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Egyes szám ára 4 kr. 
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¿Előfizetések elfogadtatnak helyben: 
Sohtefeld A. kiayv- ét paplrktrttktdttéfcta. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatók. 

Pünkösdre. 
Szentes, 1892. junius 4. 

Az egész keresztény világ ünnepet ül ; 
a legszebb, a legszentebb ünnepet: az eszme 
diadalának, a felvilágosodásnak, a szabadság-
nak, az isteni igének ünnepét 

A szentháromság mystériuraában a Szent-
lélek ünnepe az, mely kiválóan örömteljes 
az egész világra; mert azon tanok diadalát 
jelenti, melyeket Jézus hirdetett; mert azon 
tény dicsőítésére van rendelve, hogy a Meg-
váltó tauait apostolai szétvitték az egész 
világba és ezzel teremtették meg az emberi 
nem azon nagy családját, melyet keresztény 
társadalomnak nevezünk. 

De nemcsak értelmében és jelentősé-
gében szép a Szentlélek ünnepe; szép és lé-
lekörvendeztető az külső jelentkezésében is. 
Piros pünkösd napja! Zöldéi a mező, virágos 
a rét, a kert, a rózsák ezernyi szirmai illat-
árjukkal gyönyörködtetik a halandó embert; 
és a kalászszal gazdag rónaság biztató jel a 
jövőre, hogy miként a Megváltó az emberi-
ség javára munkálkodott, türt és szenvedett 
és ezzel elérte az Istenember munkájának 
gyümölcsét: az emberi nem megváltását; 
akként nem vész kárba a munkáskezek fárad-
sága és a szántás, vetés nehéz munkája 
meg fogja hozni a maga gazdag jutalmát a 
bő aratásban. 

De bár holnap az egész világ ünnepel: 
százszorta nagyobb az ünnep jelentősége a 
magyar nemzetre nézve. 

A béke ünnepét jelenti az; a nemzet és 
királya közti kibékülésnek megpecsételését a 
szent eskü által, mely ezelőtt 25 évvel hang-
zott el dicsőén uralkodó királyunk ajkairól, 
midőn az egész nemzet küldötteinek jelenlé-
tében tétetett felkent fejére Szent István ko-
ronája. 

Az egész nemzet bizalomteljes várako-
zással nézett e nagy napon királyára; a biz-
tató remény lélekemelő érzése fogta el a ha-
zafiak keblét, hogy eljövend „a jobb kor, 
mely után buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán !* 

A remény beteljesült és ma már elmúlt 
a fájó érzésnek legkisebb maradványa is, mely 
25 évvel ezelőtt még mindazok kebelében 
rejtve bujkált, kiknek nem sikerült egyszerre 
kitépni magukból a szabadságharc utáni szo-
morú napok sötét emlékét. 

Huszonöt év ! Nagy idő az egyes halandó 
ember életében; de századokat jelent Magyar-
ország, a magyarnemzet történetében. Török 
és német pusztította évszázadokon át szegény 
hazánkat, mely addig csak egy geográfiái 
fogalom volt Európa térképén. Az elmúlt 25 
évnyi alkotmányos korszak feladata volt a 
százados mulasztásokat pótolni és megterem-
teni azt, amiért eddigelé csak küzdöttünk, fá-
radtunk, ami legszentebb óhajtásunk volt: a 
szabad Magyarországot, mely méltón foglal-
hassa el helyéi a művelt nyugot szabad álla-
mai között. „ , 

Nemzet és király fogtak kezet 25 évvel 
ezelőtt a nagy mü végrehajtására és mindkét 
fél híven teljesítette feladatát. 

Ma már nem a remény érzete dagasztja 
a sziveket, hauem a zavartalan öröm, a leg-
tisztább lelkesedés tüze. És minden igaz ma-
gyar ember forró imát küld a Szentlélek ün-
ne^n a maga** menyekbe, hogy „Isten óvja, 
Isten^'áW^rtneg a magyarok királyát.44 „Lelje 
népe boldogságán örömét s hir szerencse ko-
szorúba szent fejét.a 

A koronázás magasztos ünnepének 25 
éves évfordulója nemcsak a királyra, hanem 
az egész nemzetre nézve jelentőségteljes. Hi-
szeu éppeu a lefolyt 25 év volt Magyarország 
történetének legfényesebb korszaka. Nem vér-
rel irt csatákról, nem háborúban elhunyt 
százezreket sirató özvegyekés árvák könnyei-
ről fog regélni a törtéuetiró, ki e korszak meg-
írására vállalkozik, hauem a kereskedelem, az 
ipar, a művészet, a tudomány és az emberi 
művelődés diadalairól, melyeket csakis ugy 
érhetett el a nemzet, hogy a szabadság érzete 
által lelkesítve, Viribus unitis küzdött királyával 
együtt a szeut, nagy nemes és dicső célra, 
hogy Magyarországnak méltó helyet teremtsen 
Európa művelt államai között. 

Midőn a nemzet a legközelebbi napokban 
minden kifejthető fénynyel és pompával, egész 
lelkesedéssel és őszinte ragaszkodásának s sze-
retetének melegével ünnepli királyát és áldást 
mond felkent fejére, egyúttal önmagát és sa 
ját nagyságát dicsőíti. 

Sok százezernyi nép vándorol e nagy 
napokon ős Buda várába, hol a magyar ki-
rály hű alattvalóinak hódolatát az összes kül-
földi államok képviselőinek jelenlétében fogja 
fogadni. 

Ezek a külföldi ministerek és nagykö-
vetek lesznek apostolai a magyar nép felvi 
lágosultságának, szabadságszeretetének, loyali 
tásáuak és Magyarország nagyságának. Mert 
ezek a legközelebbi napok ünnepségeinek 
emlékét és ezzel együtt a nemzet és király 
kölcsönös ragaszkodásának és egyetértésének 
tanúbizonyságait elviszik hazájukba és hirdetik 
szerte a világon a költő szavaival, hogy : 

„Nép, mely dicsőt, magasztost igy magasztal, 
Van élni abban hit, jog és erő !tt 

Az uj pártalakulás súlya és célja. 
Az uj pártalakulás erkölcsi súlya a me-

gyei közgyűlés második napján már egész 
erejével uralta az ügyek tárgyalásának mene-
tét. — Már nem a Stammer-féle romlott szel-
lem, hanem az elfogulatlanság és a kölcsönös 
mérséklet adott irányt a tanácskozásnak. 

