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Előfizetési árak: 

Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

Kedd, április 10« 

G frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal i 

Kurczapartí-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valnmint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, kedi len és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FERENCZ. 

Lapunk megrendelhető^ 

a k iadóhivata lban és lapk ikordó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A munkásgyűlés után. 
Megelégedéssel koustatáljuk, hogy az a 

nagy hűhó, amit a vármegye ütött a munkás-

mozgalom első hirére, semmikép sem nyert 

igazolást a niunkásgyülés lefolyásában. Ennek 

a mesterségesen felfujt kérdésnek sokkal na-

gyobb volt a füstje, mint a tüze. 

Hanem a füstre — persze — szüksége 

volt annak a földi gondviselésnek, melyet 

vármegyei kormányzat név alatt ismerünk. 

Fújni kellett a füstöt, hogy odafent, az ál-

lamkormányzat magasabb régióiban is meg-

lássák, és ha majdan nem csapong magasra 

a láng, megdicsérjék azt a bölcs hatóságot, 

mely ügyes kézzel elfojtotta a tüzet. 

Az efféle hühózás különben hagyomá-

nyos politika Csongrád vármegye kormányza-

tában. Az öreg Stammer v i z b e n utazott, 

s fáradozása meg is hozta neki a Ferencz 

József rendet és a királyi tanácsosságot. Csató 

Zsigmond és Cicatriczisz Lajos t ű z z e l és 

s z u r o n y o k k a l dolgoznak ; hátha ne-

kik is sikerül magukra vonni a felsőbb körök 

figyelmét ? 

Hanem egyelőre füstbe veszett minden 

reménység, mert a munkásmozgalom Szen-

tesen nem valami veszedelmesen égő máglya, 

csak egy pislogó gyufaszál; amelytől aligha 

borul lángba a város. 

A vasárnapi munkásgyülésen nemcsak 

rendetlenség nem volt,de még csak lelkesedés se. 

Maguk a munkások is flegmatikusán veszik 

az egész mozgalmat, s aki megfigyelte őket, 

láthatta, hogy ezek a jámbor emberek nem 

fogják felforgatni a társadalmi rendet. 

Megalakították az úgynevezett „munkás 

önképző egyletet", amelynek az alapszabályok 

szerint nagyon ártatlan, sőt örvendetes czéljai 

vannak, mert hiszen a közművelődés elő-

mozdítását írták a zászlójukra. Ez helyes 

törekvés, amely ellen senkinek sem lehet 

kifogása. 

Hanem az elhangzott beszédekből any-

nyit még is konstatálhatuuk, hogy a moz-

galom vezetői hangzatos frázisokkal ámitják 

önmagukat, és hogy ott motoszkál az agyuk-

ban egy kivihetetlen törekvés, egy valóságos 

kétélű fegyver, amelylyel esetleg önmagukat 

is megsebezhetik. 

Hangzatos frázisnak kell ugyanis nevez-

nünk azt az állítást, hogy a munkásosztály 

nyomasztó anyagi helyzetének az az oka, 

hogy alacsony a munkabér. Ez egyszerűen 

nem igaz, mert akkora munkabér, mint ná 

lünk, Európa egyetlen államában sincs. 

A hiba abban van, hogy népünk nagy-j 

része c s u p á n mezőgazdasági munkával' 

foglalkozik, az pedig az évnek némely sza-, 

kában egyáltalában semmi keresetet sem' 

biztosit nekik; s bizvást elmondhatjuk, hogy 

idejüknek jelentékeny részét tétlenül veszte-

getik el; a búbos mellett kaszinóznak, vagy 

a piaczon tartják az országgyűlést, ahelyett, 

hogy pénzt keresnének. 

Ennek terme^étésep 'nem épen maguk 

a munkások az okaT^liánem a mi sajátsá-

gos közgazdasági viszonyaink. Ne magasabb 

munkabért követeljenek t« hát, mert azt a 

birtokososztály abszolúte nem adhat, ha csak 

tönkre nem akar jutni, — hanem követelje-

nek olyan intézkedéseket a közgazdasági vi-

szonyok átalakítása tekinte ében, hogy a dol-

gos ember állandóan kapjon munkát. Például 

követeljék a mi pártunk programmjanak meg-

valósítását, nevezetesen az önálló vámterület 

fölállítását, mert ha ez bekövetkezik, közgaz-

dasági viszonyaink ugy átalakulnak, hogy 

Magyarországon nem lesz szűkölködő ember, 

ha dolgozni akar és tud. 

Az a kivihetetlen törekvés, amelyről fen-

tebb említést tettünk, az, ; ogy a munkabért 

maguk a munkások akarják szabályozni. Tu-

lajdonképen ezen a tőrei esen sarkailik az 

egész mozgalom; ez a v a l ó d i c z é l j a a 

munkások egyesülésének. De ez nemcsak 

megvalósithatlan, hanem olyan kísérlet, amely-

nek épen a munkások vallhatják kárát. 

Mert a munkabér szabályozását csak 

ugy érhetnék el, ha összebeszélnének, hogy 

az általuk meghatározott munkabéren alól 

senki sem vállal és teljesít munkát. Ez a 

mezőgazdasági munkás-sztrájk volna. 

Ámde mihelyt a birtokos osztaiy ilyen 

törekvéssel áll szemben, gondoskodni iog 

annak ellensúlyozásáról azzal, hogy más vi-

dékről hozat munkásokat. Ez nem ütközik 

semmi nehézségbe, mert általános, az egész 

országra kiterjeszkedő sztrájkot képtelenek 

szervezni a munkások; s a kormány már 

megtette az előintézkedéseket a részleges 

sztrájkok ellensúlyozására, mert Budapesten 

munkásközvetitő intézményt szervezett; sott, 

ahol mint nálunk is, gazdasági egylet van, 

ennek a közbenjárásával a birtokos osztály 

könnyen legyőzheti a munkás-mozgalmat. 

Vigyázzon tehát a munkások egylete, 

hogy oktalanul és meggondolatlanul ne idéz-

zen föl harczot a birtokos és a munkásosz-

tály között, mert ha a munkás-egylet és a 

gazdasági egylet sorompóba lép egymás ellen, 

okvetlenül a munkások) húzzák a rövidebbet, 

s megtörténhetik, hogy ha vonakodnak dol-

gozni a rendes munkabér mellett, majd egy-

általában nem lesz mit kdolgozniok. 

Ilyen szomorú állapotot teremteni azon-

ban nem óhajt senki, sem a munkások, sem 

a birtokos osztály ; ha csak a háttérben alat-

tomosan izgató szocziálísták félre nem veze-

tik a munkásokat. 

