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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre. 

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

Szerkesztőség ós 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 nyílt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasár nap, kedden és pénteken reggel. 
E g r s r e s s z á i m á,ra, 5 I t r . 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

„Muszka önkény." 

Egy egyszerű munkásember használta 

ezt az éles, de találó szót, Gsongrádvármegye 

hatóságának eljárására alkalmazva. S a kri-

tika teljesen jogosult; mert a hatalomnak 

olyan kihívó és oktalan fitogtatása, a minőt 

a vármegyei hatóság a f. hó 4-re összehivott 

munkásgy üléssel szemben megcselekedett, 

csakugyan nem egyéb, mint durva önkény-

kedés és megbotránkoztató hatalmaskodás. 

A ki vasárnap végigtekintett a piacztéren 

és környékén, azt hihette, hogy forradalom 

tört ki Szentesen, és nyakig benne vagyunk 

az ostromállapotban. A piacztérre beágazó 

utczák torkolatát szuronyos csendőrök tar-

tották megszállva, magán a téren egy sza-

kasz lovascsendőrség volt csatasorba állítva, 

s a vármegyeház udvarán egy század közös-

hadseregbeli katona állott készenlétben. Épen 

csak a töltött ágyuk és az égő kanóczok 

hiányzottak. 

S mind ez a nagy zajjal és fenyegető 

tüntetéssel végrehajtott hadikészülődés miért 

történt? Mindössze azért, mert a szentesi 

munkások egy ártatlan népgyűlést akarlak 

tartani. 

Bizvást nevezhetjük ártatlannak az egész 

mozgalmat, mert hiszen az szigorúan a tör 

vényes mederben mozgott, s még czélzatában 

sem látszott támadó jellegűnek. 

A munkások csak alkotmányos jogukkal 

akartak élni, midőn egy nyilvános gyűlésen 

kivánták előadni a mondanivalójukat. S ré-

szünkről abban a véleményben vagyunk, hogy 

sokkal jobb, ha nyilvánosan beszélnek, mint 

ha titokban bujtogatnak és összeesküdnek 

Mert amit nyilvánosan elmondanak, azt meg-

hallja mindenki ; felelhet" rá, felvilágosithatja 

őket, ha badarságokat beszélnek ; védekezhet, 

ha ellenséges szándékot árulnak el. De ha 

titokban konspirálgatnak, az ellen nem lehet 

védekezni sem a kapaczitáczió, sem a törvény 

fegyverével. 

Az okosság tehát azt diktálta volna a 

hatóságnak, és a közönség érdeke is azt kö-' 

vetelte volna, hogy hallgassuk meg a raun-1 

kásokat s adjuk meg nekik a megfelelő vá-5 

laszt, szóval vagy tettel, a körülmények 

szerint. 

Most csak fogyatékos értesülésekre va-

gyunk utalva, melyek a következők : 

A munkások czélja első sorban az, hogy 

politikai jogokat követeljenek maguknak. Igaz-

ságtalannak és a korszellem szabadelvű áram-

latával homlok egyenest ellenkezőnek tartják 

ugyanis, hogy Magyarország 15 millió lakosa 

közül több mint 13 millió embernek nincs 

semmi befolyása az ország sorsának intézé-

sére, mert ki van zárva a képviselő válasz-

tási jogból. Követelik tehát maguknak is a 

választási jogot, vagyis követelik az általános 

szavazatjog behozatalát; ami a függetlenségi 

és 48-as párt programmjának is egyik sar-

kalatos pontját képezi, s amelynek megvaló-

sítása ennek a pártnak feltétlenül biztosítaná 

a törvényhozásban a túlnyomó többséget. En-

nélfogva munkásainknak ezt a törekvését nem-

csak eJ nem Ítéljük, hanem részünkről is a 

leghatározottabban támogatjuk. 

Kitűzött czéljuk továbbá az, hogy szel-

lemi fejlődésüket előmozdítsák, s értelmük 

színvonalát emeljék. Ez ismét oly törekvés, 

melynek csak a sötétség emberei állhatják 

útját. Akit egészséges érzék és tiszta haza-

fiság vezérel, az csak örvend rajta, ha né-

pünk a czivilizáczióban mentől magasabb 

fokra emelkedik. 

A munkások által hangoztatott czélok 

között ott van végre az, hogy a munkásosz-

tály anyagi helyzete javittassék. Általában 

mindenkinek, és igy a munkásosztálynak is 

meg van az a joga, sőt önmaga iránt való 

kötelessége, hogy a sají'. sorsának javítására 

törekedjék; tehát ezt a törekvést nem lehet 

kárhoztatni, ha megvalósításának módja a 

mások jogos érdekébe nem ütközik. 

Ámde a munkásosztály ezen törekvése 

állítólag a birtokososztály ellen irányul. Hogy 

ez mennyiben igaz, azt, persze, nem tud-

hatjuk ; de annyi tény, hogy az egész moz-

galomban tulajdonképen ez képezi a homá-

lyos pontot, melynek kellő megvilágítása a 

gazdaközönség érdekében is fölöttébb kívá-

natos ; s mi őszintén megvalljuk, hogy ép 

e homályos pont miatt tekintettünk nagy 

érdeklődéssel a f. hó 4-re összehivott inun-

kásgyűlés elé, mert tisztában akartunk lenni 

azzal, hogy munkásaink nem járnak-e tévúton 

s nem támadják-e meg a birtokos osztály 

jogos érdekeit ? Csak ha z kiderülne, akkor 

lehetne orvosolni a bajt, felvilágosítással vagy 

egyéb módon. Amig azonban ez a pont ho-

mályban marad, addig a baj alattomban lap-

pang, és észrevétlenül terjed ; s megtörtén-

hetik, hogy majd csak akkor kerül nyilvá-

nosságra, amikor már ugy a birtokos osz-

tályra, mint a munkásosztályra egyaránt 

égető veszedelemmé növi ki magát 

Tehát nem kellett volna szuronyokkal 

elnyomni a munkás mozgalmat, hanem jó 

tanácsokkal kellett volna jó útra irányítani. 