Mig a Stammer megutált rendszerének 
gyűlölt szelleme uralkodott a megyei közgyü 
lésben, addig a teljesen párturalmi szempont 
által sugalt állandó választmányi javaslatokat 
hiába támadta meg teljesen tárgyilagos ala-
pokon az ellenzék: Stammer és satellesei, mint 
egy hatalomért remegő bűnszövetkezet, teljes 
szolidaritással álltak mellettük és a jobbak sem 
mertek e szövetséges táborból kilépni; mert 
féltek a személyes raegtámadtatástól és inkább 
tűrték, hogy a nevökben is folyjon a garáz-
dálkodás, mintsem hogy lelkük jobb felét 

harcba vitték volna Stammer és rendszere 
ellen. Valószínűleg azért; mert mig Stammer 
ül az alispáni székben, nem reméltek egy oly 
pártalakulást létre hozni, mely azt a hitvány 
embert, ki itt személyes bosszújának Szentes 
város közbékéjét képes volt feláldozni, meg-
törhetné; pedig, mint az eredmény mutatja, 
lehetett volna. — Mert ha lehetett most, az 
alispán-választáskor, lehetett volna elébb is. De 
a jó és nemes cél érdekében létrejött egye-
sülés nem késő soha! — Egyesült erővel a 
jobbak reparálni fogják a mult hibáit és bű-
neit. És ez annyival könnyebb lesz; mert a 
Fekete és Sima vezérlete alatt álló uj pártban 
nincs önérdekhajhászó ember. 

Itt nem az önző egyéni érdek lesz az 
irányadó, hanem a közjó és közcél a dolgok 
intézésében. S ezzel meg van mondva az is, 
hogy minő lesz az az uj irány, melyet a megyei 
uj párt képviselni fog. — S hogy ezzel szem-
ben megadás lesz sorsa Csongrádmegye 
köztermében az eddig uralkodott és pusztán 
hatalmi érdek által vezérelt sivár közszellem-
nek: azt láttuk már a közgyűlés másodnap-
ján, amikor az ominózus horgosi kormány-
zattal szemben is egyhangúlag lehetett Sima 
Ferenc indítványa folytán keresztül vinni azt 
a határozatot, hogy: ne pusztán tisztviselők, 
hanem független képviselők közbenjöttével tar-
tassák meg ott a vizsgálat arra nézve, hogy 
miként is juthatott az a község oda, hogy évi 
80—90 kros kirovás mellett is a törzsvagyont 
kell most már megcsonkítani, hogy a község 
felszaporodott adósságai kifizettessenek? Eddig 
ilyen vizsgálatot nem lehetett kierőszakolni a 
büntakaró alispán kezéből; de ez az ember 
most már távozott és ezzel megnyilt a kapuja 
a becsületes közkormányzat utjának. Es most 
már majd ki tog derülni, hogy ez a Bach kor 
szakos pensiónált lovag mennyi bűnt hagyott 
és tartott lenn kormányzatában büntetlenül. 

S a megyei ellenzék fényes diadala ezen 
helyzetváltozásban az, hogy amit Sima Ferenc 
és tábora Slammerral szemben évek óta hir-
det, azt most a volt megyei párt minden te-
kintélyes és önzetlen embere belátja; s mert 
belátja, azért kivánt Fekete Márton vezérlete 
alatt kiválni a pártból s az ellenzékkel együtt 
egy uj pártot hozni létre. 

S ez az uj párt immár nem ellenzék, 
hanem uralkodo lesz a varmegyében, uralkodó 
a becsületes, önzetlen törekvés alapján, mely 
előtt mindenben a közcél lesz a tettek döntő 
rugója. 

Nyilatkozat. 
A Szentes és Videke f. évi május 31-én meg-

jelent rendkívüli számanak »Hivatal a vásáron* cimü 
cikkére válaszunk a következő : 

Mi a Szentesi Lapnak sem tulajdonosai, sem 
szerkesztői, sem munkatarsai, sem cikkirói nem va-
gyunk. Ezen lap, valamint a Szentes és Videke is 
tőlünk teljesen független. Mindkét lap olyan irányt 
követ, a minő nekik tetszik. Vitatkozasaikhoz semmi 
közünk; de viszont méltán elvarhatjuk, hogy több-
nyire személyes jellegű polemiajokba m.nket minden 
helyes indok nélkül be ne vonjanak és pedig annal 
kevésbé; mert mint eddig nem fektettünk súlyt arra, 
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hogy célzatos irányú közleményeket helyreigazítsunk, 
jövőre nézve is kijelentjük, hogy ilynemű sikertelen 
és céltalan munkaba avatkozni — a feníorgó viszo-
nyok között — egyáltalán nem szándékozunk. 

A Szentes és Vidékének elől emiitett cikket is egy-
előre ugy tekintjük, mint az alispánválasztási küzdelem 
nek egyik igen sajnalatraméltó tulhaj tásat és a mérkőzési 
laznak egyik paroxismusát, s igy annak csak muló 
jelentőseget tulajdonitva, a benne foglalt célzatossá-
gokká 1 bővebben foglalkozni n>ugodt önérzetünk nem 
engedi meg. Kijelentjük azonban, hogy ha a cikknek 
nem ily jelentősege lenne, s az aoban foglalt tarna-
dasok az alispan és főjegyzö-valasztas megtörtente 
utan is a megkezdett celzatossaggal folytattatnanak, 
— nem fogunk kitérni ezen személyes jellegű tama-
dasok elől. A közeleti erkölcstanból részünkre osz-
togatni kivant oktatásokat azonban mar ezen alka-
lommal is es határozottan visszautasítjuk. 

Es ezzel vegeztünk volna; de mivel a kerdes-
ben levő cikknek oly részei is vaunak, melyek a 
közügyet komolyan erintik, s mivel a helyi lapokban 
altalaban oly hírek jötttk forgalomba, melyikei mi 
nem azonosíthatjuk magunkat, ezekre uezve a köz-
ügy iránti kötelessegünknek ismerjük a tel világosítást 
megadni. 

Nem csináltunk titkot belőle, hogy a varmegye 
admimstratiojanak oly irányú vezetésével, amint ez 
a múltban történt, sok tekintetben eyyet nem értet-
tünk. Célul tűztük tehát ki, hogy ezzel szemben az 
alispanvalasztásnal állást foglalunk s a múltnak szám-
láját lezárjuk. Célul tűztük ki, miszerint a varmegye 
beléletében dulo s a vármegye több városában és köz-
ségében a felbomlás utjara vezető s Csongrádmegye 
jövő /ennáUhatására is a tervbe vett kö&igazgatasi 
reformoknál igen káros visszahatást okozható közéleti 
és társadalmi áldatlan harcnak véget vetünk. A köz-
ügyek rovására előtérbe tolakodó szemelyi érdekeknek 
és személyeskedéseknek — pártkülömbségre való te-
kintet nélkül — utjaba állunk. A közbekének es a 
kóztisztessegnek tőlünk telhetőleg érvényt szerzünk, s 
az alispánvalasztással kapcsolatosan arra törekszünk, 
hogy a közügyek és a közérdekek mindenek felett álló 
apolása és előmozdítása nyerjen érvényesülést. 

