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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-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 valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Kőszerkenztő ét* kiadó-tulajdonos: 

f S I M Ü L P P K E I T C Z . 
Felel5a-oierke«ztó : 

I C O V A T S 

Lapunk megrendelhető : 

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

A z uj szerkesztő szava. 
A kiadó meghivása folytán elfogadtam 

és a mai számmal át is vettem a *Szentesi 

Lap* felelős szerkesztését. Mikor ezt a vál-

tozást e lap tisztelt olvasó közönségének be-

cses tudomására hozom, s magamat a kö-

zönség jóindulatába ajánlom, tartózkodom 

attól, hogy mint felelős szerkesztő részletes 

programmal lépjek elő ; mert hiszen a „Szen 

tesi Lap"-nak markirozott elvi álláspontja 

van ugy az országos politikai viszonyokkal 

szemben, mint a szentesi és csongrádmegyei 

közéleti állapotokra nézve. Oly lapnál, mely-

nek 24 éves múltja van és oly múltja, mint 

a »Szentesi Lap"-nak, bizonyára a szerkesztő 

változás legfölebb csak egy uj és aktiv sze-

replő erő-nyerést jelent, de programm-vál 

tozást nem. 

S ha mint szerkesztő valaminek a ki-

jelentésére utalva érzem magam, az legfőként 

csak az, hogy vezetésem alatt a „Szentesi Lap* 

ameddig csak lehet, kerülni fog minden sze-

mélyeskedést. Igyekezni logok a lap kritikáját 

a legnagyobb objektivitással alkalmazni, s 

személyekkel csak ott és akkor fog az ügy 

gyei kapcsolatban e lap foglalkozni, ha a 

kettő egymástól ehálaszthatlan s ekkor se 

azt nézem, hogy ki beszél vagy tesz valamit, 

hanem egyedül azt hogy mit és hogyan tesz 

valaki. S mivel egyedül a közérdek fogja 

szerkesztői tollamat irányozni, a közkérdések 

elbírálásánál soha nem ismerek sem barátot, 

sem ellenséget, sőt még a párttekintetek által 

sem engedem magamat korlátoltatni abban, 

hogy a „Szentesi Lap* álláspontja a közjó ér-

dekében mindenütt és mindenha korlátlanul 

ne érvényesülhessen. 

Erre nézve egyébiránt garancziát nyújt 

a lap teljes füdgetlenségét tekintve az is, 

hogy a lap kiadója Sima Ferencz, ki 18 év 

óta áll már mint szerkesztő e lap élén, mint 

főszerkesztő továbbra is fenn kivánja és fenn 

is fogja tartani döntő befolyását a lap eddigi 

szellemének érvényesülésére. 

S mivel legközelebb éppen ő vezérczik-

kezett a lapban azon fontos közérdek érvé-

nyesülése czéljából, hogy a sajtó tárgyilagos 

kritikája vezet bennünket az annyira óhajtott 

közbéke útjára, annálfogva én egész lelkem-

mel rajta leszek ennek az iránynak istápo-

lásán, s ettől egyedül csak a provocálás 

téríthet el s ez is csak akkor, ha a kihívás 

elől kitérni már nem lehet. 

Abból áll tehát az én összes program-

mom, hogy : mindent áldozni a közjóért, de 

a közjót semmiért és senkiért nem engedjük 

megkoczkáztatni. 

Szentes, 1894. julius 31-én. 

Kováts Kálmán. 

Városi közgyűlés. 
Városunk képviselő-testülete f. évi julius hó 

30-án a nagymunkaidő daczára is látogatott köz-

gyűlést tartott. Több fontos tárgy volt ugyan sző-

nyegen, ámde az érdeklődés legfőbb pontját mégis 

a főgimnázium államosítása érdekében kiküldött bi-

zottság jelentése képezte, a mely fölött valóban ma-

gas szinvonalon álló vita fejlődött ki. Nagyon 

meglátszott a közgyűlés képén, hogy csakis ez a 

tárgy volt az, a mely leginkább uralta a kedélyeket; 

mert ennek a pontnak letárgyalása után, csakis egyes 

pontoknál indult meg még egy-egy rövidke vita, mig 

a többieken gyors egymásutánban esett át az amúgy 

is jó hosszura elnyúlt közgyűlés. 

A gyűlés lefolyásának képe különben a követ-

kező volt. 

Pontban 9 órakor tíurián polgármester elfog-

lalta az elnöki széket, a gyűlést megnyitottnak nyil-

vánította : 

A tárgysorozat megkezdése előtt Neumann Jó-

nás az iránt intézett interpellatiót a polgármesterhez, 

hogy van-e tudomása arról miszerint a járlat Írás-

nál alkalmazott Marsovszki irnok szerfölött gorom-

bán bán>k a közönséggel. Mire a polgármester ki-

jelentette, hogy az ügyről tudomása ugyan nincs, 

ámde a dolgot szigorú vizsgálat tárgyává fogja tenni 

és a panaszlott eljárást meg fogja torolni. Erre a 

közgyűlés Arady főkapitány beszéde után is ez irány-

ban vette tudomásul a polgármester válaszát. 

Következett a tárgysorozat egyes pontjainak 

letárgyalása, a melyekkel kezdetben is gyors egymás-

utánban végzett a képviselőtestület. Érdemleges vita 

csakis az 5. pontnál indult meg, a hol Dr. Ecseri 

Lajos abbeli kérelme tárgyaltatott, hogy engedtessék 

meg neki a magán ügyködés s igy az is, hogy a városnál 

elfoglalt ügyészi allása mellett a .Csongrádmegyei 

takarékpénztárnál* betöltött titkári állását is meg-

tarthassa. Sima Ferencz indítványához képest a ké-

relem érdemi intézkedés előtt a jogügyi szakosztály-

hoz utasitandónak mondatott ki. 

Szép jelenet fejlődött ki a 9. pont tárgyalásá-

nál, a hol Sima Ferencz lelkes és kegyeletes érzel-

mektől áthatott beszéde után, egyhangúlag fogadta-

tott el az az indítvány, hogy Farkas Mihály végren-

delkezőnek, a városi képviselőtestület küldöttségileg 

fejezze ki elismerését azon nagylelkű alapítványáért, 

a melyet ő és neje Pápai Erzsébet a város és a sze-

gényalap javára tett; kimondatott továbbá, hogy 

azok névsora, a kik ily nemes áldozatkészséggel ír-

ták be Szentes város évkönyveibe örök betűkkel ne-

vöket, a városi közgyűlés termében aranyozott rá-

mába foglalva függesztessék ki, hogy igy azok em-

léke előtt az utókor mindenha kegyelettel emelhesse 

meg kalapját. Ennél az indítványnál oly ünnepélyes 

hangulat vett erőt a képviselőtestületen, hogy annak 

magasztossága szinte ellenállhatlan erővel ragadta 

magával a nemes és szép iránt érzékenységgel biró 

lelket • - kegyelettel adózni a nagy tettek iránt. 

