgysem teljesül. . . 

Addig pedig bún volna elmondani a valót. . 



8. oldal. 
— Tüz. Tegnap reggel nyolcz óra tájban 

tüzet jeleztek a templomtoronyok harangiai az I-ső 
tizedben. — A tüz K, Kovács Györgyné I. t. 205. 
sz. alatti házának egyik melléképületét emésztette 
fel. Az épületben esett kár biztosítva volt. Ha-
nem belülről is történt kár, amit egészen a tűzol-
tók okoztak. Az épület ablaka a tüz égése alkal-
mával azétrepedt s egy tüznyelv behatolt a szobába 
s tőle az ablakfüggöny meggyuladt. Erre aztán 
berohantak a szobába s ott buzgalmukkal igen sok 
kárt okoztak a ház lakosnőjének, aki különben nem 
volt odahaza, amennyiben ágyneműit össze-vissza-
hányták, ugy hogy a párnák tollai mind kiszóród-
tak, befödve az egész szoba földjét, még az ud-
varra is jutott egy csomó belőlük. - Bizony, bizony 
meglátszik, hogy mindenki tűzoltó, mindenki a saját 
esze után cselekszik s igy a nagy szerencsétlenség-
ben több kárt okoznak mint hasznot. 

— P i p a vásár. A mult hétfői piacz al-
kalmával 2 szépen kiégetett tajtéknak mondott 
paszulypipa került a rendőrség kezébe azon czélból, 
hogy annak bölcsesége megállapítsa, kié legyen hát 
tulajdonképen. A dolog különben ugy történt, hogy 
Slanka János p.-szt.-tornyai illetőségű 15 éves su-
hancz, P. Szalai István cselédje, miután a kocsiján 
levő kukoriczazsákokat hazaszállította a kereskedő-
höz, ki azokat megvette, ott állott tétlenül kocsijá-
val a vásártéren, bámulván a vásárosok tarka cso-
portját, amidőn Rádai Sándor czigányember hozzá 
sompolygott s két szépen kiégetett pipát mutatott 
neki megvétel végett. — A czígány jól dicsérhette 
áruit, mer a cselédgyergk egészen fellelkesült és 
megvette a czigánytól a pipákat potom 6 frtért. 
Hanem a cseléd gazdája időközben visszatért és kérte 
kukoriczájának az árát, mit át is adott a János 
gyerek 6 frt híjával. Hanem a gazda nem elégedett 
meg ennyivel s midőn meghallotta a történteket 
cselédjétől, rögtön jelentést tett az esetről a kapi-
tányságnál. Ott a két fél megjelenvén, Slanka azt 
állította hogy ő azon hitben vette meg a pipákat, 
hogy tajtékból valók azok, amint hogy — vallomása 
szerint — a czigány is annak mondta ; ám Rádai 
meg teljes mértékben tagadta, hogy a pipákról ö 
ast állította volna, mintha azok tajtékból volnának. 
Minthogy ezen két vallomásból a tényállás nem volt 
megtudható, az ügyet áttették a járásbírósághoz. 

— Hamis eskft miatt 1 év és 2 hónapra 
elitélt Lakos Imre kosárkötősegéd — mint rendőr-
ségünknek hivatalos átirat jelenti Szegedről, — a 
jövő hóban kitölti fogságidejét s onnan aztán majd 
illetőségi helyére, Szentesre fog utasitatni. 

— Országos vásár . Békésen az őszi orszá-
gos vásár f. hó 24., 25. és 2u lkán tartatik meg. 
Minthogy a község területén a sertésvész járvány-
szerűen pusztít, a vásárra sertések felhajtása tilos. 

