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Sohdnfeld A. kSayv- ea paplrkercskedetábta. 
Ugyanitt egyes számok s kapható? 

Az a minta adminisztratió. 
Azt, hogy Stamnier vezetése alatt Cson 

grádvármegye adminisztratiója a visszaélések 

és büntakarások által országos hirüvé vált, s 

maholnap közmondásossá válik az országban 

az adminisztratiónalis bűnök jellemzésére, 

hogy: éppen ugy van, mint Csongrádvárme-

gyében, szomorúan ismeri dolog: ezt tudja min-

denki ; azt azonban nem tudja mindenki, hogy ez 

a megyei adminisztratió nemcsak visszaélések-

ben és bűntakarásokban; de a dolgok rendes 

intézésében is a bűnös visszaélésig hanyag és 

tehetetlen. Pedig ugy van. A naplopásnak is 

székhelye Csongrádvármegyének kormányzata 

a központon. 

Szentes városa 1890. april hóban ter-

jesztette fel Csongrádvármegyéhez statutumát 

jóváhagyás végett. — Ez a siatutum meg-

járta már a minisztériumot, s a belügyi kor-

mány jóváhagyta azt minden részében, csak 

a rendőrtanácsosi cimre és főkapitány fizeté-

sére nézve tett észrevételeket. 

A városi képviselőtestület a miniszter 

rendelete alapján újra tárgyalta a szabályren-

deletet és Csongrádvármegye törvényhatósága 

jóváhagyta ezt a májusi közgyűlésben; tehát 

négy egész hónappal ezelőtt. 

A statutumon nem történt semmi válto^ás-

tehát azt nem kellett újra dolgozni, de mi-

után a vármegye egyik felesküdött appellálója 

által, ennek a főkapitány dotatiójára vonat-

kozó része — szemben a vármegyei közgyűlés 

határozatával megfellebbeztetek, hát fel 

kellett volna a slatuniot terjeszteni a minisz-

terhez, hogy ez döntsön a felebbezés kapcsán 

a közgyűlés határozata felett. 

Egy jó órai munka sincs a felterjesztés 

elkészítésével, s ennek dacára Szentes váro-

sának Csongrádvármegye közgyűlése által jó-

váhagyott; de Bánfalvi Lajos által megfeleb-

bezett statutuma a májusi közgyűlésből csak 

tegnapelőtt terjesztetett fel az alispáni hiva-

tal által. 

Tiz-tizenkét állás van ezen statutumban, 

mely az adminisztratió érdekében betöltésre 

vár, s Szentes város kormányzatának érdeke 

nem birja Csongrádmegye vezetőit a törvé-

nyes kötelesség pontos, lelkiismeretes teljesí-

tésére utalni. 

A leghatártalanabb önkény és a legbru 

tálisabb negligátió jellemzi ezeket az embe 

reket minden dolgukban és minden tettükben. 

Szentes városa, okulva az adókirovások-

nál tapasztalt hiányokon, állásokat szerve-

zett másfél év vei ezelőtt, szomorúan tapasz-

talva azt, hogy a kellő számvevői erő hiánya 

miatt mily károk érhetik a várost a számadás-

yizsgálásoknál: szervezett egy alszámvevői ál-

lást. Törölte a csendbiztosi állást és uj szer-

I 

vezetet adott a rendőrségnek; tehát a városi 

kormányzat javítása érdekében reformálta az 

egész statutumot. 

Kinek állt volna érdekében Szentes vá-

rosa u*án, hogy ezek az üdvös reformok mi-

nél elébb életbe lépjenek, miut a felettes ha-

tóságnak? S mégis ki tette lehetetlenné, hogy 

eddig ezek az adminisztrátiónális ujitások 

életbe léphessenek, mint C^ongrádvármegye 

kormányzata. 

Hát nem szégyen-e ez? 

Ha intrigálni kell Szentes városa, vagy 

ennek valamely megyeellenes polgára ellen, 

akkor kész ez a tisztelt kormányzat minden 

gyors tevékenységre; de ha üdvös és törvény-

szerűt köteles munkát kell végezni, akkor 

rest és tehetetlen mindenre. 

S ha mi támadjuk a megyei kormány-

zatot lépten és nyomon bűneiért, nem mél-

tán történik-e ez ? 

Emlékeztetünk mindenkit, ki nincs elfo-

gulva az itteni állapotok és pártharcok meg-

ítélésben, hogy mikor gróf Szapáry belügy-

miniszter első izben felelt Komjáthy Béla in 

terpellátiójára, azzal vádolta az ország színe 

előtt Szentes város tisztikarát és egész kor-

mányzatát, hogy : a műit évben azért nem 

lehetett meg kellő időben a tisztújítás; mert 

a város nem dolgozta át és nem terjesztette 

be a vármegyéhez kellő időben a statutumot. 

Honnam vette Szapáry gróf ezt a vádat 

Szentes városa ellen? Zsilinszky főispán in-

formátiójából. 

Cfcoiigrádvarmegye képviselői az ország-

gyűlésen, — sajnos — teljesen tájékozatla-

nok a csongrádmegyei közigazgatási viszonyok 

iránt; s beérik hivatásuk teljesítését, hogy 

országos kérdésekben pártállásukból kifolyólag 

szavaznak, s a miniszternek hamis informá-

tióból eredt hamis válasza észrevétel nélkül 

maradt, s a szentesi adminisztratió oly szín-

ben tünt íel akkor az ország előtt, mint 

amely leggondatlanabb, leggazdátlanabb ve-

zetés alatt áll; pedig ez nem volt igaz; mert 

Szentes a statutumot kellő időben beterjesz-

tette, hanem ott hevert az valamelyik dolog-

talan megyei tisztviselő íróasztalának fiókjá-

ban. — S ennek dacára a roszszul informált 

miniszter által kompi omittáltatott Szentes 

város kormányzata. 

Szeretnénk tudni, hogy az a miniszter, 

ki rendre felül és felülteti az országgyűlést is 

az itteni állapotok iránt Zsilinszky informati-

ójára, vajon lesz-e kegyes tudomást venni 

arról, hogy most, négy egész hónapon át 

— pusztán dologtalanság miatt — feküdt 

Szentes város statutuma egyik megyei asz-

tal fiókjában. 

Ha gróf Szapáry miniszterben van igaz-

ságszeretet és Csongrádvármegye kormány-

zatában nem pártpolitikai, hanem az általa 

hangoztatott adminisztratiónalis érdek vezérli, 

akkor feltesszük róla, hogy számon fogja 

kérni ugy Zsilinszkytől, ki őt eddig egész 

rendszerrel vezette félre az itteni állapotok 

iránt, mint Stammer alispántól, ki állásából 

kifolyólag felelős azért, hogy a megye által 

ne gátoltassék; de támogattassék a községek 

jobb adminisztratiónalis törekvése, hogy mi 

okból hevert négy hónapou át Szentes város 

statutuma a megyei porlepte akták között? 

