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Talmi szabadelvüség. 
(P.) A Justh-Eötvös csoport tudvalevő-

leg azzal a mentséggel szépítgeti kormány-

párti mivoltát, hogy hazafias kötelesség-

nek tartja támogatni azt a kormánypártot, 

mely a s z a b a d e l v ű reformok utján halad. 

Sokszor volt alkalmunk kifejteni, hogy 

mi értéke van annak a híres szabadelvüség-

nek, mely a k ö t e l e z ő polgári házasság 

intézményében keresi az ország legfőbb üd 

vél és boldogságát. Bebizonyítottuk, hogy ha 

a hamisítatlan szabadelvüség szempontjából 

mérlegeljük az egyházpo itikai javaslatokat, 

akkor az Ugrón Gábor álláspontjának kell 

oda ítélni a pálmái. 

Nem akarunk ismétlésekbe esni, azért 

mellőzve az egyházpolitikai kérdést, egészen 

uj színben kívánjuk bemutatni azt a dicső 

szabadéivüséget, melyet világraszóló hozsán-

nákkal ünnepel a nyílt és titkos kormánypárti 

sajtó, s mely előtt, mint egyedül üdvözítő 

bálványkép előtt, porba borul és dicshimmuszt 

zengedez a Kossuth Lajos nagynevével üzér-

kedő Justh-Eötvös párt. 

A ki végig tekiut az ujabb alkotmányos 

korszak intézményein, mély szomorúsággal 

látja, hogy a törpe utódok torzképet csinál-

tak Kossuth Lajos alkotmáuyából. Például 

— hogy a sok közül csak egyet említsünk — 

Kossuth apánk eltörölte a nemesség előjo-

gait, s bevette az alkotmány sánczaiba az 

egész népet. 

A közösügyes kormány pedig megtette 

azt a ráklépést, hogy a virilis intézmény ál-

tal uj kiadású nemességet alkotott; s a vá-

lasztási törvény által kizárta a legfontosabb 

alkotmányos jogból a nép zömét. 

Igen, Magyarország 16 millió lakosából 

ezidő szerint körülbelől egy millió bir kép-

viselőválasztói joggal; a többi jogtalan pária, 

akinek nincs semmi befolyása az ország sor-

sának intézésére. 

Az adófizetésre alapított választási jog 

védelmezői azt mondják, hogy a polgárjogok 

nak csak a teherviselés képezheti az alapját. 

Mi ugyan azt tartjuk, hogy a valódi nép-

képviseleti rendszer szellemének az a felfo-

gás felel meg, miszerint a választói jog kivé-

tel nélkül minden polgárnak vele született 

elidegenithetlen joga. De ám legyen, fogad-

juk el egyelőre a kevésoé szabadelvű magya-

rázatot ; akkor is megdönthetetlenül áll azon-

ban az a tétel, hogy a jogok a k ö t e l e z e t t -

s é g e k a r á n y á b a n illetik meg a pol 

gárokat. 

Már most ha több jogot adunk is azok-

nak, akik pénz és véráldozatokkal, adófizetés-

sel és személyes szolgálatokkal adózuak a 

hazának ; de semmiesetre se igazságos és mél 

tányos az ország sorsának intézésére való 

befolyásból teljesen kirekeszteni azokat a sze-

gényebb sorsbs£yol|áftársainkat, akik va-

gyon hiányában pénzbeli adót csak kisebb 

mértékben, vagy egyáltalában nem fizetnek 

ugyan, de személyes szolgálatokkal, vérükkel 

és életükkel szolgálják a hazát. 

A művelt államok legnagyobb részében 

már régen belátták ezt, s vagy kimondták az 

általános szavazatjogot, vagy legalább korlá 

tolt választói jogot adtak a szegényebb nép-

osztálynak is. 

Ugyanez történik most Ausztriában, ahol 

az uj választási törvényjavaslat szerint 47 

mandátumot adnak azoknak, akik eddig ki 

voltak zárva a követ választásból. A 47-ből 

34 mandátum fölött az olyanok lógnak ren-

delkezni, akik 5 frtnál kevesebb adót fizet-

nek ; 13 fölött pedig olyanok, akik föl van-

nak mentve az adófizetés alól. 

Bizonyára nagyon szűkkeblű és igazság 

talan javaslat ez, de meg van az az érdeme, 

hogy ú t t ö r ő . Az elv, hogy minden társa 

dalmi osztálynak joga van az ország sorsát 

intéző parlamentben képviseltetni magát — 

immár el van ismerve, és gyakorlati alkal 

mazást nyer; aztán csak idő kérdése, hogy 

a fukaron mért jog megfelelően kiszélesítessék 

Örök szégyene marad a talmi szabadel-

vüség fényárjában fürdő magyar parlamenti 

többségnek, hogy az alkotmányosság csecsemő 

korszakát élő Ausztria még ebben is — ami 

pedig az igazi szabadelvüség legprimitívebb 

megnyilatkozása — megelőzött bennünket. 