— Kard és revolver. Folyó hó 15-én vé-
res tragédiának volt színhelye Zalaegerazeg piacza. 
Szvastits Benő volt főispán fia, Imre honvédhuszár-
főhadnagy Gsesznák József perlaki úgyvédet, mert 
az apja ellen irtó harczot folytatott, hiszen az ö 
vádaskodása és erőszakos fellépése miatt kellett an-
nak főispáni állásáról is lemondr.ni, karddal meg-
sebezte, mire az a főhadnagyra háromszor rálőtt 
revolverrel. Az esetről különben a kö/etkezőket ír-
ják : Szvastits Imre főhadnagy a Gsesznák József föl-
jelentése következtében fölmentett főispánnak fia, 
rövid időre a fölmentés után, a lovagiasság útjára 
akarta terelni Csesznáknak a főispánnal való úgyét. 
Becsületében mélyen megsértett apjának ügyét a 
magáévá tette és a lovagiasság szabályai szerint 
provokálta a följelentő ügyvédet, aki azonban a lova-
gias elégtételadás elől mindenképen kitért. A dolog 
akkoriban abban maradt. Most azonban uj tordulat 
állott be. Gsesznák nem elégedett meg azzal, amit 
a főispán ellen eddig keresztül vitt, hanem a már 
fölmentett főispán ellen is folytatta akczióját. Gsak 
nem régen mondta a város polgármesterének, hogy 
a volt főispánnal még nem végzett és hogy még 
tiszteletbeli állásától is meg fogja fosztani. És csak-
ugyan szavát beváltotta. Két héttel ezelőtt a zala 
vármegyei gazdasági egyesület közgyűlésén Csesznák 
azt as írásos indítványt terjesztette elő, bogy a volt 
főiapánt fosszák meg az egyesületben viselt dísz-
elnök» tisstétől és az egyesületből zárják ki. Ez az 
indítvány ujabb haragra lobbantotta a főhadnagyot 
a elhatározta, hogy testi inzultussal kényszeríti az 
ügyvédet a lovagi-s elégtétel megadására. Erre al-
kalmas idő volt a keddi nap, amidőn Gsesznák ügy-
véd ia — vásár lévén — bement Egerszegre, hol a 
közjegyzőm 1 volt valami ügye. A közjegyző házából, 
mely a főterén van, sógornőjével kijőve, az utczán 
találkozott a főhadnagygyal, ki eléje aietve, kutya-
korbácsával megütötte az ügyvédet. Csesznák azon-
nal hátrált egy lépést és revolvert rántott elő. A íő-
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hadnagy erre kardot rántott és még mielőtt Csesznák 
lőhetett volna, a karddal ráütött az ügyvéd fejére. 
A főhadnagy azonban egészen közel veit az ügy-
védhez, ugy hogy caak a markolata érhette Csesz-
nák arczát, ki erre a földre bukott. Ekkor a földön 
fekve lőtt az ügyvéd és lövése talált. Szvaatitaazon-
ban nem érezte meg rögtön, hogy megsebesült és 
tovább vagdalózott kardjával; ezután Csesznák még 
kétszi r lőtt. Ekkor érezte meg Szvastits, hogy meg-
sebesült és vértől boritva vánszorgott Fangler Mihály 
közeli kereskedő házához. Fangler házában, ki maga 
is betegen feküdt, annak ágya előtt aztán eszmé-
letlenül összerogyott. Az orvosok sebeit bekötözték, 
de mindannak daczára csak délután szállíthatták 
lakására a főhadnagyot. Az egész jelenetnek Csesz-
nák sógornője tanuja volt, de szinte megdermedten 
állt az ijedségtől s csak akkor kiáltott segítségért, 
amikor Szvastits távozott. Csesznák, ki arczán, ke-
zén és lábán kapott kevésbé veszélyes sebeket, az 
eset után visszament a közjegyző házába, ahol se-
beit megmosták és bekötözték. Sokkal veszélyesebbek 
Szvastitsnak sebei s életben maradásához csak ugy 
van remény, ha a golyókat sikerül szerencsésen ki-
venni; ezért, hogy fekvésüket megállapíthassák, a 
Röntgen-féle gépet rendelték meg Budapestről. Az 
eset az egész várost nagjr izgatottsággal töltötte el 
8 részvéttel viseltetnek mind a két fél iránt. 