S ezt kötelessége Szentesnek magának 

is megtudni. S mivel Csongrádvármegye 

alispánja az ujabb időkben a legdurvább jogta 

lansággal tartja vissza íróasztala fiókjában Szen-

tesnek minden feliratát; s így lehetetleníti, hogy 

a minister tudhassa, hogy ő mily visszaéléseket 

követ itt, el, ennél fogva Szentesnek egy depu 

tatiót kell a miniszterhez küldeni, mely feltárja 

az itteni állapotokat, a maguk durva meztelen-

ségükben: s ha gróf Szapáry ezután is türi 

az itteni bűnöket, akkor Szentes képviselőtes-

tülete nem fog többé hozzá menni, hanem 

ha önérzet van ebben a közönségben, kettő-

zött erővel munkál azon, hogy Szeutes ön-

álló törvényhatóság legyen és végleg meg-

szabaduljon azon kötelékektől, melyek őt köz-

igazgatásilag Csongrádvármegyéhez és ennek 

saját önző hatalmi érdekét lihegő vezetői-

hez füzi. L>r. 

— A polgármesteri ál lás hosz 
szas várakozás után immár végleg megüre-
sedett — Sarkadi polgármester lemondását 
elfogadta a belügyminiszter is. Sajátságos, 
hogy ő excellentiájának ilyen sokáig kellett 
e felett gondolkoznia. Igaz, hogy közben 
kísérletek tétettek aziránt, hogy a miniszter 
ne fogadja el a lemoudást; mert a tisztelt 
vármegye, mely, mig le nem mondott, a leg-
ádázabb dühvel üldözte Sarkadit, később arra 
a gondolatra jött, hogy nehéz lesz olyan pol 
gármesternek való embert találni Szen-
tesen, kit a közönség is elfogad, s meg-
tűri állásában, s a megye is meg lehet vele 
elégedve, mint Sarkadi volt. De ez a 
kísérlet későn jött; mert Sarkadi se jött volna 
vissza, s a közönség se acceptálta volna már 
őt lemondásának indokai utáu. így lett azután 
di. Tasnády ne e forgalomba hozva; de ez 
a jelölés a mai viszonyok között egy képtelen 
idea, a melyet az eszmét megpendítő várme 
gyei körök sem verhetnek komolyan. Azt hit-
ték azonban, hogy Tasnády nevét számba-
vehető értékkel forgalomba lehet hozni s a 
hosszas ajánlgatásnak meg lesz az eredménye, 
s azért húzták, halasztották Sarkadi lemon-
dásának eliutézését; mert egyéb ok nem volt 
rá. Már meg is irta egyszer egyik helyi lap, 
hogy csodálatos, mely szerint a függetlenségi 
városi párt, a kormánypárti Balogh Jánost 
akarja polgármesternek, mikor ott van a 
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szin-elleuzéki ember, a függetlenségi párt nagy 

hive, dr. Tasnády Antalban. — A szentesi 

közöuség azonban tudja, hogy a vármegye 

poharában — akármilyen szinü legyen is az 

— hamis bort árulnak, s azért éppen nem 

indított meg senkit Tasnády kikiáltott füg-

getlensége. — S ezen a vármegyén elcsudál-

koznak. 

Különös az, hogy a szentesi független-

ségpárti népnek tetszik a kormánypárti Balogh 

János polgármestersége, s a kormánypárti vár-

megyének nem! — S honnan lehet ez ? Onnan; 

mert a tisztelt vármegye szivesebben látna 

egy mondva csinált függetlenségi párti embert 

a szentesi polgármesteri székben, ki kész szol-

gája lenne a vármegyének, mint a kormány-

párti Balogh Jánost, ki semmiféle pártpolitika 

kedvéért meg nem hajtaná Szentes zászlaját 

senki más, csak az igazság előtt. 

Mily nagy baj is, ha valakinek múltja 

van és íényes, határozott jelleme, s a mai 

lelki kufársága tudja azt, hogy rá alkudni 

nem lehet. 

Nagy baj lehet ez a vármegyének; de 

nem Szentes városának; mert ő tudja, hogy 

más nem lehet polgármester, mint az az em-

ber, kinek múltja, jelleme kezesség arra nézve, 

hogy vezetése alatt Szentes városa szégyent 

semmiféle pártirányzat előtt sem szenvedhet. 

S ez az ember Balogh János. — S hogy az 

a városi párt, mely Baloghot akarja polgár-

mesternek, mennyire felette áll a sivár, önző 

pártérdeknek, szemben a megyei kormány-

zattal, fényesen igazolja ezt azzal, hogy bár 

állithatna fel függetlenségpárti embert is je-

löltül, ki politikai szempontból jobban meg 

felelue ezen párt érdekének; de ezt nem 

teszi; mert a polgármesteri állás betöltésénél 

nem ismer más érdeket, mint azt, hogy a 

mai nehéz viszonyok között egy, minden te-

kintetben kipróbált ember kezébe tétessék le 

a város kormányzata. 

Ez a városi párt politikája. S éppen ezért 

fog ez győzni! 
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T,hamért A becsületes politikának konsequensnek hozzánk, melyek méltó tanyai lettek v o l n a ezen 
kell lenni', s igy ha dr. Filó Tiaamer elejtetett sem- kiáll tásnak is. A két eredeti okmány a következő: 

miért, az az nem semmiert, hanem azért; mert ellen- Szózat ! 
zé ember, akkor el kellett esni Tóth Kálmannak Magyarok! az Árpádok ezred éves szent földé-
is mert ő is ellenzéki ember, ki semmiféle hatalom nek ós szabad lakói üdvöz legyetek. 
előUnem fog egy nyomorult hivatal kenyeréért I . A népszabadság Istene, ki az * gaz ügyet soha 
eiott nem iog egy iiyumui , , n e m h a g y j a __ é § s e r e g ü n k hősies vitézségé — 
megalazkodva, hunyászkodni meg. lehat el kelleti raeghagyak s o k s z e n v e d é s u t á n érnünk a napot, ho?y 

esnie. Zsilinszky személyesen kérte a minisztert dr. űzzük hataraitokról az ellenséget. 

