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Előfizetési árak; 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap , kedden és p én t eken regpr«l. 

E g y e s száxxi á , r a , 5 Icr . 

Felelés-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S I M A F E K E N C Z . 

Lapunk megrendelhető: 

a k i adóh i va t a l b an és l a pk i l i o r dó i nk u t j á n , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Drámai bonyodalom. 

Ez a legtalálóbb szó a parlamenti hely-

zet megfelelő illusztrálására. 

A kormánypárt előtt áll a hamleti kér-; 

dés : „ l e n n i v a g y n e m l e n n i ? " És' 

másfelől a függetlenségi és 48-as párt lelki-

világára ónsulylyal nehezedik az a nem ke-

vésbé drámai jelentőségű kérdés : „ t e n n i , 

v a g y n e m t e n n i ? " 

Mert két dolog teljesen bizonyos. Az 

egyik az, hogy a kormánypárt sorsa elvál-

hatatlanul hozzá van forrva az egyházpoli-

tikai javaslatok sorsához : azokkal áll, vagy 

bukik. A másik pedig az, hogy az egyház-

politikai javaslatok sorsa a függetlenségi és 

48-as párt magatartásától tügg : ha támogatja 

a párt a javaslatokat, akkor biztosítva van 

azok számára a többség ; ha nem támogatja, 

menthetetlenül elbuknak, és magukkal rántják 

a bukás örvényébe a kormányt és egész 

pártját. 

A polikai helyzet kulcsa tehát kizárólag 

pártunk kezében v a n ; de ezzel együtt mér-

hetetlen erkölcsi felelősség nehezedik reá. 

Nem csodáljuk, ha e felelősség tudatában té-

pelődés fogta el a párt tagjait, s még mindig 

habozva állanak a váluton. 

Sorban nyilatkoznak a párt tekintélyesebb 

tagjai. 

Helfy Ignácz, Kossuth egyik nyilatkoza-

tára hivatkozva, a mellett tör lándzsát, hogy 

szavazza meg a párt az egyházi reformot, 

mint programmjának egyik tételét, nem te-

kintve arra, hogy ezzel pillanatnyilag meg 

lesz mentve a kormány ; majd aztán — úgy-

mond — ha meg lesznek a szabadelvű re-

formok, ám buktassuk meg — ha birjuk — 

a inamelukokat. 

Holló Lajos, aki eddig nem osztozott a 

Helfyék felfogásában, ugy látszik, kapaczitálni 

engedte magát, s elébe teszi a következetes-

séget az okos taktikának ; mert lapjában, a 

»Magyarország"-ban ugyanazon húrokat pen-

geti, amelyeket Helfy. 

Polónyi Géza azt javasolja, hogy egy 

határozati javaslatban adjon kifejezést a párt 

az egyházi reformot sürgető elvi álláspont-

jának, de egyidejűleg szavazzon bizalmatlan-

ságot a kormánynak, s utasitsa vissza a ja-

vaslatokat, ujabb átdolgozás végett, a bizott-

sághoz. 

Polónyi eszméje sokaknak tetszik ; mert 

azt tartják a legügyesebb kibontakozásnak, 

hogy óvja meg ugyan a párt a maga régi elvi 

álláspontját, de egyúttal ne húzza ki a kor-

mánypárt lábából a tövist. 

Ugyanazok, akik ekként gondolkoznak, 

merő abszurdumnak tartják a Helfy és Holló 

által hangoztatott „fából csinált vaskarika" -

féle elméletet, hogy előbb segitsünk alaposan 

megtámogatni a kormánypárt hatalmi erőd-

jének düledező falát, s mikor majd a mi se-

gítségünkkel újból megszilárdult, akkor sza-

ladjunk neki fejjel. 

Azonban állitólag a helfy és Holló által 

jelzett álláspont körül csoportosult a független-

ségi és 48-as párt jelentékeny része; s igy 

mostanáig az egyházpolitikai javaslatok meg-

szavazása, s ezzel a kormánypárt uralmának 

további fentartása biztosítottnak látszik. De 

hogy a párt hangulata a szavazásig nem megy 

e még valami változáson keresztül, s nem 

kerekedik é fölül az az irányzat, melynek 

szószólói hévvel hirdetik, hogy még is csak 

hiba volna a kedvező alkalmat elszalasztani 

a 26 év óta ostromolt kormánypárt szétrob-

bantására — azt még most se lehet tudni. 

Anná l kevésbé, mert a párttagok egyrésze 

aggodalommal gondol arra az eshetőségre, 

hogy a választó közönség rossznéven veszi 

épen a függetlenségi és 48-as párttól, hogy 

megmentette azt a pártot, melynek uralmát 

a hazára nézve veszélyesnek és kárhozatosnak 

állította. 

A drámai bonyodalom tehát bizonytalan 

léptekkel halad a kifejlődés felé. A végső je-

lenet még áthatlan homályba van burkolva. 

A szereplők és a rendezők maguk se tudják, 

hogy a befejezés fölemelkedik-é a tragikai 

magaslatra ? S akár bukás lesz, akár győze-

lem : tulajdonképen kié lesz a vereség, vagy 

kié a nyereség? 

Sokat — kevésért. 

A holnap, f. hó 29-én tartandó váiosi közgyű-

lés tárgysorozatában ott szerepel a tanácsnak az a 

javaslata, hogy a mérnöki és rendőrkapitányi hiva-

tal személyzetét olykép szaporítsa a város, hogy 

még egy mérnöki állást rendszeresítsen, 1000 frt 

évi fizetéssel, és egy, jogvégzettséghez kötött alka-

pitányi állást 600 frt évi fizetéssel. 

A czélbavott személyzet-szaporítást — melyet 

már elvileg elfogadott a közgyűlés — részünkről is 

föltétlenül helyeseljük ; mert a közszolgálat érdekei 

a mérnöki hivatalnál sürgősen igénylik még egy 

szakképzett munkaerő alkalmazását; a rendőrkapi-

tányi hivatalnál pedig a folyton szaporodó teendők 

nagy sokasága szintén mellőzhetetlenné teszi a fogal-

mazási szakban működő és önálló intézkedésekre al-

kalmas tisztviselők szaporítását. 