— A bácskai Fa lb . A világ nagy leveli 
békájának, Falbnak, a Bácskában erős konkuren-
cziát csinált egy parasztgazda, aki nagy tudákosság-
gal jósolgat a jövendő időjárások felől. Már most 
megjósolta, hogy az idei tél rendkívül korán bekö-
szönt, s olyan hidegek lesznek, meg akkora hava-
zás, aminőre még azok a bizonyos legöregebb em-
berek sem emlékeznek. Prófécziáját arra alapítja, 
hogy Jakab napján megfigyelte áz eget s azon csupa 
feher felhőt látott. A jakabnapi fehér fellegek pe-
dig a legbiztosabb mutatói a kemény télnek. Már 
tudnillik a bácskai Falb hite szerint. 

— Ellopott ékszerek. Nagy lopás történt 
a fővárosb n. Özvegy Wamser Anna rigai lakos, 
néhány hét óta Mészáros Mihályné Rottenbiller-utcza 
9. szám alatti varrónénál bírt lakást. Vasárnap el 
távozott innen, hogy rokona társaságában sétáljon, 
amikor azonban visszatért, nagy meglepetéssel látja, 
hogy bőröndjei és szekrényei fel vannak törve és 
azokból mintegy ezer forint értékű holmi eltűnt. A 
rendőrségnél tett feljelentésre a főkapitány az el-
járás folyamán szükségesnek tartotta Mészárosné 
letartóztatását, mert a vallomása közben több el-
lenmondásba keveredett, amelyekből felmerült a 
gyanú, hogy a lopás az ő tudtával törlént meg. 
Mészárosné azzal védekezik hogy a lopást egy fiatal 
ember követte el, aki kiadta magát Wamserné ro-
konanak és amaz ürügygyei hatolt be annak lak-
osztályába, hojy ő találkozott Wamsernéval az ut-
czán, aki átadta neki a kulcsot, hogy lakjék nála 
néhány napig. A vizsgálatot folytatják. 

— öngyi lkos menyasszony. A mirtusz-
koszoru várakozott reá, készültek a lakodalmára s 
ahelyett a hideg koporsót választotta egy szép 
menyasszony Miskolczon — nem tudni miért. Klein 
Mihály, miskolczi gazdag magánzó viruló húszéves 
leánya volt ez a menyasszony, aki rövid idővel 
esküvője előtt, megmérgezte magát Kétségbeesett 
tette okának a titkát magával vitte a szegény leány 

• a sírba. 
— I m á d ó a csapdában. Dolhy József 

vöröshalmai parasztgazdát utóiérte az a végzet, 
amely a férjek és a vígjátékírók előtt éppenséggel 
nem ismeretlen. Dolhy József azonban abban külön-
bözik a Sganarelle-féle férjektől, hogy ő a helyzetet 

; — mint vigjátékiró fogta föl a kétségbeesés vagy 
véres boszu helyett a caelszövés terére lépett. Gya-
núja volt, hogy a szomszéd fia jár az ő tilosába s 
hogy megbizonyodhassék, a kertre nyíló hát*ó a>tó 
mellé rókacsapdát állított, a feleségével meg elhitette, 
bogy Kia-Szebenbe kell mennie. A gazda el is ment, 
de aiig hogy bealkonyodott, viszafordult a faluvég-
ről, hátralopózott s elrejtőzködött a padláson. Éjfél-
tájban csakugyan csapdába akadt a róka. mert 
iszonyú kiáltások hangzottak az udvar végéről. Dolhy 
József leszaladt a padlásról s megtalálta a csapdában 
a szomszéd üát, mig az asszony ki akarta szabadí-
tani a megszorult imádót. Dolhy megbizonyosodása 
után sem adta föl a komikai álláspontot s először 
a feleségét, azután pedig a csábitót alaposan el-
páholta. 