Filó Tihamér elejtéseért, s ugyanezt tette Tóth Kál- Azon ellenséget, ki a barátság és béke szavai-
mánnal szemben, azt hazudvan odafenn, hogy: ha val ajkain élesre fent fegyverrel lépte át hazánk 
ezek a z e m b e r e k igy egyenkint elejtetnek, a kormány- h a t a r a t ~ h oW raboljon gyilkol^n pusz itson, s 
ezeK az emuereit igy ügyeim ) ' , , / magyar nemzetünket az élők sorából kitörulie. 
párti politika zavartalanul fog viragzani Csongradvar- A z o n e l l ensége t ? k i m e g s z e g v e a nemzetnek 

megyében. El kell ejteni a párt fejeit, s azutan a adott szent esküjét, miszerint szabadságunkat, ősi 

közönség szét hull, mint az oldott kéve, s a derék alkotmanyunkat megőrzendi, szentségtelen bűnös esküt 

kalászok magvastul dőlnek a kormánypárt rendje ala. mondott, hogy kiirtja a magyart földéről, mellyen 
r o j aw szabad nemzet volt ezred éven át. 

S grof Szapary, a derek, becsületes politikus,, g h o g y e k á r o m l á s t v a l ó v á t e h e s s e í e lköve_ 

ki dr. Filó Tihamér esetevei megmutatta, hogy a t e t t m i n d e n t i m i istentelenség, felhasznált minden 
hivatalnoknak sem magan, sem közéletehez nem sza- eszközt — a legborzasztóbbat és legaljasaboat. 

bad férni még csak tévedesnek se, elejtette Tóth Üzi az ország vitéz hadserege azon ellenséget 

Kálmánt is. S ez természetes. Ezt varta a szentesi 

közönség és igy ez az itélet sem lepett senkit se. 

kinek honáruló biztosai Nógraban, Somogyban — 
immár megkezdek újra a nép nyakaba vetni a robot 
jármát, melyet a törvény eltörölt, s melyet ujolag 

— T ó t h K á l m á n v á r o s i a d ó ü g y i 

t a n á c s n o k fegyelmi ügyében is döntött a minisz-

ter. — S döntött a megfélemlitési rendszer azon 

politikájává!, mely hivatalvesztésre Ítélte dr. Filó 

Hanem az álmélkodasban tartja a szentesi kö- n y a k a tQ k b a róni soha sem engedendjük. 
zönséget, hogy gróf Szapary Gyula, e buta jellemű Üzi azon ellenséget, mely császári parancsot 

államférfi, aki, mint miniszter, semmiért hivatalvesz- adott ki a mult hónapban, ho y ott, a hol a jobbágy-
téssel sújtotta dr. Filó Tihamért és Tóth Kálmánt, | sá& eltöröltetett is, az eltörlött robot és dézsma 

a szentes, t isztának e jel.e. es Usztesse* ^ ^ ¡ ^ ¿ ^ ^ Í S S S S t 
tetében hozzáférhetlen két kitűnőségét, hogyan lehet raagyar törvény, mellyet szabadságtok védelmére 
az, hogy ő exellentiája allamkormanyzatanak puri- fentartani erős, elhatározott akaratunk, 
tánságaval, vezetésenek Decsületessegével össze oirja Vitéz hadseregünk üzi határaitokról azon ellen-
egyeztetni, hogy Gsongradvármegye tisztikaraban a k i n ( * császarja azt merte mondani, hogy 
. . i uu • l - l Magyarország nincs, s nem lesz többé, ki erdelyi 
leggyalázatosabb visszaelesek, okmanyhamisitaso*,. testVéreinket tőlünk elmerte szakítani, Horvátorsza-
zsarolasok mesterei buntelenul foglalnak szeket. g o t a m a g y a r tó l elrabolni, saját hazánkat eldarabolni 

Uram, uram, kegyelmes uram, gróf Szapary s legtermékenyebb vidékeinkből egy külön Rácor-

belügyminiszter ur, hogy lehet ez?! szágot alkotni, azon rác rablók számára, kikkel a 

Feleljen excellenhad; mert biz' isten, az a gon- m a ^ a r neaaxe t kiirtására szövetkezni nem iszo-

doiat tamad -el az emoeioen, Hogy kegyelmesse- n y o A o ^ h a d s e r e g ö nk üzi határaitokról azon ellen-
ied vagy te ved :íc el< n k un *no/.asaban, vagy éppen m p ; v a m p r r e megfordult, még futása közben 
u^y ledez a lassúival a csonki aiiiiK gyui üoiuiany/at- > ¡r^gyava volt rabolni, mint az útonállók rabolnak, 
„a i uralküdo ja üüuuk .i, mait Z iuszky. nelv mê ' nem elégedett azzal, hogry ellopott, elra-

b^eretneuk eiLazodm e kerdes lelett; mert ha bolt m ndent, m.t megenn e, meginnia lehetett: hanem 
, - . . . . a mit nem bírt felemészteni, elrontott, elpusztított, 

valószínű >«, hogy a belügyminiszteriül* politikából h o g y e h s e g e t h M g f . szamotokra, sőt ember-

Dunt takar; de grot bzaparynak, a gentlemannak, t e i e n vadsága, pusztán rablasi és kártékonysági indu-
ezt tenni talan meg sem volna szabad! latból kitépte gyermekeitek fejei alul a párnákat, s 

szélnek ereszté pelyheit, sőt nem kimélte a templo-
mokat, kifeszegette az oltár márvány kövét, leégette 
a kápolnák fedelét — kinek még tisztjei közt is 
akadtak emberek, kik saját kezeikkel törték fel rab-

Most, hogy az ország népe egesz kegyelettel iás végett a szekrényeket, vagy kik zsebre rakták az 
szemleli Hentailer Lajos országos kepviselő altal az ezüst kanalakat ott, a hol megvendégeltettek. 
1848 —49-diki esemenyekből tenmaradt emiekeket, Ilyen azon ellenség, mellyet az austriai császár 
lapunk egy baratja, egy pár okmányt küldött be orszagunkra küldött, hogy eltörülje országunkat, 

1848-diki ereklyék. 

A „SZENTESI LAP" TARCAűa 

Az ü gyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 94 

Irta Hugó Alfréd. 

A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Csak türelem, veled is leszámolok vén kopé, 

s keserűen meg fogsz lakolni, amiért ügyeimbe már-

tottad orrodat. 

Ezután fel s alá kezdett járni az irodában, majd 

Íróasztala előtt megállva, egy csomó iratot vett elő 

annak fiókjából. Lapozgatni akart bennük; de nem 

sikerült neki, gondolatai szerte kalandoztak. Abban 

hagyta tehát s az iratokat újból bezárva az asztal-

fiókba, gyors léptekkel elhagyá az irodát. 

Halószobájába vonult vissza. Pihenésre volt 

szüksége a kiallott izgalmak után. 

XV. 

Kétség és aggodalom között. 

Hosszabb idő telt el azóta, hogy Rosetti Kor-

néliát megszöktette, de Bennó báró nap nap után 

hasztalan várta a tudósítást leánya hollétéről. 