Őszinte szívvel óhajtjuk, hogy ez be ne 

következzék. S e tekintetben főleg a helybeli 

munkásvezérekre nehezedik az őrködés fela-

data. Ha okosan és megfontolva intézik a 

munkásegylet vezetését, bizonyára sok előnyt 

elérhetnek. De akkor ennek az egyletnek 

nem ellenfél gyanánt kell szembeállania a 

gazdasági egylettel, hanem keresnie kell az-

zal a megegyezést. Kölcsönös jóakarat mel-

lett a két egylet sok üdvöset tehet mind a 

két osztály érdekében ; kiegyenlítheti a mél-

tánytalanságokat, és fentarthatja sőt megszi-

lárdíthatja a jó viszonyt a munkaadó és mun-

kás között; rendet és igazságot honosíthat 

meg a két osztály viszonyaiban kölcsönösen. 

Óhajtjuk, hogy ugy legyen, és reméljük, 

hogy ugy lesz ! 

Népgyűlés — szuronyok nélkül. 
Bármilyen hihetetlenül hangzik is, megtörtént 

és följegyzésre méltó valóság, hogy Csató Zsigmond 

és Gicatricis Lajos uralkodása alatt 1894. április 8-án, 

szuronyok nélkül gyakorolta a nép a gyülekezési ,o-

got. Ami szurony volt is a zsandárpuskák végén, 

azt jól elrejtették a vásártéri korcsmák udv rában. 

Most az egyszer nem rendeztek fegyver-kiállitást. 

Vasárnap délután á órára volt összehiva a 

munkásgyülés a külső-vásártérre. A kitűzött időben 

meg is jelent ott néhány ezer ember, részint a mun-

kás, részint a birtokososztályból. 

Sohase láttam még ennél csendesebb sokadal-

mat. A tömegben még egy hangos szót se lehetett 

hallani; csöndes ílegmával szitta mindenki a pipáját. 

Sőt egy csöppet se nagyítunk, ha azt mondjuk, hogy 

még a várt érdeklődés se mutatkozott. Az a pár-

száz ember aki az emelvénynek közvetlen-közeiében 

állott, néha-néha helyeselte a szónokok beszédét; a 

többi pedig stoikus nyugalommal hallgatott, vagy 

kedélyesen diskurálgatott, minden egyébről, csak 

épen a szőnyegen lévő kérdésekről nem. 

A gyűlést annak összehívója, Tarnóczi Mihály 

nyitotta meg, akit elnöknek is megválasztottak. 

Az első szónok Molnár Ferencz volt, a ki a 

munkások sanyarú helyzetét ecsetelte. A gépek — 

úgymond apránként egészen háttérbe szorítják a 

kézimunkát. A munkabér a legcsekélyebbre van re-

dukálva, ugy, hogy mire a munka elfogy, a kereset 

is föl van emésztve. Átlag 100 170 frtnál többet 

nem keres a munkás s ebből kell 5—6 tagu csalá-

dot egész éven t táplálnia. A törvényhozástól kö-

vetelnünk kell, hogy alkosson törvényt a munkások 

védelmére. A mostani helyzet tűrhetetlen ; az orvos-

lást csak közös erővel lehet elérni; tehát ajánlja, 

hogy a munkások egyesüljenek. 

Molnár után Tarnóczi Mihály szólalt fel, ha-

sonló értelemben. Utalt arra, hogy a tőke embereinek 

a társulásban van a legnagyobb erejük; példájukat 

kövessék a munkások is. Eddig az volt a baj, hogy 

a munkások egymással versengettek a munka felvál-

lalásában ; jövőre ne az legyen a jelszó, hogy ; .min-

denki magának", hanem az, hogy: .mindnyájan 

jegyért, egy mindnyájáért«. A munkások mai hely-

zete ezekkel a szavakkal fejezhető ki: „társadalmi-

lag megvetve, politikailag elnyomva, gazdaságilag 

kizsákmányolva". Ezen a szomorú állapoton csak 

ugy lehet változtatni, ha a munkások társulatokba 

szervezkedve, szellemi fejlődésüket előmozdítják, s 

egyleti uton szabályozzák a munkabért és megálla-

pítják a munkafeltételeket. Ebből a czélból indítvá-

nyozza, hogy egy .munkás önképző egylet« ala« 

kittassék. 



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

Az indítványt helyesléssel fogadtak, s ez'.el a tőkéi vannak elhelyezve képtelen volt a 

napirend első tárgya el volt intézve. tőle kért kölcsönt megadni, sőt képtelen volt 

Azután Békési Imre fejtette ki, menynyire igaz- az árvatár nála lévő tőkéjét is kiszolgáltatni, 

ságtalan dolog az, hogy a munkásosztály ki van s igy a polgármester más pénzintézetekhez 

va a politikai jogok gyakorlatából. A vagyonta- fordult kölcsönért, de ott elutasították. 
lanok — úgymond — egyúttal jogtalanok is. Azt 

megkívánják tőlük, hogy vérükkel és filléreikkel ál-

dozzanak a hazának, de a közügyek intézéséből ki-

zárják őket. Számukra a szabadság a szuronyok 

hegyén van. Ez tovább el nem tűrhető; indítványozza 

tehát, hogy a gyűlés foglaljon állást az általános 

szavazati jog eszméje mellett. 

Ez is közhelyesléssel találkozott; s igya napi-

rend második tétele is elintézést nyert. 

Ezután Tarnóczi Mihály olvasta fel az alakí-

tandó munkásegylet alapszabályát; amit a gyűlés 

egvhangulag elfogadott; s egyúttal a tisztikart és a 

választmányt is megalakította. 

Ezzel a népgyűlés a legnagyobb rendben 

véget ért. 

Egy ráfogás czáfolata. 
Köztudomásu tény, hogy a pákuliczok-

nak milyen nagy szálka a szemükben a 

„Csongrádmegyei takarékpénztár." Szeretnék 

eltörölni a föld színéről, liogy a hitelre szo-

ruló közönség tisztán a pákulicz kezekkel 

kormányzott pénzintézetek kényére-kegyére! 

Jegyen utalva. Persze, akkor könnyű volna 

érvényesíteni ezen a téren is eg»;sz vadságá-1 

ban a politikai és személyes bosszút. 

llosszu időn át, igazán jobb és neme-

sebb ügyhöz méltó szívóssággal, és a furfang 

minden fogásával dolgoztak is rajta, hogy 

ezt az egyetlen pákuliczmentes pénzintézetet 

diskreditalják, sjóhirnevében, üzleli renommé-

júban megrontsák. S hogy ez a nemtelen 

szándék eddig nem sikerült, bizony nem 

azokon a jól ismert hitvány áskálódókon mult. 