A 10. pont, vagyis az újonnan rendszeresített 

rendőr* alkapitányi hivatalnak helyettesítés utján 

való betöltésénél indult meg még élénk eszmecsere. 

A fölött döntött ugyanis a közgyűlés, hogy ez he-

lyettesítés utján-e avagy ideiglenes alkalmazás utján 

töltessék e be. 

Sima Ferencz, dr. Ecseri Lajos és Kátai Pál 

János a mellett érveltek, hogy miután, ez az állás 

ugyan rendszeresítve van, ámde a megválasztandó 

alkapitány minősítése iránti szabályzati módosítás 

még nem nyert felsőbb jóváhagyást; azért ezt az 

állást csakis ideiglenes alkalmazás utján lehet betöl-

teni. Hozzá szóllottak a tárgyhoz még dr. Filó Ti-

hamér, Bálint József és többek, Sima Ferencz zár-

beszéde után azonban a közgyűlés csakis az ideig-

lenes alkalmazást mondotta ki. 

Rövid vita fejlődött ki még a fölött is, hogy 

ki hivassék meg ideiglenes alkalmaztatásra. Balogh 

János vagy a polgármesterre, vagy a tanácsra óhajtja 

ezt az ügyet bizni, mig dr. Filó Tihamér a közgyűlés 

által óhajtja a meghívást elintéztetni még pedig annak 

a szempontnak szem előtt tartásával hogyha ez ál-

lásra szentesi születésű ember jelentkeznék, a mint 

jelentkezett is, az hivassék meg. Bálint József, mi-

vel a rendőralkapitány gyakran ki van téve annak, 

hogy ítélkezését rosszakaratulag megbírálják; azért 

nehogy azt vethessék valaha ennek szemére hogy 

rokonsági vegy más érdek vezette őt Ítélkezéseiben 

ép ez állást csakis nem szentesi illetőségű emberrel 

óhajtja bettőlteni. A közgyűlés végtére is Burián 

polgármester ajánlata folytán Kálló Antal nyug. 

csendőr-íőhadnagy arany érdemkereszt-tulajdonost 

határozta el egyhangúlag ez állásra meghívni. 

A fővárosi 1848 —49-iki szabadságharci ereklye-

muzeum igazgatóságának kérelme került ezután tár-

gyalás alá, a mely czélra miután 50 frt adományt 

szavazott meg a képviselő-testület, Sima Ferencz in-

dítványára még azt is elhatározta, hogy a városi 

levéltárban mindazon ereklyék, melyek a szabadsag-

harcz idejéből erednek bocsájtassanak rendelkezésére 

a muzeumnak. 

Ezután került tárgyalás alá a gimnasium álla-

mosításának kérdése. 

Lapunk álláspontja ismeretes ebben a dolog-

ban mert bőven ki voit az fejtve lapunk mult számá-

ban is. 

S i m a F e r e n c z képviselő, Német-Gsanád-

ról éjjel utazott haza, csakhogy ezen a fontos köz-

gyűlésen részt vehessen, egész hévvel telt beszédben 

vette bírálat alá a bizottság azon eljárását, hogy 

szemben a polgármesterrel mintegy az államérdekét 

látszott képviselni a gimnasium államosítása kérdé-

sében, akkor, mikor a város hozzájárulását a pol-

gármester által felajált 10,000 t'rtal szemben 15 ezer 

frtra Hezitálta föl. Sima kijelenti, hogy igenis Ő kész 

a gímnasiumot állami kezelés alá bocsájtani, de csak 

ugy, ha a kormány leveszi a város nyakából a gim-

nasium fentartása terhének egy nagy részét. Szen-

tesért az állam eddig nem tett semmit; az ország 

minden gimnasiuma állami segélyben részesül, kell 

hogy ebben részesüljön Szentes gymnasiuma is, már 

pedig az nem volna államsegély a városra nézve, 

ha elfogadná a bizottság javaslatát, mely szerint a 

város amellett, hogy gimnásiumát átadná az állam-

nak, jövőre is csaknem a mai összeggel járulna a 

város a gimnasium fentartásához. Szónok szemben 

a bizottság javaslatával bőven foglalkozott a szen-

tesi tanárok nyugdíj igényével is és kijelenti, hogy 

ő ezt a nyugdij igényt, csak a gimnasium felállítása 

idejétől akceptálja. S mig a város a városi tiszt-

viselők fizetését javítani nem bírja e téren szónok 

nem hajlandó semmi külön előnyadásba bele bo-

csátkozni. 

Végül indítványozza, hogy: mondja ki a vá-

ros, hogy kész a gimnázium államosításába bele 

menni, sőt ezt kéri is a kormánytól; de ugy, hogy a 

város csakis 10000 frttal járuljon a gimnázium fentar-

tásához, — s ha a közép tanodák államosittatná-

nak az esetre a szentesi gimnázium fentartásának 

kérdése is a többi gimnáziumokkal egyenlő elbánás-

ban részesüljön. S ha a gimnázium bármely oknál 

fogva megszűnnék, akkor az épületek visszaszállnak 

a város birtokába. 



1 oldal. 

Sima után Balogh János,majd Fekete Márton szó-
laltak fel és védték Simával szemben a bizottság ja-
vaslatát, pláne Fekete Márton Sima Ferenczet azzal 
vádolta, hogy Simát személyes tendenczia vezérli a 
b zottság eljárásának b rálatánál azonban a közgyű-
lés Kátai és Bálint József felszólalása után Sima Fe-
renci indítványát, szemben a bizottság javaslatával 
egyhangúlag fogadta el. 

A tárgysorozat többi pontja n azután rövid 
egymesutánban esett át a képviselő-testület. 

Pass Ferencz dijnok fizetését aug. 1-től kezdve 
kérelméhez képest felemelte, Zoó János ipariskolai 
igazgatóét pedig 200 frtig kiegészítette. 