Fegyveres erőszakoskodással ugy sem lehet 

az efféle mozgalmat elfojtani; sőt a hatal-

maskodás egyenesen elmérgesiti a dolgot. 

Különben pedig Szentes város népe 

soha se adott arra okot, hogy szuronyokat 

szegeztessenek a mellének. Nem volt itt lá-

zongás soha, nem voltak kihágások, rendza 

varások, sőt épen a legközelebbi napokban 

se tapasztaltunk legkisebb izgatottságot se. 

Mi szükség volt tehát ostromállapotba 

helyezni a várost, s ?fc*á£űrszag világ előtt 

meghurczolni a lakosság jóhirnevét, mintha 

|itt valami anarkista csőcselék lakoznék ? Mi 

¡szükség volt a katonaságra, mikor a csen-

dőrség parancsnoka szombaton délután kije-

,lentette az alispán előtt, hogy ő jót áll a 

rend föntartásáért, és figyelmeztette, hogy 

legokosabb lenne visszarendelni a katona-

ságot ? És mi szűkség volt magára a 40 fő-

nyi csendőrségre is, mikor a munkások be-

jelentették, hogy a saját kebelükből választot-

tak rendfentartókat, és azok személyesen 

magukra vállalták a felelősséget, hogy a rend 

és csend egy pillanatra se lesz megzavarva ? 

Ily körülmények között csak az magya-

rázza meg az egész katonásdit, hogy Cson-

rádvármegye kormányzata megszokta már a 

szuronyokra való támaszkodást, megszokta 

a hatalom fitogtatását, s a csendőrséget és 

katonaságot nélkülözhetlen eszköznek tekinti 

a közigazgatásban. 

Talán bele tudnánk nyugodni ebbe a 

muszkarendszerbe, ha a hatalmával hivalkodó 

vármegyei hatóság fizetné meg a mulatság 

árát. De az a baj, hogy ők rendezik a hecz-

czeket, s a számlát velünk fizettetik. Például 

a vasárnapi komédia ára fejében is előrelát-

hatólag követelni fognak a várostól egy kerek 

sommát. 

A város azonban valószínűleg nem fogja 

eltűrni szó nélkül ezt a költséges játékot. S 

talán egyszer már a kormány is megsokalja 

a hatalmaskodást, és felvilágosítja a vármegye 

hatóságát, hogy egy alkotmányos országban 

ínég sem lehet ugy kormányozni, mint — 

Kamcsatkában. 

Sok hűhó, semmiért. 
— A munkásgyűlés lefolyása. — 

A vasárnapra összehivott munkásgyűlés iránt 

nagyon lanyha érdeklődés mutatkozott a városban. 

A mozgalom vezetőin kivül csak a rendőrség fog-

lalkozott vele, amely egy hét óta azon dolgozott, 

hogy a meghívott idegen apostolokat távoltartsa a 

gyűléstől. Maga a közönség — még a munkásosz-

tályt se véve ki — alig vette komolyan az egész 

mozgalmat ; mert aki ismeri a szentesi nép párat-

lan higgadtságát, az tisztában volt vele, hogy Szen-

tesen a szocziálista ábrándoknak nincsen kedvező 

talaja. 

A rendőrség és az alispáni hivatal azonban a 

hét vége felé elkezdték egymást kölcsönösen ijeszt-

getni; s ez a tréfa olyan alaposan sikerült nekik, 

hogy szombatra kelvén, már fekete szinben látták 

az egész világot. Valami nagyveszély aggodalma 

vont árnyat a homlokukra ; kedélyükre ráült a fé-

lelem démona, s rémlátomások gyötörték őket. Dus 

képzeletükben kigyuladt és magasan lángolt a zen-

dülés tüz\ A vármegyeház folyosóin immár hallani 

vélték az ostromlók nehéz lépteinek dübörgését. 

Petróleumot és dinamitot szimatoltak. 

A vármegye hős lovagja, Gicatriczisz Lajos, 

rögtön kész volt az inditványnyal: csendőrsrget és 

katonaságot kell hozatni. Lovasságot, n^ 0 « 0 ^ 0 *» 
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tüzérséget, nehéz ágyukat. „Meglássátok - úgy-

mond — micsoda heczczet csinálok én, ha az ármá-

dia a hátam mögött lesz; hiszen megmutattam Tá-

pén ; s hátha itt is lenne egy kis alkalom, kihor-

datni a határból egy néhány családot.' 

Már hogy épen igy beszélt é a vármegye pen-

nája, abban nem vagyunk épen bizonyosak; de 

hogy ilyenformán beszélhetett, azt onnét gyanítjuk, 

hogy az alispán szombaton csakugyan elküldte a 

sürgönyt Szegedre, 40 csendőrt és egy század kato-

naságot kérve. Szegeden azt hitték, hogy valami 

nagy ribillió van Szentesen; a szentesi publikum 

pedig nyugodt lelkiismerettel aludta a délutáni 

¿Imát. . / 
De annál inkább nem aludtak a vármegyehá-

zánál. Szombaton délután összeült a haditanács; s 

nagy részletességgel kidolgozták az egész forradalom 

tervét Megállapították, hogy a népkertből a piacz-

térre terelik a népet, mert ott kedvező a terrénum 

a lovassági rohamra. Botokat és esernyőket otthon 

kell hagyni mindenkinek, mivelhogy azok veszedel-

mes gyilkoló szerszámok. A lovascsendőrség álljon 

fel hadvonalba a piacztéren, mert az fölöttébb im-

ponáló látvány. A gyalogos csendőrség állja el a 

piaczra vezető utczák torkolatát, hogy összeütközés 

esetén csak halva futhassanak el az emberek. A ka 

tonaság szállja meg a vármegyeházát, mivel ott van 

nak a legféltettebb pákulicz bőrök, és mivel onnét 

fedett helyről lehet tüzelni a csőcselékre. 

A csendőr főhadnagy egy darabig nagy lelki 

gyönyörűséggel hallgatta az okos haditervet, aztán 

mikor ráunt a sok bolondságra, oda szólt az alis-

pánnak, hogy ne mókázzanak, rendeljék vissza a 

katonaságot, hiszen az ő 40 csendőre is túlságos 

nagy erő, s ő jót áll róla, hogy a rend nem lesz 

megzavarva. 