Ha menteni nem is, de megérteni lehet 

az uralkodó kormánypártnak ebben a kérdés-

ben tanúsított csökönyös magatartását; mert 

hiszen mindenki tudja, hogy mihelyt a vá-

lasztói jogot kiterjesztik, a mostani kormány-

rendszert abban a pillanatban elsöpri a yá 

lasztásokban nyilvánuló közvélemény. 

De megérteni, annálinkább menteni nem 

lehet a Justh-Eótyös csoport magatartását, 

midőn egy alárendelt fontosságú és kétes 

értékű reform kedvéért oly kormányt támo-

gat és dédelget, amely a parlamentaris rend-

szer legsarkalatosabb kérdésében, a választási 

reform ügyében ósdi és önző politikát érvé-

nyesít, s ezzel elhárithatlan akadályt gördit 

a függetlenségi párt megerősödése és több 

ségre jutása elé. 

Vájjon akkor, midőn a kedvező alkalom 

önként kínálkozott rá, s midőn egyedül és 

izárólag a Justh Eötvös csoport állásfoglalásá-

tól függött a kormány egzisztencziája — nem 

hazafiasabb és bölcsebb dolog lett volna é 

megbuktatni egész rendszerével együtt a kö-

zösügyes kormánypártot, s ezzel lehetővé tenni 

oly pártalakulást, melynek uralma alatt kor-

szerű megoldást nyertek volna az egyházpoli-

tikai kérdések is, de egyúttal a szabadelvű ha 

ladás által igényelt többi reformok — azok 

között eh»u »w n a na<?y horderejű válasz-

tási retorm — szin'wn megvalósíthatók lettek 

volna, és meg lett volna nyitva az ut legna-

gyobb aspirácziónk és örök ideálunk: Magyar-

ország függetlenségének megtestesitéséhez ? 

Vájjon nem többet ért volna é ez a ko-

losszális eredmény a mamelukokkal folytatott 

természetellenes pajtáskodásnálf 23 nem job-

ban megegyeztethető lett volna é ez Kossuth 

apánk hagyományos politikájával ? 

Adjon számot és feleljen ezekre a kér-

désekre a Justh-Eötvös csoport — lelkiismerete. 

Az Emke közgyűlése. 
Székely-Udvarhelyen í. hó 4-én tartotta meg 

az Emke jubileumi közgyűlését. Heggel 9 órakor a 

városházán gyűltek össze a közgyűlés tagjai, ahon-

nan a rom. kath. felső templomba mentek zenés 

miset hallgatni. A mise utan délelőtt tíz órakor a 

a reform, templomba vonult a közönséf, hol a nagy 

zöld posztóval bontott asztal mellett ki Emke tisz-

tikara foglalt helyei, élén az elnökkel, ki mellett az 

egyesület alelnökei ültek. A közgyűlést megelőzőleg 

az udvarhelyi daiegylet énekelt hazafias dalokat • 

azutan BedŐ Ferencz ev. ref. lelkész mondott emel-

kedett szellemű szép imát. 

Erre gróf Bethlen Gábor elnök tartotta meg-

nyitó beszedet, melyet általanos érdeklődés ós figye-

lem kísért mindvégig. Beszédének elején a megjelen-

teket üdvözölte, kiknek tömeges rószvótóben — úgy-

mond — az Emke továbbfejlődésének biztosítékát 

látja. Majd arra uial, hogy az egyesület hivatásától 

az egész nemzet apraja-nagyja át van hatva, mégis 

akadnak egyes kiváló tarsadalmi állású egyének, kik 

rossz szemmel nézik annak gyarapodását, de ezen-

túl is bizni lehet társadalmunk hazaűságában, maly 

tévtanok altal nem hagyja eltántorítani magát, Lel-

kes szavakban emlékszik meg az egylet számos ál-

dozatkész es buzgó tagjairól, s csupán annak tulaj-

donithatja, hogy oly tekintélyes összeget áldozhat az 

Emke kulturális czélokra. 

Majd így folytatja a beszédét; 

Tisztelt közgyűlés! Röviden emiitettem volt, 

hogy hatvanezer frton felül költekeztünk ez évben 

is a hazafias iranyu közművelődés terjesztésére a amel-

lett tökenkhez csatolhattunk ujabb nyolezvanezer 

trtot. Oly összegek ezek, melyek tanúskodtak ugyan 

a társadalom áldozatkészségéről, de egyszersmind 

szomorú világot vetnek országos bajainkra, mivel 

tíz annyival sem kőzelithetnők meg távolról sem a 

szükséglet fedezését ós miután alkotásaink — na-

gyobb részökben — vagy állandó jelleggel bírnak, 

vagy legalább is sok évre szólnak, csigaléptekke? ha-

li dunk csakis, a kitűzött czél felé. — Sőt meggyő-

ződésem, hogy egymaga a társadalom, bármily ál-

dozatokat hozzon is, nem elég erős arra, hogy nem-

zeti iranyu vállalkozásunkat végeredményre jutaaaa. 