Egy csapat szabadság-idő engedélyezése iránti 
kérelem került még tárgyalás alá, a melyeket egytől-
egyig a kérelmezők javára intézett el a közgyűlés-

Utolsó tárgyul maradt a városi rendőrség szol. 
gála ti szabályzata tárgyában benyújtott szabály ren-
deleti tervezet, a melyet a közgyűlés a 2. §. kivétő« 
lével egyhangúlag hagyott jóvá, amazt oda módo-
sítván, hogy a rendőrség csak s a polgármester 
beleegyezésével használható fel más czélra, mint 
rendőri szolgálatok teljesítésére. Aradi főkapitány 
több módositást nyújtott ugyan be — de ezeket a 
közgyűlés sorra elvetette. 

S ezzel a közgyűlés délután 1 órakor véget ért. 

Egy kir. herczeg tragikus vége. 
Vilmos királyi herczeg, királyunk unoka-

testvére julius 30-án lováról leesett és ugy 

összezúzta magát, hogy néhány órai szenve-

dés után meghalt. E tragikus halál-esetről a 

lapok a következő részletes tudósítást hozzák: 

Vilmos kir. herczeg, szokásához hiven, 

korán reggel felkelt, megreggelizett és egy 

hosszabb séta után reggel kilencz órakor a 

házi kápolnájában misét hallgatott. Mise után 

lóháton a Reiner-utra ment, hol a Deisen-

hoffer féle vendéglő van. Épp mikor a herczeg 

lóháton ide érkezett, robogott be a nemrégen 

megnyitott villamos vasút egyik vonata. 

A herczeg, ki általán elismert kitűnő lovas, 

sárga ménjét a villamos vasút vágányai felé 

irányította, hogy lovát a vasút által okozott 

zajhoz szoktassa. De alig tett a ló egynéhány 

lépést, midőn hirtelen megbokrosodott, hátra-

ugrott és a két hátulsó lábára állva, minden-

kép le akarta dobni magáról a lovasát. A 

herczeg gyorsan átlátta a veszélyt, hirtelen 

le akart ugrani a lóról, de oly szerencsétle-

nül, hogy egyik lábával bennakadt a kengyel-

vasban és ugrás közben lezuhant a kövezetre. 

A ló megijedt és őrülten váglatni kezdett, 

maga után hurczolva a szerencsétlen kir. her 

czeget. Vilmos kir. herczeg már az esés al-

kalmával oly erősen megütötte a fejét a köve-

zetben, hogy azonnal elvesztette eszméletét 

és ilyen szánandó helyzetben ragadta magával 

a megvadult ló. 

A járókelő közönség ijedten kiáltott se-

gélyért s első izben Diesenhoffer vendéglős, 

Nefifczer br. százados és a vendéglős két pin-

czére, Tiefol és Teschner ugrottak a ló elé, 

megfogták és kiemelték a szerencsétlen herczeg 

lábát a kengyelvasból. Az utczáról bevitték 

az eszméletlen herczeget a DeisenhofTer-féle 

vendéglőbe. Feje hátulsó részén tenyérnyi 

nagyságú seb tátongott és a szájából ömlött 

a vér. Itt ráhelyezték egy ágyra, mialatt a o 

vendéglős neje jeges borogatást tett a herczeg rakozáson feíüli fényes sikert eredményezett, 
feje alá és a homlokára. I Ez a fényes siker arra buzdította a bel- és 

Ezalatt Sandhomer istállómester, ki éDDen k ü l f ö l d i t ö k e p é n z e s e k e^ h o g y e ^ m á s t tulliczitálva 

a villamos vasúton érkezett meg, megfékezte £ ly Ór i ás i müm í l <3 ra- t e l ePekf í ^ e t t e k hazánkban, 
„„ ii^Ai 1™ • mii X X 6 lucyicae^ie hogy egy-egy ilyen iparvallalat képes evenkint egy 
az ijedt lovat, felült rá és gyors galoppban millió métermázsa gabonát felőrletni, 
elvágtatott Vilmos herczeg nyaralójába, hogy A malom-ipar ezen szép fejlődése üdvös ki-
a szomorú esetről hirt vigyen. A nyaralóban hatással volt az egész ország malomiparára; a meny 
volt Erzsébet kir. herczegnő, Vilmos herczes? n y i b e n a v i d é k i k i s e b b m * l m o k is iparkodtak a nagy 
sógornője, kit a baleset hire annyira feliz^a v.ersenyezni- / s a vide,ki molnárok -
* »* U , 1 xii -.1 • A ttlluJlia icu^gd dicséretükre legyen mondva — aránylag röv d dő 
tott, hogy kalap nélkül sietett a vendéglőbe, alatt, noha nagy áldozatok árán, ugy rendezték be 
hol az eszméletlenül fekvő herczeg ágya körül malmaikat, hogy máig képesek a nagymalmok liszt 
találta Uriel főtörzsorvost, továbbá Hapak és készítményeivel síkeresen versenyezni. A t sztességes 
Hofímann törzsorvosokat. A herczegnő rá ve rseny l ertve> n e m Ped'B a nagymalmok mai szél-
akart borulni a szerencsétlen herczetrre, de h á m o s vers®nyé^ , . . . 

1 • 4 t I A szekes főváros területén lévő óriás ma mok 
az orvosok visszatartották nehogy katasztrófát agyafúrt vezetői nem jó szemmel nézték ezt a üsz 
idézzen elő a beteg hirtelen öntudatra éb- tességes versenyt, melyről leginkább azon években 

redése 

Vilmos herczeg sápadtan, mozdulatlanul a 

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

feküdt az ágyon, egyedüli életjel volt az a 

gyenge hörgés, mely hosszú időközökben tört 

ki melléből. 

Az utolsó perczek. 
Igy telt el csaknem egy jó félóra. A 

vendéglősnő szünet nélkül \áltogatta a boro-

gatásokat, az orvosok pedig csendben tanács-

koztak maguk között a legközelebbi teendők 

felett. 

Körülbelül huszonöt perez múlva a beteg 

egy kissé felemelkedett és rövid időre esz-

méletét visszanyerte. Ugyanekkor Diesenhof-

ferné le akarta törülni a herczeg szájáról a 

vérolvndékot, de a herczeg gyenge hangon 

rebegte : 

— Köszönöm — és reszkető kézzel fogta 

meg a zsebkendőt, melylyel önmaga törülte 

meg a száját. 

Az orvosok, tekintettel a súlyos állapotra, 

mely bármely perezben katasztrófára vezet-

het, értésére adták Erzsébet herczegnŐnek, 

hogy el kellene hozatni minden eshetőségre 

a herczeghez a gyóntató papot. 

Azonnal futárt küldöttek a St.-Helene 

nyaralóba, honnan eljött Helfein József ud 

vari káplán, ki a berezegnek feladta az utolsó 

kenetet. 

