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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. s/ám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Vasárnap, április 22* 

POLÍTIKAI 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 

pa pirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szorkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FERENCZ 

Lapunk megrendelhető : 

a kiadóhivatalban és lapkihordóink ut ján, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Szomorú helyzet 
Lapom mult számában „meglepő politikai 

botrány* czimmel egy hir lett közzétéve, mely-

ben őszintén kimondva, kegyetlen támadás 

intéztetett a megyepárt aknamunkásai ellen, 

amiért a szentesi függetlenségi párt két osz-

lopos emberéről azt a hirt bocsájtották világgá, 

hogy ők ellenzéki és kormánypárti emberek-

ből szövetséget akarnak létrehozni a kor-

mánynál leendő közbenjárásra a végből, hogy 

a függetlenségipárti Balogh János, Szentes 

város országos képviselője neveztessék ki 

Csongrád vármegye főispánjává. 

Ennek a hirnek nem adtam és nem is 

adhattam hitelt s a megyei s főként a szen-

tesi ellenzék kegyetlen kompromittálására 

szántnak tekintettem s mint ilyent, mi pár-

tunkra a politikai szédelgés és erkölcstelenség 

bélyegét akarja sütni, lapomban ugy Balogh 

János, mint állítólag az ö főispánságra törő 

ambicziójának szolgálatával megvádolt id. 

Temesváry Antal és Pandovics Dönie bará-

taim nevében a leghatározottabban visszauta-

sítottam, s kijelentettem, hogy ez a hirlelés 

csak azoktól eredhet, kiknek csak momentán 

hatás szempontjából is minden jó, ami az 

ellenzék kompromittálására alkalmas. 

Ezen hírlapi közlemény kapcsán most 

egy igen sajnos kötelességet teljesítek, mikor 

konstatálnom kell, hogy tévedésben voltam 

és jogtalanul intéztem ezen eset alkalmából 

támadást a megyepárt alattomos tényezői 

ellen ; mert a megye jobb sorsa iránt táplált 

óhajtásból bár, de igen téves politikai és 

közéleti nézetből kiindulva csakugyan elkö-

vettetett a szentesi függetlenségi párt két derék 

tagja által az a következményeiben pártunkat 

elvi tisztaságában jogos gyanú alá ejtő cse-

lekmény, hogy Balogh János főispánná ieendő 

kinevezése érdekében bizonyo mozgalom kez-

deményezése indíttatott meg. 

Erre nézve a helyzet tisztázása érdeké-

ben id. Temesváry Antal és Pandovics Döme 

urak a következő nyílt levelet intézték hozzám : 

JVagys. Sima Ferencz orsz. képviselő urnák, 

mint a Szentesi Lap szerkesztőjének. 

Édes barátom ! 

Lapod f. évi 20-iki számának „Helyi 

és vegyes hírek" rovatában „Meglepő po-

litikai botrány* czim alatt egy közlemény 

foglaltatik, mely egy névtelen levélre álla-

pítja azon hirt, hogy én id. Temesváry 

Antal nyug. kir. aljbiró, mint a szentesi 

48-as párt alelnöke, és Pandovics Döme 

görög kel. lelkész, mint szintén kipróbált 

párttag házról-házra járunk a megye tekin-

télyes embereihez, hogy összealakitsunk egy 

deputácziót, mely a belügyminiszternél 

avégből deputálna, hogy Szentes város or-

szágos képviselője Balogh János neveztes-

sék ki Csongrádvármegye főispánjának. 

Megígéri a közlemény, hogy a lap jövő 

számában megfogja kapni a választ a név-

telen tudakozódó, hogy miként tarthatjuk 

mi elvünkkel összeegyeztethetőnek, hogy a 

kormánynál az ellenzék számára a közjogi 

alapon politikai megbízást kérelmezünk, 

íme megírom az egyenes választ. 

l'WOr. Teljes való igaz, hogy én id. 

Temesváry Antal Pandovics Demeter úrral 

egyetemben három kiváló szentesi közéleti 

férfiút szóllitottani fel arra, hogy a Szen-

tesi Lapban közölt hir szerint legközelebb 

üresedésbe jövő csongrádmegyei főispáni 

széknek betöltése iránt ugy a belügyminisz-

ter urnái, valamint a miniszterelnök urnái 

is közrejárjunk s iegjobb meggyőződésünk 

és óhajtásunknak Írásban és élőszóval ki-

fejezést adjunk. 

2-szor. Teljes való igaz, hogy ugy 

nekem valamint Pandovics Demeter urnák 

és mondhatom igeu számos józan belátásu 

szentesi polgártársunknak az a meggyőző-

désünk, hogy azon szomoi u és általánosan 

fájlalt közállapotok között, melyekben Szen-

tes városa és Csongrádvármegye jobbsorsra 

érdemes közönsége évek hosszú sora óta 

erőit emészti, csakis oly közéleti férfi lesz 

képes üdvös és kívánatos eredményeket 

elérni, a ki ismer bennünket, mert köztünk 

él ; aki eddig is velünk örült örömünkben 

és velünk szomorkodott bajainkban ; akit 

ösmerünk és aki ösmer minket hibáinkkal 

és erényeinkkel; aki majd nem siet el 

tőlünk idegen földön élvezni az itt szerzett 

kenyeret, hanem velünk élvezi munkája 

eredményét, ha jó az a munka és köztünk 

szenved érte, ha rosz munkát cselekedett; 

egy szóval oly férfiú gyógyíthatja be közös 

segítségünkkel a mi közéletünk sebeit, akinek 

a vére egy a mi vérünkkel és akinek lelke 

egy a mi lelkünkkel. 

3-szor. Teljes való igaz, hogy mi ezen 

közéleti férfiút Balogh János országos kép-

viselő ur személyében hisszük megtalálni. 

4-szer. Teljes való igaz, hogy amikor 

mi ezt az akcziót megindítottuk - legyen 

hiba vagy nem hiba de nem közöltük 

szándékunkat Balogh János orsz. képviselő 

úrral és amidőn az neki tudomására jutott 

ő volt az, ki engemet id. Temesváry Antalt 

megkezdett munkánk beszüntetésére kért föl. 