De hiába hányta a falra a borsót. Sokkal job-

ban őrültek azok a jó urak a kilátásban levő heczcz-

nek, semhogy le tudtak volna róla mondani. 

Vasárnap reggel tehát megérkezett külön vo-

naton a katonaság, és dobpergés mellett bevonult a 

vármegyeházába. Délután pedig fölállították a had-

csapatokat, azon módon, amint azt fentebb elbe-

széltük. 

A közönségnek csak erre a nagy hűhóra ju-

tott eszébe, hogy neki ma tulajdonképen kötelessége 

volna forradalmat csinálni. S hogy el ne rontsa a 

vármegye bölcseinek a mulatságát, ebéd után fel-

gyülekezett a piacztérre. 

A csendőrség arczán ott ült a kedélyes mosoly 

mert látták, hogy gyerekes komédia az egész. Csak 

Cicatriczis Lajos, a nagyhatalmú helyettes alispán, 

járt-kelt komoly ábrázattal, mint illik egy hadvezér-

hez a csata előtt. Ravasz, apró szemei sebesen fo-

' rogtak gödreikben, hosszú bajusza félelmesen meredt 

az égnek, s izgatottságtól vonagló ajkain valami 

'kegyetlen éhség honolt, mintha mindenkit egy ha-
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A gyöngyvirág-csokor. 
Irta: Parsité György. 

Az elmúlt nyár kezdetén, a mikor a két hó 
napi vakáczió közelget, egyszerre csak kinzó aggó 
dalmak szálltak meg. Arról volt ugyanis szó 
hogy hol élvezzük hát a közelgő édes szabadságot, 
Én, aki a természeti szépségek iránt oly nagyon lel 
kesedem (talán, mert ilyen helyen láttam meg elő 
ször ezt a szép világot), legalább is a svájezi A1 
pesek egetostromló, — örökös hó- és jégfődte 
csúcsaira s azok által körülzárt gyönyörű szép 
völgyekre gondoltam. Istenem! Mily élvezet is 
lenne e hegyeket megmászni, — közel jutni 
Teremtőhöz s lenézni e világot, — s ha kifárad 
tunk, — lejönni pihenni e paradicsomi völgyekbe 
Szóval tervem volt a vakácziót Svájczban tölteni, 
de mily érzéssel kellett lemondani e szép tervemről, 
csupán egy ok miatt: nem volt pénzem. No jóí 
van! Isten veletek Helvrtia hótakart tetői! Megem 
légszem én a mi Jungfraunkkal is (Lomniczi, Jég 
völgyi, stb. stb.) s ha már nincs annyi pénzem, 
eleget gyönyörködhetem a Gsorbai-tó hullámzásában 
és a Tarpataki vízesés tarka szinpompájában. így 
legalább azzal sem vádolhatnak, hogy rossz hazafi 
vagyok, mert hát ami kis pénzem van, azt is itthon 
költőm el. De képzeljék csak kérem, e tervemről 
le kellett mondanom, pedig ebben már a hazafiság 
érzése is közreműködőit. Miért? Amiért az előbb. 
Nem baj! Választom Borszéket, hisz az az én bér-
ezés hazámban van, naponként gyönyörködhetem 
Kakuk hegység kéklő vonalaiban, amely pedig ép 
pen szülőfalum határán méltóságoskodik koloszszális 
tömegével s védelmezi az én becsületes, romlatlan 
lelkű főldieimet vihartól és ellenségtől egyaránt, mini 
anya a gyermekét 

S minő szánalomra méltó teremtés lettem, mi-
kor az előre készített költségvetési kimutatásból fáj-

harapásra szeretne fölfalni. 

A tömeg lassanként felszaporodott vagy 5-6 

: ezer emberre; s nyugodtan pipázgatva, várta a 

történendőket. Összevissza jártam a sorok között, 

kutatva, keresve egy izgatott arezot, egy haragos-

szemet, vagy egy eleitett kemény szót. Mind hasz-

talan. A forradalmi hangulatot lámpással se lehetett 

felfedezni. Még csak nem is diskurálgattak, álmos, 

unatkozott tekintettel találkoztam mindenfelé, mintha 

mindnyájan az ebédutáni heverés elmulasztásán saj-

nálkoznának. S ami fölemlitésre méltó, egyetlen egy 

ittas ember se volt. 

Végre 2 óra után föllépett a szószékre a moz-

galom vezetője, Tarnóczi Mihály. Nosza, mozgalom 

támadt mindjárt a vármegyeház erkélyén lévő pá-

kuliczok között; a lovas csendőrség rövidre fogta a 

kantárszárat, a tölténytáskákat kinyitották, a vár-

megyeháznál elhelyezett katonaság fegyverbe lépett. 

No most . . . no most . . mindjárt lesz valami. 

Hát lett is. Mert Tarnóczi Mihály uram szó-

nokolni kezdett ekképen : 

„Tisztelt polgártársak ! 

Mikor a mára kitűzött munkásgyülést össze-

hívtuk, elhatároztuk, hogy minden szentesi munkás 

egy-egy rendőr lesz, aki becsületbeli kötelességének 

tart a lelkiismeretesen fölügyelni a rendre, hogy semmi 

kihágás, még csak egy illetlen szó se szennyezze be 

a gyűlésünket. Tartoztunk ezzel a város jóbirnevé-

nek; mert hiszen a szentesi nép higgadtságáról és 

rendszeretetéről ismeretes. Bejelentettűk ezt a ható-

ságnak is, és kinyilatkoztattuk ; hogy a legpéldásabb 

rend főntartásáért személyesen elvállaljuk a felelős-

séget. Elmondtuk, hogy mi a törvényes korlátokat 

soha át nem lépjük; mozgalmunk nem irányul sem 

személy, sem vagyon ellen, csak arra törekszünk, 

hogy anyagi jobblétünket előmozdítsuk, szellemi fej-

lődésünket biztosítsuk, s ezt társulás utján érjük el. 