Vilmos herczeget ezután hordágyon át-

szállították a Szt.-Helena villába, hol a háló-

szoba mellett levő szalonban helyezték el. 

Ezalatt óriási nagyszámú közönség gyűlt 

össze a nyanaló előtt és feszült figyelemmel 

várta a beteg herczeg állapotáról kiadott je-

lentéseket. 

Délután á órakor érkezett meg Badenbe 

Bécsből táviratilag behívott Weinlechner 

egyetemi orvostanár, ki azonnal tanácskozni 

kezdett az ott talált katonaorvosokkal, de a 

maga részéről nem mondhatott semmi biz-

tatót. A tudós tanár is azt jelentette ki, hogy 

a herczeg sérülései olyan súlyosak, hogy a 

katasztrófa egynehány óra multával okvetle-

nül be fog következni. 

Délután 4 órakor megérkeztek ; Auers-

perg gróf kíséretében Ottó,, azután pedig 

Károly Lajos és Frigyes kir. berezegek, vala-

mint Lichtenstein Rudolf herczeg főlovász-

mester. 

A nyaralóba eljött még a Badenben idző 

arisztokráczia is. 
A halál. 

Kevéssel esti fél hat óra után jelentette 

egy szolga a közönségnek, h o g y V i l m o s 

k i r . h e r c z e g m e g h a l t A közönség 

néma megütközéssel fogadta a lesújtó hirt 

és igen sokan könyezve adták tovább 

hiobhirt. 

Miért nincs a búzának ára I*) 
— Emlékirat. — 

Gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, 
midőn 1842-ben Pesten az első hengermalmot meg-
alapította, nagyon jól tudta azt, hogy a Magyaror-
szágban termő kitűnő minőségű búzából, a teknika 
legujibb vívmányai szerint berendezett malom olyan 
jó és finom minőségű lisztet képes előállítani, mely 
nemcsak a belföldi piaezokon, de a külföldön is ke-
resett czikk lesz és azt magas áron fogják vásárolni. 

Ezen nemzetgazdászati bölcs szakismerete vá 
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szereztek meggyőződést, a mely években az idegen 
gabonát vámvisszatéritési kedvezménynyel nem őr-
lethették. Akkor, midőn Európa nyugoti államainak 
védvámos politikáját követve, mi sem engedtük meg, 
hogy az idegen gabna métermázsája 1 frt 50 kr. 
(arányban) vám-illeték nélkül hozzánk bejöhessen. 

Az évenk nt egy millió métermázsa gabna fel-
dolgozására berendezett székes fővárosi nagy mal-
mok miniszteri fizetést huzó igazgatói ezen közgaz-
daságunkra nézve igen üdvös, de az ő telhetetlen 
zsebeikre nézve igen sanyarú 1888., 1889. és 1890-ik 
években szomorúan tapasztalták, hogy az ő busás 
jövedelmeiket az ekszportálásnál a külföldi államok 
védvámos politikája tetemesen megdézsmálja, a be-
fagyasztásnál pedig az ország különböző vidékein 
épült malmok tisztességes versenye oly aggasztó 
módon devaválja, hogy ők ezek ellenében 50—60 
ezer forint fizetést élvező igazgatóságaikat s rész-
vényeik után a magas osztalékot csakis ugy képesek 
fentartani, ha a hazai gabnát őrlető szerény igényű, 
értelmes és takarékos molnárok tisztességes verseny-
kepessége ellensúlyozására, a kormány nyilvánvaló 
félrevezetésével, az idegen gabna őrlésénél vámvisz-
s2atéritési kedvezményt nyernek s azzal kényük és 
kedvük szerint svindlérozhatnak. 

Ezek a dicső matadarok, kik a börzének is 
kartellban működő fő-fő-spekulánsai, mivel Európa 
államainak védvámos politikáját meg nem változ-
tathatták; ennek következtében, hogy hazánk nem-
zetgazdasági érdekcinek védelmezésére alkotott 1882. 
évi XVI. t. cz. 10. szakaszának és az ugyanazon évi 
30.974. számú miniszteri rendelet azon szigorú meg-
hagyásának, hofry az őrlésre szánt gabnának, ha az 
Őrlemény belföldi fogyasztásra van szánva, belföld-
ről kell származnia — kijátszását eszközölhessék, — 
befolyásos és anyagilag erősen érdekelt benfenteseik-
kel félrevezették az e téren teljpsen tájékozatlan kor-
nányt, azon kézzelfoghatólag megezáfolható, szél-
hámos indokolással, hogy „a magyar malomipar 
produktumának az import-buza bizonyos mennyi-
ségére azon czélból van szüksége hogy ezáltal a 
külföldi piaezokon, a többi lisztek ellenében verseny-
képességgel birjon !" 

Ezt a valóságnak meg nem felelő magas kije-
lentést, melyet Lukács Béla kereskedelemügyi minisz-
ter ur 1893 ban november 28 án az országgyűlésen 
— ismételten meghallgatott szakértőkre való hivat-
kozással — mondott, Magyarországnak több mint 
harminczezer szakértő molnárja képes kézzelfogha-
tólag megezáfolni, Minden kétségen felül nyilvánvaló 
iolog lévén ho :y külföldi pi.iczokra ekszportálható 
(0., 1. és 2-ős számú) finom lisztet a silány minő-
ségű román búzából bármily kitűnő gépezettel be-
rendezett malom, akármilyen őrlési rendszer mellett, 
nem mint ők állítják 70%-ot — de legfeljebb 10%-ot 
képes előállítani. 

Ezen bátran el merjük mondani, megczáfol-
hatatlan tényből világosan kitűnik az, hogy az ide-
gen búzára nem azon czélból van a kivitelre is dol-
gozó nagymalmoknak szükségük, mint azt Lukács 
Béla kereskedelemügyi miniszter úrral az országgyű-
lésen kijelentették, hanem igenis azért, hogy az „őr-
lési i ngedély" révén, a vámvisszatér tés monopoli-
umának birtokában, a hazai búzánál 2 frttal megol-
csóbbitott import-búzával a börzén az árakat tet-
szésük szerint hullámoztathassák, a hazai termelők 
rovására és megkárosítására. Az őrlésnél pedig a 
két forinttal olcsóbb idegen búzából 4 számú lis/t-
től 8 számig élvezetett kenyérliszteket, a kizárólag 
hazai, tehát 2 frttal drágább gabnát őrlető molnárok 
ellenében, oly olcsó áron képesek előállítani s azok-
kal az egész országot elárasztani, hogy a hazai mol-
nárok ebben az igazán nem tisztességes versenyben 
most már nem képesek megkeresni a szükségek min-
dennapi kenyerüket. Holott azon években, midőn 
még nem voltak képesek a vámvisszatéritési ked-
vezményt a kormánytól kisvindlerozni, tisztességgel 
versenyzett velük az a huszonkétezeret meghaladó 
malom-ipartelep, mely ma már a tönk szélére ta-
szíttatott és végső segélyért kiált! 