Jenő ama nevezetes este óta folyton Hohen-

bergben tartózkodott, várva apja engedelmét, ha vál-

jon követheti-e ő is szive hajlamát? S mert a válaszra 

kitűzött határidő egyre közeledett, Bennó báró leir-

hatlan telki küzdelmet szenvedett. 

Most is könyvtáraba vonulva találjuk őt, könyvei 

között búvárkodva. 

— Most már valóban nem tudom, mit tegyek, 

— mormoga halkan magaban s az előtte fekvő könyv-

ről feltekintve, — a bárónő bizonyosan nem fog 

beleegyezni a Jenő altal tervelt messaillancebe, az-

tán meg Jenő is nyakas, nem akar felhagyni azzal 

a leánynyal, akit — az igazat megvallva — magam 

sem nézek ugyan a legjobb szemmel; de ha már 

másként nem lehet, hát isten neki, én csak bele-

egyezem valahogy, aztan ha tudja, hát igyekezzék 

anyja és Róbert beleegyezését is kinyerni. 

Ezzel becsukva az előtte fekvő könyvet, felkelt 

s nagy léptekkel kezdett fel s ala járni a teremben. 

Gondolkozott. 

— Holnap magam íogok Hühenbergbe kimenni, 

— folytatá kis szünet niulva maganbeszédét, s hogy 

előkészítsem Jenőt a látogatásra, délután levélben 

fogom őt értesiteni. 
Itt hirtelen elhalgatott. Valami jutott eszébe, s 

csöngetett. 
A belépő inasnak parancsot adott kalapját és 

totjat előkészíteni. 

M.dőn ¿közekével készen volt, egyenesen Ver-

hagen háza felé tartott. 

Mielőtt Jenővel beszélnék, látnom és ismer-

nem kell a leányt, leendő menyemet, — mormogi 

az utcára gyors léptekkel haladva, — egyúttal mej 

kell győznöm Verhagent is, hogy ezúttal mint becsü-

letes ember cselekszem. 

Jó negyed óra múlva már a boltban volt, szem-

től szemben Verhagen tűzről pattant leányával, Kati-

cával, ki önkénytelenül is összerázkódott, amint a 

bárót meglátta. 

A báró tekintete jóságos mosolylyal nyugodott 

a szép leányon, amint ez a kivánt keztyüket eléje 

helyezte. 

— Tudja ön, hogy ki vagyok? — kérdé barátsá-

gosan a leánytól, mialatt kis, hófehér kezeit oda-

nyujtá Katicának, hogy a megfelelő számot könnyeb-

ben kiválaszthassa. 

— Tudom, — felelt Katica el nem titkolható 

zavarral. 

— Ugy-e, nem volt rá elkészülve, hogy enge-

met itt lásson ? No, no ! Emelje fel fejét s nézzen 

rám, kedves gyermek. Tőlem nincs oka félnie! 

Katica engedelmeskedett, s csak miután a báró 

nyilt, barátságos szemeibe nézett, könnyebbült meg 

szive. 

— Van-e hozzám bizalma? — kérdé a báró. 

— Hogy ne! Méltóságod jóságos tekintetével 

bizalmat önt belém, — felelt Katica, — szemei egé-

szen a Jenőéi, tehát nem csalhatnak. 

— Kis hizelgő! Szereti, őt ugy-e? 

— Ezt csak Jenő mondhatja meg, kérem for-

duljon hozzá, — mondá Katica fülig elpirulva. 

— Hát ha szülei nem egyeznének bele ? Teszem 

fel, például anyja, a bárónő, soha sem ismerné el 

menyének? 
— El vagyok rá készülve. 

— De ön visszaadhatná Jenőt szüleinek, ha 
lemondana róla! 

— Jenő iránti szeretetből meg tudnám ezt is 

tenni, — válaszolt Katica, mialatt szép arca komoly, 

megadó kifejezést öltött, bár érezem, hogy ez által 

oly áldozatot hozok, mely mindkettőnk boldogtalan-

ságát okozhatná. 
Folytatán következik. 
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kiirtsa nemzetünket, s a népet szolgává és koldussá 
tegye. 

Am de él az igazságnak Istene, kinek örök 
jóságú gondviselése őrködik hazánk felett. 

Reánk bocsátá a szenvedések napjait, hogy fel-
ébreszsze a nép kebelében a hazának szent szerete-
tét, hogy kimeritse hosszas türelmét, melylyel szá-
zadokon át tűrte a nyomást és szolgasagot; reánk 
bocsátá Isten a szenvedések napjait, hogy érezzük 
becsét a fenyegetett szabadságnak s erőnket össze-
szedve, az Isten által hazánknak szánt jövendő bol-
dogságot munkával, áldozattal megérdemeljük. 

Megjövendöltem nektek hónapok előtt, hogy az 
austriai császár zsarnokságából Magyarország szabad-
saga, önallása, s függetlensége fog felvirágozni. 

És Istennek háiá, ugy vagyon. 
Légyen érte áldott az Urnák szent neve. 
De legyen a nemzetnek örökös hálájával áldott 

a vitéz magyar hadsereg, meily életét, vérét a hazá-
ért örömmel áldozva, rettenthetlen vitézséggel veré 
az ellenség összes erejét, s folytonos győzelemmel 
haladva a dicsősségnek ösvényén, téged oh ! magyar 
nép hős vérének áran szabaddá, boldoggá teszen. 

Az ellenség hazug győzelmekkel kérkedett, hogy 
a magyar népet elámitsa, kétségbeejtse. 

Ez bélyegző gyávaság. Mert hazudni csak gyava 
képes. 

Amitott téged hazug hírekkel, hogy Erdélyből 
kiverték seregeinket; hogy Szegedet ostrommal bévette 
Jellachich, ki Szegednek soha még csak környékét 
sem láthatá. 

Sőt a mi több, most, midőn öt nap alatt négy-
szer megveretve, legerősebb állomásaiból kiszorítva, 
Windischgrátz, Schlik, Jellasicb, egész seregével 
egyetemben Poroszlótól Pestig és Vácig szaladt, 
midőn e szózatot Gödöllőn azon szobaban irom, 
hol Windischgrátz 24 óra előtt Magyarország leiga-
zásáról mert álmodozni, még most is, midőn egész 
serege megveretve fut, s egész Erdélyt és Magyar-
ország két harmadát, a zsarnok körmei közül kira-
gadtuk, meg most is a pesti béres hírlapokban nem 
szégyenli azt hazudni, hogy ő győzött Jászberénynél!! 