Ami a kvalifikácziót illeti, a törvény maga 

megkívánja, hogy a városi mérnökök oklevéllel bír-

janak ; s hogy a rendszeresítendő alkapitányi állás 

jogvégzett egyénnel töltessék be, az fontos közérdek, 

mert a rendőrkapitányság nemcsak a személy- és va-

gyonbiztonság őre, hanem bizonyos ügyekben bírás-

kodási jogkörrel is bir; már pedig aki ítélkezik a 

polgárok személyes szabadságát és vagyoni érdekeit 

érintő kérdésekben, annak törvény tudománynyal is 

kell birnia, mert a tudatlan vagy féltudós biró 

gyakran minden rosszakarat nélkül is, merő tájéko-

zatlanságból vagy értetlenségből, helyrehozhatatlan 

anyagi és erkölcsi kárt okozhat az ügyes-bajos 

feleknek. 

Azonban ha megkívánjuk a kvalifikácziót, a 

tudományt és szakképzettséget a tisztviselőtől, akkor 

nem szabad fukarkodnunk a fizetéssel sem. 

A mai világban, midőn valamennyi tudományos 

pálya szakemberei között ép a mérnököket fizetik 

meg a legdusabban, ugyan hogy kívánhatná a város, 

hogy a teknikai képzettség magasabb fokán álló 

mérnök 1000 frt évi fizetésért vállalkozzék a városi 

mérnökségre, holott másutt háromszor annyit is ke-

reshet ? Pedig nekünk nem valami kontárra, nem 

holmi világtól elmaradt élhetetlen emberre van szük-

ségűnk, a ki a kétszerkettőn és vonalozáson kivül 

alig tud valamit, hanem olyan szakerőre, a ki nem-

csak a létszámot szaporítja, hanem kezdeményező 

s alkotó képességgel is bir, s minden tekintetben a 

kor színvonalán áll, és van érzéke, ízlése s tudománya 

hozzá, hogy a középitkezések által városunkat igazi 

várossá fejlet.sze. 

És ugyan hogy kívánhatnánk, hogy egy jog-

végzett munkaképes ember, 600 frtért — amennyit 

másutt az írnokoknak adnak — magára vállaljon 

egy sok munkával és sok felelősséggel járó, terhes 

állást, melyben a tisztviselő ki van téve a legélesebb 

közkritikának, és mindenféle kellemetlenségeknek ? 

Az az ellenvetés, hogy azért nem adhatunk 

az uj mérnöknek és alkapitánynak nagyobb fizetést, 

mert a másik mérnök is csak 1000 frtot, s a má-

sik alkapitány is csak 600 írot kap — egyáltalában 

meg nem állhat; mert abból, hogy régi tisztviselő-

ink iránt szűkmarkúak vagyunk, nem az következik, 

hogy az ujak iránt is fukarok legyünk, hanem az, 

hogy a régi tisztviselőkkel szemben is legyünk mél-

tányosak. Különben is például a mostani mérnököt 

kárpótolnunk kell, mert ha egy másik mérnök is 

lesz, a mellék jövedelem megoszlik; már pedig azt 

nem kívánhatjuk, hogy a régi tisztviselő jövedelme, 

megfelelő kárpótlás nélkül, alább szállíttassek. 

Méltányosan és okszerűen mérlegelve tehát a 

helyzetet, a tanács javaslatában kontemplált fizeté-

seket föl kell emelnie a képviselőtestületnek. Mert 

nem kívánhatunk, de ha kívánunk is, aligha kapunk 

s o k a t — k e v é s é r t . 

— A város követelése. Szentes 

városa, — mint ezt annak idején megírtuk — 

kérelmet adott be a pénzügyminiszterhez, 

hogy miután a város ráutalás következtében 

1892-ben 6700 frttal fizetett be az állami 

adópénztárba az italmérési és fogyasztási adó-

ért többet mint tényleg bevett; annálfogva kérte, 

illetve kéri ezen túlfizetésnek visszatérítését. 

Ez ügyben a kérvényt Sima Ferencz országos 

képviselő és Burián polgármester nyújtották 

be mult év decz. 28-án a pénzügyminiszté-

riumnál. Örömmel jelenthetjük, hogy Sima 

Ferencz utánjárása folytán az ügy sürgősen 

halad előre azon az uton, hogy a város ezen 

követelését mv gkapja. Jelenleg a dolog ugy 

áll, hogy a pénzügyminiszter utasította a sze-

gedi pénzügyigazgatóságot, tartson vizsgálatot 

és tegyen jelentést az iránt: 

1. hogy Szentes város kimeritette-e jo-

gát felebbezésben a ráutalás ellen ? (Ezt a 

város nem tette; mert a ráutalásról csak 

1891. decz. 30-án értesült s igy erre ideje 

nem volt. De ez nem baj. Szerk.) 

2. Beüzette-e a város teljesen a ráutalt 

összeget ? (Be ! Szerk.) 

3. Mivel szedett be a város ezen ráuta-

ilási összegnél kevesebbet? 



2. oldal. 

4. Mit adott ki a város a tezelésre. 

5. Ki meritette-e a város minden jogát 

arra, hogy a fogyasztási és italmérési adó 

jövedelmét teljesen kihasználja? 

Ezek azok a kérdések, melyekről vizsgá-

lat utján meg kell győződni a szegedi pénzügy-

igazgatóságnak. — S mivel az ez irányban 

megtartandó vizsgálat Szentes város kérel-

mének előreláthatólag biztos támogatására 

szolgál, annálfogva biztosra vehető, hogy a 

város megkapja a pénzét. 

Sima Ferencz országos képviselő f. hó 

23-án beszélt e tárgyban Wekerle miniszter-

elnökkel, ki inegigérte. hogy amint a szegedi 

pénzügyigazgatóságtól visszaérkezik az ügy 

a vizsgálat eredményét feltüntető jelentéssel 

azonnal elintézi a város kérelmét és kiutaltatja 

fog a város részére a tőle illetéktelenül besze-

dett összeget. 

Ezen követelésnél csak azt kívánjuk hang-

súlyozni, hogy ezt a város nem is kérte volna, 

ha Sima Ferencz nem biztatja a képviselő-

testületet, hogy nem szabad engedni, hogy 

ez az összeg a város közpénztárára nézve 

elveszszen. S a lelkiismeretes utánjárás most 

már biztositja is a várost arról, hogy ezt a 

veszteséget elviselni legyen kénytelen. 

Kétféle igazság, 
— A legújabb mentelmi ügyek. — 

A „Pesti Napló" szombato számából vesz-

szük át a következő czikket, melyhez fölös-

leges minden kommentár. 