A nagymalmok ezen égbekiáltó igazságtalan 
elnyomása ellen a büntető törvénynek is meg kel-
lene védelmeznie bennünket, mert hisz „aki másnak 
félrevezetésével magának jogtalan anyagi hasznot 
szerez, az csal.* Itt pedig a kormány félre van ve-
zetve, jogtalan anyagi haszonért; de hol keressünk 
birót, a ki nekünk magas és a kormánynál annyira 
befolyásos ellenségeink ellenében igazságot szol-
gáltasson ? 

De menjünk tovább 

Lukács Béla miniszter ur f. évi április hó 24-én 
az orosz és román vámszerződések tárgyalása alkal-
mával azt mondta az országgyűlésen, hogy ha meg-
bírja a világnak valamely búzája az 1 frt 50 kr. 
(aranybani vámot fizetni, akkor Magyarországba be-
jöhet Ezen hangzatos áll tásra a nagymalmok igaz-
gatói markukba nevettek, mert ők vámvisszatéritési 
kedvezménynyel, vagyis vámmentesen itt Magyar-
országban hozzák fogyasztásba az idegen gabnából 
származó liszteket. 

Nem rossz az 1887. évi május hó 28-án kiadott 
27.324. számú miniszteri körrendelet következő ki-
jelentése sem: „az idegen importbuza őrlését ellen-
őrizn nem lehet." 

Miért nem lehet? 
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Helyi és vegyes hirek. Azért — mondják — mert ez üzleti titok. Ter-
mészetes. hogy titokban kell tartani, mert különben 
beleszólna a manípuláczíóikba a büntető törvény. 

E sorok irója öt budapesti gőzmalomban dol-t, . . " ^ t ^ u j ' 7 7 
pozott éveken át s annyi szakértelme van ezen a és, annyiszor hangzott már, hogy megyénk 
téren, hogy meri állítani az ellenőrzés lehetőségét. 

a melyeket tőllük Szentes város közönsége joggal 
elvárhat. A drámai előadásokra nézve még nem 

— A főispáni kérdés. Annyiszor mondhatunk elhatározó véleményt, mivel eddig csakis 

őrlessék külön az importgabnát, a mint ezt több 
nagy malom ma is csinálja ; de tegyék ezt szigorú 
pénzügyőri felügyelet mellett. Az ellenőrzés csekély 
költségeit könnyen k birnák a nagymalmok, de ma-
gát az ellenőrzést keserülnék meg. 

Őrlési engedélylyel megőrlettek 1891-ben 970000, 
1892-ben 1,323 000, a mult évben közel két millió 
métermázsa gabnát s magában a folyó évi április 
hóban 718.2J8 métermázsa idegen gabna jött a mo-
narchiába, s ez roppant mennyiség minden ellen-
őrzés nélkül őHettetett föl s ennek legalább is 90 
°/ -ja — a fenálló törvények ellenére belföldi fo-
gyasztásra került, hopy ezzel minket a tisztességes 
versenyezhetésből kizárva, tönkre tegyenek. 

Ezen óriási számok minden ékesszólásnál vilá-
gosabban beszélnek és kellő alapot nyújtanak arra, 
hogy a kereskedelemügyi m niszter illető szakközege 
kérlelhetlen szigorral megbűnhődjék s felelősségre 
vonassék azért, hogy az 1887. évi 27.324 számú 
miniszteri rendelettel homlokegyenest ellenkező álla-
potokat megtűri és pártolja. A rendelet vonatkozó 
szakasza igy szól: „Azon esetben, midőn a feldol-
gozás végett behozott árura vagy tárgyra az ucryan-
azonosságot megállapító jegy nem alkalmazható, 
hanem az azonosság más k segítő ellenőrzesi intéz-
kedések által lesz megállapítandó : az engedély csakis 
azon esetben fog megadatni, ba a m. kir. kormány 
meggyőződést szerez arról, hogy a készíteni szánt 
áru verseny-képessége a külföldi píaczon kiváltképen 
a vámmentesen behozott külföld anyag alkalmazá-
sától függ.* 

Az import ellenében ekszportra dolgozó nagy-
malmok ezen miniszteri rendelet megtartása alól azon 
nevetséges indokolással bújtak ki, hogy az import-
buza őrlését nem lehet ellenőrizni, mert azt a hazai-
val együtt dolgozzák fel és ezen hamis és tartha-
tatlan kifogással a lefolyt négy évben legkevesebb 
három millió forint erejéig megkárosították az állam-
kincstárt, s a hazai molnároknak és termelő gazda-
közönségnek legalább 50—70 millió forint ára kárt 
okoztak. Ki felelős ezért ? Nem-e az a szakreferens, 
a ki akár könnyelműségből, akár vétkes mulasztás-
ból nem szerzett magának igazán szakértő molnárok 
egybehivásával meggyőződést arról, hogy az idegen 
és vámmentesen behozott buza alkalmazásától függ-e 
a külföldi piaezok számára készíteni szánt finom 
lisztnek versenyképessége. Igaz, hogy a szakértő mol-
nárok előtt már maga ez a kérdés is nevetségesnek 
tünt volna fel és ime ily nevetséges alapon mennyire 
károsítják az államot és a közönséget! 

Magyarország 22.000 malomipartelepén működő 
molnárság nem kíván mást, mint védvámos szerző-
désünk érvényben tartását és hogy a nagy malmok 
csakis szigorú pénzügyőri ellenőrzés mellett őrlethes-
senek vámvisszatéritésí kedvezménynyel import-buzát, 
de szigorúan köteleztessenek, hogy az abból készít-
hető 70o/0 olcsó lisztet és 27o/0 korpát pénzügyőri 
ellenőrzés mellett ekszportálják. Hanem az ne legyen 
továbbra is megengedve hogy az import-buzából 
készített silány lisztek ellenében a hazai búzából őr-
lőtt finom liszteket ekszportálják és ezen szíves mű-
veletüknek ráadásául az idegen olcsó gabnának 
27o/0 korpáját, melyből minden tápláló erőt már ki-
sajtoltak, csaknem azon az áron adják el a magyar-
országi állattenyésztő gazdaközönségnek, mint a mi-
lyen áron ők a vámmentes búzát bevásárolják. 