De az egymást követő kísérletek siker-

telensége nem fárasztja ki a vakondakokat, 

sőt az aknamunka folytatására tüzeli. 

Íme, most is milyen hitványságra vete-

medtek. Abból az alkalomból ugyanis, hogy további kommentár. A tisztességes emberek 

.1 város közpénztárába nem folyt be annyi ítéletére hizzuk annak megállapítását, hogy a 

pénz, a mennyi a közszükségietek fedezé-'megvetés mily mértékével kell sujtaui azt a 

sére elég lett volna, s a város kénytelen volt klikket, amely már nemcsak a magán embe-

rövid időre egy kisebb összegű ideigleneseket, hanem az erkölcsi testületeket is meg-

kölesönt felvenni, azt a vakmerő íáfogást hajigálja a rágalom sarával, 

röpítették világgá, hogy a „Csongrádmegyei' 

takarékpénztár," ahol a város alapítványi 

Hogy ebből a tendencziózus hirlelésből 

egyetlen szó sem igaz, sőt ellenkezőleg, épen 

a „Csongrádmegyei takarékpénztár" volt az, 

amely szives előzékenységgel kisegítette a vá-

rost pillanatnyi pénzzavarából, az minden ( 

kétséget kizárólag kitűnik a polgármester ál-

tal hozzánk közlés végett beküldött következő 

nyilatkozatból: 

„A Szentes és Vidéke lap f. hó 8-iki 

számában megjelent közleményre, mely 

szerint Szentes városa érdekében a „Szen-

tesi és „Szentes-vidéki takarékpénztár"-hoz 

kölcsönért fordultam volna, melyet ez in-

tézetek megtagadtak, az igazsághoz hiven 

kijelentem, hogy sem én sem az én meg-

bízásomból más ezen intézeteknél nem járt 

s a város f. havi hitelszükségletét a „Cson-

grádmegyei takarékpénztár"-nál fedezte, a 

szükséges váltókölcsönt ott vette fel. 

A közlemény egyéb tartalmára még 

azt jegyzem meg, hogy Szentes város árva-

pénztárának f. é. február havában a Cson-

grádmegyei takarékpénztárnál 13073 frtja 

volt elhelyezve mely összeg legnagyobb 

részét márczius havában az árvapénztár 

felvette, ugy hogy márczius végén csak 

1573 frt maradt a takarékpénztárban, mely 

összeget a Csongrád megyei takarékpénztár 

márczius 31-én szintén beküldött ugyan az 

árvapénztárba, de ott mivel nem volt rá 

szükség, fel nem vették, de ez összeg 

bármikor is — rendelkezésre áll. 

Szentesen, 1894. április 9-én. 

(Burián Lajos, 

polgármester." 
* 

Ehez a nyilatkozathoz fölösleges minden 

42. szám. 

Helyi és vegyes hirek. 
— A Kossuth szoborra ujabban a követ-

kező adományokat vettük : Kocsmáros Mihály 1 frt, 

özv. Sándor Imréné 10 kr. Eddigi összes gyűjtésünk 

tehát 22 frt 12 kr. 

— A Kossuth gyászünnepély Csongrá-

don, mely, m i n t lapunk mult számában már emiitet-

tük, vasárnap délulán ment végbe — impozáns, s 

a nagy halott emlékéhez teljesen méltó volt. A vá-

ros gazdaközönsegéből mintegy háromezeren gyűltek 

össze a 48-as kör helyisége előtt. Sohlya elnök 

megnyitó beszéde után a dalárda énekelt; majd a 

felkért ünnepi szónok, Sima Fereucz országgyűlési 

képviselő lépett az emelvényre, s roppant hatás 

mellett fejtette ki az ünnepély jelentőségét, s rámu-

tatott arra a szégyenletes magatartásra, a melyet a 

nemzet kegyeletével szemben a hivatalos Magyaror-

szág tanúsított. A beszéd részleteit nem közli a 

szűkszavú tudósítás, melyet Csongrádrol kaptunk, s 

csupán annyit jelez, hogy a beszéd lelkes és haza-

fias hangja elragadta az egész hallgatóságot. A záró-

beszédet Hegyi Antal plébános mondta, s az ő be-

széde szintén roppant hatást keltett. 

Kossuth Lajosné és Kossutli V i lma 

lelki üdvéért a gyászmise Szegváron, amint bennün-

ket onnét értesítenek, nem 10-én, hanem 13-án lesz. 

— A becsület fi l lokszerái megint Sima 

Ferenczen rágódnak, bizonyos Győri Gál István cége 

alatt intézvén ellene kirohanást. Hetek óta tudomá-

sunk van a tervezett támadásról; ismerjük azokat 

a jómadarakat, akik ezt az együgyű embert felloval-

ták. Sima Ferencz tudvalevőleg nincs itthon, de ha 

itthon volna is, aligha reflektálna erre az otromba-

ságra, mivel többszörösen kijelentett elhatározása, 

hogy a pákulicz lappal a sajtó terén szóba nem áll, 

sem az abban megjelent közleményeket el nem ol-

vassa. Tulajdonképen nekünk se volna szabad vele 

vitába bocsátkozni, mert ez is ellenkezik felelős-

szerkesztőnk akaratával; azonban ezúttal kivétele-

sen emanczipáljuk magunkat az általános szabály 

alól, s olvasóink tájékozása végett pár szóval el-

mondjuk a dolog történetét; de előre is kijelentjük, 

hogy további polémiába nem ereszkedünk. Tény, 

hogy Sima Ferencz még az 1892-ik évben lépéseket 

tett a földhitelintézetnél, hogy Győri Gál István ré-

szére kölcsönt eszközöljön ki; de a jelzálogul ki-

jelölt birtok annyira tul volt terhelve, hogy a föld-

hitelintézet kereken megtagadta a kért kölcsönt. 

Sima Ferencz ekkor, ahelyett, hogy a szorult hely-

zetben lévő embert ridegen elutasította volna, csupa 

humanitáshói vett magának anynyi fárauságot, hegy 

A ^ y F W T F m I A P " T A R P Á IA tékenyen őrzött titkot meglőj ni akarja! jaj annak, 
H „ O L L l ^ l i L O l l _ H r I M n U H J H , ! a k i kezánliki rózsaolajat akar Kezánliken kivül saj-

, tolni! 