Nem szemelyi erdekek előmozdítása, hanem kiza-
rolag az előbb említett közérdekek miatt leptünk te-
hát akcióba az alispán vala»ztasnal, s minden ezzel ellen-
kező hirleies nem egyeb, mint alaptalan koholmány 
es gyanusitas. 

liogy a megyei ellenzek egy resze — félretéve 
minden oly tekintetet, mely ellenkező elhatarozasra 
bírhatta volna, az aiispau-valasztásnal velünk egyet-
ertoltg lepett aktioba, az azért történt; mert szán-
dékunk es jövőbeni céljaink tisztasagaroi, eUübu<al-
lansagarol es önzetlen^egerol meggyőződött. — Ez 
önmaganau is oly a.apot kepez, amelyen helyreállí-
tani remeljük a közbeket, s mely zálogát kepezi egy 
johb jövőnek. De ez senkit sem jogosít tel annak 
feltevesere — es az ellen hatarozottan tiltakozunk is 
— mintha mi a megyei ellenzek eddigi iranyanak 
vagy célzatainak elfogadasaval szövetkeztünk volna. 

Visszautasítjuk azon vadat, mintha mi a fele-
kezeti gyülölseget vettük volna fel programmuukba. 
Közeleti multunk sokkal tisztább, semhogy ily raga-
lom ellen magunkat vedeni kellene. — A jövő képe 
pedig sokkal világosabban all előttünk, semhogy ezen 
ratogas — mely egyik ellenzéki lap cikkebői vei tám-
pontot nyerhetni — elhatarozasunkat bar a legkisebb 
mertekben is befolyásolhatná. 

Tiltakozunk azon idetlen rafogas ellen is, 
mintha az áltálunk megalkotni kivant uj iranyzatnak 
ele, barmi tekintetben is — amint ezt a videkiekkel 
többen elhitetni akartak, de sikertelenül — a főispán 
ellen irányulná, aki a törvény értelmeben egyébként 
sem vezeti az administratiot. Mi egesz nyíltan es tel-
jes ószinteseggel megismertettük lentebb előadott cél-
jainkat meg a valasztasi mozgalom megindulásának 
kezdeten főispán ur ő méltóságával s nyugodtan hivat 
kozhatunk rea, hogy abban kifogasolni valót nem ta-
lalt, de nem is talalhatott; mert bizonyara ő is teljesen 
megelegelte a közjóra s különösen a megyei admi-
nistratio javulásara irányuló törekveseinek is gátul 
szolgáló alacsony színvonalon alló személyeskedeseket, 
a melyek varmegyenk es községeink Oeléleteben az 
ő akaratja eilenere isf — vegzetes pusztításokat 

SZENTESI LAP. 

okoznak, s a melyeknek mi a mily kevéssé kíván-
tunk tényezői lenni a múltban, éppoly kevéssé fogunk 
táplálékot adni a jövőben. Igen sajnálatosnak tartjuk 
tehát, hogy csupán kortesfogásból, a választási 
mozgalomba főispánunknak tisztelt és mindenesetre 
kíméletet érdemlő személye is belevonatott, holott 
ő, tudtunkkal, e mozgalomtól egészen távol tartotta 
magat. 

Ezen ügyhöz további mondanivalónk ez idő 
szerint nincs; még pedig annál kevésbé; mert ugy 
a megválasztott alispan, mint az uj főjegyző részéről 
— székfoglaló beszedeik alkamával — oly biztatáso-
kat nyertünk, melyek arra engednek következtetni, 
hogy a jelenlegi helyzet tisztulni fog es az áltálunk 
kitűzött célok — kölcsönős es közös jóakarat mellett 
— mur a közel jövőben érvényesülni fognak. 

Adja isten, hogy ugy legyen ! 
Kelt Szentesen, 1892. évi junius 1-én. 

Nóvák József s. k. Fekete Márton s. k. 
Szabó Imre s. k. Burg Dénes s. k. 
Réthy Ferenc s. k. Újhelyi Nándor s. k. 
Dr. Bojnicer Anlals. k. llerke Ferenc s. k. 
Jurenák Béla s. k. Bányltt-xíózsef^s. k. 
Wimmer Károly s. k. Szeder János s. k. 

» 

Vármegyei közgyűlésből, 
— Második nap. — 

A nagy valasztasi harc utan a megye két fő-
tiszti allasan Uj, Jegaiauu is lelemas kep tűnik a 
megyei képviselő elé es al a kellemes erzes ragadja 
meg az ember lelket, hogy nem érzi többe a var-
megye termében azt a íojto levegőt, melyet ott 
Stammer hitvány lelke arasztott; mert bai sikerült 
in »g neki, sajat jelőltjet hagyni az alispáni szekben ; 
de ez az utod egy percig sem tarthatja magat ötam-
mer rendszerevei; mert ugy hatalmas es független, 
uj partélet foglalt helyet a megye termeben, s az 
előtt meg kell hajolni a regi bűnös korszak utalt 
szellemenek. — S hogy Csato alispan nagyon is 
erzi a helyzet változását, s hogy tel is bírja togm 
helyzetet, ennek megnyugtató jelet adta ahspansa-
gauak első közgyűlésén is mar. — Targyiiagos volt 
es nem a vak partelfogultságtól vezerelt. De ez 
hiaba is lett volna Ennek immár vegének kell lenni 
ebben a varmegyeben. 

Távozott az ördog) mondja Ádám; isten, kibé-
kélek veled! 

Távozott Stammer, a béke szellemének és al-
dasanak kell beköszönteni. 

Ettől íügg Csato alispani sorsa! 
Első napja szerencses volt. S hogy az volt, azt 

ő maga szolgalta ki azzal, hogy visszavont minden 
hatarozati javaslatot, mely ellen jogos aggaiyok fo-
rogtak fenn. 

A közgyűlés lefolyása különben a következő : 
Keves kepviseiö es az alispáni valasztasnal 

elert siker dacara is lehangolt tisztikartol kongott a 
terem. Vege a jo pakuitC vilagnak! 

Ez ugyan jol van igy, érzi minden tisztviselő, 
de mégis taj, hogy egy uj szellemnek kell utat nyitni, 
sőt utjat egyengetni. 

A gyűlés különben felebbezések visszautasita-
saval kezdődött. Eiutasittatott Aradi tőkapitany feleb-
bezese, ki nem akarja 1300 Irt tizetessel megerni. 
A passusok jövedelmét szeretne megtartani; de a 
varos nem adja, nem is adhatja; mert ha a polgár-
mesternek sincs 1400 frtnal több fizetese, akkor 
nem adhat többet a fökapitanynak se. — A főkapi-
tány iz ellen telebbezett; de a megye elutasította. 

Elutasittatott az a íelebbezes is, melyet Habarta 
Kalmau arva-ülnök adott be, Szentes varosanak 
iiorvath Gyula arckepenek leleplezesi ünnepelye 
targyaban hozott hatarozat ellen. 

Érdekes egy história lesz ez. 
Mert ha dr. Tasnadi meg ott eri magat a pol-

gármesteri szekben egy hónapig, hat neki kell vezetni 
ezt a ilorvath-teie űnnepelyt es tartani a diszszó-
noklatokat; pedig ez a tisztelt ur is egyik feleb-
bező volt. 

Most egy csoino szambiralószeki jelentés követ-
kezett, melyek között különösen a szentesi ügyek és 
a horgosi adossagok leüzetese erdekeben célzott 
regale-kötvenyeiadasok keltettek hosszabb vitát. 

A szentesi togyasztasi adoszamadasnal kisertett 
ujbol a Feuler üldöző szellem. 