Sokat írhatnánk még ezen bennünket tönkre 
tevő manipulácziónak hazánk közegészségügyére való 
káros befolyásáról is; Írhatnék azon üzelmekről, me 
lyet a börze-bíróság védelmező palástjába burkolózva 
6-os és 7-es számú keserű litsztjeikkel elkövetnek; 
hogy ilyen lisztek kenyérliszt czim alatt forgalomba 
hozhatók ne legyenek, hanem az a csekély táperő, 
melylyel az ilyen silány lisztek birnak, hagyassék 
meg a korpában, hogy az is alkalmas legyen az ál-
lattenyésztésre. Sok visszaélésről Írhatnék még, de 
hiszem, hogy az itt elősoroltak is meggyő hetne'i 
mindenkit igazainkról és arra fogják indítani a kor-
mányt, hogy állítsa meg az ellenünk indított és van-
dálkegyetlenséggel folytatott irtó háborút. 

Már évek óta harezolok a sajtóban, hogy leál-
czázhassam a nagy malmok visszaéléseit, és hogy 
fölrázzam lethárgikus álmukból szerencsétlen, jobb 
sorsra méltó pályatársaimat kik csöndes rezigná-
czióval viselték eddig sanyarú sorsukat. 

Nem mulaszthatom el hogy köszönetet ne 
mondjak e helyen a „Budapesti Hírlap* szerkesztő-
ségének, mely mindig a legnagyobb készséggel meg 
nyitotta előttem tekintélyes lapja hasábjait igazságos 
ügyünk védelmére. 

Most már, hála a gondviselésnek, kezdenek a 
hazai molnárok lassanként ébredezni, amiben kiváló 
érdeme van a jelesen szerkesztett „Molnárok Lapja* 
czimü szakkőzlönyünknek is, mely nemes czéljául 
tűzte ki igazságos ügyünk diadalra juttatását, a miért 
szaklapunk derék szerkesztőjének Jutassy Ödön ur-
nák, ezúttal is a magam és pályatársaim nevében 
hálás Köszönetet szavazok — D i x i. 

(Tosgay Miklós. 

végre valahára állandó főispánt kap, hogy 

az ember szinte alig meri az ez irányban 

fel-felmerülő hireket másoknak tekinteni mint 

egy-egy jól felhizlalt kacsának. Legutóbb a 

Szegedi Napló" julius 31-iki száma hozott 

hirt arról, hogy ez a kérdés egyszer már 

mégis megoldás elé kerül; mert Vadnay An-

dor kinevezése legközelebb várható. Sőt tisz-

telt laptársunk forrása szerint, Vadnay Andor 

delügyminiszteri osztálytanácsosnak Csongrád-

megye főispánjává való kinevezése immár alá 

is van irva. — Lehet! De nekünk alapos 

okunk van e hir alapossága felől kétkedni. 

A makó-nagyszentmiklósi vasút 

érdekében a hozzájárulás iránt Német-Csanád 

községében jul. á9-én volt a közgyűlés meg-

tartva. Sima Ferencz ezen községtől 60.000 

frt hozzájárulást kért törzsrészvényekkel szem-

ben. A közgyűlésen Sima Ferencz, mint ezen 

vasút concessionárusa is megjelent, hogy a 

tanácskozás során felmerülhető kérdésekre a 

felvilágosítást megadhassa. A közgyűlés némi 

vita után 3 képviselő kivételével megszavazta 

a 60 e z e r f r t h o z z á j á r u l á s t . Még 

Nagy-Szent-Miklós határozata van hátra 

azután az egész épités fedezete biztositva van. 

Ezen vasútra különben a közigazgatási be-

járás a jövő hét folyamán meglesz. S azután 

a rnakó-vásárhelyi érdekeltséggel foly a kon 

zorcium tárgyalásba bocsátkozni. 

— A Kossuth-szoborra folytatolag ada 

kozott: Huffnágel Jakab ur megyei állatorvos 1 frtot. 

Az eddig kimutatott összeg 82 frt 56 kr. Ehez hozzá-

adván a legújabban beérkezett adományt. Főösszeg: 

83 frt 56 kr. 

— A séta-hangverseny. A „Szentesi keres 

kedő ifjak egyesületé44-nek séta-hangversenye s az 

ezt követő tánczmulatság fényesen sikerült. A kato-

nai zenekar vasárnap délelőtt 10 órakor érkezett vá-

rosunkba. Működését azonban csak délutén 2 óra-

kor kezdte meg, a mikor is a vármegyeház előtti 

téren néhány indulót játszván — a közönséggel egye-

temben a remekül feldíszített sátrakhoz vonult le a 

ligetbe, a hová 4 órakor Abaíli Ferenczné, Czukker-

mann Bernátné, Neumann Dávidné, Mócz Kálmánné, 

és Nagy Ferenczné úrnők vezetése mellett a hölgyek 

vonultak fel, kiket a Rákóczi induló hangjai fogad 

tak. — Ekkor azután megkezdődött a jótékonyczélu 

bazár, a melyben az elárusítók szerepét kedves mo 

solyu, üde arczu és tüzes szemű lelkes hölgyek vé 

gezték oly eredménynyel, hogy az ő általok bevéte-

lezett összeg mintegy 400 frtny» összeget tesz ki. A 

tánczmulatság este 9 órakor vette kezdetét és folyt 

a legfesztelenebb kedvvel egész akivilágos virradt g,1 

ugy annyira, hogy alig akarta elhinni a mulató kö-

zönség azt, hogy megérkezett egyszer a reggel is. 

Az összes bevétel jóval felül haladja a 800 frtot. E 

séta-hangversenynyel, fényesen beigazoltak kereskedő 

iíjaink azt, hogy ritkán adnak bár magukról életjelt 

de ha egyszer megteszik azt; kezdeményezésüket 

mindenkor a legfényesebb siker koronázza. 

— Sirkó-leleplezés. Lapunk mult számá-

ban már jeleztük, hogy megboldogult S u g á r Ár-

minnó sírkövét, melylyel a bánatos férj jelölte meg, 

még a halálban is szeretet jó nő sírhelyét, ma reg-

gel 8 ó r a k o r fogják leleplezni szokott gyászszer-

tartás mellett. 