A képviselőház mentelmi bizottsága a szerint 
alkalmazza a mentelmi jognak elveit, amint a biró-
ság által kiadatni kért képviselő a kormánypárthoz, 
vagy ellenzékhez tartozik. Íme egy ujabb eklatáns 
bizonyiték, mely teljes vilagitásba helyezi ezt a két-
féle mértékkel dolgozó parlamenti igazságszolgál-
tatást. 

Két teljesen azonos mentelmi esetet fog legközelebb 
a képviselőház tárgyalni. Az egyikben kormánypárti, 
a másikban ellenzéki képyiselő kiadatása kéretik. A 
mentelmi bizottságnak a kormánypárti képviselőre 
vonatkozó jelentése igy szól: 

A kolozsvári királyi járásbíróság folyó évi má-
jus 22-én 1206/93. bünfenyitő szám alatt kelt fel-
terjesztésében becsületsértés vétségével vádolt gróf 
Teleki Domokos országgyűlési képviselő mentelmi 
jogának felfüggesztését kéri. 

A S Z E N T E S I LAP " TÁRCÁ JA 
Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 75. foly. 

Irta: Sima Ferencz. 

Papp Ignáczot Bene Tamás igen melegen fo-

gadta, megölelte és megcsókolta a tiatal embert és 

amit eddig soha nem tett per te szólította. 

— Remélem, hogy nem haragszol érte ? mondá 

az öreg karonfogva Papp Ignáczot és az ebédlőn át 

saját szobájába vezette. 

— Sőt köszönöm, mondá az ifjú s mielőtt le-

ült volna a székre, melyet számára Bene Tamás ki-

jelölt : Irén hogyléte iránt tudakozódott. Elmondta, 

hogy a cseléd nála találta fel az orvost, s őt igen 

megijesztette a hir, ho&y Irénnek ily váratlanul or-

vosra van szüksége. 

— Semmi baja, felelt ajkát kicsinylőleg bi-

gyesztve Bene Tamás, felizgatta az a szeleburdi 

Madarassy. 

— Madarassy? Kérdé Papp Ignácz, hát mit 

csinált ez a fiatal ember ? 

Papp Ignácz ezen kérdésnél nem volt eléggé 

őszinte; mert ugy tett, mintha semmi tudomása 

sem lett volna arról, hogy Irén érdeklődik ez iránt 

a fiatal ember iránt. 

— Mit csinált, mit csinált, mondá szemöldökeit 

felhúzva Bene Tamás: hát biz ha az igazat meg kell 

vallani, nem tudom, hogy Irénnek mit beszélt, hanem 

azt tudom, hngy azután, mikor te elmentél — bár 

kiadtam az inasnak, hogy nem fogadom el — be-

rontott hozzám és Irén kezét megkérte tőlem. Ez a 

fiatal ember járatos a házhoz. Azt láttam, hogy Irén 

szivesen látja, készséggel adja neki az elsőséget a 

kállói itthon élő fiatal emberek között. Kifogásom 

ez ellen nem lehetett; mert hiszen a fiatal emberek 

hadd mulassanak; de azt még csak eszembe se 

SZENTESI LAP. 
A panaszfeljelentés Vikol János kolozsvári la-

kos részéről azon alapon lett emelve, mely sze-
rint gróf Teleki Domokos országgyűlési képviselő 
mint gróf Teleki Imre gyámja, egy a kolozsvári 
árvaszékhez beadott gyámi jelentésében róla a 
következő sértő megjegyzést teszi : „hogy a te-
kintetes árvaszék egyik tagjának testvére gróf Te-
leki Imrének legállandóbb és legrégibb uzsorása". 
Miután panaszlónak testvére azon árvaszék bí-
rája, melyhez a panasz beadva lett, ő e kifejezé-
seket magára veszi és ezen alapon teszi panasz-
feljelentését. 

Tekintve, hogy a büntetőtörvénykönyv 266. §. 
szerint egy hatósághoz beadott hivatalos iratban 
az ügygyei összefüggésben használt kifejezések 
miatt sem rágalmazás, sem becsülétsértés miatt 
bűnvádi eljárásnak nincs helye, a bizottság a bün-
tethető cselekménynek tényálladékát megállapít-
hatónak nem tartja, és igy: 

ez ügyből kifolyólag a gróf Teleki Domokos 
országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüg-
gesztését a tisztelt Háznak nem hozza javaslatba. 

Budapesten, 1894. évi január hó 20-án. 

Ghorin Ferencz s. k., Mikó Árpád s. k., 
a mentelmi bi/otuúg elnöke. a mentelmi bizutLság előadója. 

Az ellenzéki képviselőre vonatkozólag pedig a 
mentelmi bizottság ugyanazon napon kelt, ugyan-
azon előadó referálása alapján, ugyanazon elnök 
aláírásával ellátott következő jelentést terjesztette a 
képviselőház elé: 

A szegedi királyi törvényszék mint büntető 
biróság folyó évi julius hó 3-án 6928/93. sz. alatt 
felterjesztésében rágalmazás vétségével vádolt Sima 
Ferencz országgyűlési képviselő mentelmi jogának 
felfüggesztését kéri a tisztelt Háztól. 

A panaszfeljelentés Sulcz Károly Szentes 
városi adóügyi tanácsos részéről azon alapon lett 
emelve, mely szerint Sima Ferencz országgyűlési 
képviselő egy ellene foganatosított végrehajtás al-
kalmábó, a végrehajtást foganatositó tanácsos, 
Sulcz Károly llen a polgármesterhez benyújtott 
kérelmében azt irta: „Sulcz Károly tanácsnok 
megcselekszi azt, hogy ellenem, ki egy krajczár 
ármentesitési költséggel sem tartozom, 200 forint 
74 krajczár erejéig foglalást vezet; vagy azt bizo-
nyítja, hogy az illető hivatalnok a törvényt sem 
megérteni, sem alkalmazni nem képes, vagy azt, 
hogy kész hivatalos, állását rosszhiszemű, mások 
megkárosítására szolgáló eljárásra felhasználni. 
Bármelyik eset álljon is neveze't hivatalos állá-
sának betöltésére képtelen vagy méltatlan." 