5-ször. És teljes való igaz, hogy mind 

ennek daczára lönttartoni szándékomat és 

ünnepélyesen kijelentem a nagy közönség 

előtt, miszerint vármegyénk és városunk 

békéjének, előhaladásának zálogát én egyedül 

abban látom és abban találom, hogy Cson-

grádvármegye főispáni székét csongrád-

megyei vagy szentesi egyén töltse be. Ki-

jelentem, hogy jól ösmerem én az 1886. 

évi á l . törvényczikknek a főispán hatás-

körét szabályozó fejezetét, de nem ösmerek 

én abban oly §-t, melynek hü és becsületes 

betöltése szégyenére válnék bármely ellen-

zéki férfiúnak; mert hiszen melyik párt 

szégyenlhetné azt, ha az ő sorai közül ül 

valaki abba a főispáni székbe, melyből 

csak törvénytaposással eredhet egyébb, 

mint a végrehajtó hatalom gyakorlása, a 

közigazgatás ellenőrzése és a tisztviselők 

feletti fegyelmi jog gyakorlása. 

Én már régi ember vagyok, hiszen 

eltöltött közszolgálati éveim után léptem 

nyugalomba, de jól emlékszem vissza, hogy 

1848 óta, amikor gróf Batthianyi Lajos és 

Kossuth Lajos minisztériuma által Kárász 

Béniámin neveztetett ki vármegyénk főis-

pánjává s majd a bekövetkezett abszolút 

korszak után, midőn ugyancsak ő lépett 

az alkotmányos főispánok sorába s Kárász 

Béniámint követőleg 1871-től egészen a 

mai napig idegen vármegyékből ide neve-

zett főispánok próbálgatják a tiszta és be-

csületes közigazgatásnak, a polgári és poli-

tikai vélemény szabad nyilvánításának 

összeroncsolt testét meggyógy i t JAu^ J ^ 

Én ugy látom és ugy érzem, hogy ez 

a 24. esztendőn át tartó próbálgatás nem 

sikerült, és meg vagyok róla győződve, 

hogy nem is sikerül mindaddig, míg Cson-

grádmegye saját fiát nem látja, saját fiját 

nem tudja saját főispáni székében. 

Én ime föltártam szándékunk egész 

valóját és nyúlj barátom te is saját keb-

ledbe és emlékezz vissza, hogy midőn az 

1881-iki nagy árvíz után a mai közjogi 

alapon álló kormány által kormány biz-

tossá kinevezett Horváth Gyula fölszóllitá-

sára kormányi megbízást és hivatalt vál-

laltál és e miatt ott hagytad a városi tanács-

nokságot, vájjon vádolhattad-e magadat 

politikai elvtelenséggel, pedig te ugyanazon 

időben is elnöke voltál a szentesi 48-as 

pártnak ? és megvádolt-e azért bár ki is a 

párt tagjai közzül ? 

Nem vádolt meg senki és te sem vá-

doltad magadat, mert hiszen amit tettél és 

cselekedtél azt a közönség érdekéből cse-

lekedted. 

Évek sora óta szintén ilyen veszede-

lem fenyeget bennünket tanácskozási ter-

meinkben, társadalmunkban és családaink 

közepett, aki ezt a vészt törvényes, becsü-

letes uton, nyilt munkával akarja megszün-

tetni, azt hiszem nem kerül reá Szentesen 

ember ki ő reá azért a kezét ütésre emelje. 

Sokszor hallottam tölled édes barátom 

és nem egyszer hallotta tőled a nagy közön-

ség is, hogy ez a vármegye s abban Szen-

tes városa, a mi szűkebb hazánk. És mit 

ér nekünk a rajtunk kívül eső világ bé-

kéje és nyugodalma, hogy ha mi itthon 

békétlenségben és nyugtalanságban élünk!? 

Én igazat adtam neked, igazat adott a 

nagy közönség, most te is adj nekem igazat. 

Szentes, 1894. ápril. 21-én. 

híved : 

Pandovits Döme. Temesváry AntaL 

* * 

Szerénytelenség nélkül jelenthetem ki, 

hogy Szentesen midenki más, csak én nem 

vehetem, s nekem nem szabad az ezen levél-

ben konstatált politikai kísérletet azzal a nyu-

godt lellkiismerettel venni, amivel tisztelt 

barátaim veszik az ő főispán csináló szán-

dékukat. Nem vehetem pedig azért, mert min-

denki fordulhat a szentesi 48-as párt szeplőt-

len zászlójával a maga felfogása szerint jobbra 

vagy balra; de nekem, ki a közjogi ellenzék-

nek politikai öntudatom első megnyilatko-

zásától kezdve, tehát 23 év óta vagyok vál-

tozatlanul rendithetlen hive, ki már Szentesen 

innen-onnan 20 év óta állok vezérként a 

függetlenségi párt élén, nem lehet és nem 

szabad a pártban megtűrni semmi olyan 

szándékot és lépést, mi a párt elvi tisztasá-

gát s a párt tagjainak ezen elv önzetlen 

szolgálata és tiszta megőrzése iránti szándé-

kát csak egy pillanatra is diskreditálhatja. — 



2. oldal. SZENTESI LAP. 60. szám. 

S éppen azért bár nincs jogom kétségbe 

vonni, hogy tisztelt barátaimat, a baráti sym-

pathia mellett, a megye jobb volta iránti szán-

dék vezérelte a megtett kísérletre ; de ezt — 

addig is mig felette a párt jót vagy rosszat 

mondana — a magam részéről, mint a függet-

lenség párti politikának nagyon téves felfo-

gását, s ma márugy is nagyon megromlott 

politikai közerkölcsre igen veszedelmes ma-

gyarázatot feltétlenül el kell ítélnem. S bár 

némileg korlátoz véleményem teljes kifejté-

sében az, hogy Balogh János barátom jónak 

találja teljes hallgatással mellőzni ezt az ese-

tet s így éppen nem vagyok tisztában azzal, 

hogy neki mi véleménye van arról, hogy egy 

közjogi ellenzéki képviselő elve megtagadása 

nélkül vállalhat-e el a kormánytól főispáni 

megbízatást, mindazáltal az előttem fekvő 

nyilatkozat alapján ugy a magam, mint a 

szentesi és ezzel az országos függetlenségi párt-

nak elvi álláspontját megkísérlem ebben a kér-

désbenegész politikai szabatossággal körvona-

lozni. S itt nem is bíbelődöm azzal, hogy nekem 

mint pártelnöknek és az egész pártnak háta mö-

gött, tehát tudtunkon kívül történi ez az egész 

kísérlet; pedig tisztelt barátaim fellépésének 

tulajdonképpen sulyja egy főispáni kérdésben 

csakis a szentesi 48-as pártban elfoglalt hi-

vatalos állásukban rejlhetik, s így a párt mel-

lőzésével szinte képtelenség az egész föllépés 

Ezekkel — mondom ezúttal foglalkozni 

nem kívánok és azzal se, hogy tisztelt 

barátaimat erre a főispán csináló poli-

tikára a többek között az is ingerelten 

mert én H o r v á t h Gyula kormány-

biztossága alatt bizony közben legyen 

mondva félévi tanácskozás és kapaczitálás 

után — a bökény-mindszenti társulat igaz-

gatói állást elfogadtam: de egy társulati igaz-

gatói állás nem politikai megbizalás, s az 

az igazgató kormánybiztos mellett is lehet 

48-as és én meg is maradtam azután is 

48-asnak sőt szavaztam a miniszter ellen ; 