A kczállliki 1'ÓZSct. ! S a próféta kedvencz illatáért messze földről 
»vándorolnak a becsületes müzülmánok a kezánliki 
rózsa-kertészekhez. Mert a Korán szavai szerint: 
„az illat fél imádság" s ki az illatok királynéjával 

Elbeszélés. 

— Irta: Sirius/. - kenegeti tagjait, annak Azrafil angyal — ki a hete-
j# dik menyországban minden ember cselekedeteiről 

naplót vezet — a legszebb imádság elmondását 
Kózsaszüreteléshez kezdtek Kezánlik völgyében, jegyzi javára. És a szent illatnak csodatevő ereje 
A milliónyi rózsa még az ágon himbalódott, s vagyon. Elsimítja a bánat redőit a ho i.lokon, meg-

a boláthatlan rózsatenger csöndesen hullámzott, a 
mint a kek hegyekről jövő lagymatag szellő enye-

gyógyitja a sziv fájdalmát, ujreményre kelti az el-
csüggedt lelket, erőssé teszi az ifjút, üdévé fiatallá 

legve, susogva elsiklott az üde szirmok felett. A ja megrokkant öreget, s erőteljessé a roskatag testet 
szabad természet elragadó szépsége paradicsommá 
varázsolta a rózsák hazáját, káprázatos, színes pa-
radicsommá. A kinyílt rózsák s t'eslő bimbók vérpiros 
hullámainak balszamos illata összevegyült az élénk, 
buja zöld fü, a bársonyos, reményszin pázsit s a 
cziprus és aloe mámoros illatával, s az álomba rin-
gat ón édesen kabitó illatártól terhes ózondus lég 
szinte megrészegítette az embert. Élénk zöld a fü, 

Megvilágosítja az agyvelő homályosságát, látókká 
lesznek tőle a vakok S az elfásult szívben lángra 
lobban tőle a szerelem, s hova rezgő illata elér 
megterem ott a boldogság, öröm, gyönyörűség . . 

És a jó müzülmánok bomlanak Mobammed 
próféta illatáért. Aranynyal, gyöngygyei, selyemmel, 
puha szőnyegekkel megrakodva hosszú karavánokban 
zarándokolnak a szüretre. A kezánliki rózsakertészek 

fa, lomb, piros a rózsa, s e két szinben pompázó(beeresztik őket kies paradicsomukba, a jövevények 
völgyet beborítja a messze kéklő hegyekre nehezülő beállanak aratóknak, segítenek a rózsa-aratásnál, 
tellegtelen, átlátszó, derűs kék égbolt. 

Azt mondják : a nő lelke .az illat. S a rózsa 
olyan is, mint a leány A szőke lány a fehér, a 
barna a piros rózsa. A szőke lány szelíd, kevéssé 
lobbanékony, szerelmében nem oly szenvedélyes, a 

szirom-szedésnél, de többet aztán nem engednek 
meg nekik. A többi dolgot maguk végzik el. Mikor 
aztán a rózsaolaj üvegekben gyöngyözik, megcsinál 
ják a vásárt, s mikor ki-ki becserélte aranyát, gyön-
gyét, bársonyát: a vásárlókat megmotozzák a völgy 

barna lány szerelme heves, lobogó szenvedélylyel,Jegyetlen bejáratánál Aki magot akar csenni, az 
isztő hévvel. Ezért piros a kezánliki rózsa s ezért menthetlenül a halálfia, azért nc 

nem tarkítja fehér szín a piros rózsa tengert, mert 
a piros rózsa szenvedélyesebb s kétszer annyi benne 

a jámbor vevők a tolvajolást. 
Harmadnapra beíejezték 

nem is kisértik meg 

a rózsa-aratást a 
a drága rózsaolaj, mint a fehér virágban. S óh! völgyben. A rózsa-garmadák házmagasságban pi 
a pirosban is csak egy félgondolatnyi, csak egy fé- roslottak, s a tépett szirmok óriási kasokban voltak 
lénk lehelletnyi, egy elfojtott sóhajtásnyi az olaj, s'szépen sorba rakva a völgy közepét elfoglaló szérűn, 
ezer rózsa sírjából fakad csak egy ragyogó cseppnyi, ¡Megelégülten motyogtak az öreg kertészek: Allah 
pedig a kezánliki rózsában épen százannyi az olaj legyen áldott! és dicsértessék az ő prófétája ! bő 
mint az olajtermő damaszkusiban vagy bármely más séges a termés szép kövérek hízottak a s^rmnlr 
fajtában. Titok a növése, titok a virágzása, ismeret- A harmat is szépen szóródik, ritka jó szí 
bn a fajtája idegen nép előtt, s jaj annak, ki a fél- lészen I 

szirmok 
szüretünk 

S az idő pompásan kedvezett a szüretnek. 
Hozzáláttak a harmat-szedéshez. 
Hajnalhasadás előtt, pislákoló csillag tűznél 

ritka szövésű hosszú szöveteket húztak előre-hátra 
a bársonyos pázsiton, s a szövet által felszítt har-
mat-gyöngyöket hatalmas kádakba facsarták. Óriási 
kőmedenczékbe gyűjtötték az ég könnyét, a dervisek 
megáldották a virágot, harmatot s napfeljöttén a 
már előre titkos módon megabárolt szirmokat a 
harmat-áztatóba dobták. A kertészek ünneplő ru-
hájukban gyűltek a kőmedencze köré, s a legvénebb 
dervis előimája után olvasóikat pergetve halkan 
mormolták az olajkérő imát. 

Huszonnégy órai áhítatos imára kezdtek a fel-
színre szállni a mákszemnyi aranysárga pötytyek. 
Az már a tiszta rózsaolaj. Most ugyancsak sürü 
pötytyekben úszkál, a rózsa-királynő is ritkaszépségü 
s Allah kegye nagy! az idei rózsaolaj páratlan lesz. 

Santalfából készült diadalszekéren hozták Zili-
zát a rózsakirálynőt. Négy szelid puma húzta a 
szekeret, melyen rózsalevelekből készült bíborszínű, 
habszerü köntösben ült thuja ágakból készült ernyő 
árnyékában a rózsakirálynő, Kezanlik legszebb ró-
zsája. Dus fürtökben leomló, csodásan szép csillogó 
szőke haja mint arany zuhatag omlott le válláról 
csípőire, arcza, mint a tejbe csöppentett vér: hó-
fehér, piros arczrózsákkal, s a szivárványos ívezetü 
szemöldök alól mint két tüzesen égő fekete gyé-
mánt: villant ki éjsötét, ragyogó fekete szemepárja. 
A csábos termetéhez hozzátapadó lehelletszerü szi-
romköntös észbontó, ingerlő termetét egész valójában 
tünteté elő, — homlokát övező rózsakoszorujával, 
mint egy istennő keltett imádatot maga körül. 