— Köszönet-nyilvánítás. Mindazoknak, kik 

szeretett jó anyám temetésén megjelenvén szives 

részvét nyilvánításukkal gyászoló családom fájdalmát 

is enyhíteni kegyesek voltak, ezen az uton nyilvá-

nítom legmélyebb köszönetemet. Szentes, 1894. évi 

julius hó 30-án. Z s o l d o s János, 

— Színház. Pesti Ihász Lajos társulatával 

szemben, bárha e jeles társulat minden egyes játéka 

a zsúfolt házat is joggal megérdemelné — szépen 

igyekszik beigazolni közönségünk, hogy igen is van 

érzéke az igazi művészet iránt. Örömmel kell kons-

tatálnunk ugyanis, hogy e jeles társulat jóval me-

legebb felkarolásban részesül közönségünk részéről, 

mint előde — Bokody színtársulata. Az eddig látott 

négy előadásból azt tapasztaltuk, hogy színészeink 

férfiasan feieüiek m<eg mind azon követelményeknek, 

Rátkay „Csillaghullás* czimü színmüve került szinre. 

Ebben azonban N. Bodrogi Lina, ¡Halasiné Serfőzy 

Etel, Liczenmayer Szidi és Nógrádi a legsikerültebb 

alakításokat mutatták be. Az operettek előadása va-

lóban beválik, a mi oly jó zenekar és kitűnő erők 

mellett, mint aminővel Pesti Ihász társulata dicsek-

szik — nem csoda. Nógrádi gyönyörű tenorja és H. 

Serfőzy Etel asszony fülbemászó hangja valóban el-

találja a hatást mindenkor Halasiról sem mondha-

tunk mást, mint azt, hogy rövid idő alatt is kedvenczévé 

vált már közönségünknek s a „Kis alamuszi* Tom 

szerepében a legsikerültebb alakítást mutatta be, 

melyért a hálás közönség zajos éljenzéssel s viharos 

tapsokkal is tüntette őt ki. H. Serfőzy Etel kedves 

alakját többszőr láttuk már színpadunkon s minden 

megjelenése a legkedvesebb jeltnség volt. Figyelmez-

tetjük azomban, hogy az a veres paróka, a melyet 

visel, nem mindenkor áll neki jól. - Értesülésünk 

szerint, a társulat körünkben maradási idejét meg-

fogja hosszabbítani. 

— Tulajdonos kerestetik. A városházán 
egy liba van bitangságban. Tulajdonosa a rendőr-
kapitányság utián visszaszerezheti. 

Hazatolonczolás. Megunta a bárdforga-
tást Kardos Sándor mészáros-segéd és nyugalom 
után vágyván — ott hagyta gazdáját. Ámde nem 
sokáig tartott édes boldogsága; mert nagy város 
ugyan Szeged városa, de ő neki munka nélkül azért 
éd s otthont még se adott. Mint csavargót a szegedi 
rendőrség vette tehát pártfogás alá és nehogy ott 
is megunla magát, mint tolonezot most Szentesre 
zsuppolja. 

— Tisztujjitás Kisteleken. Folyó hó 29-én 
ment végbe Kistelek községében a tisztujjitás. Noha 
a választás iránt a nagy munka idő daczára is élénk 
volt az érdeklődés, a régi elöljáróság tagjai mégis 
mindannyian egyhangúlag választattak újra. Pártunk 
tehát e községben rendületlenül áll. A régi elöljárók 
t. i. Sisák Lajos bíró, Kordás János m. bíró, Meyer 
Sándor pénztárnok, Buknicz Lajos árvagyám stb. 
stb. pártunk e kitűnő tagjai fényesen igazolták be, 
hogy di»zes tisztjöket minden ha. lelkiismerettel töl-
tötték be. Sz;vből üdvözöljük Kistelek községét, mely 
a sok méltó közül a íegméltóbbakat választotta 
meg elöljáróiul ! 

—• Egy forintos á l lam jegy bevonása. 
A pénzügymin szterium rendelete értelmében az egy 
frtos államjegyek bevonatnak s a közforgalomból 
csak 1895. évi deczember 31 ig fogadandók el. Az 
állami pénztárak azonban 1896. évi junius 30-ig fo-
gadják el fizetés, illetve beváltás végett. 1896. jul us 
1-től 1899. évi deczember 31-ig már csak a váltó-
pénztári teendőkkel megbízott állami pénztáraknál 
és a cs. és kir közös központi pénztárnál fogadta-
tik el beváltás végett 1899. évi deczember 31-én 
tul be nem váltják Elég idő van tehát tul adni 
rajta, csak a láda fiában ne maradjon. 

— Bombák a parochián. Zenta város la-
kosságát, mint levelezőnk jelenti, pár nap óta 
bombamerénylet fojhlkoztitja. A bombavető 

|e?y cselédleány, névszerint Flott Francziska Bajáról, 
a ki Lippay Imre r. kath. káplán ablakát szom-
bat éjjel betörte és oda egfy pléhdobozt hajított be. 
Ez a doboz puskaporral és vattával volt megtöltve, 
egy nyílásán pedig égő taplómadzag lógott ki A 
cselédleány egy halsonló bombát dobott a plébános 
gazdasszonyának szobájába is. Az ablakok betörése 
azonban zajjal jart, a melyre a parochia cselédség» 
összeszaladt. A merénylő leány erre megijedt és futni 
kezdett, miközben egyik papucsát elvesztette. Ez a 
papucs aztán nyomra vezetett és Flott Francziskát 
még az éjjel letartóztatták. A merénylet elkövetését 
azonnal beismerte, de annak okát nem lehetett ki-
venni belőle. Valószínű, hogy a merénylő elmeálla-
pota nett normális és ezért egyelőre a zentai köz-
kórház megfigyelő osztályában helyezték el. 

— A k i még a halálban is az ura ellen 
demonstrál Nagy Kanizsán történt meg, hogy a 
városi gyepmester felesége hosszú ideig elváltán élt 
az urától és vadházasságra lépett egy másik gyep-
mesterrel, aki viszont ő miatta hagyta el a feleségét. 
Az első gyepmester eleintén ábrándos levelekben 
hívogatta vissza feleségét, de amikor látta, hogy ez 
nem használ s köztük végleg elszakadt az összekötő 
kötél, egy másik darab kötelet küldött a feleségének, 
azzal az üzenettel, hogy tegye el jobb időkre, mert 
valamikor még szüksége lesz reá. Három év telt el 
igy s ez idő alatt a hűtlen feleség híven megőrizte 
férjének utolsó emlékét. Most, három év után, a má-
sodik gyepmester felesége reklamálta vissza az urát és 
kijelentette, hoery ha nem hagyja ott ideiglenes fele-
ségét, tartásdíjért fogja bepörölm. A második gyep-
mester megijedt ettől a fenyegetéstől és semhogy 
tartásdijat fizessen újra egybekelt egykori hitvestár-
sával. Ezt megint az első gyepmester felesége nem 
tudta elviselni. Levonta tehát a maga részére a kon-
zekvencziát és kivonta a ládafiából a régen őrzött 



4. oldal. 

kö'elet, hogy ura intenczióihoz képest vele felkösse 
niagát, de a döntő pillanatban meggondolta magát 
és hogy utolsó tettével is ura ellen demonstráljon, 
patkányméreggel oltotta ki szerelmes életét. A kötelet 
mellette találták meg. 