Miután a megejtett bűnügyi előnyomozat fo-
lyamán kiderült egyfelől az, hogy Sulcz Károly 
adóügyi tanácsos a végrehajtásnál törvényesen és 
szabályszerűen járt el; másfelől Tasnádi Imre, 
Bugyi Antal, Mikecz Ferencz tanuk vallomásaiból 
kitűnt az is, hogy Sima Ferencz országgyűlési 

vettem, hogy Madarassy, ki sem nem végzett ember, 

sem nem hivatalnok, az apja és anyja által adott 

zsebpénzből urizál, még nősülésre is gondoljon. 

— Ugy tudom, szólt közbe Papp Ignácz, hogy 

az apja gazdag ember. 

— Megélhet. Szó sincs róla ; de ami az apjáé, 

az nem az övé. S én meg is kérdeztem tőle, hogy 

miből gondolja a feleségét eltartani; mert nem sze-

retném a leányomat más konyhájára bocsátani. A 

fiatal ember erre felütötte magát és olyan formán 

beszélt, hogy ő szereti Irént és ha ő kevés kérőnek, 

hát jön az apjával. 

Papp Ignácz izgatottan hallgatta ezt a beszé-

det, szerette volna azt a kérdést vetni föl, hogy ha 

Bene Tamás örömmel vette az ő fellépését, hát 

miért nem utasította el Madarassyt ? S már a nyel-

vén is volt eziránt a szó, mikor mint villám cziká-

zott keresztül az agyán a gondolat, hogy itt nem 

az apa akarata képezi a döntő súlyt, hanem Irén 

elhatározása. — S hátha azért lett Irén beteg, mert 

a szülők nem adtak megnyugtató választ Madaras-

synak ? — Ez a kérdés, mint egy gyilok járta át az 

ifjú szivét; de a kint, melyet érzett, csakhamar el-

fojtotta, nyugodtságot erőszakolt magára. S hallgatta 

tovább Bene Tamást, ki bizonyos idegességgel bosszús 

hangon kiáltott föl, hogy: most már várom az öreg 

Madarassyt. 

— Jár az öreg ur ide ? 

— Nem, s azt hiszem, hogy nem is jön. 

— S ha mégis ? 

— Hát ha eljön, leültetem ebbe a székbe, melyet 

most neked ajánlottam föl, mondá Bene Tamás, — 

miközben az ifjú két vállára tette kezeit és ülésre 

kényszerité, s azután adok egy szivart a szájába és 

végre megmondom neki, hogy az én leányom az én 

akaratom szerint Papp Ignácz felesége lesz. 

Ha Irén is ugy akarja, fejezte be a beszédet 

Papp Ignácz, ki e pillanatban érezte legjobban, hogy 
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képviselő panaszost hivatalos helyiségében sértő 
módon megtámadta; továbbá az iratokhoz Sima 
Ferencz képviselő sajátkezű irata is csatoltatott, 
amelyben a sérelmes kif jezések valóban benne 
vannak ; 

tekintve, hogy eme kifejezések használata a 
rágalmazás vétségének ismérveit megállapítani al-
kalmas, miután eme bizonyítékok az elkövetett 
s a büntető-törvényköny 260., illetve 270. szaka-
szába ütköző cselekménynek Sima Ferencz ország-
gyűlési képviselő személyével való összefüggését 
is tanúsítják, s ily körülmények között sértett fél 
részéről a bünfenyitő eljárásnak folyamatba tétele 
zaklatásnak nem tekinthető : a bizottság javasolja a 
tisztelt Háznak: 

miszerint ezen ügyből kifolyólag Sima Fe-
rencz országgyűlési képviselő mentelmi jogát fel-
függeszteni méltóztassék. 

Budapesten, 1894. évi január hó 20-án. 

Chorin Ferencz s. k., Mikó Árpád s. k., 
a mentelmi bieottság elnöke. a mentelmi bizottság előadója. 

E dupla igazságszolgáltatást még jobban jel-
lemzi az, hogy a mentelmi bizottság jelentése a bün-
tetőtörvénykönyvnek a kormánypárti képviselő esetére 
felhívott szakaszát hamisan idézi. Mert a büntető-
törvénykönyv nem azt mondja, hogy a „hatósághoz 
beadott hivatalos iratban az ügygyei összefüggésben 
használt kifsjezések miatt sem rágalmazás, sem be-
csületsértés miatt büntetőeljárásnak nincs helye* ; 
hanem azt mondja, hogy a hatóság előtt folyamat-
ban lévő ügyben az ügyre és ügyfelekre vonatkozó 
kifejezések miatt nincs bűnvádi eljárásnak helye. 
Minthogy pedig a kormánypárti képviselő ügyében 
a sértő kifejezés nem ügyfélre, hanem egy harmadik 
személyre vonatkozik, kétségtelen, hogy a mentelmi 
bizottság a büntetőtörvénykönyv hamis idézésétől 
sem riad vissza, hogy kedvező véleményét elfogadható 
és megokolt szinben tüntesse fel 

Reméljük, hogy a képviselőház illető ülésén 
ezt az eljárást az ellenzék a maga igazi érdeme sze-
rint fogja méltatni. 

Az EMKE. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
hivatalos értesítője most megjelent száma igen érde-
kes adatokat közöl leghatalmasabb kulturegyesüle-
tünk mult évi működésének eredményéről. 

Az EMKE az 1893. évben is fokozott haladás-
sal dicsekedhetik. A társadalom ne acsak az erkölcsi 
támogatást nyújtotta neki, hanem az anyagi segély 
is tetemes arányban emelkedett, mi az egyesület 
nagy nemzeti és kulturális missziójának sikereihez 
nagyban hozzájárul. 

A közlött kimutatás szerint az egyesület va-
gyona 949,105 frtról 1.021,880 frtra emelkedett. A 

mily kin bizonytalanságban lenni az embernek az 

iránt, hogy szerettetik-e az által, kinek még csak a 

nevejemlitésénél is szeretettől remeg meg egész valója. 

— Irén, szólt Bene Tamás komoly és emelt 

hangon, azt hiszem, hogy ő sokkal okosabb leány, 

mintsem habozzon a választásnál. — Különben 

hagyjuk ezt. 

— Ugy lesz, amint az isten akarja. 

— Az isten pedig azt akarja, hogy az én vá-

gyam teljesüljön. 

Papp Ignácz hálás tekintetet vetett Bene Ta-

másra ; de azért egész belseje remegett a kérdés 

előtt, melynek mérlegét most Bene Irén tartotta 

kezében. 