— Kataszt rófa egy hídon. Schaffhausen-
ból nagy szerencsétlenséget jelentenek. Amikor este 
a Constanzból jövő »ajnai gőzös Büsingen állomáson 
kikötött, a kikötő hid közepén leszakadt. A tizen-
két méter hosszú kikötőhid tömve volt közönséggel, 
amely a búcsúról Scbaffhausenbe akart viaazatérni. 
A hid azért szakadt le, mert a keresztgerenda három 
méter hosszúságban eltörött. Az éppen arra haladó 
Arenaberg hajón nagy pánik támadt. Körülbelül 
kétszáz utas a hajó oldalára tódult éa csak nehezen 
lehetett a hajó sülyedését megakadályozni. A vi;be 
fúltak száma még nincs megállapítva. Eddig caak 
azt tudják bizonyoaan, hogy egy leány és egy flu 
a vízbe fult A hidat hat év előtt építették fel új-
ból és néhány hét előtt hivatalosan megvizsgálták. 

111. < 
- Gyilkos de tek t ív . Kedden éjjel a fő-

városban megdöbbentő eset történt Domonyi Lajos 
detektív, aki még egy év előtt a csendőrség szol-
gálatában állott, egy utczai verekedésnél összetűzött 
több munkással, akik rátámadtak és ő ekkor revol-
verével lelőtte egyik támadóját, Kula József bőrön-
dös-segédet. Az eset a következőképen történt: 
Domonyi Kulát a verekedésnél pofonvágta. Kula a 
a legközelebbi rendőrhöz futott oltalomért, elpana-
szolva baját és kérve, hogy ellenfelét, aki őt ok nél-
kül bántalmazta, kisérje be. A rendőr persze látva, 
hogy detektivvel van dolga, alázatosan szalutált neki 
és odébb állt. Az elkeseredett ember erre maga 
szolgáltatott magának elégtételt Visszaütötte meg-
támadóját. A detektív rnvolvert rántott és Kulára 
czélozott. .Lelőlek kutyái" mordult rá. Ekkor 
már sűrű embertömeg állta körűi a botránycsináló-
kat. Ez a detektívet egy csöppet sem alterálta. 
•No hát lőjj, ha mersz", szólt oda Kulka. £s a de-
tektív mert. Rálőtt revolveréből. A körülálló em-
berek eszeveszettem rebbentek széjjel a megvadult 
ember mellől, nehogy még őket érje a golyó, fis 
a detektív lőtt másodszor is és harmadszor is. »Is-
tenem, találva vagyok", ordított föl Kulka és a má-
sik pillanatban összeesett. A detektív látva, hogy 
munkáját jól végezte, revolverét zsebrevágva, visz-
szaballagot a mulatóhelyre. A széjjel szaladt em-
berek azonban lassankint visszajöttek, telefonáltak a 
mentőkért, de mire azok odaértek, Kulka már meg 
volt halva. 

— Zsiványok a vona ton . Néhány nappal 
ezelőtt történt, hogy a vierzon-párisi gyorsvonatot 
megtámadta két bandita, kik a vonattal együtt utaz-
tak, behatoltak a málhakocsiba és a vonatvesetőt, 
a kit nagyobb összegek birtokában véltek, revol-
verrel a kezúkben, késztették 50,000 franknak a 
kiadására. Ezt a merész dolgot a banditák egy 
alagútban követték el. Egyik 30,000 frankóé jutalé-
kával leugrott a vonatról, de sulyoaan megsebesülve, 
fekve maradt, a másikat elfogták, mikor le akart 
szállni. A banditák nevei Gauthier és Albinét As 
előbbi most a rabkórházban fekszik. Albinét kifogás-
talan világfi, ő volt a szellemi vezetője annak a 
merész expedicziónak, mig Gauthier, a ki athléta-
erejü ember, a merénylet végrehajtója volt Albinét 
egy hotel garniban lakott egy havi 10 frankért, de 
annál több gondot fordított öltözékére Napjában 
legalább háromszor váltott ruhát, este azonban 
mindig frakkban járt Szorgalmaaan járta a zenés 
kávéházakat, a hol előkelő idegennek, vagy vidéki-
nek adta ki magát, és igen sok hölgyet hóditoU 
meg. — A derék czimborák egy afrikai fegyencz-
telepen ismerkedett meg. 