Minő mas sorsa volna ennek a fogyasztási 
adóügynek a varmegyen, ha annak idején a szen-
tesi képviselőtestület nem Feulernek adja a kezelést, 
hanem Banfalvi sogoranak, ki szintén konkurralt a 
varoshoz. 

A múltkor azért volt nagy pör a varmegyén a 
varos ellen; mert ez a fogyasztási adó tiszta jöve-
delméből 2300 irtot átengedett a kezelőnek, az ál-
tala teljesített szolgalatok tejeben. Keresztül hajszol-
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ták a miniszternél is, hogy a tanács raarasztaltatott 
ezen 2300 írtban. De a város tudja azt, hogy ezen 
összeg a város érdekében lett a tanács által kiadva, 
ujabban kimondta, hogy a kérdéses összeget átadja 
a tanácsnak, illetve Feuler Mártonnak. 

Most 850 frtról volt szó, melynek megfizetésé-
ben akarja a vármegye marasztalni Feuler Mártont, 
és pedig azért; mert befolyt 3 év alatt 1700 frt 
bírságösszeg és a tanács ebből 850 frtot a birság-
behajtásnál felmerült költségek fedezésére állapított 
meg Feulernek. — Ezt a megyei számvevőség jog-
talannak találja és meghagyatni javasolta a város-
nak, hogy fizettesse ezt vissza Feulerrel. 

Sima Ferenc szólalt fel ezen javaslat ellen és 
kimutatta, hogy azon javaslatnak határozottá eme-
lése esetleg egy káros perbe sodorhatna a várost; 
mert először is nem tudjuk, hogy nem jogosan adta-e 
a varos a kérdéses összeget a bérlőnek, s ha jogo-
san adta és azt mégis vissza akarjuk vétetni: a 
bérlő a visszaadást egyszerűen megtagadja és ez 
esetben, hogy a varos eleget tehessen a varmegye 
hatarozatanak, kénytelen perelni Feuler ellen és egyút-
tal kénytelen ezt a pert a legszebben el is veszteni. 
Ily pernek inesterseges előkészítése éppen nem le-
het a varmegye feladata, s azért szónok az állandó 
választmányi javaslat elvetését indítványozza és ja-
vasolja, hogy mielőtt a vármegye érdemileg hata-
rozna ezen ügyben, hivassék fel a varos, hogy ad-
jon felvilágosítást, hogy mi címen adta a kérdéses 
850 frtot a fogyasztasi adókezelőnek ? 

Hasonló értelemben szólt Nóvák József, Burián 
Lajo~, — ellenezte ezen indítvány elfogadásat Hódi 
Pal és Albertényi Antal. — A közgyűlés azonban 
Sima Ferenc indítványát elfogadta. 

Nem valami nagy kegyben áll a megyei szám-
vevőség előtt Juhász János szentesi birtoknyilvan-
tartó se; mert ezt is alapos sánc alá kivanta volna 
vetni a tisztelt számvevőség. 

Juhasz János ugyanis a szentesi kataszteri mun-
kalatoknal allandoan közreműködött a fölülvizsgálatot 
teljesítő becslőbiztos mellett s ezen közreműködésben 
nagy szolgalatot ís tett a szentesi gazdaközönségnek. 
A varos a kinjaró becslőbiztos és bizottsági tagoknak 
elelmezést és 2 forint napidijat adott. A statutumban 
azonban a külhatarban eljáró tisztviselő számara 1 frt 
napidíj van megállapítva. A számvevőség tehát jog-
talannak tartja, hogy Juhasz János és néhány bizott-
sági tag 2 frt napidijat vett fel és ezt visszafizettetni 
javasolja. 

8ima Ferenc nem fogadja el ezt a javaslatot; 
mert az illető tisztviselő és bizottsági tagok rend-
kívüli szolgálatot teljesítettek a varosnak és éppen 
ezen rendkívüli szolgalatra való tekintetből hozott a 
város a statútumai szemben külön hatarozatot a 
napidijakra nézve, ehez pedig a városnak joga volt 
s igy az illetők jogosan vették fel a 2 frt napdijat. 

Hasonló értelemben szólt dr. Csató alispán is, 
uiire a közgyűlés egyhangúlag elvetette az allandó va-
lasztmany javaslatai és elfogadta Sima Ferenc indít-
ványát. 

Most következett a horgosiaknak egy igen fontos 
ügye. Horgos község Varjassy István, a volt alispan 
veje kormanyzasa alatt allt, s bar az évi költségve-
tés bőven gondoskodott a község normális kiadasai-
rol, mégis 10,000 frt adóssaga lett a községnek 
miudeniele oly kiadasok címen, melyek annak idejen 
fedezetet nyertek a költségvetesben. 

A község, hogy szabaduljon ezen adósságtól, 
elhatarozta, hogy elad 10,000 frt aru regále-kötvényt 
és ebből kifizeti ezt az adossagot. Ezt a hatarozatot 
a vármegye is jóvahagyni javasolta. 

Sima Ferenc szólalt fel először e javaslat ellen, 
atalaban kijelentven elvileg azt, hogy ily — a rendes 
költsegvetes keretében — gondatlan gazdalkodás 
következtében előtordulo adóssagokra a község törzs-
vagyonát elfecsérelni nem szabad, és ezt a törvény-
hatóság meg nem engedheti. — Szóló a jelen eset-
ben ezt annyival is kevésbé tartja megengedhetőnek; 
litert ugy tudja, hogy Horgos községét a volt jegyző 
es a vele együtt működő elöljáróság sodorta abba 
a helyzetbe, hogy most egy ilyen adóssaggal kell 
leszamolnia. — Mielőtt tehát a községnek engedely 
adatnék arra, hogy akár egy előnyős kölcsön, akár 
a regale-kötvény eladasa utján ez az adóssag lefizetes-
sék: vizsgalatot kell tartani annak kiderítése végett, 
hogy ki, vagy kiknek a gondatlanságából ered ez az 
adósság és az elöljáróságnak mely tagja vonandó 
ezért fegyelmi vizsgalat és vagyoni felelősség alap 
Javasolja, hogy ezen vizsgálathoz a kiküldendő me-
gyei tisztviselők mellé két megyei képviselő is kikül-
dessék. 

Ellenzi ezt Burg Dénes, bar ő is ugy van meg-
győződve, hogy a kérdeses adósságban van olyan 
összeg is, mely a biró illetéktelen utalása következ-
teben szakadt a község nyakaba; de azért a regále-
kötvény eladasat javasolja, hogy a község szabadul-
jon a tehertől. 

Hasonló értelemben szól dr. Cicatricís főjegyző 
és dr. Csató alispán. 

Nóvák József Sima Ferenc véleményét pártolja; 
mert egyszer mar szükségét látja ő is annak, hogy 
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a horgosi gazdálkodásba beletekintsen a vármegye. 
(De ne a Stammer szemüvegével! Szerk.) 8 különben 
ó nem tartja megengedhetőnek, hogy a község törzs-
vagyona ily adósságokra eladattassék, s a legjobb 
esetben is egy előnyös kölcsönnel véli az összeg fe-
dezését. 