E kétkedésre adom nektek megnyugtató vala-
szul Vereim! Atyámfiái! — hogy én s a nemzet 
bajnokainak derek vezérei győzelmes hadseregünk-
kel Gödöllőn vagyunk, hova szuronynyal törtek utat 
rettenthetlen honvéde;nk, Gödöllőn, mellynek part-
járól ellővöldözék türközve küzdő tüzéreink a kér-
kedő ellenséget, — Gödöllőn, mellynek partjáiról a 
Pesti Dunáig üzék huszáraink a futamlókat. 

És amott Erdélyben, nincsen császári ellenség 
többé, nyakunkra hozta ezen császár a béke nevé-
ben, a vad muszkákat; de Bem, s az erdélyi magyar 
hadsereg utolsó emberig kiverte Erdély szent földé-
ről az ellenséget, pártfogóival egyetemben. 

És lent a Bácskaban, Percei bevette Szent-
Tamást ; melynek ostroma tavaly annyi elpazarlott vér 
áldozatjaDa került. És felszabaditá Peterváradot, 
mellyet Austria arulással halózott körül, és kitisz-
títja e rác rablóktól a dus alföldet. 

Ide lent pedig, hol az ellenség, főereje Magyar-
hont akara megnoditani, Görgey fővezér, s alatta 
Damjanics, Aulich, Klapka, Gáspár tábornokok 
Schlicket Hatvannál, Jellachichot Tapió-Bicskénél, 
Windischgátzet, Schlicket, Jellachichot egyesülve az 
Isaszeghi rémitő pontokon megverve, s Gödöllőt 
elfoglalva, győzelmes seregeikkel már a Rákoson 
allanak. 

Még néhány nap, s Magyarhon szabad leszen 
és hazank szent földét nem tapotandja bitor ellenség. 

Ezt adom nektek örvendetes tudomásul hazám fiai. 
De a mit vitéz hadseregünk szerez, azt a nem-

zetnek meg is kell tartani. 
A megtartás munkája könnyebb, mint a meg-

szerzés. 
A megtartás munkája csak azt kívánja, hogy 

minden erőt kifejtve, tekintélyes allásunkkal oszlas-
suk el az uj támadas lehetségét is. 

Ezért intézem e szózatot hozzátok hazámfiai. 
Az ellenség távol űzetik tűzhelyeitektől. 
Hónapokon át éreztétek zsarnok hatalmának 

csapásait. 
Tudjátok, mit tesz uralni azt, aki zsarnok, aki 

hitszegő ? 
És mivel mindezeket tudjátok, ezért fakadott 

kitörő örömmel a testvéri viszontlátás üdvözlő szó-
zata felém, dicső vezéreink s hadseregünk felé, mely 
szózat sziveitek méljéből a hazaszerelem kutforrasa-
ból fakadt fel — mint igaz és hű volt a törekvés 
megszabadítani e földet a zsarnok uralma alul. 

A hazánkat fenyegetett vésznek percei igy ta-
nitának meg engem ismerni a magyar népet. És 
iui, ezen nép irányaban az ellenség részéről egy 
borzasztó szemtelenséget tapasztalok. 

Az ellenség vezére megfogyva és megtörve 
erejében, melyet szentségtelen cél felé vezérelnek, 
azt meri parancsolni a népnek, hogy adjatok gyilkos 
és rabló seregenek pótlásara neki újoncokat, minden 
300 lakos után egyet. 

Azt parancsolja, hogy adjátok oda fiaitokat, 
testvéreiteket, legyilkolni a magyar hazát, legyilkolni 

SZENTESI LAP. 

a nemzet szabadságát, legyilkolni saját véreiteket, 
fiaitokat, kik érettetek s e hazáért és mindnyájunk 
szabadságaért véröket ontják. 

Hazank mindnyájunk édes anyja: a magyar 
hadsereg pedig testvéreink, jóltevőink, szabaditóink. 

És Windischgrátz a császár nevében azt pa-
rancsolja, hogy anya- és testvérgyilkosokká legyetek. 

És fájdalom, akadnak oly istentelenek hazank-
ban, kik magyar létökre, ezen istentelenség végre-
hajtasara segéd kezeket nyújtanak. 

Kezemben vannak a honáruló Babarcynak 
Istent, hazát és emberiséget káromló szózatai, és 
rendeletei, melyekkel hazank gyilkosainak számára 
Pestmegyében s a Jasz-Kun kerületben ujoncállitást 
rendel és kiveti helységenként hány anya- és testvér-
gyilkost állítsatok. 

És kezemben vannak Pest megyei tisztviselők 
rendeletei, kik ezen iszonyatosság végrehajtását meg-
kiserteni nem borzadnak. 

Babarcy ezen gyalázatos tettével csordultig 
tőlté honarulasi bűnei poharát. Számára nincs és 
nem lehet irgalom sem ezen a világon, sem a ma-
sikon; mert anya- és testvérgyilkosnak a kimerit-
hetlen isteni irgalom sem kegyelmezhet meg. 

Én tehát a törvények, s isteni és emberi igaz-
sagnak neveben mindazokat, kik a népnek rendelni 
s parancsolni merik, hogy hazája ellen katonat 
állítson, s anya- és testvérgyilkossa legyen és mind-
azokat, kik az istentelen rendelet végrehajtasára 
segéd kezet nyújtanak, honárulóknak, anya- és test-
vérgyilkosság orgazdainak s törvényén kivül állók-
nak nyilatkoztatom, s eltogatasukat, s a vésztörvény 
kezébe szolgáltatásukat elrendelem, hogy hóhér keze 
altal az örök karhozatnak atadassanak. 

Magyarország minden népeinek pedig a vallás, 
az erkölcs, a törvény és haza iránti szeretet nevé-
ben rendelem és parancsolom, hogy hazánk ellen-
ségeinek ne csak katonat ne adjon; de aki neki azt 
parancsolná, vagy arra kényszeríteni merné, azt 
honárulónak, s anya- és testvergyilkossági orgazdá-
nak tekintse. 

Ellenben felhivom a népet Isten és nemzet 
nevében: segítse a hazát védeni! 

Segitse szaporítani azon hadsereget, mely a 
hazáért s a népért küzd. 

Felhívom a vagyonosabb, birtokosabb honpol-
gárokat, fogadjanak tehetségeik szerint egy vagy 
több katona újoncot a hazának. 

Van ez országban százrezer ollyan ember, ki 
meg sem érzi egy-egy újonc fogadásnak költségét. 

Van több ezer ollyan, ki tizet, húszat allithat. 
Legyetek hazafiak! 

Ha azok lesztek, 14 nap alatt a magyar had-
sereg 100,000 fővel megszaporodik és a magyar 
nemzet győzhetetlenné leszen. 

A néptől pedig mindenesetre megvárom a nem-
zet nevében, hogy hazank és szabadsagunk meg-
vedesere legalab annyi újoncot állit, mennyinek ai-
litasara őt az ellenség s honáráló cinkosai kénysze-
ríteni akarjak. 