- Vitriollal l eön tö t t alvó Vitriolme-
rénylet töitént kedden éjjel Oravictán. Scbulman 
Ede bognármesler éjféltájban hazamén ve, rögtön le-
feküdt a mély álomba merült Körülbelül egy óráig 
alhatott, amidőn egyszer csak valami égető fájda-
lomra ébredt fel. Valaki az utczára néző alaktáb-
láját, amely mellett Schulmann ágya állott, kivülröl 
péppel megkente a ireszoritotta, majd a nyiláaon 
keresztül egy egész üveg vitriolt öntött az alvó 
ember arczára. A gyilkos folyadék egy része még 
a szájába is beleömlött s a szerencsétlen borzasztó 
sérüléseket szenvedett. Szemevilágát is alighanem 
elveszti. A merénylettel elvált nejét gyanúsítják, 
akit a csendőrség már el is fogott. 

- Házasodik a k i rá ly . A koreai házasodni 
vágyó fiatalság körében nagy az öröm, amióta a 
japán újságok hirül hozták, hogy a királynét, akit 
tavaly október 8 án megöltek, most eltemetik és 
hogy a király újból házasouni fog. Mert régi koreai 
szokás szerint, ha özvegy a király, egyetlen koreai 
lánynak aem azabad férjhez mennie, mig a király 
uj feleséget nem választott. Mert a királynak válo-
gatnia szabad az ország valamennyi leánya között, 
és ha alacaony származású leányra eaik a válasz-
tása. akkor ezt adoptálja egy főnemes caalád és 
csak akkor veheti el a király. A meghalt királynét 
azért temetik ilyen későn, mert a király a rendkívül 
okoa asszonyt, akinek caaknem az egész királyi ha-
talom a kezében volt. mindjárt halála után nyiWá-
nos rendelettel először is a királyi czimétől fosztotta 
meg és közönséges származású asszonynak minősí-
tette. Csak két hónappal később adta viaaza a 
halottnak királynői méltóságát és ezután az ország 
benső zavarai és az udvari viszályok miatt halasz-
totta még két hónapig az ünnepélyea temetést. Ezt 
bizonyára senki sem várta nehezebben, mint a koreai 
hajadonok, akik most — ha a király nősül — meg-
int férjhezmehetnek, miután igen sokáig ki volt 
Hymen tiltva az országból. 

- fiihagyott f é l j boszuja. Abaujmegye 
egy falujában Leakó András — feleségével annyira 
rosszul bánt, hogy ez férjét otthagyta és Vaszíli 
János rokonánál keresett menedéket Leskó azonban 
megbánta a bűneit és feleségét rá akarta birni, hogy 
térjen vissza hoz*á. Az asszony azonban daczára a 
szép Ígéreteknek és később a fenyegetéseknek, sem 
volt hajlandó a megbékűlésre. Most vasárnap, midőn 
a falubeliek a templomban voltak, Leakó boszuból 
meggyújtotta a Vaszíli házát A csendőrök a boszu-
álló férjet elfogták. 



— Egy házassági szédelgő elfogatása. 
Egy fővárosi pereskedő és családja a mult bóoap 
elején a kiállításban megismerkedett egy intelligens 
uri emberrel, aki Krausz József iglói tanítónak adta 
ki magát. A kereskedő családjának a fiatal ember 
annyira megtetszett, bogy többször ebédre hívta 
meg. Egy napon a .tanitó ur" felkereste a keres-
kedőt és négvszem 

között elmondta, bogy megsze-
rette idősebbik lányát és nőúl akarja venni. Egy-
szersmind egy levelet mutatott a kereskedőnek, a 
melyben Iglóa lakó nagybátyja neki 10.000 forintot 
ígér. ha megnősül. A kereskedő odaígérte a leányát. 
Ettől a naptól kezdve a tanitó mindennapos ven-
dége lett a kereskedő családjának. Mult héten tör 
tént 