A medenczénél a vén dervis lesegítette Zilizát 
szekeréről, s vallásos czeremóniák közt a királynő 
alabástrom karját felmetszvén az „örök erő", »örök 
ifjúság" és „örök szerelem" nevében három-három 
csöpp vért bocsátott a medenczébe. Ez adja meg a 
rózsaolaj csodaszerü varázserejét, e nélkül erőtelen, 
meg ifjitó hatással nem bir, s nem lobbantja lángra 
a sziv oltárán az üdvözítő, igaz szerelmet. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 
S Z E N T E S I L A P . 38. szám; 

vnlni A , ; . , ! ? , pénzintézeteket, vajon nem elhatározta, hogy felmegy a temetésre, bárhol szerzi meg vezetőidet! - Ez az oka, ha formailag nem 
* I , dJ , í i n n o valamelyik segíteni a párt fogolt ján. j >s meg a szükséges pénzt. Nem tudott sehogy sem szabn i kibékülnöm Kossuthtal és a miért nem tüz-
lermeszetes, hogy ezek a kísérletek huzamosabb Pénzt szere™i s mit tett, hogy czélját elérje? . . . tem ki a fekete zászlót, melyet különben módomban 
M t í n r ó r o : — ™ . 1 plnHfa ncruifc lovát molvárt m ^ ^ « r̂ i s e m voj t ^ tűzni. Ezen a képzelt ellentéten kivül, 

melyet nekem végig kell komédiáznom, soha a leg-
csekélyebb diszharmónia sem zavarta meg a Kossuth 
és a köztem fennállott viszonyt, mindaddig, mig az 
áruló szerepének szükségessége föl nem merült. Kos-
suthnak őszintébb bámulója nálamnál aligha akad. 

időt igényeltek, és Sima Ferencznek nem volt hozzá'' í ladta a z e g y i k l o v á t ' me lyé r t 10 htot kapott s fel-

szive, hogy Győri Gál Istvánt a kölcsönszerzés re-! £ £ S t ^ L a Ü " ^ ^ ^ 

- -int utolsó szalmaszálba - A ^ é p h i t . Hogy a^nsigyar ember mily 
KapaszKoaotl - - megfoszsza ; sőt mikor már minden ideálisan gondolkozik nagyjairől holta után is, mű-
oldalról elutasító választ kapott, végső kisérletképen tatja az a l ább i két h ;r. — K o s s u t h c s i l a g a . 
Juhász Jánost bizta meg, hogy összeköttetése révén ^ napokban Szabadkán az utczán járó-kelőknek tel- Csak én tudom megbecsülni szereplésének jelentő-
eszközölje ki a kölcsönt a nagyszebeni földhitelinté- t Ö n t : ho*?y a n>u^o t i .égbolton idöküzönkint egy csil- ségét az országban. Hiszen a nemzet előtte már nagyszebeni 
zetnél; s csak mikor onnét is tagadólag feleltek — 

1892 végén — akkor adta vissza az iratokat és a 

költségekre adott pénzt Győri Gál Istvánnak ; s bár 

az utánjárás közben csak fiakkerekre is szép kis 

sommát költött el, sem a fáradságáéri, sem a költ-

ségei fejében egyetlen fillért sem várt és fogadott el. 

Ennek már majdnem másfél esztendeje, s csak most 

áll elő Győri Gál István azzal a szemrehányással, 

hogy ő a Sima Ferencz mulasztása miatt nagy kárt 

szenvedett. Ebből is látszik, hogy itt egy mondva-

csinált panaszszal állunk szemben. Különben talán 

még köszönettel tartozik Sima Ferencz Győri Gál 

Istvánnak a méltatlan vádért, mert az efféle há-

ládatosság apránként majd leszoktatja őt arról a 

nagy gyengeségéről, hogy minden ügyes-bajos em-

beren segíteni kiván, s csupa humanitásból jövedel-

mének jelentékeny részét a mások ügyére áldozza tel. 

— I I . Kákócz i Ferencz ha l á l ának év-

forduló ja . Melyik magyar embernek nem pezsdül 

fel a vére a Rákóczi-név hallatára ! Ez a nagy sza-

badsághős, a kinek élete olyan nagyon hasonlitott a 

Kossuth Lajoséhoz, a ki idegenben élte le életének 

utolsó éveit, százötvenkilencz éve nyugszik már ide-

gen földön, Rodostóban, hol 1735. április 8-án le-

helte ki hatalmas lelkét. Százötvenkilencz év mult 

el azóta s a magyar törvényhozásnak, még mindig 

nem jutott eszébe hazahozni a török földben porladó 

drága hamvakat. Tegnap, április hó 8-án volt ha-

lálának évfordulója. Elmondtunk ez alkalomból egy 

imát a hős csöndes nyugodalmáért, a ki halálmeg-

vetéssel küzdött a zsarnoki uralom ellen, hogy az-

tán távol hazájától, messze idegenben száműzetésben 

végezze be nagy eletét. 

— Makacs öngyi lkos je lö l t . Pap János 

— kiről megírtuk, hogy márczius 16 án mily szeren 

csétlenül, járt s kit akkor össze is tévesztettünk a ze 

nész Pap Jánossal — az elmúlt héten két izben is 

követett el öngyilkossági kísérletet. Előbb felakasz 

totta magát, de hozzátartozói észrevették, s ideje 

korán levágták; azután kapta magát, beleugrott a 

Korcsmáros Mihály III. t. 606. számú házánál lévő 

kútba, de onnét is élve mentették ki. Ugy látszik, a 

szerencsétlen ember elméje megzavarodott a minapi 

elesés alkalmával. 

— Tolvaj cseléd. Özv. fcSzabó Istvánné 9 

irtot küldött, a csongrádi származású Donka Máriá-

tól, Schiller Heiman kereskedőnek. A leányasszony 

azonban jobbnak látta a 9 frttal elpárologni haza, 

jó Csongrád városába. De a rendőrség visszainstálja. 

— Megbűnhődöt t . Gazsi János ismert csa 

vargó egy évi börtönbüntetést ült le Gyulán, lopás 

büntette miatt. Most újra itthon van. Csak az a 

kérdjs, hogy meddig tart a szabadság ? 