A közgyűlés végre Sima Ferenc indítványát 
fogadta el, mely oda konkludál, hogy elébb vizsgá-
latot kell tartani és kideríteni, hogy ki, vagy kik az 
okai annak, hogy Horgos község kormányzatában 
rendes költségvetés mellett ily rendkívüli adósság 
alihatott elő? És feleljenek azok, kik ezt az allapo-
tot előidézték. — A vizsgalatra az ügyész, a szám-
vevő, Novak József és — Sima Ferenc ajánlatára 
— Temesváry Antal küldettek ki. S így egy tárgyi-
lagos és elfogulatlan vizsgalatnak nézhetünk eleje. 
Ami mar egyszer igen kivanatos; de ez, mig Stam-
mer ült a megye nyakan, nem volt lehetséges. 

Helyi és megyei hirek. 
— Boldog pünkösdi ünnepeket kívánunk 

lapunk szíves olvasó közönségének! 
— F e l h í v á s Szentes város közönsé-

g é b e * ! Dicsosegesen uralkodo királyunk: 2. Ferenc 
József megkoronaztatasanak ¿5 éves jubileumát üli 
a magyar nemzet e hoi>., 7. es 8-ik napjain. Áthatva 
a hódolatteljes tisztelettói es szeretettől, melylyel a 
magyar nemzet kiralya iránt viseltetett és viseltetik: 
Szentes vaios kepviselő testülete f. evi május 21-en 
tartott közgyüleseben eltiatarozta, hogy a nagy nap 
meltosagahoz kepest, Szentes varos közönségé is 
tüntetőleg adjon kifejezest ezen hagyomanyos tisz-
teletnek es szeretetnek. Miért is felkérem Szentes 
varos közönségét, hogy e hó 6., 7. es 8-ik napjain 
lakhazaikat nemzet színű lobogokkal díszítsek fel, 
8-an este 8 orakor pedig az ablakokat villagitsak ki. 

Bízva a ragaszkodas és hodolo tiszteletben mely-
lyel ő Felsege, dicsőségesen uralkodo királyunk sze-
melye iránt viseltetünk kell, intezem ezen felhívá-
somat Szentes varos közönsegehez. 

Szentes, 189:2. junius 3. 
Lhr. Tasnádi Antal, 

polgármester. 

— U j i g a z g a t ó . A helybeli polgári leány-
iskolánál Degai Kalman lemondasa folytan megüre-
sedett igazgatói allasra az iskolaszék i. hó 3-an 
tartott üleseben Gonda Juliska kisasszonyt, az inté-
zet egyik jeles tanítónőjét valasztotta meg. 

— A z i s k o l a s z é k i p é n z t á r n o k ! állásra 
Dósa Elek főgimnáziumi tanar lemondasa folytan, 
az iskolaszék f. ho 3-an tartott üleseben id. Temes-
váry Antal nyugalmazott Dirót valasztotta meg. Az 
u j pénztárnok a hivatalt azonnal át is vette. 

— K i c s i n y e k ö r ö m e . A szentesi jótékony 
nőegylet altal tentartott kisdedovodaba járó apro 
szentek is megünneplik a király koronazasanak 25 
éves fordulóját. Az ünnepély hétfőn, f. ho ö-an fog 
a tul a kurcai kertben megtartatni, hova délután 
fel 4 órakor vonulnak ki az óvoda helyisegénől 
Uhnn Irma óvónőjük vezetése alatt. 

A reform, iskolai növendekek szintén megün-
neplik a király koronázási jubileumát. Tanítóik ve-
zetese alatt mintegy 000 gyermek vesz részt az ün-
nepélyen, mely szerdán, 1. ho 8-an délután tog 
tánccal, dalolassal es versenyekkel egybekötve a tul 
a kurcai kertben megtartatni. 

— K i r á l y i k e g y e l e m . 0 felsége a király 
25 éves koronázási jubileumát a tegyhazak lakóira 
nézve is emlekezetesse ohajtvan tenni, számos rabot 
részeltet királyi kegyelmében, elengedvén nékik hatra-
lévő büntetésüket. Mint értesülünk, a királyi ke-
gyelmet nyertek kőzött van Döme József, voit szen-
tesi árvapenztarnok is, ki 1886-ban ítéltetett hat evi 
fegyházbüntetésre. 

— T á n c v i g a l m a k . A szentesi 11. 48-as 
népkör f. évi junius ho 6-an, azaz pünüösd masod-
napjan, a Halasz-Szabó-fele hazban sajat könyvtara 
javara s a kunszentmártoni magyar zenekar közre-
működése mellett tancvigalmat rendez. Belepti díj 
személyenkent 60 kr. Kezdete 8 órakor — Ugyancsak 
ünnep második napjan fog a varmegyei hajdúk 
mulatsaga is a Széchényi ligetben megtartatni, melynek 
tiszta jövedelmet a rendezők a városi szegény-alap 
javara ajanlottak fel. Itt a belépti díj szemelyenkent 
60 krajcar. , , , 

— S z í n é s z e t . Szinpartolo közönségünkét 
bizonyára érdekelni togja, hogy ki lesz Csóka szín-
igazgató primadonnaja? Nos hat, megujsagoljuk: 
Kopácsi Juliska, a népszínház ünnepelt müvesznője, 
akivel Csóka a szerződést mar mégis kötötte. Mint 
ertesülünk, Csóka Sándor szintarsulata a jövő hó 
második felében kezdi meg működését városunkban. 

— S z a b a d a f ü r d é s . A meleg időjarasra 
való tekintettel, a rendőrtőkapitanysag mar kijelölte 
a Tiszaban a helyet, ahol veszély nélkül lehet für-
deni. Ez a hely a kompjárótól felfele, a Zsoldos-
féle rakodó sarkatól az első fűzfáig terjed. A Tisza 
egyéb pontján a fürdés szigorúan tiltva van. 

— R e j t é l y e s esőt, F. hó 3-an délután a 

SZENTESI LAP. 
Csongrád felőli Tiszaparton, a böldi révtől mintegy 
60—70 lépésnyire, földbe szúrt esernyőre akgatva, 
egy 14—15 éves pórfiu ruhaja talaltatott. A hely 
és nyom után Ítélve, a szerencsétlen gyermek fürdés 
közben fúlhatott a Tiszába, ez a feltevés azonban 
több szemtanú állítása szerint aligha állhat meg, s 
inkább valószínű, hogy öngyilkossági szándékból ke-
reste fel a Tisza ezen pontját, hol a fürdés valóságos 
Istenkísértés. Az aldozat kiléte iránt a rendőrség a nyo-
mozást megindította. A talalt tárgyak, melyek után 
a gyermek kiléte esetleg felderíthető, a következők: 
barna szövetkabát bélés nélkül, ugyanolyan szövet-
ből fehér béléssel mellény, egy vörös és kék csíkos 
kanavász ing, egy vászon gatya és egy szinevesztett 
kalap. (Lapunk zartakor vett magánértesúlés szerint, 
a szerencsetlen gyermek szentesi illetőségű s özv. 
Kiss Sándorné István nevű fia.) 