meg az eljegyzés. Előzőleg azonban a fiatal 
embei; Iglóra irt nagybátyjának, hogy küldje el az 
okmányokat, melyek a házasságkötéshez kellettek, 
Az erre kapott levelet, amelyben a nagybátyja ujabb 
kecsegtető ígéreteket tesz, szintén megmutatta a ke-
reskedőnek. Az eljegyzés napján Krausz József el-
mondta a kereskedőnek, hogy neki a leánya hozo-
mányára, ötezer forintra még az nap szüksége van, 
mert nagybátyja tizenötezer forintért házat akar 
venni; a szükséges ötezer forintot el kell küldeni 
nagybátvjának, aki ehhez a megígért tízezer forintot 
hozzáadja és megveszi a házat. A kereskedő oda 
adta az ötezer forintot, amelyet Krausz mindjárt 
elküldött Illóra, mint ő mondotta, nagybátyjához. 
Krausz József az eljegyzés után két napra eltűnt. 
A kereskedő gyanakodni kezdett és Iglóra utazott, 
ahol azonban Krausz nevü tanítóról nem tudtak 
semmit A hiszékeny ember még most sem gondolta, 
hogy megcsalták. Csak akkor tudta azt meg amikor 
a törvényszéknél feljelentést tett. A törvényszék 
már két éve országszerte körözi. Az ügyea csalót 
azonban, daczára annak, hogy többször nyomában 
voltak, nem tudták elfogni. Hétfőn azonban rajta 
vesztett. A csendőrség elfogta Aranyos-Maróthon, 
ahol egy vele utazó iparos zsebéből az órát akarta 
kilopni. Kihallgatásánál kisült, hogy neve nem is 
Krausz, hanem Fábry József, foglalkozása kereskedő-
segéd, de már évek óta csalásból, lopásból és zseb-
metszésből él. A csalót két csendőr szerdán kisérte 
a fővárosba, hol a törvényszéknél mindjárt lecsukták. 

— A vonat kerekei alat t . Ha a mérték-
letességi egyesületek is kultiválnák a .hasznos és 
lelket mi velő erkölcsi és mértékletességi olvasmányok' 
kiadását, a Dédits Albert bukováczi szállási mezőőr 
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esetéből is Írhatnának tanulságos történetet. S ebből 
a történetből egyszer és mindenkorra kiviláglanék, 
hogy egyetlen bún van a világon s ez az ittasság 
s egyetlen erény van, ez pedig a mértékletesség. 
Nevezett Dédits Albert ugyanis hétfőn benézett 
városba, a hetivásárra s egész áldott nap a csap-
székben idogált. Oreg este volt már. amikor nehéz 
fejjel elszánta magát a bazamenetelre. A nemezis 
munkája volt, hogy Déditset éppen a vasúti töltésen 
fogta el a szélhűdés, ugy bogy eszméletlenül rogyott 
a sínekre. Elaludt s az egyik éjszakai vonat elgázolta 
a szerencsétlent, aki fiatal feleségét és öt apró gyer-
meket hagyott hátra. 

Szerencsétlenség a hadgyakorlaton, 
Mint Lembergből írják, midőn pénteken a tüzérség 

hadgyakorlat színhelyéről Mosciska városába vo-
nult vissza, egy 17 éves fiu Margel József, egy 
napszámos fia, saját vigyázatlansága következtében 
egy szekér kerekei alá került s a lovak teljesen el-
gázolták, ugy hogy a szerencsétlen fiu kevéssel reá 
meghalt. A király, megtudván a szerencsétlenséget, 

fiu családjának 300 forint pénzsegélyt küldött. 
— A grebeni dinamitlopás. A napokban 