Az ifjú elméje e fatális pillanatban azon kérdés 

körül forgott leginkább, hogy mi összefüggés van 

Bene Irén hirtelen rosszulléte és Madarassy Pál kérői 

fellépése közt s erre nézve megtalálta a helyzet tisz-

tázásának kulcsát abban az egyszerű kérdésben, 

melylyel egész váratlanul, mint valami ügyes vizs-

gáló biró fordult Bene Tamáshoz, hogy : Irén azután 

lett beteg, hogy Madarassy elutasító választ kapott ? 

— Nem, mondta Bene Tamás. Irén már akkor 

feküdt és bár Madarassy beszélni óhajtott vele, mint 

tudom, lányom nem fogadta el. 

Papp Ignácz fellélekzett erre a válaszra. 

Papp Ignácz ezután keveset időzött Bene Ta-

máséknál. Megmondta, hogy csak azért jött el, hogy 

Irén hirtelen támadt baja iránt biztos tudomást sze-

rezzen. Megmondta Bene Tamásnak, hogy nem jön 

hozzájuk addig mig Irén föl nem kel; de azután jön 

azonnal s a leány kezéért felveszi a harczot, ha kell 

még a lány ellen is. — Arról nem beszélt semmit, 

hegy Madarassy őt is felkereste, s hogy bizonyára 

valami lovagias kirohanással áll szemben. 

Papp Ignácz komoly, férfias volt; de izgatott, 

mikor Bene Tamástól elbúcsúzott. 

Folytatása következik. 



11. szám 

szaporulat tehát közel százezer forint. Az egyesület 
évi budgetje 50,271 frt 45 krt tesz ki. 

Az egyesület működése 143 községre terjedt 
ki. A legveszélyeztetettebb pontokon, hol a magyar-
ság ügye a külföldi pénzzel táplált izgatás és akna-
munka következtében rosszra fordult, iskolákat, kis-
dedóvokat, népkönyvtárakat állit fel, a magyar ér-
zelmű tanítókat anyagi segélylyel jutalmazza, az in 
séggel küzdő egyházakat támogatja. „Az egyesület 
anyagi erejéhez képest felhasznál minden jogos esz-
közt, mellyel elismert czélját, nem az erőszakos ma-
gyarosítást, hanem a veszélyeztetett magyarság ügyét 
védheti. 

Az adatok szerint segélyzett az egyesület 16 
egyházat, létesített vagy segélyezett 45 iskolát, 25 
óvodát és gyermek-menedékhelyet. 

Hogy az egyesület működése intenzivebb le-
gyen, a nagyobb társadalmi pontokou fiókokat ál-
lit. Ezen fiókok száma 60-ra rug. A felállított fiókok 
egy részének szervezete pedig a lefolyt évben tete-
mesen kiteriesztetett. Igy Budapesten, Kolozsváron, 
Szegeden, Áradon, Szentesen, Nagy-Kikindán, Nyí-
regyházán, Nagyváradon, Hódmezővásárhelyen. 

Az egyesület elnöke Bethlen Gábor gróf min-
dent elkövet arra, hogy a magyar társadalom ér-
deklődését az egyesület iránt ébren tartsa és fokozza 
és nem sikertelenül. Bizonyítéka ennek az, hogy az 
egyesület közgyűlésein a társadalom kitűnőségei majd 
mindannyian találkoznak s az egyesület színvonalát 
társadalmi súlyúkkal emelik, másrészt az egyesület 
részére tett alapítványok számban és összegben emel-
kednek. — A fényes „Emkebál" a jelen évben és 
ismétlődött január 24-én. A lefolyt évben a legna-
gyobb alapítvány egy névtelen végrendelete által 
történt 35.000 frt értékben. Kún Kocsárd gróf erdői 
14,703 frtot eredményeztek, s ezen felül egész sora 
az 1000 -500-100 frtos alapítványoknak. 

Az egyesület e mellett tőle telhetőleg fenntar-
tani iparkodik az érintkezést a hasonló czélu tes 
tületekkel, melyekkel nem a szervezet, hanem a czél 
egysége köti össze. Ennek nem kicsinylendő mozza-
nata ujabban a testvéregyesületekhez intézett kör-
irata, melyeket a millenium méltó megünneplésére 
szólit fel. Azt hisszük ez egyesületek felvirágzása és 
a magyarság ügyének diadalra juttatása lenne a 
millenium legszebb megünneplése. Az egyesületek 
eddigi eredményei reményt adnak e sikerhez. 

Országgyűlés. 
A f. hó 26-án tartott ülésben a tárgyalás üres 

padok előtt folyt. Nem nagyítunk, ha mintegy 250-
re tesszük a hiányzó képviselők számát. Az előadó 
szokásos ajánlása után Lits Gyula nyitotta meg a 
vitát. Szakértelemmel bírálta a javaslatot s a függet-
lenségi és 48-as párt nevében kijelentette hozzájá-
rulását. A nemzeti párt részéről Vásárhelyi László 
beszélt, kinek szűz beszéde megérdemelt figyelmet 
keltett. A javaslathoz szóltak még: Szinay Gyula, 
Boross Béni, Hajós József, Szalay Károly, mindnyá-
jan hozzájárultak a javaslathoz. Az utolsó szónok 
Bujanovics Sándor volt, a ki élesen megrótta a kor 
mánypártot, hogy padjai tátonganak az ürességtől, 
mikor fontos népérdekek tárgyalásáról van szó. A 
politikai hangulat izgatottsága ugy látszik már a 
komoly tanácskozásra is képtelenné teszi a házat. 
Még a földmivelési miniszter akart beszélni, de ké 
résére a ház holnapra halasztotta a beszédet. 