— Kntbangrott . Halasz József volt városi 
adóhajtó, f. hó 3-an este 9 órakor I. t. 452. sz. a* 
lakásán a kútba ugrott s mire észrevették, belefúlt. 
Hátrahagyott levele szerint azért lett öngyilkos; mert 
szogalatábol elbocsajtottak. Különben agglegeny s 
53 eves volt, egyetlen kenyérkeresője 79 éves édes 
anyjanak. Holtestet boncolás végett kórhazba szál-
lítottak. 

— Vásár. H.-M.-Vásarhelyen a legközelebbi 
országos vasar f. évi junius hó 11-én veszi kezdetet. 

— Lapunk legközelebbi száma az Jiinnepek 
miatt junius 10-én, pénteken fog megjelenni. 

C S A R N O K . 

Pünkösdre. 
Újra itt van pünkösd reggel, újra itt! 
Meghoza a rózsafanak bimbait. 
Meghozá a bimbónak, mit varva várt: 
Kedvesét, a sebes szárnyú napsugart. 

Ott pihen a napsugár a rózsafán, 
Rózsafanak gyöngyharmatos bimbaján; 
Cs a bombó hokeblere csokot hint, 
S rá leheli csokjaval a piros szint. 

A leánynak is van ilyen reggele, 
Kedveséért, hogy ha dobog kebele: 
Szive nyílik kedvesének szavára, 
Rózsa pírja ül ártatlan arcara. 

(Szegvár.) 
Szűcs István. 

Hazánk és a főváros, 
— A koronázási jubilenm. A budapesti 

ünnepnapokra nemcsak a közös és az osztrák mi-
niszterek, hanem az összes küllöldi nagykövetek és 
követek is eljönnek Bécsből. Horvátország megyéi 
elhataroztak, hogy a koronázási jubileum alkaima-
oól nagyobb deputaciokat küldenek Budapestre. Eze-
ket a többi magyarorszagi megyek küldöttségeivel 
együtt fogadja a király, junius 8-an. 

Ó felsege junius 6-ikau, pünkösd másodnapján 
délután harmadfél orakor érkezik Budapestre és egy 
hetet tölt itt. Junius 13-án utazik vissza Becsbe. 
Budapestre jövet ő felsege a regi koronázási varos-
ban, Pozsonyban is kiszáll es a pályaudvaron fo-
gadja a pozsonyi küldöttségeket. 

A Teréz-köruti diadalkapuna, a vasút felé a kö-
vetkező felirat lesz: tAldd meg Isten a királyt !*, a 
Körút felé Vörősmartybol: „A legelső magyar em-
ber a király, Erte minden honfi karja keszen alla , 
a másik oldalon : „Lelje nepe boldogságán örömét, 
Hir, szerencse koszorúzza szent fejet." Az Andrassy-
uti diadalkapura löUzegezik az 1867-diki tronbeszéd 
befejező szavait: „Boldog tejedelme csak boldog ha-
zanak lehet.4 — Az Alorecht-ut elejen emelendő 
diadalkapura e felírások kerülnek : „El magyar, all 
Buda uieg!a és „Eleiünket es vérünkét !* 

A fogadas az udvarnal rendkívül fényes és im-
pozáns ünnepely lesz junius 9-en. A jubileumi ün-
nepekre a király kiséretében Budapesten lesznek 
Karoly Lajos, Ferenc Ferdinánd, Albrecht, József, 
Frigyes, Jenő es József Ágoston főhercegek, vala-
mint Maria Terézia, Izabella, Klotild es Maria Do-
rottya főhercegnők is. Ezért az udvari estelyre a 
Budapesten időző összes udvarkepes hölgyeket is 
meghívjak. 

A lipótvárosi bazilika egyik lesz a legszebD 
latvanyossagoknak. A kupola legfelső részén nyolc 
hatalmas villamlampat fognak elhelyezni, melyek az 
egész környékét bevilágítják, az erkelyen pedig apró 
lampácskakat gyújtanak töl. A király bevonulásakor 
Bogísich Mihály prépost plébános meg fogja húzatni 
valamennyi katb. templomban a harangokat. 

A keddi kivilagitasnak legszebb latvanyossaga 
a Mátyás-templom lesz, melyen elektromos napok 
fognak égni. F. hó 1-én éjjel már láttuk mindhár-
mat — írja a B. H., — mert próbát tettek velük. 

3woldtJL_ 
A felső elektromos nap mozgatható, olyan, mint az , 
Eiffel-torony lampaja. Ennek a fénysugarait ma végig 
sétaltattak a Dunaparton. Impozáns ez a fehér sugár-
kéve, mely ater a Dunán s a város bármelyik pont-
jara ráfordítható. Rávetették a citadellára is, melyet 
szinezüst koronává varázsolt a fekete hegy tetején. 
Ha a rendezőknek a mai próba sikere utan az a jó 
gondolata tamad, hogy kedden az esti séta alkal-
maval kisertessek ezzel a fénysugárral a király hin-
taját, akkor igazan tündéri lesz ez a kocsizás. 

— Hazaárnló románok. Közelebb Erdély -
bői a papok izgatasai következtében felkerekedett 
mintegy 250 tagu román köldöttség s Bécsbe utazott, 
hogy ott a császár előtt az ő szabadságukat elnyomó 
zsarnok magyarokat bevádolja. 

Május 28-an érkeztek Bécsbe, masnap mindjárt 
gyűlést is tartottak, de a nyilvános gyűlést a rendőr-
seg feloszlatta. 30-án aztán egy szűkebb körű gyűlést 
tartottak, a mikor a gyülésezők szama antiszemitákkal 
es az allamegyseget felbontani törekvő elemekkel 
négyszázra szaporodott, a hol mindenféle ragalmakat 
es karomlasokat szórtak a magyar nemzet szemebe. 
Eleg szegyen Bécstől, hogy az államegység ellen 
tüntető ezen tömeg rakoncátlansagat megtűri. Ugyan 
mit szólnanak ők, ha az Ausztria ellen lazitók hoz-
zánk jönnenek gyűlésezni? 

Egyébiránt e lázongó küldöttség sem maga 
nem fog az uralkodo elé bocsattalni, bem feliratuk 
nem fog hivatalosan, a magyar minisztérium mellő-
zésével elfogadtatni. Erre ugyan a tisztelt urak és 
nem urak el voltak keszülve, de nem is akartak ők 
mast, minthogy a magyarok ellen demonstráljanak. 
Elcg rut halatiansag es gyalazat tőlük. 

Különfélék. 
— A nazarénus. Az ,uj hit* embereire jellemző histó-

riát közöl a Szegedi Napló csütörtöki száma, mely hangzik a 
következőképen: Tegnap reggel Pallíy Antal tanyai kapitanyhoz 
beállít Gyapjas Fal, egy ember, aki tizenöt év előtt tanyása 
volt neki s azóta nem látta. 