de ezt egy főispán nem cselekedheti. Álon 

dom a nyilatkozat ezen apróbb momen-

tumait bővebben nem kívánom érinteni csak 

aria mutatok rá, hogy lehet-e, de nem jól 

mondom, szabad -e egy elvi tiszta álláspont 

jára csak legkisebbet is tartó 48-as képvise 

lünek a mai kormány alatt főispánnak lenni ? 

Hát p. u. kezdjük ott, hogy mire eskü-

dött Balogh János, mikor a szentesi függet-

lenségi párt győzelme folytán képviselői man 

dátumát átvette azzal a zászlóval együtt 

mely alatt megválasztatott ? 

Arra, hogy a mai osztr. magy. államházas 

sággal szemben, mely a honvédszobortó! eltiltja 

a magy. kormány hivatalos megjelenését, mely 

Kossuthot kitagadta a haza állampolgárai közül, 

mely Magyarország — jól értsük meg a dol-

got nem a közös miniszterekről van szó 

hanem Magyarország minisztereinek nem en 

gedte meg, hogy a Kossuth-gyászban részt 

vegyenek, akkor mikor Kossuth ravatala előtt 

az ország párttekintet nélkül megjelent, mon 

dom Balogh János képviselővé történt meg-

választatásakor arra esküdött, hogy ez ellen 

az állami közösség ellen küzd és harczol 

azért, hogy Magyarország a Habsburg di 

nasztia uralma alatt ugyan ; de Ausztriától 

teljesen független állam legyen, melynek 

Ausztriával nincs semmi egyéb köze, mint 

az uralkodó közös személye. A többiről nem 

beszélek; mert ebben az egy pontban van 

összefoglalva a függetlenségi párt törekvésé-

nek teljes összesége, a többi csak részlet. 

No hát, a függetlenségi képviselő ezen 

politikai hitvallásra esküszik. 

Nézzük most már, hogy mire esküszik 
egy főispán? 

Hát a többek között arra, hogy a fön-

álló — tehát a 67-iki kiegyezési is magába 

foglaló törvények érvényben tartására szánja 

minden igyekezetét, s igy a főispáni állásnak a 

kormánytól nyert bizalmi jellegénél fogva csirá-

jában igyekszik elfójtani minden törekvést és 

mozgalmat mi a mai osztrák-magyar állam 

szövetség ellen tendál. Vagyis első és fő hi-

vatása politikailag a főispánnak az, hogy jogosit arra, hogy — ezúttal először — a nyilvános-

minél több kormánypárti képviselőt liferáljon ság utján is intézzek levelet hozzád. Több éven át 

be az országgyűlésre, s hogy ezt megtehesse voltam a „Szegedi Híradó" külmunkatársa és regény-

igyekeznie kell a rendelkezésére álló összeköt- fordítója, ugy a te, mint a dr. Lipcsey Ádám ur 

tetések és hivatalos erők segítségével oda- szerkesztősége idejében. Emlékszel bizonyára arra, 

hatni, hogy követválasztásoknál az ellenzék hogy kőztünk szó politikáról nem igen volt, annál 

kezéből kicsikartassék minden zászló. jobban meglephet tehát, hogy most nyilt levéllel és 

Ez a kötelessége Magyarországon a fő- pedig politikai tartalmú nyilt levéllel kereslek föl. 

ispánoknak. Szentes határa több mint hetven ezer hold; 

Már most kérdeni vagyok bátor, hogy a népe jómódú, értelmes. S mégis azt olvashatod az 

szentesi 48-as zászlóval nyert követi man- újságokban, hogy tönkrejutott. Miért jutott volna 

dátum bárkinek a világon utul, lépcsőül szán- tönkre ? Tett tán nagyobb mérvű építkezéseket, vagy 

ható-é arra, hogy az aki erre a zászlóra egy- valamiféle spekulácziókba bocsátkozott ? Dehogy, 

szer felesküdött, oly állásba juttattassék csupa Tönkre jutott és pedig h í r l a p i k a c s a alak-

baráti szimpathiából, hogy később az il- j á b a n azért, mert népe ellenzéki, mert nem baj-

letőnek éppen ezen zászló ellen kelljen állást landó elvét olyan emberek kedveért feláldozni, a ki-

foglalnia. ket legjobban megismerhetsz akkor, ha nem csak a 

Soha nem hittem, hogy rám valaha az »Szentes Vidéké*-t olvasod, hanem elolvasod a 

a szomorú szerep vár Szentesen, mint a »Szentesi Lap"-nak 1891. január 11-iki, 1890, ju-

szentesi 48-as párt vezérére, hogy a felett ™us 16-diki, 1890. szept. 29-diki, 1891. febr. 13., 

kelljen politikai elmélkedést tartani éppen a 1891. aug. 14., stb. stb. számait, s egyáltalában 

párt oszlopos egyéniségeivel szemben, hogy figyelemre méltatod a „Szentesi Lap"-ot is, az audia-

mit kell tennünk, hogy a párt zászlaját fenn t u r e t altéra pars* méltányos elvénél fogva, 

és elvünk táborát tömören megosztatlanul Tisztelt barátom, rólad mint mindenki, ugy én 

összetartsuk. is elismerem, hogy gentleman vagy, még pedig a 

Most oda jutottunk. S mert itt vagyunk s z ó igaz értelmében, aki nem útszéli hősködésekben 

kérdem azt hiszik-e az én nyilatkozó ha- és gyerekes stiklikben találod a lovagiasságot. Kér-

rátaim, hogy ha p. u. Balogh János főispán- d e m tehát tőled; milyen a véleményed az oly eljá-

nak kineveztetnék, ez a kinevezés nem vinné fásról, a mely a politikai ellenfelet ellenségül tekintve 

be a pártbomlasztó csirát a párt egy részébe, annak becsületét, családját, igyekszik pellengérezni? 