Gyűlésünkben azokról a módokról akarunk békésen 

tanácskozni, amelyek czélunk megvalósítására vezet-

nek. Azonban — sajnos — a vármegyei hatóság 

nem hitt nekünk. Katonasággal és csendőrséggel szál-

lotta meg a várost, mintha mi Isten tudja milyen 

kihágásokat akarnánk elkövetni. Ez a valóságos 

muszka önkény fájdalmasan esik nekünk, mert a 

szentesi nép erre soha nem adott okot. Elhatároz-

tuk tehát, hogy szuronyok között nem tanácskozunk 

s a gyűlést bizonytalan időre elnapoljuk. Majd el-

készítjük egyesületünk alapszabályait, s a gyűlést 

akkor fogjuk összehívni, ha majd a vármegye ható-
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sága belátja, hogy a szentesi nép ellen szükségtelen 

és fölösleges szuronyokat és puskákat alkalmazni. 

' Most pedig felkérem a tisztelt polgártársakat a szét-

osztásra, mindenki menjen haza a legszebb rendben 

és csendben, hogy városunk jóhirnevén csorbát ne 

e j tsünk^ ^ talpraesett, okos beszédért egy szives 

éljent kapott a szónok, s aztán oszlani kezdett a 

tömeg. De Aradi Kálmán főkapitány a szószékre lé-

pett, hogy feleljen Tarnóczinak. Azonban nem hall-

gatták meg. „Nincs szükségünk a kapitány ur be-

szédére — szóltak egész hidegen — minek hozta 

ide a katonaságot; gyerünk emberek, ne hallgassuk-. 

És ugy tőnek, amiként beszéltek. Megindult az egész 

tömeg, s mikor Aradi azt kezdte beszélni, hogy a 

fegyveres erőt az izgatottság ellensúlyozására hozták 

ide, találó gunynyal feleltek vissza : .ugyan mutas-

son hát a főkapitány ur egy izgatott embert*. 

De persze, nem mutatott, hanem abbahagyta 

a beszédet. 

Az ügyes riposzt, melylyel a munkások a ha-

tóság fegyveres tüntetésére feleltek, mindenkit kel-

lemesen lepett meg. A heczczekben utazó pákuli-

ezok érezték a páratlan kudarezot, hosszú orral kul-

logtak el a színhelyről. Az újkori Don Quixotte, Ci-

catriczisz Lajos hosszú bajusza csurgóra konyult, 

kihívó arcza savanyura vált: érezte, hogy szélma-

lom-harczot folytattak, és alaposan nevetségessé tet-

ték magukat. 

A lovas-csendőrök még egy jódarabig helyü-

kön maradtak s a tömeg egyrésze köréjük gyűlt, 

bírálni a - lovaikat. Mintha csak a lóvásárban let-

tek volna, műértő szemekkel méregették a paripá-

kat. „Ennek a lába már pókos.41 „Az eleje keskeny.44 

„Jó erős dög.44 És chez hasonló kritikák hangzottak 

széltére; mig végre a csendőr-főhadnagy ráunt a 

mulatságra, s elvezényelte az embereit. 

Este aztán széteresztették a városba a katoná-

kat, s azok, akiket a „rend föntartására44 hoztak ide, 

botrányos rendetlenséget, garázdálkodást és duhaj-

kodást vittek véghez. Áldották is őket, azokkal együtt, 

akik ide hívták. 

így végződött ez a nap, a melynek dicsőségé-

vel bizony nem dicsekedhet a nemes vármegye. Az 

egyszerű munkásoké maradt az erkölcsi siker, a^ha-

tóságnak jutott a — kudarcz. 

dalommal kellett konstatálnom, hogy az én pénzem 
még ide sem elég. 

Elmentem tehát oda vakácziózni, ahová egy 
krajezár sem kellett, a hol legjobbak az emberek, a 
hol minden bokor kedves ismerőseként fogadott bo 
lingató lombjaikkal és üditő árnyaikkal: haza. Mily 
szó ez: haza! Igaza van a költőnek, mikor ezt 
mondja: házat találsz mindenütt, de hazát sehol 
Szerető szivek, ölelő karok, életünkért éjjel-nappal 
aggódó anya fogad. Anya, kit ha elvesztettél, el-
vesztetted őrangyalodat, elvesztetted tán mindene-
det, mert az anyát ki nem pótolhatja semmi, de 
semmi. 

Hazamentem tehát s oly boldog voltam. Es-
ténkint ki-kiültem a kis virágos kertünk előtti ló 
czára s figyeltem a járó-kelőket, akik egytől egyig 
régi jó ismerőseim voltak, már messziről megismer 
tem hangjaikról, a midőn barátságos jó estékkel 
köszöngettek s szemem a boldogságtól könyezett, a 
mikor ezek az őszinte szivű, hamisittatlan lelkű em 
berek sorra jöttek hozzám, kérdezni hogy miként 
vagyok s ha azt mondtam jól, mily igazán őrültek 
rajta s mily egyszerű, de szívből jött szavakkal ad 
tak hálát az istennek, s kérték, hogy engemet ez-
után is vezéreljen a jobb szárnya alatt. 

Nem bántam meg egy perczig se. hogy nem 
mentem idegen helyre. Volt itt is elég természeti 
szépség, csak észre kellett venni és tudni kellett él 
vezni. S hát ha még ez a természeti szépség pá 
rosulva volt azzal a tudattal, hogy otthon vagyok 
az én felejthetetlen kedves kis falumban, amelynek 
szokásai, társadalmi formái most is a régiek, most 
is oly szilárd erkölcsi alapon nyugosznak, mint 
15 20 évvel ezelőtt. Még tán az épületek is mind 
a régiek. Ott van a kálvinista templom karcsú, a 
régiségtől megfakult tornyával, amelyről kis deák 
koromban azt hittem, hogy a világon sincs maga-
sabb torony s jaj volt annak a másfalusi diák-tár-
samnak, aki azt merte mondani, hogy az ő tornyuk 
magasabb. A harangjai is ugyanazok, csak a na-
gyobb hasadt meg, valószínűleg a harangozó bácsi 

Országgyűlés. 
A márcz. 3-iki ülésben a napirendhez először 

Mikó Árpád szólt, ő is annak hangsúlyozásával kezdi, 
hogy katholikus és vallását megtartja. Bátran ki-
mondja, hogy ennek számbavételével szavazza meg 
a javaslatot, mert nem félti egyházát sőt erkölcsi 

lusta volt harangozni s az iskolás-gyermekekkel ha-
rangoztatott, akiknek ez a lehető legnagyobb bol-
dogság (magam is ugy voltam vele s nem egyszer 
letéptem pajtásaimról a kabátot e miatt), 5—6 an 
rácsüpeszkedtek s nagy lelkesedésökben ugy meg-
húzták, hogy meghasadt. 