Már pedig szomorúan tapasztaljuk, hogy az állam 

kifejezője a kormány, utóbbi időben nem hogy segít-

ségünkre volna hazafias törekvéseinkben, hanem 

már-már a jóindulatu semlegességből (amiképpen 

mult évi közgyűlésükön jellemeztem magatartását) 

odáig ment, hogy még az eddig réaiesitett támoga-

tását is megvonta részben egyesületünktől, amaz 

egyesülettől, mely százezrekre menő anyagi segély-

ben részesíti az államot i a kormány kulturális al-
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kotásait. — Arról is meglehet győződre a tisztelt 
közgyűlés, hogy nem az ellenzéki pártállásom mon-
datja velem e szelíd ki fakad ás t, hanem mint el-
nöke e magyar és hazafias czólokórt küzdő egyesü 
letnek, kutatom és keresem okait e szomorú tünet-
nek, de megvallom, még csak tisztességes magyará-
zatát sem lelem 

Nagy megilletődéssel emlékezett meg ezután az 
egyesület nagy alapítójáról Kun Kocsárd grófról 
véffll ismételt köszönetét fejezte ki az egybegyűl-
teknek. 

Sándor József főtitkár bemutatta a közgyü 
lésre érkezett üdvözleteket. 

Azután Réthy Lajos kir. tanácsos hunyadme-
gyei tanfelügyelő tartott emlékbeszédet az Emke 
legnagyobb jóltevője gróf Kun Kocsárd felett. 

Sándor József titkári jelentését egyhangúlag 
tudomásul vették. 

Ezután a jubileumi beszédek következtek. 
Berzeviczy Albert az iskolák nemzeti hivatásá-

ról szólott, rámutatva, hogy az Emkónek mily nagy 
feladata van ezen a téren. 

Gróf Apponyi Albert a kulturmozgalom lénye-
géről és hivatásáról mondott nagy és követésre ér-
demes eszmékben gazdag beszédet. 

Ugrón Gábor a Székelyföld ós Alföld egymást 
kiegészítő hivatásáról beszélt, nagy lelkesedést ós 
óriási hatást keltve. 

A gyűlés egyik fontos tárgya volt az alapsza-
bályok módosítása. 

Horváth Gyula beszédére, melyben az Emke 
mintaszerű berendezését fejtegette, egyhangúlag el-
fogadta a közgyűlés dr. Gajzágó Manó Emke-jogta-
nácsos azon véleményét, hogy változtatásra nincs 
szűkség, ami egyúttal a tisztikar és az igazgató vá-
lasztmány véleménye is volt, mert a mivel az egye-
sületet ily hatalmas intézménynyé megteremteni le-
hetett, egyszersmind fenn is lehet tartani. 

A bizottsági jelentések után a felmentvény a 
a pénztár kezelésére megadatott ós a tisztikar és 
választmány, azzal a különbséggel, hogy Ugrón Já-
nos is beválasztatott, a régi maradt. 

A közgyűlésre vonatkozóién közgyűlés egyik 
tagjának tollából igazán megkapó reíleksziót olva 
sunk pártunk központi közlönyéhen, melyet olvasóink 
épülésére ide igtatunk: 

.Szokatlan melegség áradt szét mindnyájunk 
valóján. Milyen furcsa is az, hogy immár három óv 
óta szórja a központ a gyűlölködés magvait, és h<á 
ban van vasút, hiában villám, mert azok a mag-
vak ide még sem értek el. A katholikus pap, a re-
formátus pap együtt imádkoznak, együtt remény-
kednek, együtt szenvednek és együtt alkotnak itt. 

SZENTES I LAP . 

vább szőtte az ideát és keserűen mutatott rá, hogy 
oly nagy feladathoz minő kevés eszközt nvujt a tár-
sadalom. Ugrón Gábor betetőzte a Berzeviczy gon-
dolatát, rámutatván, hogy a lánczban az a szem gyenge, 
a mely a Székelyföldet köti a nagy Alföldhöz. Ki 
kell hát tolni a székely batárokat nyugatra és az 
Alföld határait keletre, hogy igy a magyarság össze 
találkozzék s a gyenge lánczszem megerősödjék. E 
beszédek profécziai erővel hatottak s kivált az Ug-
roné ugy szárnyalt, mintha a Hargita sziklscsucsá 
ró! lecsapva, tíz perez alatt a Kárpátok összes bér-
czeit és téréit beröpülte volna. 

E fényes és megható nemzeti gyűlésen jelen 
volt a kormánypárt számos főispán és több képvi-
selő által. Jelen voltak a pártonkivüliek Tibád An-
tal, László Mihály és még mások által. Jelen volt a 
nemzeti párt Apponyi, Bethlen Bálint, Isekutz Győző, 
Ugrón Zoltán és még többek által. Jelen volt a 
48-as párt Ugrón Gábor, Bartha Miklós, Hoitsy Pál, 
Molnár József által és Pázmándy, Meszlényi, Cher-
nel által, kik üdvözlő sürgönyökben tolmácsolták 
érzelmeiket. Jelen volt a Székelyföldnek gazda-, ke-
reskedő-, iparosközönsége, a tanárok és tisztviselők, 

gyárosok és főldmivelő csoport — s hogy teljes 
legyen a kép., előkelő dámák és szegény sorsú nők 
könytől ázott szemekkel imádkoztak a magyarok 
istenéhez és dobogó szivvel hallgatták a nemzeti 
eszme igazságait. Ide sereglettek Zalából, Kecske-
métről, Nyitráról. 