Kérdeni vagyok bátor, hogy ha az az ellen- M i n ő véleményed van olyan egyénekről, a kik sze-

zékből lett főispán még ellenzéki viszonyából mélyes bosszúból egy egé*z várost igyekeznek az 

szerzett barátait megkéri, hogy a kormány ország közönsége előtt befeketíteni? Mit szólsz to-

ezt akarja, ez nem is olyan fontos közjogi vábbá ahhoz, hogy egy város képviselőtestülete egy-

kérdés — mert meg kell jegyeznem,,bangulag utasítja vissza, megvetéssel az ilyen eljá-

hogy az ellenzéki szűrön szüremlett főispáni í r á s t ? Bocsásd meg, a miért nyíltan fordulok e kér-

lelkiismeret is rendkívül tág a közjogi késekkel hozzád, a kormánypárti szerkesztőhöz, a 
lr A»/] I. U « .. 1 1.1 11 1/ inni/ 111 inr)<innn/>( n/\ I. At nln^^A^.« — I I! I / kérdésekben — ne legyetek ellene, sze-

mélyes érdekem, álláson függ tőle, hogy 

ezt keresztül vigyem; nem kételkedem Te-

mesváry és Pandovics barátaim elvi szilárd-

ságában : de tartok tőle, hogy ha Balogh 

János ülne abban a főispáni székben ilyen 

esetekben,ellenzéki szavazatukkal csupa elvhü-

ségből megkoczkáztatnák az ő főispánságának 

biztonságát. 

Én életemben elég jelét adtam annak, 

hogy elvi szempontból erős embernek szület-

tem. S még a párt élén állok: a szentesi füg-

getlenségi párt zászlaját nem féltem semmi-

féle főispánságtól; de elvem ellen van, hogy 

e párt minden idegen politikai elementumtól 

ment, biztos várába, vagy ennek csak egy 

legkisebb szögletébe is, a kormánypártoskodó 

oltóanyagnak csak egy cseppje is beszivá 

rogjon. 

Én tehát nem a pártot féltem, csak az 

oltó-anyag ellen tiltakozom és kijelentem, 

™gy egy közjogi ellenzéki képviselőtől a 

főispánságra való aspiraciot határozott elv-

tagadásnak tartom és sajnálom, hogy Balogh 

János barátom ha már „Szentesi Lap"-ot jó-

uak látta is nyilatkozat nélkül hagyni en-

gem, ki pártelnök voltam akkor is, mikor 

pártunk zászlaja alatt mandátumát nyerte 

eddig ebben a kérdésben m nt pártelnököt 

tájékozatlanul hagyott. 

Hiszem azonban, hogy hallgatása elvi 

szempontból nem képez tiltakozást az én ál-

áspontoinmal szemben. És ebben a hitben arra 

kérem elvbarátaimat, hogy igyekezzünk minden 

áron Csongrádvármegye békéjén és közjaván 

olgozni; de ha ennek a szentesi 48-as párt zász-

aja és becsülete volna az ára, hát akkor én erre 

k e b l e m b e n y ú l v a azt mondom, hogy 

én a szentesi 48-as párt zászlaját semmiért 

áruba nem adom ; de ha kell: megvédeni mig 

erre a párt bizalma és Isten erőt adnak. 

Sima Ferencz 

Nyilt levél. 
Kemechey Jenő úrhoz, 

a „Szegedi Hiradó' felelős-szerkesztőjéhez. 

Tisztelt barátom ! 

Az a vonzalom, a melylyel személyed iránt 

évek óta viseltettem és viseltetem, az a barátság, a 

melylyel engem megajándékozni szives voltál, föl-

kinek mindenesetre kötelessége a megyebeli kormány-

párti aspirácziókat támogatni. De azt hiszem, hogy 

mikor becsületről, tisztességről van szó, nem szabad 

párttekintet szerint Ítélni; s hiszem — a mennyire 

ismerlek — hogy e nézetem egyezik a tieddel is; 

meg aztán annál is inkább elmondhattam ezeket 

neked, a ki már régebben ismersz, s tudod, hogy 

bár nem vagyok csongrádmegyei, egy kis jussom 

van ehhez az országhoz, s ez országnak bármelyik 

megyéjéhez, mert nem vagyok sem galicziai, sem 

jeruzsálemmegyei, hanem olyan szülőknek ivadéka, 

a kiknek ősei eltöltöttek egy pár esztendőcskét eb-

ben az országban, és áldoztak is a hazaszeretetnek egy 

pár csöpp vérrel. 

Maradtam régi hived 

V. Szöcs Géza. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth Lajos szobrára ujebban a 

kővetkező adományukat vettük: Vecseri Sándor 10 

kr. Csendes János 10 kr. Továbbá a főgimnázium 

U-ik osztályának növendékei közt eszközölt gyűjtés 

eredménye: 3 frt 25 kr; melyhez járultak : Radi-

meczky István 70 kr. Gyarmati Sándor, Tarnóczi 

József 50—50 kr. Nagy Lajos 25 kr. Rozinger Art-

hur. Sulcz Gyula. Klein Lajos. Kanfy H. Antal 20 20 

kr. tíerezvay József. Ehrenfeld Manó. Gajda Gyula. 

Kiss Sándor. Szabó Kálmán 10-10 kr. összesen 

3 frt 25 kr. Végül Varga József tanitó ur gyűjtése 

a derekegyházoldali iskola apró növendékei között: 

2 frt 12 kr. melyhez járultak: Varga József 1 frt' 

Nagy József 25 kr. Kérdő Lidia. Bugyi Ferencz. Vass 

István. Fazekas Lidia. Szamosközi Sándor. Szamos-

közi Imre. Nemes Eszter 10-10 kr. Vas Gergely 

fíiró Etel 4-4 kr. Vas Mária. Sinóros Sz. János* 

Fekete Lajos. Piti Mihály 2-2 kr. Piti Imre 1 kr 

összesen 2 frt 12 kr. Az ezúttal kimutatott összegek 

ö trt 57 krra rúgnak; előbbi gyűjtésünk a legköze-

lebbi kimutatas szerint 24 frt 56 kr; s igy eddigi 

gyűjtésünk mindössze 30 frt 13 kr. 