Napire d előtt az a kinos jelenet foglalkoztatta 
a házat, mely a keddi szavazás előtti szünet alatt 
Hock János és Urányi Imre képviselők között a ház 
üléstermében lejátszódott. — Urányi Imre maga 
tette szóvá és hivatkozva a Magyarország-nak a szó-
váltásról hozott tudósítására, ismételve kijelentette, 
sogy Hock János őt érdemetlenül támadta meg. 
mert ő általánosságban a szerkesztőségekről beszélt, 
Ábrányi Kornél nevét nem emiitette. Bizonyságul 
felolvasta Farkas Balázs képviselőtársának egy hozzá 
intézett levelét, a ki mint fültanu megerősi állításait. 
Hock János röviden válaszolt s a maga részéről elin-
tézettnek mondta az ügyet. Egy Farkas Balázs ta-
núságára vonatkozó megjegyzése erélyes felszólalásra 
bírta Olay Lajost is, a ki Farkas nevében követelt 
tiszteletet és föltétlen hitelt szevainak. Majd Ugrón 
Gábor leczkéztette meg a kormányt azért, hogy sz nte 
tüntetőleg mellőzi az ellenzéki sajtót, bizonyos kő-
nyomatosokat favorizál s a magyar sajtó rovására 
az osztrák sajtót sugalmazza. A magyar kormány-
nak, jegyezte meg erős hangsulylyal s az ellenzék 
zajos helyeslése mellett, a magyar közvéleményt kell 
szolgálnia. Ugéon megtámadta a sajtóirodát is, mely 
kormánypárti vezérczikkekkel árasztja el az ország 
zuglapjait, de nem gondoskodik róla, hogy a magyar 
sajtó politikai pártkülönbség nélkül becsületesen ki-
szolgáltassék. Wekerle miniszterelnök magyarázta 
meg ezután, hogy a sajtóirodának az is egyik fela 
data, hogy a kormány intenczióit eltitkolja az ellen 
zéki lapok elől. 

Az inczidens ezzel, m'nden érdemleges hatá-

rozat nélkül, véget ért. 

S Z E N T E S I L A P . 

Helyi és vegyes hirek. 
— A f. h ó 29-én t a r t andó városi köz-

gyűlésre — melynek tárgysorozatát lapunk mult 

számában közöltük — újból felhívjuk a városi képvise-

lők figyelmét. 

— A szentesi kör jegyzőségre — mint 

Budapestről értesülünk — a legtöbb kilátása Gsató 

Zsigmond dr. alispánnak van, föltéve, hogy a kor-

mány időközben meg nem bukik. Gsató kinevezteté-

sét főleg az a szempont támogatja, hogy távozásá-

val a vármegye vezetésében nemcsak személy hanem 

rendszer változás is várható ; ami annál inkább akut 

kérdés, mivel valószínű, hogy a főispáni állás betöl-

tésében is róvid idő alatt személy változás követ-

kezik be. 

— Sima Ferencz, mint Szeg-
vár község képviselője, f. hó 29-én 

vesz először részt a szegvári közgyűlésen. 

Tudvalevőleg a szegváriak egy darab földet 

vettek lapunk felelős szerkesztőjének, csakhogy 

ez által lehetővé tegyék, hogy mint községi 

képviselő, házi ügyeik intézésébe befolylyon. 

Mint bennünket Mindszentről értesitenek, a 

mindszentiek is követik a példát, és Sima 

Ferencz részére ott is vásárolnak egy darab 

földet, hogy őt a mindszenti közügyek szá-

mára megnyerjék. 

— Interpellácziót akart intézni 

Sima Ferencz országos képviselő a belügy-

miniszterhez, dr. Cikatriczisznek ismeretes 

tápéi erőszakoskodása, jobban mondva ba 

sáskodása ügyében. — Ez az interpelláczió 

most szombatról elmaradt, s csak a jövő hé-

ten lesz meg téve, ha addig vizsgálat nem 

rendeltetik el a főjegyző ellen 

— A esongrádmegyei gazda-
sági egyesület sorsa is kezd jobbra 

fordulni Sima Ferencz elnökségével. Sima 

Ferencz országos képviselő ugyanis f. hó 

25-én járt az egylet érdekében a földmive-

lésügyi miniszternél, ki megígérte neki, hogy 

az egyletet 1894-ik évre 1000 frt állami se-

gélyben fogja részesíteni ugy, hogy ezen ösz-

szegből 500 frt még febr. hónapban, a má-

sik 500 frt pedig májusban lesz az egylet 

javára kiutalva. Zsilinszky zólyommegyei 

főispán, mint volt elnök az egylet elsikkasz-

tott pénzéből megtérít 900 forintot; 1200 

í'rtot pedig fedezni fognak kölcsön utján az 

egyleti tagok, s igy az egylet vagyoni hely-

zete teljesen rendezve lesz, s ezután meg-

kezdheti az egylet a megyei gazda-közönség 

érdekéből nagyfontosságú közhasznú tevé-

kenységét. 

— Koinbinácziók a kormány-
változásra nézve. Budapesten — mint 

bennünket megbízható forrásból értesítenek 

— erősen tartja magát az a hir, hogy a 

mostani kormány legközelebb már megbukik, 

s helyéi egy Apponyi Ugron-féle koalicziónális 

minisztérium foglalja el. Ez esetben termé-

szetesen a függetlenségi és 48-as párt elemei 

az elveknek teljes föntartásával lépnének be 

a koalicziónális minisztériumba. 

A p r á n k é n t le l iu l l a lepel a csongrád-

vármegyei hírhedt közigazgatásról, és felsőbb helyen 

hol száműzve van már az a szellem, mely süket 

fülekkel fogadta a közönség hangos panaszait — 

mind inkább megismerik ezt a darab Ázsiát, melyet 

Gsongrádvármegyének nevez a geográfia. Most egy 

horgosi weset% a Tornai Fehér Borbála ügye került 

szőnyegre. Olvasóink már előbbi közleményeinkből 

ismerik ezt a dolgot, melynek épületes története az, 

hogy a volt horgosi jegyző 5 évvel ezelőtt felvett 

Tornai Fehér Borbálától 226 frt 20 krt. hogy azt a 

ármegyei árvatárba beszolgáltassa ; miután azonban 

ezt kerek két esztendeig elfeledte megcselekedni, Tor-

nai Fehér Borbála panaszt emelt a közigazgatási 

bizottságnál; a feljelentést vizsgálat követte, melyet 

Soós Pál tiszti ügyész és dr. Kelemen Béla dorozs-

mai főszolgabíró foganatosított; a vizsgálat nyomán 

3. oldal. 

fizetés, és 3 évvel a közigazgatásibizottság végzésé-

nek meghozatala után — sincs befizetve, s az ár-

vaszék dobra akarja üttetni az elsikkasztott össze-

gért a Tornai Fehér Borbála vagyonát; a f. évi febr. 

5-re már ki is tűzték ellene az árverést. Ebben a 

kétségbeejtő helyzetben a szegény károsult a belügy-

miniszterhez fordult orvoslásért, s mint lapunknak 

Budapestről irják, nem is sikertelenül, mert Hieronymi 

Károly belügyminiszter a legszigorúbb vizsgálatot 

rendelte el ebben a botrányos ügyben. A károsult 

fél tehát végre még is elégtételt kap, s kézzelfogha-

tó ig demonstrálva lesz, hogy mikép szokták Cson-

grádvármegyében a vizsgálatokat vezetni, és az „ese-

tek "-et — elpalástolgatni. 