Azért ezennel minden tőrvényhatóság felhivatik, 
hogy az országgyűlés azon határozata nyomán, 
miszerint a magyar hadseregnek 200000 főig sza-
porítását elrendelé ne csak a tavalyi ujoncállitás-
bol meg netán hatralevő lartozasokat azonnal ki-
aliitsa, hanem az akkoron közhírré tett szabályok 
s akkori kivetés szerint ismét annyi újoncot állít-
son, mint rea tavaly orszaggyülésileg kivetve volt. 

E végre mindenekelőtt községenkint kivetendő 
számban a toborzás megkísértendő. 

Foglaló pénz 20 pft. 
Szolgálati idő 4 év. 

A nemzet megvárja, hogy hazafiúi kötességét 
mindenki híven es örömest teljesítse s ez által ér-
demelje meg istennek legnagyobb kincsét, azon 
szabadsagot, mellyet mindnyájunk számara a vitéz, 
lelkes magyar hadsereg ki vív. 

Azon vidékek, melyek az ellenségnek könnye-
den meghódoltak, de győzelmes fegyvereink által a 
járom alul felszabadittattak, siessenek önkéntes 
újoncaik altal kiállításával meghódolasuk szennyét 
lemosni. 

Ameddig pedig még győzelmes fegyvereinkkel 
nem jutottak, azon vidékek lakossá siessenek ön-
kényeseiknek a visszaszerzett helyekre átküldésével 
bebizonyítani, hogy a nemzetcsalad körébe felvétetni 
érdemesek, s hogy méltó megszabadításukért kőz-
dem akarnak. 

Ezen rendelet sikentése a kormánybiztosnak, 
törvényhatósági bizottmányoknak, fő s alispánoknak, 
kapitányoknak s minden tisztviselőknek és községi 
előljaróknak kötelességükké tétetik. 

A lelkészek pedig hasonlóképen köteleztetnek 
három egymás után következő vasárnapokon a nép-
előtt kellő magyarázattal s a kitűzött célra vonatkozó 
felvilágosítással kihirdetni. 

Egyszersmind mert tapasztalá a nép, hogy az 
ellenseg pusztít és rabol még akkor is, midőn futa 
magyar vitéz fegyvere előtt: ezennel felhivom a 
a nepet, ne hagyja magát pusztítani, sőt parancsolom 
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a nemzet nevében, hogy keljen fel tömegestől s irtsa 
ki hazank szent földjéről a zsarnok ellenséget. 

Kelt a Gödöllői főhadi szálláson Krisztus feltá-
madásának ünnepén, April 7-én 1849. 
Az orsz. kormányzó honvédelmi bizottmány nevében 

Kossuth Lajos s. k. elnök. 

A perlaszi tábort seregeink bevették I 
Folyó hó ¿-án reggeli 4>|a-kor KISS ERNŐ ezredes a 

lázadók perlaszi táborát megtamadta. Csak két órai ostrom 

után a tábor vitéz seregünk által bevétetett. 

Az ellenségnek a sáncokban 90 halottja maradt. Elvé-

tetett hét álgyu, sok lőszerrel terhelt szekerek. Sokan elfo-

gattak. 

Seregünkből kevés a sebzett, köztök a 10-ik honvédi 

zászlóalj őrnagya Szemere Pal, kit hasba két golyó talált. 

Jelesül viselte magát a Dom Miguel sorkatonaság, a 

10-ik honvéd-zászlóalj és herceg Voronyecky vadaszcsapatja. 

Seregeink visszatartózhatatlan harcvagyának köszönhetni 

e diadalt es Kis Ernő lelkes vezerletenek. 

A lázadókat még folyvást űzik katonaink. Ezért rész-

letes tudósítás csak a csata bevégzésével adathatik. 

Budapest, sept. 4. Ibi6. 

SZEMERE BERTALAN, 
belügyminister. 

Helyi és megyei hirek. 
— Szemé l y i h i r . Dr Heltai Ferencz, vá-

rosunk jeles kepzettsegü üa s a „Vasutügyi Köz-

löny" szerkesztője, f. ho 5-én városunkba erke^ett 

íelesegevel együtt, hogy rokonai köreben nehany 

napot körünkben töltsön. 

— El jegyzés . Özv. Wimmer Sandorné szül. 

Erdődy Roza úrnővel 1. ho 3-an vallott jegyet Farkas 

Jozset makói ügy ved. A jegyváltás a menyaszony 

szelevenyi birtokán ment vegbe. 

— H a fe lebbeznek. A „Csongradmegye* 

legutóbbi szamanak vezercikkeben azon álmélkodik, 

hogy mily bizonytalan sorsa van a városnál a tiszt-

viselőnek ; mert a városi par, hogy hatalmat érez-

tesse, ha ugy tetszik, hat fel is lüggeszti a tisztvise-

lőket. Ezt — úgymond a nevezett lap, — kejelentette 

a városi part vezerenek a lapja, mar mint a .Szentesi 

Lap". — Sajatsagos, hogy a .Csongradmegye* még 

most is a regi nótát fújja, s a lelett kesereg, hogy 

mit mond a .Szentesi Lap" és mit csinál a városi 

part, de a lelett nem bír megütközni, hogy a vissza-

élések mely fertőjében úszik a varmegyei kormányzat, 

mely a legádazabb dühvel üldözi a városi parthoz 

i tartózó tisztviselőket. Csodalatos, hogy ezek a lapok 

nem bírnak tudomást venni arról, hogy Stammer 

egy elő közigazgatási visszaélés, és tarsai a bünszö-

vetségesek, s nem birnak megütközni a lelett, hogy 

ezek a hitvány emberek itelkeznek űecsület es tisz-

tessegben íelettök messze allo emberek felett. — 

Hanem türhetlen ailapot az, ha a képviselőtestület 

a törvénytelen cselekedet elkövetőjét hivatalatól való 

íelfüggesztessel sújtja. S a .Csongradmegye", hogy 

az altala elképzelt türhetlensegnek bővebb magyara-

zatat adhassa, hát el is magyarazza a .Szentesi 

Lapu kijelenteseit. Azt allitja ugyanis, hogy mi ki-

jelentettük, mely szerint a közgyűlés felfüggeszti a 

tisztviselőt, ki a közgyűlés hatarozata ellen felebbezni 

mer, — Nem, mi azt mondtuk, s mi tőlünk egesz 

a ljuklencezésig fellebezhet akarmelyik tisztviselő, 

a nélkül, hogy ezért bárkit megíenyegetnenk, — mi 

csak azt mondtuk és mondjuk ezen feiebbezessel 

szemben is, hogy a kepviselő testületnek joga van 

felfüggeszteni bármelyik városi tisztviselőt, s ezt a 

jogát gyakorolni is lógja minden tisztviselővel szem-

űen, ki erre rászolgált. — S ez egész mas, mint 

ami felett a tisztelt lap vezercikkeskedik. 