így teltek napjaiul gyors egymásutánban, sze-
retve és szeretetve mindenkitől, a midőn egyszer 
csak betoppan hozzánk egy rég nem látott jó bará-
tom. Eötvös mondja, hogy ha egy hü barátra akarsz 
szert tenni, szerezz magadnak egy kutyát. Hát én 
nem írom alá nagy költőnk e mondását, mert 
az én barátom a szó legssorosabb értelmében iga-
zán hü barát volt s hogy a viszontlátás öröme mily 
boldogsággal töltött el, annak tolmácsolására gyenge 
az én tollam. Egymás karjába dőltünk, ajkunkon 
megakadt a szó, elkezdtünk sirni keservesen, fájdal-
masan ugy, hogy majd meghasadt szivünk. Végre 
kibontakozva egymás karjából, elbeszélte élete sor-
sát, a melyen keresztül ment, a mióta elváltunk. 
Hej de sok tanúságos és elszomorító volt benne! S 
a mi most még közelebb hozott az ő igaz baráti 
szivéhez, sokat találtam múltjában olyan vonást, a 
mit az én múltomban is felfedeztem. A midőn jól 
kibeszéltük magunkat, elindultunk egy sétára. Utunk 
ösztönszerűleg is, tán éppen szentimentális hangu-
latunkból kifolyólag a temető felé vezetett. Bemen-
tünk a temetőbe, sorra néztük a sírokat s több sir-
jelvénynél megállapodva elméláztunk a mulandó-
ságot jelző velős feliratokon. Hosszas bolyongás után 
kifáradva, leheveredtünk egy szomorúfűz árnyában. 

Mély meghatottság vett rajtunk erőt, szótlanok 
voltunk soká. 

Ki tudja, mit gondolhattunk s érezhettünk e 
perezben. 

— Eh ! Nem ér ez az élet semmit! — Sóhajt 
fel a barátom Irigylem azokat, a kik alattunk 
pihennek. 

Erre már megesett a szivem s erőt vévén ma-
gamon, iparkodtam vigasztalni. 

— Ne beszélj igy barátom! Te még ifjú vagyf 
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nyereséget fog találni akkor, ha a családi békét gyak-
ran fölbontó, vallás cserére kényszerítő házassági 
bíráskodás terhétől megszabadul. Határozott hive 
annak, hogy az állami jogrend elválasztassék az 
egyházi jogrendtől. 

Ragályi Lajos nem fogadta 1 a javaslatot, 
melynek erőszakolása miatt kilépett a pártból. A ja-
vaslat előzményeit is szerencsétleneknek tartja, de 
szerencsétlenség lesz a következménye is. Az ország-
nak, az ő meggyőződése szerint csak kára lesz e 
javaslatból. 

Hogy a kormány mennyire könyelmüen jár el 
az egyházpolitikai kérdésekben, azt az is bizonyítja, 
hogy először is a polgári házasságot tárgyaltatja le. 
melyet pedig az anyakönyvek államosítása nélkül 
nem lehet életbe léptetni. De az anyakőnyvvezetés 
sem létesíthető anélkül, hogy a közigazgatási refor-
mot meg ne cs;nálják. 

Megtámadja azután a kormányt a miatt, hogy 
tizenöt éven át titokban tartotta azt az örökséget, 
melynek birtokosául nevezte magát és csak a tizenöt 
év elmultával jutott eszébe, hogy Deák Ferencz örök-
ségét érvényesítse Éppen olyan ez, mintha egy vég-
rendeleti végrehajtó tizenőt évig fiókjába zárná a 
rábízott rendeletet és csak azután jutna eszébe, mi-
kor már az örökség elvesztése fenyegeti. 

Megtámadja ezután a függetlenségi pártot, hogy 
támogatja azt a kormányt, mely mindig gúnyolta 
akkor, midőn Apponyi pártjával kötött fegyverbarát-
ságot, most pedig mégis az ő fegyverbarátságára 
szorul. 

Majd jön idő, mikor a frázisok és hazug jel-
szavak nem találnak hitelre s*az ország tisztán fogja 
látni, kit kövessen. A javaslatot nem fogadja el, ha-
nem Apponyi határozati javaslatához csatlakozik. 
(Nagy éljenzés a nemzeti párton.) 

Ezután K a p o s f y Jenő szólal* föl hévvel és 
erélyesen, de higgadtan a javaslat elfogadásának 
szükségessége mellett. Mint függetlenségi párti és 
katholikus felvilágosítja Ragályit, hogy aki egy el-
vet vallott és vall, azt helyesnek látja, elvét meg kell 
valósítania, támogatni kell azt, aki ez elv megvaló-
sítására vállalkozik. Különben itt nem a katholikus 
álláspont vagy ellenzése a kérdés; mert szerén te a 
haza iránti kötelességben csak egy elvnek szabad ve-
zetnie mindenkit akár katholikus, akár nem s ez a 
haza szeretete, a hazafiság kötelessége. (Élénk tetszés.) 

A reakczióval való ijesztgetés csak rém, attól 
nem fél. Valamint nem fél attól, hogy ha ez a ja-
vaslat tőrvénynyé lesz, az ne legyen Magyarországon 
végrehajtható, Az anyakönyvvezetés tekintetében neki 
is vannak ugyan aggodalmai, de ezek nem adnak 
indokot arra, hogy el ne fogadja a javaslatot. Sze-
rinte ez csak pénzkérdés és ő nem fukarkodnék, hogy 
kellő képzettségű és megbízható közegeket kapjon 
az állam. 