— Öngyilkosság. Kristó Nagy Ferencz I. t 

397. sz a. lakos, f. ho 8-án virradóra felakasztotta 

magát. Szomorú tettének okát nem is sejtik. 

Ham is igazolvány. Grósz Éva nevü idegen 

aszszony jelent meg a 1 éten a kapitányságnál, s en-

gedélyt kért kékitővel való házalásra. Igazolványa 

azonban gyanúsnak tűnt fel, s beható vizsgálat után 

hamisnak bizonyult. Éva asszonyt tehát átadták a 

járásbíróságnak, a vele lévő 11 éves fiával együtt, 

aki bevallotta, hogy az igazolványt a tátija hamisi-

totta. A „táti" maga is itt volt Szentesen, de meg-

érezte a sáfrány-illatot, s megugrott, mielőtt elfog-

hatta volna a rendőrség. Pedig nagyon szeretett 

volna vele diskurzusba ereszkedni a kapitányság, 

mivelhogy Grósz ur pár évvel ezelőtt könyörado-

mányokat gyűjteni járt Szentesen, s a nála lévő 

igazolvány akkor szintén hamisnak bizonyult, de -

e l l é p e t t " a jó firma, azonképen, mint most. 

Akkor is keresték, most is keresik ; akkor se talál-

ták, valószínűleg most se találják meg. 

— Kossuthért . Van Orosházán egy nagyon 
de nagyon szegény öreg ember, akinek az egész va-
gyonárét gyenge ló és egy koc* k é ^ . ^ k o r ez 

lag jelenik meg. A csillag fénye oly erős volt, hogy 
éleslátású ember a ragyogó nap daczára is tisztán 
felismerhette a kék égboltozaton. A nép mindjárt 
elkeresztelte a különös égi tüneményt Kossuth csil-
lagának, azt a magyarázatot fűzvén hozzá, hogy a 
megdicsőült Kossuth lelke erre a csillagra költözött 
s onnan vigyáz elárvult nepére. — K o s s u t h 
L a j o s l e l k e az égen . Váczott ápr. 5-én 
este egy rendkívül szép, kékesfényü meteort lattak 
az égen. A nép, a mely látta, csakhamar összecso-
portosult s a babonás emberek csakhamar azt sut-
togták, hogy Kossuth Lajos lelke jelent meg az égen 
ott bolyong a magasban és nem lesz addig nyugalma, 
mig a magyar szabadság tökéletes nem lesz. 

— Czivil kadétok. Érdek s ujitás az, ame-
lyet katonai téren legközelebb be fognak hozni. Ez 
az ujitás abból áll, hogy azoknak, a kiknek kedvük 
van a katonai palyara lépni, nem szükséges valamely 
katona nevelö-intézetet elvégezniök, hanem jelentkez-
hetnek egy u. n. kadét vizsgára. Ugyanez áll azokra 
nézve is, a kiknek önkéntesi jogosultságuk nincs, 
Mielőtt ezt a kadét-vizsgat letehetnék, egy évig kell 
reá készülniük és ha a vizsgát sikerrel kiállják, kadét 
rangot kapnak. Ezeket a kadét vizsgákat évenkint 
egyszer, október 1 —10-ig tartják. A sajátkezüleg irt 
folyamodványban meg kell ez illetőnek jelölnie, hogy 
mely fegyvernemnél kiván szolgálni és aztán a vizsgát 
az illető fegyvernemnek megfelelő kadétiskolában 
teszi le. 

— Mi m inden t lehet az emberből csi-
ná ln i , ha azt szétbontják, azt a washingtoni termé-
szettudományi muzeum szelenczékben és palaczkok-
ban tárja a látogatók szeme elé. Egy 154 font sulyu 
egyén holttestéből a következőket áhították elő és 
őrzik a muzeumban. Egy nagy üveg palaczkban elő-
ször is 96 font víz, mely nagy mennyiség, talán 
némelyeket visszariaszt, egy másik üvegszelenczébe 
3 font vegytiszta, a testből nyert tojás fehérnyét, 
mig az enyvtartalmát egy 10 font sulyu tábla rep-
resentálja; egy másik üveg az összes 4 és fél font 
sulyu tisztított zsiradékot tartalmazza, mig a cson-
tokból 8 és fél font foszforsavas meszet és 1 font 
szénsavas meszet nyertek; ezukor, keményítő, íluor-
calcium, konyhasó mindegyik összekötésből mintegy 
egy font került ki a tetemből. Egy másik ugyanitt 
lévő kiállítás az emberi testben lévő legfontosabb 
elemeket tartalmazza részben számokban, részben 
pedig valóságos anyagokban. E szerint egy ember 
mintegy 97 font élenyt, 15 font könenyt 3 és fél 
font légenyt és egy köbláb szenet tartalmaz. Továbbá 
nyertek belőle láü gr. chlórt. 99 gr. tluórt, 500 gr. 
foszfort, 90 gr. ként, 60 60 gr. nátrium és kalium-
fémet, valamint ó font calciumfémet. 

Minden nő egy óra. A büszke nő — 
torony óra. A jó nő — arany óra. A rossz nő — 
krumpli" óra. A nő, kivel nem érdeme.1 komolyan 

foglalkozni — játék óra. A csapodár nő — inga ór.i. 
A nő, ki uralkodni tid és a papucsrend nagy ke-
resztjét os¿togatja ébresztő óra. A kedves ka vé-
nénikék — is nétiő órák. Az anyós — „schwarzwald"-i 
fali óra. A vén nő — kakuk óra. A fiatal szép ár-
tatlan nő — nap óra. 

Ü B Á R M Q K . 

Görgei Kossuthról. 
A „Corr spondence de liongrie* tudósítója há-

rom órai beszélgetést folytatott Görgei Arthur tábor-
nokkal, a magyar szabadságilarcz szomorú multu 
fővezerével. 

Görgei maró gunynyal jegyezte meg a tudósí-
tónak, hogy ő csak mint a „részeges Görgei" be-
szélhet vele és italt hozatott az asztalra Majd ko-
molyan hozzá tette: 

— Én nem czáfolok meg semmit a rólam ter 
jesztett állításokból; még azt sem, hogy ellentétet 
kerestek köztem é* Kossuth között. 

— Tehát kiengesztelődik tábornok ur a Kos-
suth ravatalánál ? . . . 