Csak egyetlen párt nem vett részt a 
gyűlésen, sem személyesen, sem jókívánságai által. 
Nem a néppárt, mert hiszen feltehető, hogy a kat-
holikus pap«ág nagy része oda tartozik, ce nem 
vett részt az a párt, melynek ma még éppen a nagy 
magyar Alföld a ta aja. Az Eötvös-Justh töredékből 
senki sem volt ott. 

Talán csak nem ellenségei az Emkének P Nem-
Hanem egyéb dolguk volt. Testvérharczot vivtak 
Szegvárt, Mindszenten, a mit megkezdettek Szalon-
tán, folytattak Szolnokon és folytatni fognak Kecs-
keméten. Ezzel a nemes munkaval valának elfog-
lalva. E miatt nem értek rá a nemzeti eszme szol-
gálatára. 

Minden állomáson suttogva kérdezé a nép: 
hol van Kossuth ?• £s minden állomáson keserűen 
feleltük: .Kossuthot — atyafi még a tavaly elte-
mettük.' 

f>7. szám. 

hogy a párt teljesen azonosítja magát Sima 

Ferencz pártelnöknek a Justhékkal s igy Kos-

suth Ferenczczel szemben is elfoglalt állás-

pontjával és tiltakozik Kossuth azon állítása 

ellen, hogy Szentesen bárki is rágalmazza őt 

azért, mert a pártszakadásnál tanúsított ma-

gatartását nem csak nem helyesli, de elitéli 

a szentesi függetlenségi és 48 as párt; mert 

szerinte Kossuth Ferencznek — apjának 

örökké ajkán hordott dicső nevét, semmi 

czimen nem lett volna szabad a függetlenségi 

párt kettészakadására, hanem a pártegység 

megbonthatatlaosápa érdekében vetni a mér-

legbe. Erről hivatalosan is értesíteni fogja a 

szentesi függetlenségi és 48-as párt Kossuth 

Ferenczet." 

Helyi és vegyes hirek. 

(P.) Kossuth Ferenos és a szen-
t e s i e k . Ily €¿¿03 alatt a .Magyarország* 

csütörtöki száma egy rövid közleményben el-

beszéli, hogy a szentesi és 48-as pártban 

nagy indiguácziót keltett Kossuth Ferencz-

Mi az, a mi érzületben és törekvésben ezt az egy-'nek Sima Ferencz, továobá a .Szentesi Lap" 

séget létrehozta ? íme nézzetek az Emke lobogójára, 
rajta van a boldoságos szűz képe és magasra tartjak 
a protestáns elnök, a protestáns alelnökök, a protes-
táns főtitkár. 

A ki egységessé akarja tenni a töredékeny 
magyar társadalmat, írja zászlójára a nemzeti eszmét. 
Ebben mindnyáján megférünk. Ezt valamennyien 
ápoljuk szívcsen és szolgálatában ki nem fáradunk 
soha. 

Hát nem hallottátok P Ki ismerte meg Berze-
viczy Albertben a kormánypárti férfiút P Ki vette 
észre, hogy Ugrón Gábor nem híve a kormánynak P 
Ki látott mást Apponyi Albertben, mint a nemzeti 
eszmekör ékesszóló vezérét P 

Valóban jól esett nekünk a székelyek tiszta le-
vegője. Mintha csak a középkor borús ós nyirkos 
ködét hagytuk volna mögöttünk az egyházpolitiká-
val és annak ocsmány üldözésével. Miért nem 
hagynak immár föl veleP Miért bolygatják árok, a 
kik győztek és miért emlegetik azok, a kik legyő-
zettek P Minden időnek olyan törvénye van, a mi-
lyent csinálni tud. A törvény: törvény. Szükség 
ugyan nem volt rá, de nem is vesszünk el miatta. 
Hát hagyjuk már egyszer pihenni. Ne azitkozódjunk 
tovább, hanem dolgozzunk. Mert sok még az épí-
teni való és közeleg a vihar. Dolgozzunk, hogy le-
gyen hajlókunk, mire a vihar napjai elérkeznek, 
Mert eljönnek, az bizonyos. A népösztön biztossá-
gával érzi a székely, hogy eljön a megpróbáltatás. 
Ez az ösztön látszott meg az Emke gyűlésén. .Á 
láncz nem erős, mihelyt csak egyetlen szem is gyönge' 
— mondta Berzeviczy tapsok között Apponyi to-

a szentesi függetlenségi és 48-as párt el 
len az .Egyetértés"-ben közzétett ismeretes 
támadása; s a párt elhatározta, hogy a mél-
tatlan támadást rélyesen visszautasítja. 

A párt ezen határozata még a pünkösd 
másodnapján tartott ülésen ki lett ugyan 
mondva, mindazonáltal mi nem hoztuk azt 
nyilvánosságra, mert szándékunkban volt be-
várni, mig a Kossuth Ferencznek szóló vá 
lasz — melynek szövegezéséval az elnökség 
bízatott meg — elkészül és a jövő vasárnapra 
direkt ebből a czélból összehívott választmá 
nyi ülésen elfogadtatik. 