Ugy az anyakönyvvezetés, mint a polgári há-
zasság csak ugy lesz népszerű, ha az ingyenes lesz 
ő nem tartaná helyesnek, ha megter élnék a köz-
ségeket, mert sok község már nem bírja a terheket. 
A fő az tehát hogy mindenki könnyen és olcsón 
hozzá férhessen. 

U g r ó n Zoltán (Hosszantartó zaj. Halljuk!) 

SZENTESI LAP. 120. oldal. 

Röviden szólal föl s lelkiismeretlenségnek tartja a — Sajtóhibák. Lapunk számában egypár 
kormány részéről, hogy az egész országot izgalomba lényeges és feltűnő sajtóhiba fordult elő, melyet 

Polgári házasság sem az államnak, sem a he, ke l l i g a z i t a n u n L I g é l d á u l M ú l o k és B a b ó 

lakosságnak nem kell, mert íelekezetnelkuhsegre vezet. . ... f . .», - , . . i_ • «n. i 
Amit Ragályi az anyakönyvekről mondott, azt kéPV»selőknek a vezérczikkunk végén közölt levele 

szórói-szóra magáévá teszi s a polgári házasságja- utolsó sorában ezen kifejezés : »eljárásodhoz semmi 
vaslatot általánosságban sem fegadja el. (Helyeslés k é t s é fc nem férhet" hibás, és az eredeti kézirat-
a balon.) ban igy áll: „eljárásodhoz semmi g á n c s nem 

Berzeviczy ^ e r t a javaslat előzményeiről férhet.* A tárcza második hasábja 19-ik sorában 
akar beszelni, mert leginkább ezek miatt tamadjak , . . . , . , > ± 
meg a reformot. Ennek a kiinduló pontja az elke- -e x p ó n a 1 á s á v a 1« helyett ,e x t á z i s á v a 1« 
resztelési rendelet. i olvasandó. Végül a szerkesztői izenet 3-ik sorában 

Az hogy Deák Ferencznek 1873-iki beszéde óta' . r e p l i k á l h a t j u k " helyett „ r e k t i f i k i l h a t -
e téren haladás nem történt, nem bizonyít az ellen, j u k" szót kellett volna szedni, 
hogy a liberális párt e reformokkal nem foglalkozott. 

Az elkeresztelésí rendelet után megváltozott a; ~ Fegyelmi eljárás az alispán és a 
helyzet. A kormánypárton kezdték belátni, hogy az főkapitány ellen. A városi képviselők körében 
egyházpolitikai kérdések egész sorozata vár megöl- élénk megbeszélés tárgyát képezi az a terv, hogy a 

fására S r L S t ^ f T d ő 1 " v é g r e n d e l e t é n e k vé&rehaj" munkásgyülés alkalmából eljátszott katonásdiért kér-
S Elismeri,GhoJy Apponyi egészen ezen vita kez-!jen a képviselőtestület az alispán ellen, és rendeljen 

detéig visszautasította a kötél ző polgári házasságot, 61 a főkapitány ellen fegyelmi eljárást; mert nem-
de követelte az egységes házassági jogot, de v i s s z a- , csak minden elképzelhető ok nélkül okoztak tetemes 
utasítja Szapáry László gróf azon szavait, melyek kiadást a városnak, hanem a katonaságot a városi 
szerint a kormány a radikalizmus karjaiba dobta l h a t ó s ág fejének, a polgármesternek kikerülésével és 

m a g aÁmi a javaslatok keresztülvihetőségét illeti, l h á t a m öS ö t t ^e, holott ilyen dologba ta-
abban egy perczig sem kételkedik. Semmi költség, l á n a polgármesternek is van beleszólási joga. A 

ép és egészséges s bár sok küzdés után, elég szép 
állásra is tettél szert, hát akkor mi szükséges még, 
hogy szeresd e világot, a melyben utóvégre sok szép 
is van egyesek részére s miért ne tartozhatnál te is 
ezen egyesek közé. 

— Igazad van. Ifjú is vagyok erőteljes is és 
szép állásra is tettem szert, de még is hiányzik va-
lami, a mi mellett boldognak érezném magamat s 
e világot is szépnek tarthatnám. 

— Tudom én barátom, mi hiányzik. 
— Mi ? — Kérdé kíváncsian. 
— Feleség. — Feleltem én. 
— Nem nősülök én meg soha, mert én csak 

szerelemből nősülök, az pedig ki van zárva, hogy én 
valaha szeressek. Egyszer örülésig voltam szerelmes 
egy kis lányba, reszkettem a boldogságtól, ha raj-
tam felejtette nagy nedves, boldogságot és szerelmet 
sugárzó sötét kék szemeit, éltem érte, összes 
vágyam az volt, hogy őt bírhassam, de a kaján sors 
nem akarta, bogy boldog legyek, elrabolta tőlem. S 
most jöhet meseszerű szépséggel megáldott angyali 
hölgy, nem fogja többé e csalódott szívet szerelemre 
gyújtani. 

— Oh barátom akkor még nagyon ifjú voltál, 
az a szerelem csak olyan szalmatüz volt, ezután 
jön az igazi s a milyen nemes szivü ember vagy te, 
meglásd, még a sors is háládatos lesz irántad, s 
boldoggá teszen. 

E perczben egy fekete ruhás gyönyörű szép 
ifjú lányka surrant el mellettünk, a ki a mint ké-
sőbb megtudtam, éppen édes anyja sírjánál volt 
imádkozni, alig néhány lépésnyire egy kis csokor 
gyöngyvirágot ejtett el. Barátom, kinek jobb szeme 
volt, mint nekem (de baj is a rövidlátás), észre vette, 
felvette a virágot, bemutatta magát a gyászruhás 
lánykának és átadta. Több napig maradt még nálam 
az én kedves vendégem s ez alatt mindig talált mó-
dot a temetőben felfedezett szépséggel találkozni. 
S éppen a napokban olvastam a lapból, hogy meg-
tartotta eljegyzését a gyöngyvirágos lánykával. 

semmi nehézség sem fogja a kormányt a reíormok 
életbeléptetésétől visszariasztani. Az anyakönyvveze-
tést különben is a községeknek előbb történendő 
rendezése nagyban megfogja könnyíteni. 