— Én nem engesztelődök ki vele, mert ellen-
tétbe sohasem jöttem. Más az, ha azt kérdezte volna 
tőlem, vájjon elfogadom-e azt a szerepet, mit az 
ország függetlenségi eszméje kikerülésének lehetősége 
rótt ki reám ? Van-e annál indokolhatóbb és szen-
tebb kegyes csalás e világon, mint a mikor azt mond-
ják a nemzetnek, hogy eszményeid megvalósulásá-
nak nem a körülmények kényszerítő törvénye állóit 
útjában, hanem egy sötét áruló, a ki életét meg-
mentendő és kincseket szerzendő adott el téged, és 
nem hiányzik tehát a jövő biztos győzelméhez egyéb 

annyira elsatnyult, hogy a későbbi 48-a8 fényes győ-
zelmeket megelőző tiz évben egyetlen párbajt sem 
vivtak az országban. Hadvezért, sokkal jobbat fog-
nak nálamnál találni, akárhányat, mihelyt egvütt lesz 
megint egy nagy tömeg, de Kossuthot soha többé! 

— Tábornok ur elfelejti, hogy Gambetta is 
hozott össze nagy tömegeket és ¡soha Chanzy és 
Faidherbe egyetlen győzelmet sem tudott felmutatni; 
— azonkívül Görgei hadjárata az orosz katonai is-
kolákban előirt tantárgy — igaz-e ez ? 

— Ismétlem, hogy én nem czáfolok meg sem-
mit. Bárki érdeme legyen is, de harczunkkal meg-
mutattuk az osztráknak azt, a mit leigáztatásunk 
óta sohasem tettünk megr, hogy egyenlő erejű szer-
ződő fél vagyunk, mert ha nem tetszik az egyezség, 
módunkban van azt meg is változtatni nyers erő-
vel ; mit egyetlen nemzetiség sem mondhatott ed-
dig Bécsnek. 

— De hiszen a lapok tele voltak a tábornok 
ur és Kossuth közötti súrlódások történeteivel . . . 
Így egyik azt állitá, hogy Ön egy izben Kossuth 
pénzügyi műveleteinek kifigurázására, százmillió 
frtnyi Kossuth-bankjegyet ké.t volna? 

— Mesebeszéd . . . 
Később a tudósító ezzel a kérdéssel tordult 

Göigeihez: 
— Világosnál csak életének megmentése végett 

tette volna le a fegyvert ? 
Igazuk van annyiban, hogy én nagyon sok-

ban fondorkodtam, éjjel-nappal spekuláltam, szóval 
mindent elkövettem, hogy engemet minden áron föl-
akaszszanak. Nem rajtam mult, hogy nem ugy tör-
tént; hogy kin mull, azt csak ezelőtt két évvel tud-
tam meg, midőn Oroszországból egy könyvet kap-
tam, egy orosz tábornok emlék iratait a magyar 
hadjáratról. Abból olvastam ki csodás menekvésem-
nek igazi okát, mert én azt addig, megvallom, a 
legjobb akaratom mellett sem tudtam magamnak 
megmagyarázni. Az orosz tábornok nevét elfelejtet-
tem, de kikereshetem, ha valaki érdeklődik iránta ; 
azt irja, hogy daczára Paskievics különben pusztán 
platonikus jó ik iratának kiadatásom az osztrákok-
nak el volt határozva, és igy kivégeztetésem is. Mi-
dőn azonban Haynau megtudta, hogy az oroszok 
magukkal hurczoltak a nagyváradi várba, kijátszást 
sejtve, rendkívül erélyes és sértő hangon parancsolt 
reá Paskievicsre, rögtöni kiszolgáltatásomat kérve. 
Ai orosz herczeg megilletődve ettől a hangtól, éle-
sen válaszolt, a mely válaszba belevegyült a győző 
gőgje az örökké balsorsos pribék-szolgálatot tevő 
osztrák tábornagy ellen. Izgatott, sürü levélváltás 
fejlődött ebből, mely eltartott, szerencsémre Haynau 
bukásáig. Azontúl már senkit sem akasztottak. — A 
későbbi dolgok pedig sokkal ismertebbek, mintsem 
azokat újra közölni unalmas nem volna. 

Görgei később a lakása körül fekvő érdekes 
vidéken kalauzolta a tudósítót és a társaságot, kik-
nek megkapó magyarázatokkal szolgált. Végül meg-
jegyezte Görgei: 

— Jól esik ezeket a dolgokat fiatal emberek-
nek elmondanom, mert ma-holnap én leszek Viseg-
rád legöregebb lakója, 77 év hosszú idő, kivált mi-
dőn az embernek teste tele van sebhelyekkel. Nagyon 
megszerettem Visegrádot, nem bánom, hogy vissza-
jöttem, nagyon szeretem. 

Csak Visegrádot ? — kérdé a tudósító. 
— Az is hazám földje. És ezt az egyet nem 

tudtam én soha Kossuthtól megérteni, hogyan áll-
hatta meg oly sokáig, hogy hazáját víszont'ne lássa! Hi-
szen az egész müveit világ az országgal együtt föl-
oldotta őt április 14-iki esküje alól és mint trium-
fátort fogadták volna, akár nnkor jött volna. Én 
visszajöttem, pedig semmivel sem fogadtak 
jobban egy veszett kutyáná . . . Inzultusokat, sőt 
merényletet kellett elszenvednem, de azért nem tá-
gítok hazám földjéről; jogom van reá kiontott vé-
remnél és százszor koczkára tett életem veszélyez-
tetésénél fogva! — De most már kibékültem sor-
sommal. Midőn Kossuth főbelövését helyezte 
kilátásba, azzal beszéltem le róla, hogy hiszen arany 
szavad és szónoki tehetséged megmarad. Azzal azt 
csinálsz az emberekkel amit akarsz. 

— Igaz, kérdé a tudósító, — hogy meglá-
ogatta tábornok ur Kossuth sirját ? 

— En már jó régen nem voltam Budapesten. 
— Mi a végszava Kossuthról ? 
— Az, hogy nem azért hozták haza, a mit 

nem érhetett el, hanem azért, a mit megalkotott l 
— Ezek azonban informácziók és nem politikai ki-
jelentések. — Én katona vagyok. Első katonája 
voltam az országnak, mert az idegen származású 
Dembinszky és Bem soha sem volt az, de utolsó 
politikusa . . . 

s w g é n y embi j r megba l l p t t a , hogy Kossuth meghalt.. minthogy jövőre nagyobb óvatossággal v á l aszd 
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P á l y á z a t i f e l h í v á s . 