— K é t t a n á r i á l l á s lesz f. hó 7-én be-

töltve. Ezen allasokra pályázták: Seánthó József 

rozsnyói, Fetényi István soproni, Kárpáti Arthur 

hajdunanási es dr. Veszprémi Vilmos tanárok és 

Nyitráról Fetrovits László tanarjelölt. — A pályá-

zók közül a tanari kar tegnap tartott ülésében 

a magyar és latin nyelv és irodalmi tanszékre 

Szánthó József és dr. Káplán Antalt egyenlő sor-

ban, a német és latin nyelv es irodalmi tanszekre 

pedig dr. Veszprémi Vilmost jelölte ki. — A többbi 

pályázók, mint Petrovics László, Kárpáti Arthur és 

Petényi István nem bírván képesítéssel, tekintetbe 

nem jöhetnek. 
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- V é g r e ! A városi polgá'roTesteri állás k«- | 
végleg megü rese- p r e ; z ' Aranka 10 hónapos, bélhurut. Gallasz Géza, 9 hóna-

pos, bélhurut. - Martony Franciska 1 napos születési gyen-
£eséir - Veres Lidia, 59 éves, szívbaj. — Sárközi János. 76 
aifífkór — Fábián Mária, 42 éves, szivbaj. — Padár Erzsebet, 
84 éves aggkór, — Molnár Lidia, 1 éves. hörglob. — Sinóros 
Lidia 8 ó r á s születési gyengeség. —Öze Mária, 2 hetes, ránggörcs. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között.) 

Ervénves 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 

1 ó. 52 p. d. u. 

2 ó. 17 p. d. u. 
2 ó. 36 p. d. u. 
3 ó. 11 p. d. u. 
3 ó. 31 p. d. u. 
3 ó. 55 p. d. u. 
4 ó. 25 p. d. u. 
7 ó. 45 p. éjjel. 

zel négy hónapi huza-vona után 

dett és mint hírlik, 8-10 nap alatt betöltésre vár. 

— S valószínű, hogy egyidejűleg fog betöltetni a 

városi adóügyi tanácsnoki állas is. 

— Ü n n e p a s z í nházban . Űnnepszámha 

ment a színházlátogató közönségre nézve a pénteki 

este, amikor színészeink az EMKE javára Bánk-

bánt, Katona József remek müvét hozták szinre. 

Bánk bánt évek óta nem láttuk a szentesi színház-

ban ; mert kevés társulat képes megbirkózni azon 

nagy drámai feladattal, mely e darab sikeres szin-

rehozatalávaljár. Makó tarsulata kiváló erőkkel rendel-

kezik éppen a drámai színmüvek sikeres előadásara, s 

így helyén való volt Bánk bán szinrehozatala. Bank bánt 

Molnár jatszotta s a társulat e kitűnő tagja valósaggal 

ünnepeltette magat; inert koszorú koszorút, taps 

tapsot ért, melyet szórt felé a közönség. A dölyfös 

Gertrudot Medgyasszai Evelin játszotta mellette tel-

jes felfogassal és kiváló alakító képességgel. Gserní 

Berta Melindát adta az est sikerének teljes fokozá-

sával. Kitűntek még ez este Győré (Michal bán) sze-

repében és Rethey, ki kitűnő Binerach volt s jól 

játszotta Fényén az öreg paraszt, TIDOC szerepét. 

Szép közönség nézte végig az elöadast; de ez iga-

zan telt házat érdemelt volna; mert művészi szem-

pontból az egész színi idény alatt szebb este nem 

volt a szmhazban. 

— A z i p a r t a n o d a i bizottság: f. hó Ö-an, 

azaz ma vasarnap délután 3 órakor a városi tanács-

teremben ülést tart. Targyai lesznek: jegyző, alelnök 

és pénztárnok valasztasa. 

— T a n é v kezdete. Főgimnáziumunkba a 

most megnyílt 1891—92. iskolai évre összesen 234 

tanuló iratkozott be, ezek közül a Vili. osztályba 

15-en. A polgári leanyiskola 85 tanulóval nyitja meg 

az uj tanevet. 

— A k o p l a l ó bezáratása tárgyában hozott 

köz.gazgatasi bizottsági hatarozat ellen Bunan Lajos 

városi ügyész fellebczesi jogorvoslatot jelentett be. 

Ezzel szemben a görög kel. egyház kepviseleteben 

dr. Poiacsek Albert ügyved az 1888. evben aikotott 

korcsma, sörház es palinkaiuerési szabályrendeletre 

való hivatkozassai, s mert 111. toku, tehát vegerve-

nyes hatarozat ellen íelebbezésnek helye nincs, a 

hatarozat azonnali foganatositasat kérte, mely kére-

lemnek a rfökapitany — mint ertesülünk — helyet 

is adott, elutasitvan egyreszt Burián Lajost leliebbe-

zesével, másreszt pedig Kass Gusztáv vendéglőst a 

kopialo helyiségenek 24 óra alatt leendő bezarasara 

utasította. 

— A száj- és k ö r ö m f á j á s a külhatarban 

is megszünven, 1. ho 5-etől kezdve sem a szauad 

adas-vetel, sem pedig a jaraiatok kiadasanak nem 

aii utjanan semmi. E szerint most mar nemcsak a 

belterület, hanem a külhatar is fel van oldva a 

zar alol. 

— M e d d ő vá l asz t á s . A szegedi kereske-

delmi es iparkamaranai a szentesi alvalaszto kerü-

letben üresedésbe jött egy iparos kültagsagi helynek 

tegnap kelleti volna valasztas utján betöltetni, miután 

azonban szavazasra egyetlen iparos sem jelent meg 

a valasztasra kitűzött hatandőben, Aradi Kalman 

valasztasi elnök a valasztast meddőnek jelentette ki 

s erről az illetekes hatósagot értesítette. Hat bizony 

szegyen az, mikor 674 valasztasra jogosult iparos 

közül egyetlen egy sem el választasi jogaval. ö meg 

az iparosok panaszkodnak jogsérelemről, hogy erde-

keik nincsenek kellőleg védve es képviselve! 

— F u r f a n g o s k l a r i n é t o s . Pénzre volt 

szükségé Nemetii József felegyhazi klarinétosnak, s 

mivel tudomasara jutóit, hogy ilyen erőben a leü-

tési Farkas Zsiga zenekarának hianya van, hat irta 

banda fejenek, hogy ha 20 frt előleget küid neki, 

hat hipp-hopp, azonnai a oanda rendelkezesere aii. 