Pénz in téze t i oszta lékok. Mint bennün-

ket értesitenek, a helybeli pénzintézetek már elkészí-

tették mérlegeiket a mult év üzleti eredményéről, 

és megállapították az osztalékokat, melyekkel a rész-

vényeseket megörvendeztetik. Forrásunk szerint a 

„Szentes-vidéki takarékpénztár" részvényenként 10 

frt; a „Csongrádmegyei takarékpénztár" 8 frt, a 

„Szentesi takarékpénztár" 7 vagy 8 frt; a „Szentesi 

kereskedelmi részvénytársaság" 3 frt osztalékot ád; 

a „Hitelszövetkezet" pedig 14 frtot ir hozzá a befi-

zetett tőkéhez. Mind oly szép eredmény a melylyel 

valóban meg lehetnek elégedve a részvényesek. 

— Köszöne t ny i lván í tás . A szentesi iparos 

ifjak önképző köre f. évi január hó 7-iki műkedvelői 

előadásán felülfizettek: Krecsmári Róza k. a. 1 frt, 

Csábrádi J. 80 kr. Zsoldos Elek i>0 kr. Varga Al-

bertné, Hódi Pál, Szigeti Zoltán 40 - 40 krt. Sulcz 

M. urnő, Tóth Dezső, Füsti. Lajos, Bánfalvi Lajos, 

üobrai Sándor, N. N. N. N. 20—20 kr. A szives 

fölülíizetőknek ez uton is hálás köszönetét nyivá-

nitja a r e n d e z ő s é g . 

— Uj részvények. A „Szentes-vidéki taka-

rékpénztár*4 elhatározta, hogy részvény-tőkéjének és 

tartalék-alapjának növelése czéljából 500 drb uj 

részvényt bocsát ki. A részvények 50 frt névérték-

kel birnak, de darabonként 100 frtért fognak érté-

kesíttetni. Az igy befolyó 50 ezer forintból 25 ezer 

forint a részvénytőkéhez, a másik 25 ezer forint 

pedig a tartalékalaphoz csatoltatik. Az ügyesen ve. 

zetett pénzintézet szilárd reputácziója folytán biz-

iosra vehető, hogy az uj részvények nagy kelendőség-

nek fognak örvendeni. 

— Szőke J a k a b , közveszélyes elmebe-

teget, a főkapitány, 2 rendőr fedezete alatt, szom-

baton este szállította fel a lipótmezei országos té-

bolydába. 

A szentesi g a zdá l kodó i f j úság f. évi 

Itbruár 3-ánf mint minden évben, ugy az idén is, 

a Kass szálloda nagytermében, a csongrádmegyei 

r ízdasági egylet javára, zártkörű tánczvigalmat ren-

dez ; melyre — már csak a kitűzött czélra való te-

kintetből is — felhívjuk a közönség figyelmét. 

— Álarczos bá l . A helybeli első zenekar, 

f. évi február 6-án, a Kass szálloda termeiben álar-

czos bálát rendez. Ajánljuk ezt a mindig jól sikerülő 

élénk mulatságot a közönség figyelmébe. 

— A bo ldog vármegye. Bács-Bodrog vár-
megyében az eimult esztendőben a megyei pótadó 
csak 0.6 százalék volt és igy Bács-Bodrog-megye 
lakosai az egész országban a legkisebb megyei pótadót 
fizették. Ebben az esztendőben még kedvezőbbek a 
viszonyok, mert a bevételek teljesen fedezik a kiadá-
sokat és igy az adózó polgárok jelenleg egy krajczár 
megyei pótadót sem fizetnek. 

— A P o k o l vize. Szolnokon artézi kutat 
fúrtak. A felső- és középosztály ennek szerfölött meg-
örült, az alsóbb osztály módfelett elszomorodott. A 
parasztság ugyanis akként okoskodott, hogy az ar-
tézi viz meleg és a töld alól kerül a fölszinre. Mi 
az, a mi a föld alatt van s egyszersmind meleg ? A 
pokol. Ilyetén logikával kisütötte a nép, hogy az a 
husz fokos viz a pokol vize s a ki abból iszik az 
elkárhozik. Már pedig az ember még se szeretne el-
kárhozni, tehát nem iszik a pokol vizéből, hanem 
kimegy a Tisza folyóhoz s annak a szürke s va< tag 
folyadékát élvezi, kevés gyönyörködéssel, ámde nagy 
lelki megnyugvással. 

— A vadházasságok elszaporodása el-
len. A borosjenöi főszolgabíró eredeti módját találta 
ki annak, hogy a járásában elszaporodott vadházas-
ságokat korlátozza. Azoktól a menyecskéktől, a kiknek 
a7. eskető papjuk csak a Cziganybáróbeli kelepelő 

ai ioszuigdu.iu tű«* > •• •' j ó | oit, elszedette a kontyot s kijelentette, hogy 

„ közigazgatásibizottság nem tahit a jegyző tet e - ¡ ^ ¿ J a d j a vissza, ha bemutatják az eskető-
ben semmi kárhoztatni valót; Zsilinszky tóispán ala- j l eve le t R ö v i d i d ő a l a t t v a g y h a t v a n menyecske vál-
írásával végzésileg megnyugtatta a panaszost, hogy t o t t a visSza a pap segélyével a különös zálogot, mert 
ügye rendezve lesz; ami aztán akként teljesedett be, a szegénykék konty nélkül szégyenltek kimenni az 
hogy az árvatárba a pénz még most, 5 évvel a le-|utczára. 
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OOOOO OO OOOOOOOOOOC 
Néh. Kovács Zsuzsánna 

I. tized 435. szárnu háza, Szentes város árva-

székének 114/894. számú végzése folytán f. 

1894. évi február hó 1-én d- e. 
9 órakor az árvaszéknél megtartandó nyil-

vános árverésen el fog adatni. 

Dr. Polacsek Albert, 
végrendeleti végrehajtó. 

O O O O O O i O O O O O G o o o o o o 

Házeladás. 
Betlehem utcza I . t. 412. számú volt dr. 

Pollák, most Volfinger-féle ház, szabadkézből 

előnyös feltételek mellett eladó. Tudakozód-

hatni a háznál, vagy Scheinberger és Popper 

bőrkereskedésében a ref. egyház bérházában. 