Minthogy azonban a .Magyarország* ré-
vén már nyilvánosságra került az eset; an 
nak kijelentésével, hogy a kérdéses választ 
teljes szövegében közölni fogjuk, egyelőre át 
vesszük a Magyarország emiitett czikkét mely 
— a fentebbiekben röviden reprodukált be-
vezető rész elhagyásával — a következőleg 
hangzik: 

Tudvalevő dolog, hogy a szentesiek el-
itélték Justhék eljárását, s igy Sima, mint a 
szentesi függetlenségi és 48-as párt vezére, 

szentesiek politikai érzelmének volt tolmá-
csa, mikor Kossuth Ferencz politikai öntar-
tásáról irt. 

Sima ugyan megfelelt Kossuthnak a 

Szentesi Lap"-ban, de a szentesiek nem ér-

ték be ezzel. Pünkösd másodnapján dr. Filó 

Tihamér elnöklete alatt gyűlést tartottak a 

szentesi 48-as népkörben és ott kijelentették, 

(<-.) — K ö z p o n t i v á l a s z m á n y i ülés. 

Szentes város központi választmánya f. hó 5-én ülést 
tartott. Az ülés tárgya az országgyűlési képviselő 
vá)as7tók névjegyzékének megállapítása volt. 

(r.) — H i v a t a l v i zsgá la t . Több hónap:g 
tartó pihenés után a vármegye Pató Pál urai, a7az 
hopy a főispán és a?, alispán, folytatják a közigazga-
tási hivatalok vizsgálatá'. Most Mindszentre men'ek, 
az ottani szolgabiróság ügykezelésének megvizsgálára 
vége't- Hogy lesz é az útnak folytatása, vagy ismét 
egy nékány hónapos szieszta következik, azt még 
tudni nem lehe*. 

(r.) — As Emke pénze. Egy idő óta 
abból a táborból, hol miudig a .közéleti 

;tesség"-et, az .egyéni becsület tiszteletben 

tartásit" hangoztatják, de a mellett soha se 

szűnnek meg piszkolódni, és mások becsüle-

tében gázolni — homályosan, burkolt czélzások 

ban lansziroznak egy rut pletykát, mely nem 

kevesebbről szól, mint arról, nogy az Emke 

javára beszedett tagsági dijak kezelése körül 

visszaélések merültek föl. Mig konkrét alakot 

nem öltött és nyilt vád formájában nem 

nyilvánult a mende monda, nem reflektáltunk 

rá, mint egyáltalában megvetéssel ignorálni 

szoktuk a piszkolódásokat, melyek az isme 

retes gyárból származnak. Ma már azonban 

nyilvánosan hirdetik, hogy az Emke itteni 

fiókjának volt pénztárosa: V. Szőts Géza az 

általa beszedett tagsági dijak egyrészével nem 

számolt el. Addig is, mig V. Szőts Géza, tu-

domást szerez a vádról, és védekezhetik el-

lene, indíttatva érezzük magunkat óvni a kö-

zönséget attól, hogy hitelt adjon a hihetetlen 

vádnak. Mert mi V. Szőts Gézát az ily gyanú 

fölött álló tisztességes embernek ismerjük, s 

igy föl kell tennünk, hogy ő ebben a dolog-

ban csak sajnálatos tévedésnek az áldozata. 

Magában véve az, hogy — mint hirdetik — 

vaunak az Emkének olyan tagjai, akik nyug-

tákkal bírják: igazolni, miszerint a tagsági di-

jat a volt pénztárnoknak megfizették, s még 

is ugyanazon összeget követeli rajtuk a köz-

pont — még épen nem zárja ki a tévedést, 

mert hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy pél-

dául a királyi adóhivatalok — pedig ott elég 

pontos könyvelés van — néha oly összege-

ket is követelnek a felektől, amelyek már ré-

gen be vannak fizetve. Az ilyen tévedések, a 

míg emberek és nem arkangyalok kezelik a 

számadásokat és könyveket — mindig elő-

fordulhatnak. Várjuk be tehát V. Szőts Géza 

felvilágosításait. 

(r.) — É v z á r ó ünnepé l y . A szentesi fő-
gimnáziumi ifjúság Horváth Mihály önképzőköre — 
mint előre jeleztük — f hó 3 án tartotta meg a 
főgimnáziumi épület disJermében évzáró ünnepé-
lyét Örömmel jelentjük, hogy az ünnepély minden 
tekintetben kitűnően sikerült, s a legvérmesebb vá-
rakozásokat is kielégítette. Talán nem sértjük meg 
a közreműködők önérzetét, ha konstatáljuk, hogy a 
sikerből Juhász Sándor 8-ik oszt. tanulót illeti as 
oroszlán rész, kinek kitűnő tollal igen sz/pen meg-

.Haza és ara- czimű dolgozata és nagy rutinra 
valló szavalata általános tetszést aratott. Gratulálunk 

szép sikerhez az ifjúságnak. 



8. oldal. 