— Azért gyüttem — mondja, — hogy tudja-é, mit lop-
tam magáiul V 

— Nem én. 
— Hát mán csak mögvallom, mer nazarénus akarok 

lönni, oszt e nekü nem vösznek be az ujhitbe. Mögvallom, 
hogy buzat loptam, löhetött ugy két véka iránt való . . . 

— Hát aztan? 
— Hat igyszólván (ez nazarénus dialektus), talán meg-

mondaná, hogy mi lehetett a karja, majd kifizetném. 
— Hát mondd meg te, hogy mennyi árut loptál. 
— így szollóm — mondja Gyapjas Pál, — lehetett öt 

forint ára. 
S a tárcába nyúlván, leteszi az asztalra az ötöst. 
— Elég lősszV — kérdi. 
— Ha lelködre mondod, hogy ennyi áru volt, elég. Te 

tudod, mennyit loptál . . . 
Gyapjas Fal erre szó nélkül letesz még egy forintot az 

asztalra s csendes jónapot, eröt és egészséget kivanva, elment, 
hogy fölvétesse magát az uj hitbe. 

i r o d a l o m . 
— Az .Ország-Világ* koronázási albuma. Az .Ország-

Vilag* szerkesztője, Benedek Elek, a koronázási jubileum al-
kalmából rendkívül diszes számot adott e heten. A 30 oldalra 
terjedő szám díszes borítékán van a király és királyné 67-iki 
arcképe s ezen kivül a király legújabb arckepe, mint műmel-
léklet is, Divald által készitve, a diszes számhoz van csatolva. 
A koronazasra vonatkozo, körülbelül 40 érdekesnel érdekesebb 
kep van ez albumszerü szamban, köztük 8 elclapi rajz is a 67-iki 
1Üstökös',-ból. Részletesen le van írva a 67-iki koronázás s több 
erdekes közlemenyt elevenít fel a koronázás ídjebői. L mellett 
sikerült rajzok mutatják be a jubileumi előkészületeket is Jól 
lehet az BUrszág-Világ" e száma a rendesnél ketszerte na-
gyobb terjedelemben jelent meg, a rendes áron, 16 krajcarert 
kapható. Nem ajanlhatjuk elegge olvasóinknak, hogy szerezzek 
meg e diszes és ertekes számol, mely kedves euilek lesz a 
koronázási jubileumról. Az .Ország-Világ* e szamaban ezen kí-
vül a rendes regeny stb. közlemenyek is talalhatók. Előfizetesi 
ára egész évre 8 frt. 

— Befőttek készítését minden tekintetben megbízható 
módon ismerteti Erzsi néni .Hogy 1 kell befőzni?* cimü könyve, 
mely rövid egy év alatt több ezer peldanyban fogyott el. A 
kiadó ceg most egy bővitett liadást rendezett sajtc ala s mind-
azok, akik befőttek keszitésével foglalkoznak, megvehetik a 
jeles kis munkát, mert sokat tanulhatnak belőle. Ara 80 kr. 
Ugyanazon szerzőtől szinte most jelent meg a ^Tészták könyve*, 
mely több mint 300-fele főtt és sült tészta készilesevel ismer-
tet meg. Ára 1 frt. A ,lÍ0(jy kell befőznicimü munka pe-
dig szinte csaknem SOü-fele befőtt recipet foglal magaban. A 
ket könyvet eg>ütt rendelve 1 frt 40 krér* küldi meg a BMagyar 
háziasszonyok könyvtára* kiadóhivatala Nyíregyházán, után-
vétel mellett. 

E L H A L T A K NÉVSORA. 
1894. május 48-tól junius 4-ig. 

Szőke Sándor, 11 éves, tüdővész. - - Tóth Etelka, 15 éves 
tüdövész. — Bérci Fal, kereszteletlen leánygyermeke, 7 órás, 
születési gyengeseg — Pap Juliánná, 73 éves, aggkór. — Am-
brus József kereszteletlen íiugyermeke, 1 napos, születési gyen-
geség. — Kanász-Nagy Antal, 4 eves, roncsoló toroklob. — 
Veres Mihály, 13 éve', derm és szájgörcs. — Dobosi Mária. 
58/4 éves, roncsoló toroklob. — Tarcali Mária, 4 eves, tüdő-
hurut. — Szabó Krisztina, 84 éves, végelgyengülés. — Fekete-
Szűcs Sándor, 4 hónapos, bélhurut. — Tarcali Júlia, 6 éyes, 
tüdölob. — Szabics Antal, 1 éves, bélhurut. — Farkas Péter, 
63 éves, májbaj. — Kósa István, 8 éves, veselob. - Nagy 
Erzsébet, 4 hónapos, rággörcs. 

1 - 2 Dunas-Varga Ferenc 
Kistőkei 22 hold első osztályú földje épüle-
tekkel együtt szabad kézből eladó; értekez-
hetni a tulajdaossal III. t. 100, szám alatt. 



4. old». 

Pályázati hirdetmény. 
A Frigy er Józefa-fóle árva házi 

bizottság által árvaházul megvett Viskovits 
féle háznál több rendbeli átalakítások lévén 
szükségesek, a kőműves és asztalos munkákra 
pályázat nyittatik. 

A munkálatokra, valamint az ezekhez 
szükséges anyagoknak a helyszínére szállitá>á»a 
együttes zártajánlatok f. junius hó 16-ik 
napja délután 3 óráig a rom. kaih. egyház 
gondnoki hivatalában beadhatók, hol is a fel-
tételek és az átalakítási tervek megtekinthetők. 

Szentes, 1892. junius 4. 
Korbuly Béla, 

árvaházi biz. jegyző. 

Értesítés. 
Alulírott értesítem a n. é. közönséget, 

miszerint a hét folyamán nagyobb mennyi 
ségü és legjobb minőségű 

b ü k k t ű z i f á t 
rakattam ki a Tiszaparton s azt eredeti ölezés-
ben, két kereszt közt és 5 méteres szakaszok-
ban, ölenként 13 írtért adom. 

Egyben értesítem a kovács és lakatos 
mester urakat, hogy fatelepemen a legjobb 
minőségű porosz sléziai kovácsszón minként 
i írtért kapható. 

Weill Salamon. 

Eladó ház. 
Franki Henrik I. t. 281. számú háza 

eladó; értekezhetni a tulajdonossal. 

özv. Sebesi Janosnénak 
Nagynyomáson és Szent-Lászlón egy-egy első 
osztályú földje van eladó; a feltételek iránt 

értekezhetni II. t. 329. szám alatt. 

Kiadó lakás és birtok eladás! 
Kalpagos-Szabó Lajos III t. 381. 

számú vasul utcai házánál kél külön bejáratú 
padolt szoba van azonnal haszonbérbe kiadó. 
Ugyanannak Belső-Ecseren 61 hold, 
Magocs-parton Mérai István-féle20 hold 
és Mucsiháton 8 hold kaszáló földje 
van kedvező feltételek mellett eladó. A felté-
telek iránt értekezhetni a tulajdonossal fenti 
számú házánál, vagy a helyszínén. 