— Egy ma lom kilutrízása. Érdekes do-
logról ad hirt fiumei tudósítónk: Az ottani Zsakali 
malom-részvénytársaságnak ügyei már rosszul állot-
tak es a közgyűlés elhatározta hogy a malmot 100.000( 

frt kikiáltási áron elárverezi. Nem akadt ez ősszegre 
jelentkező, sőt még akkor sem akarta senki a gőz- j 
malmot megvenni, mikor 75 ezer forintra redukál-
ták a vételárt. Most meg 50.000 frt ért szeretnének 
a szerencsétlen gőzmalmon túladni és ha ez sem 
vezetne eredményre, egy részvényes azt javasolta, 
hogy a malmot lutrizzák ki. Hetvenezer számot fog-
nak ez esetben kibocsátani és egy szám ára 1 frt 
50 kr. lesz. Ennyi pénznél azután bizonnyal többet 

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

fog érni a malom és igy a ki megnyeri — szeren-
csés ternót nyer 

- Carnot szellem© és a németek. A 
gráczi spiritiszta-egyesület, legutóbbi estéjén a többi 
nagyságok közt, a Carnot szellemével is megpróbál-
kozott. d3 — hiába, Carnot csak nem akart feljönni 
az alvilágból, akárhogy invitálták is. De feljött he-
lyette egy másik fájdalom — ismeretlen francziá-

! nak a szelleme, ki aztán, természetesen franczia 
nyelven tudtára adta a nagyszámú kíváncsi közön-
ségnek, hogy Carnottal ne is bíbelődjenek, mert a 
megboldogult köztársasági elnök még halála után 
sem akar a németek közé menni. — De örülne en-
nek ha még éln » a jó öreg Csanády Sándor ! 

Szerkesz tő i ü z ene t . 
•Jóbarát .* Nem önnek szóllott. Magán-levél-

ben többet. Üdvözlet ! 

90. szám. 

hamisítás rögtőn kiderül: Mert mig a valódi s jól festett se-
lyem az elégetésnél nyomban összepödörödík és csakhamar ki-
alszik. maga után csekély világosbarna hamut hagyván; addig 
a hamisított selyem (mely zsiros szinü-szalonnás lesz és köny-
nyen törik j lassan tovább ég (minthogy rostszállal a festanyag-
tól telittetten tovább izzanak) és sötét barna hamut hagy maga 
után de valódi selyem módjára soha össze nem pödörödik, 
csak* meggörbül Herneberfl G (cs. kir. udvari szállitó) selyem 
ayára Zürichben, házhoz szállítva, póstabér és vámmentesen 
szivt sen küld bárkinek is mintákat akár egyes öltönyökre való 
akár egész végekben levő valódi selyem szöveteiből. Svájczba 
czinizett levelekre 10 kros és levelező-lapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 

Keresztes Nagy Imrének 
Kistőkén 50 hold földje haszonbérbe 
kiadó. — Értekezni lehet saját házánál 

I. tized 630. szám alatt. 3-3 

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

malmuuk telepéu gőzzel hajtott vasesztergákkal ós vasgyalukkal felszerelt, a mai kor igé-

nyeinek megfelelő 

G 
T 1 IcSÉI 

2 rendeztünk be, melynek vezetésével egy budapesti elsőrangú gépgyárban alkalmazva volt § 

művezetőt bíztunk meg. 

Gépműhelyünkben mindennemű gazdasági, ipar- és gőzgépek, szi-
vattyuk, kutak tűzi fecskendők, új tüzszekrények, gőzhengerek fúrását, 
stb. ugyszinte kazánkovács munkát, valamint gépalkatrészek ujboli elkészítését 

és minden e szakmába vágó munkákat mérsékelt díjért elvállalunk. 

Ugyancsak C i É P M C H E L Y t T N K l I E N rézöntvények gépalkatré-
szekhez nyers és kidolgozott állapotban jutányosán kaphatók. 

A m 

es 

DÍSZES || 

SZÁMUK, JEGYZÉKEK KONYYIYOMDA, 
ÉS 

TUDÓSITÓLEVELEK KÖNYV-ES HÍRLAP KIADÓHIVATAL. 

ÍZLÉSES 

MEGHÍVOK 
ES 

TANCZRENDEK. 

D I V A T O S 

E L J E G Y Z É S I ES ESK.ETÉS1 
KÁRTYÁK. 

ÉTLAPOK, 

KÖZSÉGI ÉS Y A R O S I 
HIVATALOS NYOMTATVÁNYOK. 

ÁRJEGYZEKEK, 
CZ1M- ASZTALI ÉS 

N É V J E G Y E K . 

MINDENNEMŰ ÉS SZ1NU 

ÉS DÍSZES KIVITELŰ 

GYÁSZLAPOK 

Huszonhárom év óta fennálló 
s a mai kor igényeinek minden tekintetben 

megfelelő betűkkel és gyorssajtóval felszerelt 

melyben minden e szakmába vágó munkák a 

legjutányosabb áron, csinos kivitelben gyorsan 

és pontosan készíttetnek el, ajánlom a n. é. 

közönség szíves pártfogásába. 

TISZTELETTEL : 

SIMA fEKENCZ. 

„SZENTESI LAP« 
czimű, hetenként háromszor megjelenő po l i-

tikai lap kiadó-hivatala. 

MINDENNEMŰ 

TÁBLÁS KIMUTATÁSOK 
ÉS TAKARÉKPÉNZTÁRI 

M E R L E G E K . 

IDŐSZAKI ÉS 

FOÍYÓWATOK, 
HÍRLAPOK MÜVEK, 

DÍSZES KIVITELŰ 

S Z A L A G A R A N Y O Z A S O K 
ÉS S Z Á M L Á K . 

IPAR ES KERESKEDELMI 

CSINOSAN KIÁLLÍTVA. 

MINDENNEMŰ 

ÜGYYÉDI ÉS IRODAI 

NYOMTATVÁNYOK. 
MINDEN VÁLASZTÉKBAN 

L E V E l f A m O K 
ÉS B O R Í T É K O K 

CZÉGN YOMÁSS AL. 

SwutM, 18M. Nyomatott Sima Ferenci gyorwajtóján. 