(r.) — A d o m á n y a Kossuth szoborra. 
Beso Lsjos, s szentesi 1 *ő 48 as kör vendéglőse 
által pünkösd másodnapján rendezett jótékony czélu 
bál alkalmával a Kossuth szobor javára felülfizet-
tek : Lénárt Sárika 1 frtot, Pintér Imre 20 krt, és 
maga Bese Lajos — bér a bevétele gyönge volt — 
3 frt 90 krt. Az így 5 frt 10 krra rugó összeget a 
rendőrkapitányság beszallitotta a közpénztárba. 

— Méh r a j a kéményben. A dónati ta 
nyai iskola kéményébe még az ünnepek alatt bera-
kodott egy méhraj, nagy zúgás közt elfoglaivan az 
üreg felső részét. A tanító és neje nem voltak ott-
hon s mikor este megérkeztek, a nagy zugast hallva 
azt hitték, hogy a vihar tört ki, keresték, kutatták 
a különös moraj okát, de nem tudtak rájönni; be-
zárkóztak, de nem tudtak aludni, zúgott füleikben 
a magas kémény falainak viszhangja által fokozott 
moraj, végre az a hit kezdett náluk gyökeret verni, 
hogy valami föld alatti vulkán van kitörő félben. 
Szerencsére kedden reggel megjelent egy kémény-
seprő és gyanutlanul felmászott a kéménybe, lekot-
randó a felgyülemlett kormot; de mily nagy volt 
rémülete, midőn a kémény tetejéig érve ott az or-
rá t b e l e ü t ö t t e a fürt alakoan lóggó meheso-
móba. Hanyatt- homlok rohant le, üldöztetve a szúró 
méhek ezreitől, ugy, hogy a kormot az egyszer sa-
ját zuhanó testével seprű nélkül kotorta le. A meg-
mérgesedett rovarok aztán betöltötték az iskolanak 
minden zugát ugy, hogy az aznapra tervelt kenyér-
sütést is bizonytalan időre elkeltett Halasztani. De 
mivel kenyer nélkül élni nem igen lehet, elhatároz-
ták, hogy másnap reggel, meg mielőtt szárnyra kel-
nének, kifüstölik a méheket, ugy is történt, alagyuj-
tottak a kéménynek és a szerencsétlen rajt lepör 
költék és igy tanitó és növendékek nehany száras 
árán megszabadultak a kellemetlen vendégektől. A 
kéményseprő pedig megfogadta, hogy jövőre csak 
akkor megy Dónatra, ha legalabb is 10 tok hideg 
lesz, vagy pedig ha mindeo méhet bevisznek a — 
szőlőbe. (Beküldetett.) 

(r.) —- A gazdasági egylet közgyűlé-
sérő l szóló tudósításunk kiegészítéséül meg kő 
zölnünk kell, hogy a lapunk mult szamaban meg-
nevezetteken kívül a valasztmany tagjaiva megva 
lasztattak; Stammer Sándor, Hódi János, Suubl 
Ferencz, báró Maasburg Sándor. Ellenben Kristó 
Nagy István — kit szintén megválasztottnak jelez-
tünk — nem tagja a választmánynak. 

— A számonkérőszék szerdán délután 
végezte be a városházánál működését. Az eredmény-
ről majd mas alkalommal fogunk beszámolni. 

— Egy l e t i élet. A szentesi katholikus kör 
köztiszteletnen álló alelnöke Lengyel Imre segédlel-
kész, a napokban leköszönt ez ailasarol. Bokros el-
foglaltsaga miatt volt kenytelen ez állásától megválni 
a melyet eddig nagy buzgosaggal töitölt be. Helyet 
nem sokara befogjak tölteni es mint értesülünk 
Esztegár nyug. plenanos lesz az utódja. 

— Helyre igaz í tás . Laputik legutóuui sza-
mának, a műkedvelők szerepléséről beszámoló reíe-
rádajaból egy sajnalatos sajtóhiba kóvetaezteben 
Katai Etelka a legjobbb szereplők egyikenek neve 
kimaradt. Miután Katai Etelka k. a. jateka, nem 
csak teljesen megfelel a varakozasnak, de alakitasa 
és megjelenése igazan köztetszést aratott, ugy hogy 
szerepében a legdicséretesebben állottá meg helyét, 
azért ezt a hibát kötelességünknek tartottuk helyre-
igazítani. 

— Eljegyzés. Ifj. Kovács Sándor helybelyi 
jónevü kereskedő eljegyezte Vladar Ilonka kisasz-
szonyt, Viadár Boldizsár gyáros szép és műveit leá-
nyát Nagy-Kőrösön. 

(r.) — Óvodások majá l isa . A helybeli 
nőegylet altal fentartott óvoda majalisa a kedvezőt-
len idő miatt az első hatarnapról elhalasztatváu, f. 
hó 9-én, vasárnap délután 3 órakor tartatik meg a 
kurczántuli ligetben. 

(r.) — A l k a l om cs iná l ja a to lva j t . 
Szőke Mátyás téglagyaros egy vaggon szón kivalta-
sára 150 frtot adott a kocsisanak. A kocsis egy 
Szilák János nevű kunszentmártoni származású nap-
számossal ment ki az állomásra a szénért, s ott 
pénzt Sziláknak adta at, hogy váltsa ki a szállít-
mányt a vasúti pénztárnál. Szilákot azonban kísér-
tetbe hozta a pénz, s a helyett, hogy a vasúti pénz-
tárhoz ment volna, a pályaudvar túlsó oldalán szé-
pen ellépett a 150 frinttal. A rászedett kocsis jelen 
tóst lett, s a rend- és csendőrség szorgalmasan úti 
a tolvaj nyomát azzal a bizonyos — bottal. 