— A közigazgatási bizottság f. hó 20-án 

tartott ülésében folyó ügyek elintézésével foglalko-

zott. A szakelőadók referadái között semmi különös 

fölemlitésre méltó nem fordult elő; s az ülés úgy-

szólván vita nélkül, lanyha érdeklődés mellett folyt le. 

- A vármegyei b i rá ló választmány 

f. hó 20-án ülést tartott ; és rövid vita után felvette 

a virilis megyebizottsági tagok lajstromába Korpás 

Pál szegvári plébánost, akit tudvalevőleg a pákuli-

czok kimesterkedtek a virilisek közül. 
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be . v i z s z ab K Sa t , T hö " H n ^ f T Í ^ k ö z l e m é"^nkben re- - Te léssz az én ^ T t ^ T Z 
U , 7 . V . _ G s eP a n a kozsé8- feralunk. bolygó esiIlatrod. Hűséges rabszolgád leszek, akit az 

Majális. A s z e n t e s i evang . nő- <5rü,ettís vágy emészt egy boldogító mosolyodért, 
egy le t , miként az előző évben, ugy az idén is Meg t , éphe t e d szakállamat, ráléphetsz fejemre, csak 

házában közgyűlést tart Fechtig Imre báró elnök 
lete alatt. 

— »Meglepő pol i t ikai b o t r á n y czim 
alatt lapunk mult számában közölt ama hir, mely-
az van elmondva, hogy állítólag titkos agiláczió in-
dult meg a Balogh János országgyűlési képviselő 
főispánná leendő kineveztetése érdekében — min-
denfelé nagy és méltó szenzáeziót keltett föl. Kivált 
ellenzéki körökben fogadták a legnagyobb megdöb-
benéssel, sőt merő abszurdumnak tartották a hihe-
tetlen hirt. Ezzel az ügygyei lapunk mai vezérczikke 
bővebben foglalkozik. 

— Országgyűlési tudósí tásunkat — bár 

ki is volt már szedve - térszüke miatt kénytelenek 

voltunk ezúttal kihagyni. Annyit azonban megjegy-

zünk, hogy nem sokat vesztettek vele olvasóink, 

mivel a legközelebbi napokban alig történt valami 

érdekesebb dolog az országházban. 

— Horváth Gyula arczképének lelep-

lezése. Városunk egyik díszpolgárának, Horváth 

Gyula országgyűlési képviselőnek arczképe tudva 

levőleg már huzamos idő óta vár leleplezésre a vá-

ros közgyűlési termében. A leleplezési ünnepély ren-

dezésére kiküldött bizottság elhatározta, hogy a le-

leplezés f. évi május 12-én történjék meg. Az ebből 

az alkalomból tartandó ünnepélyes közgyűlésen Ba-

logh János országgyűlési képviselő fogja az alkalmi 

beszédet tartani. Horváth Gyula határozott kiván 

sága folytán ezúttal egyéb ünnepélyesség nem lesz, 

mivel a leleplezésnél maga az ünnepelt nem lehet 

jelen. Később azonban családjával együtt le fog rán-

dulni körünkbe, s akkor lesz módunkban a személye 

iránt táplált tiszteletünket, szeretetünket és ragasz-

kodásunkat, megfelelő alakban, kifejezésre juttatni 

— Az al lö ldi müu t . Szombaton délelőtt 

tárgyalta a kereskedelmi miniszter által kiküldött 

vegyes bizottság a Bajától kiinduló és Szentesen át-

vezetendő állami müut irányát és kiépítésének mó-

dozatait. A tárgyaláson a minisztérium képviselőin 

kivül résztvett: a vármegye részéről dr. Csato Zsig-

mond alispán, Szentes város részéről Burián Lajos 

polgármester és Abaffy Zsigmond városi mérnök, 

Csongrád város részéről Csemegi Antal biró; a sze-

gedi állami mérnökség részéről Rökk Szilárd kir 

mérnök. Az ut iránya csak a kongóut kezdetétől 

fogva volt ezúttal megállapítható mivel a Csongrád 

és Szentes közötti szakasz többi részének iránya at-

tól függ, hogy az állandó hid a Tisza melyik pont-

ján fog fölépíttetni, aminek eldöntésére a foganato-

jótékonyczélu zártkörű majálist rendez a tul a k u r - v J ^ i T * s z i v e d n e k P ^ s o m á t * [oga^jJ* en-„ . .. ,, . t\ * lui a Kur gém. Ragyogo »«-enyországot varazsolok köréd, hogy 
I l l g e l b e n ' me lye t e c z é , r a Burián Lajos polgár- tündököljék, fényeskedjék agybomlasztó szépséged. 

mester az egyletnek készségesen átengedett. A mu-[Aranyos selyembe öltöztetlek, öledbe öntöm kincs-
latség P ü n k ö s d másod napjára van kitűzve. A i í a r a m n|iil(*en igazgyöngyét, káprázatos drágakövét. 
délutáni órákban térzene, estve a nagyteremben P y ? m á n t o t í o n a t o k hajadba, sziporkázó kővel ékes-
tánczmulatsá? terveztetik pétvIp» vícoW« : k e d ő d , a d é m o t t eszek homlokodra. Kösöntyüidet 
tanczmulatság terveztetik Az egylet vigalmij bízott- !m egir igyl i a szultána. Száz rabszolga lesi sötét sze-
sága városunk lelkes fiatalságát egyesíthetni hiszi ez med pillantását, piros harmat ajkad mozdulatát. 
alkalommal is a rendezőség gárdájában ! Száz iszákkal öntik minden reggel lábaid elé a friss 

— Uj szaklap. A magyar kir. földmivelé-,virá&okat, aranyos kádban, rózsavízben fogsz fü-
sügyi miniszter, mivel a mezőgazdasági ismeretek a röd,ni' i I I a t o s kenőcsökkel kenegetik alázatos rab-

földmivelési iskolák és vándortanitás által igen ne- ^ " , ^ ^ n ^ r i fpstedet Kívánságod halálos pa-
v » • , , n . i j • . * r a n c s ,esz' ohaitasodra lehordatom a hegyeket s 
hezen terjednek „Foldmivelesi Értesítőt« s ennek égbenyúló márványpaloták teremnek a földből. Csak 
mellekletéül megjelenő »Néplapot« szerkesztet. A nyíljon nevetésre biboros ajkad, óh, csak járja be 
lap a nép számára, annak értelmi fokához megragadó, ódámon pacsirta szavad bülbül zengése a termeket, 
könnyed modorban lesz írva, ugy, hogy a nép mindenIszivja fel a boldogság öröme kristály szemeid drága 
rétegébe eljuthat, hogy hathatós eszköz lesz a kis-

gazdák mezőgazdasági ismeretének gyarapítására. 