az a riasztó hir jött a Vaskaputól, hogy a Duna 
gőzhajó állomáa grébeni állomásáról tizenöt láda 
dinamitot elloptak. Ugy látszik — irják most 
Szegedről - hogy a cfblognak sokkal ártatlanabb 
színezete van, mint aminőt annak eleinte tulajdoní-
tottuk. A nyomozás olyan jelekre akadt, amelyekből 
konstatálni lehet hogy egyszerű sikkasztásról van 
szó, és hogy a tettesek bizony nem annyira durran-
tani akarnak a dinamittal, hanem inkább pénzzé 
akarják tenni. Vagy talán már azzá is tették. A 
kutatás ebben az uj irányban biztos nyomokra 
akadt, amelyek a felügyelet alantasabb közegeihez 
látszanak vezetni. A nyomozást a csendőrkerület 
egyik legügyesebb tisztje, Bányay főhadnagy vezeti 
és lehet, hogy ma-holnap megkerülnek a tettesek is 
és — ami a fő - megkerül a dinamit is. Mint leg-
újabb jelentés tudatja, a dinamit-lopás tetteseit már 

is fogta a csendőrség. A tolvajok a munkálatok-
nál alkalmazott alantasabb felügyelők voltak. Vala-
mennyit letartóztatták. A vizsgálat eddigi adatai 
szerint a dinamit-tolvajoknak nem volt semmi go-
nosz szándékuk a veszedelmes anyaggal. 

— Nagysád saját érdekében kérje levező 
lapon W e i n e r Mátyás (Budapest, VI k. Andrásy 

11!. < 
ut 3J legnagyobb divatáruházának legújabb őszi 
gyapjú szövet és selyem minta gyűjteményét, mely 
kívánatra postafordultával ingyen és bérmentve 
megküldetik. 

Irodalom. 
„Az Évszak", mely rövid másfél év ófa a 

magyar hölgyközönség legkedveltebb divatlapjává 
lett, legutolsó számában a legújabb divatot legelső-
nek mutatja be az összes divatlapok közül. A re-
mek őszi öltözetek, felöltök gyermekru'iák szabását 
ott találjuk a mérték megjelöléssel és a szükséges 
kelmemennyiség meghatározásával a divatlaphoz 
mellékelt nagy szabásiven. Az öltözeteken és gyer-
mekruhákon kívül felkarolja ,Az Évszak" a piperét 
is. Gyönyörű kalap-mintákat találunk a lapban, 
minden a legutólsó párisi divat bemutatása. Igy a 
divatos nyakbodrozatok, melyeknek elkészítési módja 
is le van irva a pontos és lelkiismeretes magyará-
zatban. A divatos öltözetek mellett mindig súlyt 
fektet a lap a fehérnemű-varrás és divatos kézi-
munkákra. Ajánljuk e kitűnő és legolcsóbb magyar 
divatlapot minden jó honleány figyelmébe, mert 
okos utasítás szerint sokat megt ikaritunk magunk-
nak és ezzel javára szolgálunk a hazának. 

,Az Évszak" egész évre csak 4 frt, negyed-
évre 2 frt. Előfizetéseket elfogad a kiadóhival: Bu-
dapest VI., király-utcza 110. minden hazai könyv-
kereskedés és postahivatal. 

10870. alisp. 1896. Csongrádvármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő s évi 300 Irt fizetéssel javadal-
mazott joggyakornoki állásra ezennel 
pályázatot hirdetek s felhívom azokat, kik 
ezen tiszti állás elnyerni kívánják, hogy ké-
pesítettségüket és erkölcsi magaviseletüket 
igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kér-
vényeiket hozzám folyó évi szeptember 26-ik 
napjának d. u. 5 órájáig nyújtsák be. 

Szentes, 1896. szeptember 7. 3 - 3 
Dr. Csató Zsigmond, aliapán. 

ELSŐ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Szentesen, Kurczaparti-utcza 31. sz. 

Jutányos árak! 

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

gyászlapok elkészítését. 

Szép kiviteli 

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

újonnan berendezett 

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

ajánljuk a a ó. közönség pártfogásába. 

Szentesen, 1896. julius havábaa 

Tisztelettel 

Szentesi első ¡könyvnyomda 
r é s z v é n y t á r s a s á g . 

Gyors elkészités 

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 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. 

1 m Nytuutttt i Uadótilajdaac: ,S M nta« daő könyvnyomda réuványtámiág- gyorssajtóján. 