(r.) — El jegyzés. Mészáros Antal gyomai 
születésű huszár f. hó 3 an tartotta eljegyzéset Traj 
Rozikával, Traj János gazdalkodó szeretetreméltó 
leányával. 

— Aa a l győ i 48-as népkttr, miután 
alapszabályai megerősítést nyertek, t. hó *-án tar-

SZENTESI LAP. tí.fi 

totta meg rendes tisztújító közgyűlését. Elnökké hívják azt a nőt, a ki hajdan kaszirosleány volt, leg-
ujból egyhangúlag: Kovács Kálmán választatott meg. utóbb azonbau betörésre vetemedett. Először kira-
Alelnök : Herczeg Gaspar, jegyző : Karsai Ferencz; bolta a bécsi Práter-utczában lakó nagybátyját, a 
Pénztárnok: Balovay Peter; könyvtárnok; Rabók kinek egy szekrényét feszitette föl s abból kéUzázüs 
István és zászlótartók: Domonkos Pál és Belovay forint értékű takarékpénztári könyvecskét, bősz ío-
Mátyás lettek. Megvalasztatott ez alkalommal egy rint készpénzt ós ötven bazilika sorsjegyet vitt el; 
évre a 24 választmanyi tag is. A kör tehát most azután ugyanabban a házban fölfeszitetts Hoppé 
már, a megerősített alapszabalyok keretében, szaba- műszaki tanácsos fiókját, a melyből hatszázhuszon-
don teljesítheti és bizonyára teljesíti is hivatását. |egy forintot rabolt el; végül egy vasazekrényt akart 

— »Éljen a h a l á l ! * A pozsonymegyei1 fölnyitni, csakhogy itt rajta vesztett, mert ószrevet-
Gsásza községben Köbnek György gazdaember a bűnös manipulácziójat ós elfogták. Érdekes, hogy 
gyorsvonat elé állt s elkiáltotta magát: 

— Éljen a halál / 
A vonatvezető, ki meghallotta a kiáltást s 

meglátta a hadonazó embert, rögtőn ellengőzt adott, 
de már nem tudta megállítani a gépet, amely elda-
rabolta a szencsétlen embert, ki tettet bizonyára őrü-
lési rohamban követte el. 

— Agyonü t ö t t e a fa. Az lilava mellett 
lévő Lédecz községnek néhány lakosa kiment az er-
dőbe, hogy ott fát irtson. Egy hatalmas tölgyet fű-
részeltek le, amikor az hirtelen ledőlt s az egyik 
munkás a faóriás alá került. A szerencsétlen ember 
koponya(a betört s aléltan vittek haza a faluba, hol 

község orvosa apolas alá vette. Mindennek daczára 
munkás meghalt. 

— Egy darab rozsdás vas á ldozata . 
Holéczi Karoly lipto-szent- miklósi kovács a minap 
munkaközben egy darab rozsdás vassal megkarczolta 
az ujját, de föl sem vette a dolgot s tovább foly-
tatta munkáját, Alig egy óra alatt azonban a keze 
dagadni kezdett és megfeketedett. Az előhívott orvos 
azonnal vérmérgezést konstatált, de segíteni már 
nem tudott rajta s a szerencsétlen ember két órai 
szenvedés után meghalt. 

— Katasz t ró fa a Dnnán . A pünkösdi 
ünnepet vígan eltöltendő, a beocsini czementgyár- F o u l á r t l - S e l y m e t 0 0 k r t ó l 3 frt 
oan dolgozo munkások át akartak kelni a Dunán, kng méterkint — japani, chinai, s. a. t a ieg-
Uogy a városba bemenjenek. A tervezett kirándulás- ujabb mintázattal és színekben, ú. m. fekete, fehér 
nak azonban nagyon szomorú vege lett. Negyvenöt és szines Henneberg-se lymet 35 krtól 14 frt 
ember indult útnak egy kicsiny dereglyén a meg- 55 kr. méterkint sima, csikós, koczkázott, mintázot-
aradt folyamon keresztül. A kormányrúd olyannak'takat damasztot s. a, t (mintegy 210 különböző mi-
a kezeben volt, a ki nem tudott vele bánni, es igy1 nőségben és 2000 szín és mintázattal s. a. t. posta-
történt, hogy a dereglyét a folyam sebes arja neki bér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat 
vitte a Dunán horgonyozó vízimalmok egyikenek és'küld postafordultával: Henneberg G-. (cs. k. ud-

a leányt a szerelem vitte a bün útjára. Egy keres-
kedősegéddel volt viszonya, de az illető üzletet akart 
nyitni s az erre szükséges két háromezer forintot 
házasság utján akarta megszerezni. Igy természete-
sen szakítania kellett volna a leánynyal. Seltenham-
mer Fanni azonban kérte, hogy várjon még egy 
ideig, majd ő megszerzi a pénzt. Csakhogy tervével 
az oltár helyett a börtönbe jutott. 