— Zöld ójtási tanfolyamok. A földmi-

velésügyi minisztérium körren eletet bocsájtott ki, 

melylyel az összes törvényhatóságokat és „Gazdasági 

Egyletek" figyelmét felhívja, hogy a már mult évek-

ben szokásos zöld ojtási tanfolyamok megtartását 

elrendelte. Felhívjuk tehát a szőlőbirtokosok és mi-

velők figyelmét kik a szölőojtási eljárásokban való 

gyakorlati ügyességet elsajátítani akarják, hogy az 

úgynevezett Kichter-féle ojtási mivelet, valamint a 

paulis barackai oltvány készítési mód, az oltványok 

elültetése és további kezelése a budapesti, érdió-

szegi, tarcali, ménesi, pozsonyi és tapolczai vinczel-

lér iskolákban^ továbbá a nagy-károlyi, pécsi szen-

drői és fehértemplomi amerikai szöllőtelepeken tar-

tatnak. 

Bitangságban. A városi bitang-akolban 

egy darab ló van városi koszton. Tulajdonosa je-

lentkezzék a rendőrkapitányságnál. 

— Vásárok. Almás községben april 30-án, 

M.-Pécskán pedig május 5. 6. 7-ik napjain lesz az 

országos vásár. 

— A li ittéritök bajai. Smythies anglikán 
püspök, aki Afrika keleti tartományaiban mísszió-

könycseppjeit s a bánat íehér liliomát űzze el ham-
vas arczodról az égő szerelem piros virága. Göm-
bölyű karjaid nyakam köré fonva verj üdvözítő rab-
bilincsb* méznél édesebb csókoddal feledtesd el ve-
lem a Korán által igért összes gyönyörűségét a szár-
nyas angyalok hazájának. Csak szeress, éltető Na-
pom, áraszd el fényességgel a te bolygó csillagodat. 

- Óh hatalmas ur, láttad-e hogy tavasz után 
újfent tavasz következzék? Láttad-e hogy a letört 
rózsaszálon uj bimbó fakadjon ? Az én tündöklő 
menyországom messze van innen. Aranyos selyem 
szöveteid nehezek az én tagjaimnak, igazgyöngyeid, 
káprázatos színű drágaköveid ragyogása nem pótolja 
a kékbegyek lábánál elterülő kicsiny rózsafőldem 
nyiló bimbóin rezgő har ..atcsöppek játszi villogását. 
Egy égő szegfű jobban áll fürteimen mint összes 
gyémántjaid homlokom szorítaná köves diadémod 
hideg ércze Letépett virágaid boldogtalanná tenné-
nek, mert siratnám a virágok halálát. S láttad-e a 
pacsirtát, a szabadmező edesszavu dalnokát fogságra 
vetve d lt zengeni ? Óh, hatalmas ur, nem kívánok 
én égbenyúló márványpalotákat, csöndes völgyem 
kis kunyhójában, virágaim között él az én örömöm. 
A kékhegyek boldogságot susogó Zephirjének lan-
gyos simogatása, s nem száz rabszolgád illatos ke-
nőcse boldogít engem Az én szivemnek már kinyílt 
az ő tavasza, uj tavasz nem következhet rája. Nem 
lehetek én parancsoló urnő aki alázatos rabszolganő 
vagyok : a messze Kezánlik völgyében értem epedő 
ked vesem rabszolganője, s nem óhajtok parancsolni, 

nárius, legutóbb levelet irt európai barátjainak ször-i^a az üdvösség s szerelem önkéntes rabja lehetek, 
nyen panaszkodva benne mindazokról a k e l l e m e t - ! Azért, óli jó uram ! ha szived oly jóságos, m i n t be-
lenségekről, amelyek a fekete-bőrüek térítésével jár-{szécled mézédes, nyisd meg előttem a szabadság ka-
nak. A soknejűség a legfőbb akadály, mert akármily púját, add vissza elrablott boldogságomat, s ne várd 
szónoki hévvel beszéljen is az e g y n e j ü s é g m a g a s z t o s ; bogy a szabad-ég virága idegen t a l a j b a átültetve 
voltáról, a pogány törzsfőnökök nem elégszenek m e g ! s e n y v e d j e n e l ! 

egy feleséggel. Érdekes konfliktusa volt ezen püs-| — Színes tulipánom, zokogó gerlicze madaram! 
pöknek korábban a Maori-királylyal Uj-Seelandban.;Hát gyilkosa legyek-e én az én bolond szivemnek? 
Nem akarta megkeresztelni, mert két felesége volt. Hát eldobjam-é magamtól a legszebb dragakövet, 

sitando talajturasok eredmenye lesz a mérvadó. A.A k i r á ,y szomoruan távozott a püspöktől, de egy'mely több gyönyörűséget nyújt mint a Kaába fekete 
kongóut egész hosszában beleesik az építendő ál- hónap múlva újra eljött hozzá, kérve, hogy keresz- kövének illetése ? Zokogd ki magad, imádságom, lel-

lami müutba, sőt a keramit-utnak is a piaeztéri 

Haris-házig terjedő része. A Hariss-ház sarkánál éj 

szakfelé fordul a müut, s a dr. Götzl házáig ve 

zetve, ott kelet felé megy a kispiaezon át a város 

végéig, s onnét tovább a kunszentmártoni uton. A 

városon kivül egyszerű makadám ut épül, de a vá-

ros belterületén — feltéve, hogy abba a város is 

beleegyezik — koczkaköveket fognak alkalmazni. A 

kavicsos makadám-ut és a koczkakövekből készülő 

ut építési költsége között jelentékeny különbség van, 

mert az utóbbi mintegy 28 ezer forinttal többe ke-

rül. A bizottság mindamellett a koczkakövekből való 

építést ajánlja, mert az ily útnak fentartási költsége 

elenyésző csekélység, míg a kavicsos ut fentartása 

évenként 2—3 ezer forint költséget igényel; tehát 

amit nyernénk az építésnél busásan elveszítenénk 

azt a fen tartásnál. Erre a dologra különben, annak 

idejében visszatérünk. 