Házeladás. 
Rácz Ferenczné I. t. 130 számú háza a vá-

rosi korház átellenében, kedvező feltételek 

mellett szabadkézből eladó, s melyet vevő 

azonnal el is foglalhat. — Értesítést lehet 

nyerni Rácz Ferencz I. t. 32. sz. kurczaparti 

házánál. 2—3 

Mócz K á l m á n házánál 
az emeleti lakás Szent-György naptól haszon-

bérbe kiadó. 3V3 

Zsoldos Ferencz 
fakereskedésében kitünö minőségű száraz 

akácz tűzi fa van eladó. 3V3. 

Boros Istvánnak 
II. t. 397. számú 

t e 1 együtt eladó, 

háza, s z ö l l ö s k e r t -

értekezhetni a fenti szám 

alatt. 

Szenyérl Józsefnek 
Bánialván, a piacztéren, saját házában, na 

gyobb számú v e v ő k ö r r e l biró, ital-
méréssel egybekötött, fűszer- és ve-
gyes-kereskedése mellett egy, röfös-
áru -jkereskedésnek alkalmas helyi-

sége van h a s z o n b é r b e kiadó. — 
Értekezni lehet a tulajdonossal Bánfalván 

bármikor. 

S Z E N T E S I L A P . _ 

Szánthó János 
közvetítő, mint megbízott, értesiti a t. cz. 

gazda-közönséget, miszerint a pusztaszeri uj-

csárdai pusztára mindenféle szarvasmarhát 

vállal fel legeltetésre. — A beiratásokat nálla 

lehet eszközölni, valamint a feltételeket is 

megtudni. 

A kihajtás május 1-én fog történni. 1V2 

A f l l É i f i l M É B É ^ t f ^ 

6. sz./ig. 894. A szentesi ker. betegsegélyző pénztártól. 

Pályázati hirdetmény. 
A szentesi ker. betegsegélyző pénztárnál 

lemondás folytán megüresedett és f. évi már-

czius hó 1-ső napján ideiglenesen betöltendő 

800 frt évi fizetéssel díjazott „pénztári or-

vosi" állásra pályázat hirdettetik. 

Felhivatnak pályázni kivánó orvosok, 

miszerint kérvényeiket f. évi február hó 10-ik 

napjáig az elnökséghez nyújtsák be. 

A megválasztandó pénztári orvos köte-

les a szentesi ker. betegsegélyző pénztár 

székhelyén és azonkívül lakó összes pénztári 

tagokat külön díjazás nélkül gyógykezelni — 

illetve gyógykezeltetésükről saját felelőssége 

és költségére gondoskodni; egyebekben pe 

dig az alapszabályok és ügyrendben foglalt 

orvosi teendőket teljesíteni. 

Szentes, 1894 január 24. 

Tóth Lajos, 
jegyző. 

Tánc/os Lajos, 
alelnök. 

G O O O O O O O I C o i o ^ o c o c o o n 

0 

0 
fogorvosi m ű t e r m e S Z E G E D E N , 

uj Mayer-ház az »Európa-szálloda44 mellett. 

Mű togak és fogsorok 

24—48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
.P lombirozások 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

Fogak t iszt ítása, 19 

mindenféle fog- és száj műtétek. 

Rendelési idö: d. e. 9—12, d. u. 2 5 óráig. 

Fogmütetek cocainnal es altató-gázzal de 11—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS Á T U T A Z Ó K 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
jére különös tekintetben részesülnek. 

11. szám. 

Herényi Lajosnak 
Derckegyházi oldalon 18 kis hold földje ked-

vező feltételek mellett eladó, ugyanannak 

III. t. 441. számú háza is eladó, értekezni 

lehet a nevezett szám alatt. 1 3 

Szijjártö Szabó Sándor 
II . tized 186. számú házában 1 szoba, kamra, 

és egy ól Szt.-György naptól kiadó. — Ér-

tekezhetni a fenti szám alatt a tulajdonossal. 

Tea, rum, co^nac, kávé. 

] 
~ i 
3 

O O O O O O O I D O I O O O O O O O D O O 

Kovács és Mezey 
tea és rumnagykereskedők 
ajánlják saját londoni és fiumei 

ügynökségeik által direct impor-

tált elsőrendő és válogatott 

chiniai és orosz 

karavá; tea-nemeket, 
szintúgy 

hamisítatlan jamaika-rumot, 
utolérhetetlen minőségű 

b r a z i l i a rumot. 
Franczia és belföldi 

COGNAC 
csaki- a legkiválóbb czégektől. 

K Á V É 
válogatott minőségekben 43/4 kilós 

postacsomagokban bárhova díj-

mentesen. 7—8 

Kimerítő árjegyzék kívánatra díjmentesen, 

BUDAPESTEN: 
Főüzlet és iroda : Dorotya-utcza 13. sz. 
Fiók-üzlet: Kerepesi-ut 6. sz. ezelőtt 

Bieber Antal. 

Dreher Antal kőbányai sörfőzdéje 

palaczk söreinek főelárusitói. 

Figyel mez teoés. 
A a. é. közönséget a aját érde-

kében figyelmeztetjük, hogy be-

vásárlásainál mindig csak első-

rangú megbízható czégekhez f r 

dúljon és magát hangzatos és 

olcsó árakkal csábító hirdetések 

által tévútra ne vezettese. 

Vidéki rendelmények pontosan postán 
vagy vasúton kivánat szerint küldetnek. 

pr* Gépműhely. 
Alulírottak tisztelettel hozzuk a n. é. közönség b. tudomására, hogy Szentesen gőz- | 

malmunk telepén Mihalik Gusztáv gépész és v. gyári mümester vezetése alatt gőzzel 

hajtott vasesztergákkal és vasgyalukkal felszerelt 

GÉPMIIHELYT 
rendeztünk be. 

Gépműhelyünkben mindennemű gazdasági, ipar és gőzgépek, szi-
vattyúk tűzi fecskendők stb. javítását, gőzhengerek fúrását, kazáncsővek ki- | 

cserélését, stb. stb. valamint gépalkatrészek ujboli elkészítését és mindennemű gépla- 1 

katos munkákat mérsékelt dijért elvállalunk. 

Ugyancsak IC ÉZÖ \TOIH> \ k i t l v V rézöntések rendelet szerint eszkö-

zöltetnek és öntvények nyers és kidolgozott állapotban kaphatók. 

k m k f . ¡ § 1 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