Zsiga ra ment a lepre, elküldte a 20 frt előleget mesternél egy, legalább 15-ik életévét betöl-
még aug. 24-én, Németh azonban még a mai napig tött fiu 
sem jelentkezett. Németh ezért a csínyéért feljelen 

Szentes indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 05 p. d. u. 
Tőke , 6 ó. 11 p. éjjel, 12 o. 41 p. d. u. 
rvszt.-Márton , 6 ó. 51 p. d. e. 1 ó. 20 p. d. u. 
P.-Homok , 7 ó. 23 p. d. e. 
T.-Földvár , 7 ó. 41 p. d. e. 
Martfű , 7 ó. 59 p. d. e. 
Kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 
P.-Tenyő , 8 ó. 55 p. d. e. 
Szajol , 9 ó. 16 p. d. e. 
Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 

Szolnok—Szentes. 
B.-pestről indul 9 ó. 40 p. éjjel, 8 ó. 15 p. d. e. 

Szolnok , 3 ó. 45 p. éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 
Szajol „ 4 ó. 20 p. éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 
P.-Tenyő , 4 ó. 43 p. éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 
Kengyel , 5 ó. 11 p. éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 

Martfű , 5 ó. 39 p. éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 
T.-Földvár , 6 ó. 08 p. d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 
Hornok indul 6 ó. 20 p. d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 
Kszt.-Márton „ 7 ó. 10 p. d. e. 2 ó. 52 d d. u. 
Töke , 7 ó. 8ft p. d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 
Szentesre érk. 8 ó. 13 p. d. e. 4 ó. — p. d. u. 

csongrád félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád—Félegyháza. 
Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyházaról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Beküldetett. 

Ganc seid bedruckte Fou-

109. szatn. 

Lakos Bálint 

vekerzugi 70 hold tanyaföldje épületek 
kel együtt több évekre haszonbérbe, esetleg 

feles munkálatra is kiadó; értekezhetni II t. 

166. szám alatt vasárnapi napokon, közna 

kon pedig a helyszínén 15. tanyaszám alatt. 
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Balogh Ferenc 
III. t. 523. szám alatti, zsidó templom háta 

megett levő háza szabad kézből eladó; ugyan-

annak a téglaház mellett egy első osztályú 

földje van eladó; értekezhetni a tulajdonos-

sal a fenti szám alatt. 

Vince Péter 
1.1. 118. számú házában k o r c s m a és b o l t -

h e l y i s é g van lakással vagy a nélkül azon 

nal haszonbérbe kiadó; értekezhetni a tulaj-

donossal a fenti szám alatt. 

bis fl. 4.65 p. Met. (ca. 450 

obe lards fl. 1.20 Dessinsj — vers. roben und 

stückweise porto- und zollfrei in's Haus das Seidenfabrik-

Depot G. Henneberg (K. u. Hoflieferant) Züich. Muster um-

gehend. Briete kosten 10 kr. Porto. 

Értesítés. 
Van szerencsém bzentes város és vidéke t. kö-

zönségének becses tudomására hozni, hogy a bécsi 

egyetemi fogaszati klinikán a f o g á s z a t o t elsajátí-

tottam. Mai naptól kezdve lakasomon (I. t. 307. sz. 

hazamban) n a p o n k i n t 1 4 ó r á i g k ü l ö n 

fogászati rendelést 
is tartok és nemcsak fog- és gyókhuzást s a fo-

g a k p l o m b á l á s á t (arany, ezüst és emaillal) 

végezem, hanem u^y egyes m ü f o g ak a t , mint 

te l jes f o g so r oka t a legnagyobb töki letességge 

készítek. 

Ezenkívül azon kellemes helyzetben vagyok, 

hogy íoghuzasokat a l t a t á s s a l is végezek, mely-

nél a f o g a k k i h n z á s a te l jesen f á j d a l o m 

n é l k ü l történik. 

Magamat a t. közönség szives bizalmába ajánlva 

maradtam tisztelettel 

Dr. Cukermann Soma. 

Horváth János előfogatos 
I. t. 436. 

feltételek 

számú kisposta-uícai háza kedvező 

mellett eladó; értekezhetni a tulaj-

donossal a városházánál. 1V2 

Plesznik Antal kéményseprő-

tetett s a rendőrségi jegyzékvaltás azóta folyik bzentes 
ós Félegyháza között. 

E l h a l t a k névsora . 

Szentesen, 1891. aug. 29-től szeptember 5-ig. 

Szani Zsuzsanna, 53 éves, tüdővész. - Pataki Julianna. 
2 honapos, belhurut. - Fekete-Nagy Magdolna, 3 hónapos, 

felvétetik; értekezhetni nevezettel 

tizedbeli lakásán. 

Zukkermann Ignác 
sirkőüzletében 

egy flu tanoncul 
azonnal felvétetik. 

Ifj. Téli Jánosnak 
Derekegyházoldalon levő t a n y a f ö l d j e áren-

dába kiadó; értekezhetni Téli Ferenc 111. t. 284. 

számú házánál. 

Egy kukoricagóré 
kedvező feltételek mellett kiadó; értekezhetni 

Nyári Lászlóval Sarkadi-Nagy István I. t. 207. 

számú, céhház melletti házánál. 

Értesítés, 
Az őszi és tél i saison közeledtével 

értesítem a t. hölgyközönséget, hogy egyik 

b é c s i n ő i k a l a p g y á r o s megbízása foly-

tán régi posztókalapokat Átalakít-
tat ta és festésre elvállalok. 

Áta lak í t ás dbként 50 krba, 
festés „ 25 krba kerül 

minden más költség nélkül. 

A gyáros által az őszi és téli idényre 

kiadott legújabb képes min ta lapró l 
a kivánt alak megválasztható. 

Kérem a megrendeléseket az idény beállta 

előtt eszközöltetni. 

Tisztelettel 

tfakó Mihályné, 
2 divatárusnö. 

Özv. Lóvy Sániuelné 
kiséri korcsmahelyiségében 

f. évi szeptember 6 án, az első magyar zene-

kar közreműködése mellett 

Ü J O N C 1 Á L 
Belépti díj személyenként 40 kr. 

Kezdete 7 órakor. 

A rendezőség. 

tartatik. 

2 - 2 

í t: 

kéményseprő tanoncul 
kiséri IV-

1V3 

Özv. Rácz Ferencné 
I. t. 55. számú háza szabad kézből eladó. 

B w t e i J391. N|.Di»tftf fim« Fwencz ry.rmjtéján 
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S z e n t e s e n (Sajtós-féle ház) e l f o g a d 

takarékbetéteket 

Öo kamatoztatás Xo 
O mellett. * * O 