— „A Kossuth Liíjos emlékének meg-

örökítésére alakult országos bizottság" elnöksége 

tisztelettel felkéri az összes vidéki gyüjtőiv tartókat, 

hogy a mennyiben a gyűjtött összegeket a pesti 

hazai első takarékpénztár egyesülethez még be nem 

szolgáltatták volna, az iveikben jegyzett és még-

jegyzendő összes adományokat a nyilvános nyug-

tázás megkönyitése érdekében valamely ottani hely-

beli esetleg vidékbeli lapban díjtalanul közzététetni 

törekedjenek, ennek megtörténte után pedig a gyűj-

tött ősszegeket a vonatkozó gyűjtő ivek és lappél-

dányok kapcsán a pesti hazai első takarékpénztár 

egyesülethez beküldeni szíveskedjenek. Budapest, 

1894 ápril. hó 18-án. Hazafias üdvözlettel, „Az 

országos bizottság elnöksége.* Gróf Batthyányi Géza. 

Tolnay Lajos. 

telje meg, mert most már egynejü. ked buját elmossák könnyeid. Allah kegyelme bo-
— És mit csinált a másik asszonynyal, kérdezte j ritson feledést szived bánatára ! . . . 

az aggódó püspök. j * 
— Megettem, szólt Maori királya, móhon eset-' Csak hervadt, nap nap után egyre hervadt a 

tintve nyelvével. kezánliki rózsa . . . 
— Ne engedjük gyermekeinket meg- A pasa fájdalma nem ismert határt. Összehi-

csókolni. Reíchenbergben az egészségügyi bízott- vatta bölcseit, akik tudtak olvasni a csillogó csil-
ság gyűlésén dr. Bayer reichenbergi polgármester a lagokban, katakombák falain képzelt ákombákomok-
csók veszed lmességét fejtegette. Dr. Bayer a csókot bó., s rovátkos köveken. Felmondta előttük szósze-
minden fertőző és ragadós betegség vezető fonalának rint baját s feladta nekik, liogy olvassák ki a csil-
nevezi. Többek között azt mondja: Sok kis gyer-^agok járásából, czifra ákombákornokból, avult ro-
meknél számtalan esetben hosszú vagy pedig halá- yátkos kövekből: mi feledteti el a hervatag fehér 
los végű betegséget idézett elő egyes embereknek liliom bánatát ? 
az a helytelen szokása, hogy a kis gyermekek száját! (Folytatása következik.) 
megcsókolták, és puszta kedveskedésből a gyermek-! 
kel oly közelről beszélgettek, hogy a gyermek a be-! 
szélő lélekzetét. közvetlenül magába szivta, a mi nem< 
ritkán a gyermek halálát okozta, mert a zsenge 
gyermek gyönge szervezete minden betegség iránt' 
sokkal fogékonyabb mint a felnőttekké. Bayer ép 
oly veszélyesnek mondja a homlok- vagy szemcsó- ^ ^ TTátas-jte^^ 
kolást is. Bizonyságul bemutatta egyik beteget, egy s é„ben történt • 
igen csinos fiatal asszonyt, a kinek szemén egy ve-j L ó b ó , n a R y k i á l i i t á s vo l t k Q i ö n b ö z ő á r a i k v o l . 
szedelmes d a g a n a t volt meynek következtében a|tak d e n J • s o k jött forgalomba, abból 
szép as zony szemet k. kellett vagm. E veszedelmes is QZ i í ? á s l ovak egészen el voltak hanyagolva, 
daganat a csók eredménye volt. Figyelmezteti tehát Szarvasmarha is meglehető mennyiségben árul-

^ IT t a t o t t A rúgott tinó-bornyukat a jó ^ teheneket 
es a húsnak való javított marhakat leginkább vet-
ték. Az igásjószághoz pedig hozzá sem szóltak. 

Az á r a k a k ö v e t k e z ő k : 
Hizott ökör mm.- a 25-26—27 frt., a fejős-

tehén drbja 80—100—110 frt. 
Fiatal tinók párja 60—80 frt. 
Sertések: 
Hizlalni való 2—3 éves párja 50—65 frtig, — 

1 évesek párja 28—32 frt, — 8—10 hónaposak 
párja 20—24 frt. 

Juh párja fejősök 14 —15 frt. 
Szalonna mm 54—56 frt. 
Hizott-sertés tiszta-vágásra 39—40 kr. 

Szentesi piaczi árak. 
Szentes, 1894. apr. 21. 

Mai nap tartott Szent-György napi országos vá-

egy beteg ember csókja, könnyen végzetessé válhat 
rájuk nézve. 

A kezánliki rózsa. 
Elbeszélés. 

— Irta: Siriusz. — 
(Folytatás.) 

Zilizát pedig odavonta a szőnyegre, ajkait hul-
lámos aranyfürtei közé rejté s keblére ölelve csil-

— Országos vásárunk lefolyásáról alább logó szemekkel, lázasan reszkető ajakkal suttogott: 



4. oldal. 

Szerkesztői üzenet. | 
M. H. Szentes. Beküldött czikkét nem közöl -j 

hetjük, mert a szerkesztőségen kivül álló egyénektől1 

származó személyes támadásokat csak ugy közlünk, 
ha a czikkiró nevének aláírásával magára vállalja a 
felelősséget; s egyáltalában semmiféle olyan közle-
ménynek se adunk helyet, amelynek szerzője vapy 
beküldője inkognitóját még előttünk is meg akarja 
őrizni. 

I " "Henneberg G. (c^kirr udvariszállitó) se-
lyemgyára Zürichben, privát megrende-
lőknek közvetlenül szállít: fekete, fehér 
és színes szelyemszöveteket, méterenként 45 
krtól 11 ft 65 krig postabér és vámmentesen, 
sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömböző minőség és 
¿000 külömböző minőség 2000 különböző szín s 
árnyalatban, i Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó 

175—1894. sz. 