Agszentesi róm. kath. egyház pénztár-

uoki állás megüresedvén, arra ezennel pályá-

zat nyittatik, felhivatnak tehát, kik ezen 800 frt 

tiszti biztosíték letétele mellett évi 300 frt 

dijjazással egybekötött állást elnyerni óhajt-

ják, hogy kérvényüket az egyház tanács el-

nökségéhez czimzetten a f. hó 15. napja 
d. e. 12 óráig a<lják be. 

A választás ugyanaznap cl. U. megtörté-

nik, köteles lévén a megválasztandó állását 

azonnal elfoglalni, a pénztárt összes iratokkal 

és könyvekkel átvenni, a biztosítékot vagy 

készpénzben, vagy értékpapírban letenni, eset-

leg telekkönyvi biztositás által nyújtani. 

Szentesen, a róm. kath. egyház tanács 

1894. ápril 8-án tartott ülése határozatából. 

Korbuly Béla, 
1—2 egyh. tan. jző. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Eladó uradalmi földbirtok. 
Lúgos tájékán a vasúthoz egy fertály 

órányira, csinált utak által átszelve, egy igen 

szép és sikterületü uradalmi birtok, 
melynek nagyobb része nemrég irtott és 

tuskótól megtisztított erdőföld, kitűnő termő 

réteggel kissebb és nagyobb részletekben, 

olcsó ár és kedvező fizetési feltételek mellett 

a benne lévő vetésekkel együtt 

azonnal eladó. 
A kik a birtokból venni akarnának és 

megtekinteni szeretnék, bővebb felvilágosítás 

miatt forduljanak atólirottakhoz, mint az 

uradalom egyedüli megbízottjaihoz. 

Szentes, 1894. ápril hó. 

Tisztelettel 

id. Szánthó János és 
H. Török Bálint 

14. szám. v. 1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 

közhírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíró-

ság 1888. évi 5801. számú végzése követ-

keztében dr. Ecseri Lajos ügyvéd által kép-

viselt Újhelyi L pót hm vásárhelyi lakos ja-

vára liotler Antal volt szentesi lakos ellen 

177 frt 40 kr. s jár. erejéig foganatosított 

kielégítési végrehajtás utján lefoglalt s 320 

frtra becsült 1—7. szánni vasszekrény és még 

házibutorok a még lizetetlen levő 52 frt 40 

kr. követelés és jár. erejéig álló ingóságok 

nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

10954. 1893. számú végzése folytán 52 Irt 

40 kr. tőkekövetelés, ennek 1888. évi julius 

hó 4. napjától jaró 6 % kamatai és pedig 

összesen 21 frt 65 krban bíróilag már meg-

állapított költségek erejéig Szentesen, végre-

hajtást szenvedett házánál leendő eszközlé-' 

sére 1894. évi ápril hó 12. napjának délelőtt 

9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 

szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 

t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-

fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 

alul is el fognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi márcz. 31-én. 

Végh Sándor, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

¿ S Z E N T E S I L A P . 

i j pV . y ^ f , , 

11 szám T. K.-zugi. 

Árlejtés! hirdetmény. 
A megalakult „Tisza-Körös-zugi ármen-

tesitő és belvizszabályozó társulat" területén 

mintegy 29 kim. hosszban, átlag mintegy 

4-5-5 0 méter magasság, 4 mtr korona szé 

lesség, vizfelől 1*4, mentett oldalon 1*3 hozi 

rézsüvei építendő töltés munkára zárt verseny 

tárgyalás hirdettetik. 

A munkálat 1895. évi márczius hó l-ig 

befejezendő. 

A zárt ajánlatokat, az Egyesült Budapesti 

fővárosi takarékpénztárnál letéteményezett 

30,000 forintról szóló elismervény csatolandó 

s az ajánlatok következő czimen : „Ajánlat 

a tisza-körös-zugi ármentesitő és belvizszabá-

lyozó társulat töltés munkálataira Báró Fech-

tig Imre társulati elnökhöz, T.-Ugh* f. 

év. április hó 25-ig beküldendők. 

A zárt ajánlatokban felajánlott egység 

ár számmal és betűvel kiírandó. 

Az általános tervek f. hó 13-ig Szolno-

kon az alispáni hivatalban, azontúl pedig a 

földmivelésügyi m. kir. minisztérium tiszai 

műszaki osztályban hetekinthetők. 

Az elnökhöz beküldött ajánlalok az alap-

szabályok jóváhagyása után megtartandó vá-

lasztmányi ülésen fognak felbontatni, — mely 

alkalommal fenntartja magának a választ-

mány, hogy tekintet nélkül az egység árakra 

a beérkezett ajánlatok felett szbadon hatá-

rozhasson. 

Kelt T.-Ughon, 1894. évi április hó 5-én. 

Fechtig Imre báró, 
2—3 társulati elnök. 

4. oldal. 

2126. aü. 894. Szentes város adóhivatalától. 

Hirdetmény. 
Szentes város 1893. évi eb-adó kivetési 

lajstroma a f. é. április hó 7-től — április 

14 ig a városi adóhivatalban közszemlére lesz 

kitéve, mely körülményre azzal hivom fel az 

adózók (¡gyeimét, hogy a jelzett idő alatt ezen 

hajstromokat mindenki betekinheti, s a ki-

vetés ellen felszólamlását megteheti. 

Szentes, 1894. április 5-én. 

3 3 Bugyi Antal, 
h. aű. tanácsnok. 
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fogorvosi mű te rme SZEGEDEN , Q 

uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

Műtogak 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 tisztítása, 36 

mindenféle fog- és szájmütétek. 

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

Fogmüté tek c oo i n n a l es altató-gázzal de 1 1 12-ig. 

V I D É K I E K ÉS ÁTUTAZÓK 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
jére különös tekintetben részesülnek. 
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CSAK 

c h o r l i n t ^ 
kell kérni 

mert ez a leggyorsabban és a legbiztosabban ható ölőszer m i n d e n r o v a r 
k i i r t á s á r a . 

Misem szólhatna, felülmulhatlan raktára és jósága mellett fényesebben, mint 
rendkívüli elterjedése, minek folytán nem létezik más oly szer, melyek kelendőségét 
a Zacherlin legalább tízszeresen felül ne múlná. 

Azonban mindenkor lepecsételt palaczkot kell kérni, csakis olyant, mely 

„Zacherl" névvel van ellátva. — Minden más egyéb csak értéktelen u t á n z a t 
Egy palaczk ára 15 , 3 0 , 5 0 k r . , 1 frt, fc frt. Zacherlin takarító da-

rabja 30 kr. 

Tessék jól ügyelni. Raktáraim csak ott vannak, hol plakát-
jaim kifüggesztve láthatók 2 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorggajtóján. 