Ár v e r c s i h i r d e t m é n y . 
bonnenleld Sámuelnek Kobic^ek Gábor 

és neje elleni ügyében, a szentesi kir. járás-
bíróság 3007—p. 892. sz. a. végzésével egy 
hordó gepolaj elárverezésével alólirottat bízta 
meg; nnért is ezen árverést hivatalos irodám-
ban f. évi junius hó 4-ik napján fogom 
megtariani, s arra a venni szándékozókat tisz-
telettel meghívom. 

Szentes, 1892. junius 2-én. 
Hoffer Antal. 

kir. közjegyző. 

Polgár Juliánná 
111. t. 579. számú háza és teési határban levő 
20 hold íöldje eladó; értekezhetni a tulajdo-

nossal a fenti szám alatt. 

Boross Sándor örökösök 
vásársztli 1. t. 51ü. számú házuk szabad kéz 

bői eladó; értekezhetni az örökösökkel. 

Tudomásul! 
Van szerencsém a n. é. közönség becses 

tudomására hozni, miszerint polgári bor és 
pálinkamérésemben f. évi junius 5-étől kezd-
ve nemcsak üveges, hanem p o h a r a s s ö r 
is kapható. 

Számos látogatásért esd 

Bese Béniámin, 
vendéglő». 

SZENTESI LAP. 

Pintér Borbálának 
kistőkei 9á hold s^áuió- ¿s gyepföldje Szent-
Mihály naptál, árendába kiadó; értekezhetni 

lehet a tulajdonosnevei I tized 548. szám. 

Dr. Cukermann Soma 
F O G B A J O S O K N A K 

rendel lakasán napon a délután 1 tői 4 óráig. 
Müfogak és teljes fogsorok készitése, 

ugy fogak plombalása, valamint foghúzás esz-
közöltetik. 1 - 3 

Mester Andrásnak 
f. hó 10-ére 8000 kéve, jó minőségű szegni 
való nádja érkezik a Tiszán, a hol kirakva 
100 kévénkéut 14 írtért kapható. Ugyauan-
nak hereszénája van vontató vagy boglya 
számra eladó ; értekezhetni a tulajdonossal a 

kucori csárdánál. 

^xxxxxxxxxx: 
x 
X 
X 
X 1 2 Ő F ö 

66. szám. 

> O OOOOOOOOOOOOOOOOOf 

AZ EL8Ó ALFÖLDI 

C O C J Í Í A C - G Y A B 
¡Halász Ferenc és társa Kecskemét j 
O ajánlja iniuden fajú COGNAC-flyártmányait, különösen az j 
g orvosi tekintélyek által kellemes és gyóflyhatásu ital--
O nak elismert 

g CrOGY-COCNACJAT, 
X mely palackokban kapható Szentesen : 

3 Roblosek Gáborné, Szénásy Feenc, 
g Máhr Kázmér, Burlán József, 
§ i f j . Kováos Sándor, Moskovio Oszkár 

és Szépe Károly urak üzleteiben. 7 10 
OOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

özv. Szrenkányi Lajosné 
berekháti földje fele terméssel, továbbá I. t. 

258. számú háza eladó. 
2 — 2 

:XIXIIX: 
N Y Í R I G E R Z O N 

uri-utcai házában levő 

S - Á . T J - T J Z L 

egész újonnan berendezte és 

:xxxxxxxxxx^ 
X 
X 8 ZEI T E T 

K A FOLYÓ IDÉNYRE KELLŐ DIVATSZÖVETEK ÉS MOSÓKELMÉK, x 
^ valamint mindeonemü VÁSZONNEMÜEK nála igen jutányos áron szerezhetők be. Ugyanezen házában levő ^ 

X T E M E T K E Z É S I Ü Z L E T É T X 
mindennemű hozzávaló kellékekkel a legdusabban felszerelte és azt egy igen diszes 

s i r k ö r a k t á r r a l 
y ^ kibövitelte, melyre a n. é. közönség figyelmét felhivni bátor. 9—10 ^ 

^ A nála temetkezést rendeztető feleknek a legdíszesebb G YÁSZ KOCSIJÁT — lovakkal együtt — díjmentesen engedi át ^ 

IX Sirkó üzletében egy jő házból való fia tanoncai azonnal felvétetik. K 

ocxxxxxxxxx: :xixix :xxxxxxxxxx: 
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§ Hirdetmény. | 
Q Van szerencsém tisztelettel a t. közönség szíves tudomására hozni, miszerint a v a s ú t i Q 
q f őutcában (Vli'éffv Ferenc ur házában) a legjobb hírnévnek örvendő v e n d é g l ő i üz le temben, Q 

Q naponként ezentúl f r i s s d u p l a m á r c i u s i s ö r t tartok p o h a r a n k é n t 10 k r é r t , valamint Q 
Qkitünö tiszta minőségű b o r a i m a legjutányosabb ár mellett kaphatók. 
O Ez alkalommal bátorkodom felhívni a n. é közönség figyelmét 
O mindenkor a 

arra is, hogy üzletemben o 
legjobb es legtisztább kiszolgáltatás mellett naponta é t k e z h e t n i . O 

O Köszönve a n. é. közönségnek az eddig irántam tanúsított szíves pártfogásuk, s azt O 
©jövőben is részem r» fen'artani kérve, számos látogatásért esd kiváló tisztelettel O 
U Szentes, 189á. junius ó. Q 
o 1 - 3 Özv. Szilágyi Imréné, Q 
Q vendéglösné. Q 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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H ö l g y e k számos dicsérő levele tanúskodik a már rövid idő alatt is híressé vált 

w 

XXX 
XOX; 
XXX 

biztos, jó tulajdonságairól. — Közkedveltségü pipereszer az arcbőr üdeségének és szépségének fentar-
tásara, mely kenőcsből csak egy kis babszem nagysagnyit kell esténkint az arcra kenni és reggel szappan 
segelyevel lemosni; ez 5 - 7 - s z e r egymásután ismételve, elegendő a bőr minden foltjainak, pőrsenéseinek 
es szeplőinek eltüntetesere. - Ezen kenőcs a bőrnek különös lágyságot, fehérségei és üdeséget kölcsö-
nöz, és mert teljesen ártalmatlan, mint női toiletteszer megbecsülhetetlen. 

Egy tégely ára: 50 kr. — Nagyobb tégely: 80 kr. 

„ S E I E 2 ^ I H , S Z JP 2 S ] \ " 

Minden tekintetben a legkényesebb igényeknek is megfelelő, kedves illatú, kellemes habzásu pipereszappan, 
mely rendkivüli tartósságánál fogva - a fentemiitett .Serail kenőcs' használatához, - különösen 
ajánlható. — Egy darab 30 kr 

Kapható egyedül a készitőnél: 

Í E M I T E Í D E 2 S Ű 
„a Szentháromsághoz" cimzett gyógyszertárában KunSzer t Márton, piactér. 

Megrendelhető utánvéttel s a pakolasi csekély költségek hozzáadásával, bárhova posta utján is 
elküldetnek. 

— a — XXX 

Szentes, 1892. Nyomatott Sima Ferenc gyorssajtóján. 