Az 1808 : 53. t.-cz.-ket illetve megjegyzi, hogy 
ennek megváltoztatása azért is szükséges, mert a 
protestánsoknak édes-kevés hasznuk van olyan tör-
vényből, melyet sohasem hajtottak végre. Maguk a 
proleotáns egyházfők már évek óta sürgették a kul-
tuszminisztert, hogy ezt a t.-cz.-ket megváltoztassa. 
A katholiku sokra pedig már eo ipso sérelmes a t.-cz. 
s ezért is kell ezt törölni. 

Hogy a dolgok ma oda jutottak, hogy az ország 
vallási békéje föl van dúlva, annak oka a katholiku 
sok hajthatatlansága. Javulás, rend csak akkor áll 
be, ha a katholikusok az őszinteség, a toleranczia, 
a hazafiság talajára állanak. 

Polemizál Szapáry László gróffal, aki nagyon 
rikitó színekkel rajzolta a radikalizmus képét sazon 
lelkiismeretlenségre utal, melylyel az ultramontánok 
még az iskolában is a reformok ellen izgatnak. (Za 
jos ugy van ! a jobboldalon.) 

A reformok behozatala oly szükséges, hogy 
utóvégre minden ellenállás daczára keresztül kell 
azokat vinni. Ha a javaslat most megbukik, sokáig 
nem lesz aki keresztülvihetné. 

Vajay István : Ki fogja önöket akkor támo-
gatni. (Nagy zaj.) 

Berzeviczy Albert: Ne feszegessük a szövet-
ségesek kérdését. A szabadéi vüpárt mindig önérzetesen 
dolgozott s soha senkinek sem szorult segítségére. 

A javaslat nemzeti követelmény s a kormány 
megakarja oldani, mert a békét akarja. (Taps és 
helyeslés jobbfelől.) 

Helyi és vegyes hirek. 
— Sima Ferencz országgyűlési kép-

viselő hétfőn reggel utazott Bécsbe, Pallavi 

cini Sándor őrgrófhoz, aki kedden délelőttre 

tűzte ki a találkozást az uradalmi községek 

ügyében való tanácskozásra. 

— A vármegyei állandó választmány 
f. hó 9 én ülést tart, ami arra mutat, hogy 12-én 

csakugyan meg lesz a közgyűlés; de tárgysorozatot 

még nem kaptunk, pedig Isten kegyelméből immár 

6-ika van. 

— Novak ügye a kultuszminiszter 
előtt. Kovács Kálmán volt algyői lelkész, s az ot-

tani iskolaszék elnöke, arról a gyanús manipuláczi 

óról, melyet Nóvák József, az algyői iskolák állam 

segélyét képező pénzzel űzött, jelentést tett a vallás 

és közoktatási miniszternek ; s ebből az esetből ki-

folyólag felhívta a miniszter figyelmét arra, hogy 

czélszerü lenne ugy inlézkedni, hogy az államsegélyt 

ne az iskolaszék elnöke, hanem egyenesen a pénz-

tárnok vegye fel az adóhivataltól, mert a mostani 

gyakorlat szerint megtörténhetik ami Algyőn is 

megtörtént — hogy az iskolaszéki elnök használja 

a pénzt, az iskolák pedig a kiadásokat nem fedez-

hetik. 

— A főispáni állásra Teleky József gróf 

Makó város országgyűlési képviselője volt a kormány 

egyik jelöltje. A folytatott tárgyalások azonban 

az ő vonakodása miatt — nem vezettek eredményre, 

s jelöltsége most már végleg elejtettnek tekinthető. 

Megállapodás azonban még most sincs az uj főis-

pán személyére nézve; csak az az egy bizonyos, 

hogy Tallián Béla megy. De persze, mig utódja ki-

neveztetik, addig ő látja el a főispáni teendőket. 

fegyelmi e'járást nem szüntetné be a Gsató Zsigmond 

esetleges lemondása sem, mert itt vagyoni felelős-

ségről is van szó. Szép dolog lesz, ha Gsató az alis-

páni székből való távozása alkalmával egy fegyelmit 

visz magával utravalóul. 

— A Kelemen Béla ügyében elkövetett 

stiklit már kezdik tussolgatni a pákuliczok, azt em-

legetvén, hogy a közbevetett felebbezések miatt kö-

vetkezett be az elévülés. Csakhogy a vármegye köz-

gyűlése épen az elévülés elkerülésére való tekintet-

ből — kimondta, hogy határozata birtokon kivül 

felebbezhető. Tehát a sajtóügyi följelentést a feleb-

bezés daczára is be kellett volna adni. Valószínűleg 

fegyelmi eljárást kap ezért a stikliért a tisztelt alis-

pán ur; vagy a főjegyző, már tudniillik, amelyik a 

machinécziót elkövette. 

A polgári leányiskola hangversenye 
iránt mely tudvalevőleg f. hó 11-én lesz aKass-

szálloda nayytermében — oly nagy az érdeklődés, 

hogy már is elkapkodták a jegyek legnagyobb ré-

szét. Jó lesz tehát idejekorán gondoskodni a jegy-

ről, aki alkalmas helyet akar kapni, A meghívók 

szétküldése most folyik ; akik netán nem kaptak és 

igényt tartanak rá, forduljanak az iskola igazgató-

nőjéhez, Gonda Júlia kisasszonyhoz, aki a legszíve-

sebb készséggel pótolja az akaratlan és véletlen mu-

lasztást. 

— Márczius 15-ikét az I-ső 48-as kör az 
idén is, mint mindig, bankettel ünnepli meg, me-

lyen a függetlenségi és 48-as párt intelligens tagjai 

is valamennyien részt vesznek. 