Hi rde tmény . 
Szentes város számvevői hivatala részé 

ről közhírré teszem, hogy a 3 kgy. 1890. 

számú határozatban foglalt rendelkezéshez 

képest az ínséges gabna kölcsön, éjjeli őrdij, 

előíogati pótadó, ártéri kiosztási, határut igazi-

tási, kölcsön törlesztési, borfogyasztási adó 

és gátilletségi hátralékosok névjegyzékei a 

számvevői hivatalban (Kurczántuli volt iskolai 

épületben) folyton nyilvántartatnak. Mely körül-

ményt azon figyelmeztetéssel teszem közzé, 

hogy a névjegyzékek mindenkor bárki által 

is inegtek nthetők és azokra az észrevételek 

a behajthatóság tekintetéből megtehetők. 

Szentes, 1894. április 20. 

Győri Ferencz, 
1V3. főszámvevő. 

Dobray Sándor kereskedésébe 

eredeti friss töltésű 

Dréher-féle pa lack sör 
érkezett s legolcsóbb árban tolyton kapható. 

P á s z t o r J A i i o s 

Nagypaté ut melletti szőllőjében a legjobb 

minőségű fekete kadar, egy éves gyökeres 

szőllővesszeje van eladó, 1 kraiczár szála. 

Értekezhetni lehet a zsidó temlom melletti 

2V2. 111. t. 562. számú házánál. 

H é j j á L a j o snak 
a réten 7 hold és 392 n. sz. öl szántó földje 

és az aljon három házhely szintén eladó; 

értekezhetni lehet saját házánál minden va-

sárnap. 2V3. 

SZENTESI LAP. 

f lz let á the lyezés ! 
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo-

mására hozni; miszerint 

könyvkötészetemet 
folyó hó 24-étől kezdve, Horváth János örök. 

kurczaparti 169-ik számú házába helyezem 

át. Főtörekvésem a jövőben is oda fog irá-

nyulni, miszerint b. megrendelőim bizalmát 

szolid árak, gyors és jó munkámmal teljes-

sen kiérdemeljem. 

A n. é. közönség eddigi irántam taru-

sitott bizalmát megköszönve, és azt továbbra 

is fentartani kérve vagyok. 

Szentes, 1894. ápril. 22. 

Alázatos szolgája 

1 2 Özv. Tóth Bén iné. 

47. szám. 

É r t e s í t é s . 
Van szerencsém Szentes város és vi-

déke n. é. közönségével tudatni, hogy hely-

ben 16 év óta fennálló első szentesi sirkő 

érez és fakoporsó raktáromat a Pollák örö-

kösök Kossuth utczai házából az építkezés 

megkezdése miatt legközelebb áthelyezem, 

miért is átköltözés előtt üzletemben lévő 

összes bel- és külföldi márvány gránit és 

szianit síremlékeket tetemessen leszállított 

áron árusítom el mire a tisztelt gyászoló 

közönség figyelmét vagyok bátor felhivni, hogy 

akiknek e szomorú kötelesség jutott, hogy 

drága halottjaik iránt egy síremlékkel akar-

ják a kegyeletett leróni elne mulaszák ezen 

jó alkalmat megragadni. 

teljes tisztelettel 

2V6. özv. Krausz Márkné. 

Neumann Jónásnak 
a Pál Sámuel-féle házban lévő korcsmájában 

egy üzletvezető felvétetik. Értekezni lehet 

Neumann Jónással, Dósay-féle saját házában. 

Mécs Balogh Ferencz 
kistőkei pusztájára szarvasmarhát nyári legel-

tetésre vállal Dónáth István I. tized 275. sz. 

I zlet áthelyezés. 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ség becses tudomására hozni, hogy 

géplakatos üzletemet 
a Horváth-féle házból, Béládi József ur (I. t. 

631. sz.) házába helyeztem át, ezután is 

minden e szakmába vágó munkát a legjutá-

nyossabb árak mellett elvállalok. 

A nagyérdemű közönség becses párt-

fogását kérve szíves tisztelettel 

Koroknay Gyula, 
gépész. 

özv. Nagy Imréné 
teési határban lévő összes földjei részleten-

ként, vagy egészben haszonbérbe több évekre 

kiadó, értekezhetni Jehet Kossuth utczában 

levő házánál. 1V3. 

Újdonság. 
Lii oleum padlómáz negyed óra alatt 

szárad, szagtalan, mosható és bárki befest-

heti vele padlóját 1 doboz használati utasí-

tással 1 frt 20 kr. mindenféle kész olajos 

festékeket saját hengergépemen törve, kitűnő 

ecseteket és mosható czement festékeimet há-

zak külsőrészének bemeszelésére ajánlom a 

n. é. közönség szíves figyelmébe. 

Tisztelettel 

Hegedűs Ignác/. 
Üzlet-helyiség Kossuth-tér sarkán a nagy-

vendéglő épületben. 3V3 
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Vargha I m r e 
I. tized 21. számú háza eladó, vagy haszon-

bérbe kiadó, értekezni lehet Varga Béniá-

minnal I. tized 308. szám alatt. 

fogorvosi mű te rme SZEGEDEN, 

uj Mayer-ház az »Európa-szálloda* mellett. 

Műiogak és iogsorok 

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

kivitelben. 
Plombirozások 

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

Fogak tisztítása, 38 

mindenféle fog- és száj műtétek. 

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

Fogmütétek cocainnal 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. 
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I P T G é p m ű h e l y . 
Alulírottak tisztelettel hozzuk a n. é. közönség b. tudomására, hogy Szentesen gőz-

malmunk telepén gőzzel hajtott vasesztergákkal és vasgyalukkal felszerelt, a mai kor igé-
nyeinek megfelelő 

( >ÉPM IIHELYT 
rendeztünk be, melynek vezetésével egy budapesti elsőrangú gépgyárban alkalmazva volt 
művezetőt bíztunk meg. 

Cirépniilhel.yAnkben mindennemű gazdasági, ipar- és gőzgépek, szi-
vattyúk, kutak, tűzi fecskendők, új tüzszekrények, gőzhengerek fúrását, 
stb. ugyszinte kazánkovács munkát, valamint gépalkatrészek ujboli elkészítését 
és minden e szakmába vágó munkákat mérsékelt dijért elvállalunk. 

Ugyancsak d É I * M Í T H E I j Y l ^ I O I E 3 í rézöntvények gépalkatré-
szekhez nyers és kidolgozott állapotban jutányosán kaphatók. 

Síente«, lS3i NyoHutott Sim* Ferenci gyonstjtfjáo. 