— Az izr. nőegylet hangversenye — 
mint lapunk mult számában is jeleztük — pom-
pásan sikerült. A Gzukker, Szonuner és Meák urak-
ból álló szegcdi trió-társaság művészi játéka a leg-
distingváltabb Ízlést is teljesen kielégítette. Ami pe-
dig Hentallorné Pauli Mariskának, a szegedi színház 
prímadonnájának és a budapesti népszínház művész-
nőjének sikerét illeti, az valóban ritkítja párját. 
Gyönyörű éneke és kedves egyénisége a szó szo-
ros értelmében elragadta a közönséget, mely 
szűnni nem akaró tapssal és viharos éljenzés 
sel fejezte ki lelkesedését. Greskovics Nóra kisasszony 
a polgári leányiskola tanítónője, nagy ügyességgel 
és egy gyakorlott színésznőhöz illő rutinnal adta elő 
a „Bál után" czimü monológot; némelyek azonban 
szívesebben látták volna az ő kiváló ügyességét egy 
olyan előadásban érvényesülni, mely állásának ko 
molyságával jobban összhangban áll. Kemediey Jenő, 
a „Szegedi Híradó" szerkesztője, egy szellemes kis 
rajzot olvasott fel, mely szintén általános tetszés-
ben részesült. A hangverseny után táncz következett, 
s a kedélyes vigalomnak csak a hajnal vetett véget. 
E helyen említjük meg, hogy neje kíséretében Hen-
taller Lajos orsz. képviselő is itt voit, s az estélyen 
részt vett. 

— Széchenyi pasa és a magyar kolbász. 
A török főváros tűzoltó-főparancsnoka, Széchenyi 
pasa évtizedek óta távol van hazájától s habár jó, 
érzi magát környezetében, mégis vissza-visszagondol 
magyar hazájára. Különösen a finom debreczenl 
k o l b á s z t és a híres debreczeni sonkát nem feledhetii 
Fel is kérte debreczeni kollegáját, Szikszay Gyulát, 
h o g y ilynemű disznóságokat küldjön neki. Szikszay 
v fildött is, hanem az ízletes küldemén/ hamar el-
vi gy ott és Szikszay, hogy kitegyen magáért, most 
!'zenkét méter hosszú kolbászt küldött a derék pa-
dnak, a kinek azonban aligha szabad dicsekedni a 
uldeménynyel, mert a tőrök vallás tiltja a disznó-

hús evési, éppen ugy, mint az orthodox zsidó vallás. 



4. oldal. 

— A megtérített fü lek. Jeles kis történe-
tet irnak Párisból. Ott egy Machant nevü munkás 
leharapta egy belga társának két fülét. Az áldozatot 
bevitték a kórházba. Később Machant nagyon meg-
bánta tettét és sajnálatát fejezte ki brutalitása felett. 
A kórházi orvos azt kérdé tőle : „Vissza akarja neki 
a füleit adni ?• — ,Ezer őrömmel tenném, de hát - -* 
— „Meg is teheti' — feleié az orvos és ezzel oda-
nyúlt a munkás karja alá és két jókora darab hust 
vágott ki a vastag izmából. E husdarabckból fülfor-
mát csinált és ügyes műtéttel reáragasztotta azt az 
illető sérültnek a fülei helyére. 
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a m . k . í i i m m m z s e p s t a r i 
Gőzcséplőgaraiturák, 

hengerkazános 
L O K O Ü B I L O K , 

szalmakazaloző-gépek, 

GÖZKUKORICAMORZSOLÚK STIBOR K Ö R F Ű R É S Z E K 
m i n d i g - c s a l c 

a m. k, államvasutak gépgyára vezérugynökségénél 
Budapest, VIII., József-körut 41. sz. a. 

rendelendők meg. 

ÖZEOTESI LAP-

Egészselyem, mintázott Foulardokat 
(mintegy 450 különböző fajban), méterenként 85 
krtól 3 ft 65 krig — valamint fekete, íehér 
és színes szelyemszőveteket 45 krtól 11 ft 65 
krig szállít — sima koczkás, csikós, virágos, da-
maszolt minőségben 'mintegy 240 féle dispositió 
és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít pos-
tabér és vámmentesen Henneberg G. (cs. kir. 
udv. szállító) selyemgyára Zür ichben. Min-
ták postafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 

28. szám. 

Meghívás« 
A „Szentesi kereskedő ifjak egyesülete' 

t. tagjait van szerencsém f. 1894. évi már-

czius hó 18-án vasárnap délután 2 órakor 

tartandó évi rendes közgyűlésre az 

egyesület helyiségébe meghívni. 

Szentes, 1894. márczius 3. 

Az elnökség. 

Tárgysorozat: 
1. Titkári jelentés. ' 

2. Költségvetés megállapítása. 

3. Ház bérbe-vétele iránti intézkedés. 

4. Indítványok. 

5. Általános tisztújítás. 2—3 
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UJ 

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

Mayer-ház az „Európa-szálloda11 mellett. 

Mű í ogak és fogsorok 

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

kivitelben. 
P lombi rozások 

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

Fogak tisztítása, 29 

mindenféle fog- és száj műtétek. 

Rendelési idö: d. e. 9—12, d. u, 2 - 5 óráig. 
Fogmütétek oocainnal es altató-gázzal de 11—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS ÁTUTAZÓK 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
jére különös tekintetben részesülnek. 

O O O O O O O I O O I o o o o o o o o o c 
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- u i ™ ix-as V.« « u^—o.A^ i-voionir «7 itt wrt Eddig ÍV>1 Ül 111 llllli ltatlail Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő 

szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. 

Eddig felülmúlhatatlan 

Maager Vilmos-féleva 10di t i s z t í t ó t 

M Á J - O L A J 

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

¡emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

•rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

¡szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

(gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tiszti-

Itását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

¡raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

I magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 
V á r a d y Lajos és ifj. V á r a d y Lajos gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia 

részére M a a g e r V i l m o s , B é c s , III/3., Heumarkt 3. 

Utánzások törvényileg büntettetnek. 15 — 18 
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Gépműhely. 
Alulírottak tisztelettel hozzuk a n. é. közönség b. tudomására, hogy Szentesen gőz-

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

hajtott vasesztergákkal és vasgyalukkal felszerelt 

< ¿ É 1 » M Ü H E L Y T 
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-

katos munkákat mérsékelt díjért elvállalunk. 

Ugyancsak G É P M Í I I E L Y t B í K B E I Í rézöntvények gépalkatré-
szekhez nyers és kidolgozott állapotban jutányosán kaphatók. 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyoragajtóján. 