— Vas-templom* Egy bécsi czég most ké-
szítette el — mint Bécsből írjak -- a konstantiná-
polyi bolgár hitközségnek szánt templomot. A temp-
lom ponpas bizanczi stílusban egeazeu vasból ké-
szült ós 31 méter hoassu, 17 meter szóles ós egé-
szen a torony csúcsáig számítva 29 móter magas. 
Súlya 4000 mazsa es 800 szemeiyt képes befogadni. 
Az illető gyár jelenleg a templooi belső berendezó-
senek elkeszitesével van elfoglalva. Ez is gazdag ki-
állításban vasból készül, csupán egyes nagyobb la-
pokra hasznainak marváuyt. A templom külső ós 
belső fala között egy 17 czentiméter szóles üres tér 
lesz, a mely a templom szellőzésére szolgál. Villám-
hárítót a vasepületen nem alkalmaznak, mert vil-
lámcsapás eseten a villanyosság az épület egesz vas-
anyagán eloszlik ós ekkóp ártalmatlanná válik. 

dereglye az összeütközés tolytan felfordult. Rette-
netes jelenet következett erre. A nagyobbrészt úszni 
nem tudó munkasok kétségbeesetten erőlködtek éle-
töket megmentem, segitsegökre jöttek a dunai ha-
jósról a molnárok is, a kik a legöntelaldozobb men-
test munkalatokkal tudtak megmenteni harmincz-
egyet a vizbe esett munkasokból. Tizenegy ember 
oeletulladt a Dunaba. A szerencsetlenül járt embe-
rek iuttaki lakosok voitak es nagyoboara nyomor-
ban élő családot hagytak maguk utan. 

H a l á l a po l g á r i házasság m i a t t . 
Fejérmegye Tácz közsegeben — mint a „F H' közli 

Győrök Józseffel ós a tíaval vidám pouarazas 
mellett baratkozott Kiss István odavaló földesgazda 
Nagyon belemelegedett a naratkozásba és vitatkozni 
keztek a polgári üátassagrol is. A Győrök egy pár-
ton voltak. Kss István az elienzeket kepviselte. A 
vitából heves szóváltás, különös sertések egesz hal-
maza ós vó^úl dulakodas lett. A ket Győrök földre 
is tiporta Kiss Istvánt s meg a keshez is hozzányúl-
tak. Kiss István ekkor odahagyta őket s előkapta 
töltött fegyverét, ós az utczau elhaladó két Győrök 
utan lőtt. Az első lövés uem talált, de a második 
az idősebb Györököt leterítette, az ifjabJikat pedig 
sulyosau megsebesítette. Az idősebbik Győrök azon-
nal meghalt A gyikos megijedt, portajara futott 
ós a fegyverét eldobta magatol, mielőtt azonban me-
nekúlhebetett volna, már a csendőrség meglepte és 
letartóztatta. 

— K á n i k u l a Amer ikában . Londonból 
táviratozzak, hogy Észak-Awerikaban roppant nagy 

hőség. A kánikulának már több ember esett ál-
dozatul. New Yorkban, Filadelfiaban, Baltimoreban 
ós Washingtonban két nap alatt huszonnégy ember 
kapott napszúrást. 

— Leégett k lastrom. A Benedekrendi 
apáczák Fronrone mellett levő klastiomában, mint 
egy trieszti távirat jelenti, pünkösd hétfőjén túz 
ütött ki, mely a klastromot elhamvasztotta. Huszon-
egy apácza megmenekülhetett, kettő a lángok mar-
taléka lett. 

— Hatásos öngyilkosság. Kolozsvárott 
fényes nappal ugyancsak zajos módou vetett véget 
életének Hejberger Miksa peklegóny. A vashíd köze-
lében kedden délután a jaró-kelők sűrű tömegeben 
mellbe lőtte magat és összeroskadt. Egy rendőr ós 
néhány ember egy közel lévő gyógyszertárba aksrta 
vinni az elájult legenyt, aki azonban hirtelen föl-
eszmeit, félrelökte a támogatóit es revolverét a ren-
dőrre sütötte. A golyó nem érte a rendőrt, de majd-
nem eltalált egy uri asszonyt, aki kétségbeesett si-
koltással rohant el. Az öngyilkosjelölt eközben még 
egy golyói röpített a fejébe és meghalt. 

— Betöréssel szerzett hozomány . A 
női kalandornők egy ritka fajtája került most a bé-
csi rendőraeg keze köze. Seltenhammer Fanninak 

variszállitó) s e l yemgyá r a Z ü r i c h b e u. — 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, és levelező la-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 7V16 

0 Alapíttatott 1876. 7 Kitüntetve 1883. 
ETT1NGEK <fc Co., Z/ÜRICH, (Schweiz.) 

Magánosoknak bérmentve házhoz szállítva: 

ivatos mintázott női szövetek 14 kr. méterje 
díszes , , 47I/8 kr. , 

és tartós gyermekruha sz. 6I1/1 kr. , 
eredeti uriruha sz. 1 frt 22i/s kr. , 

M i n t á k i ngyen . 
Valamint ezernyi színben mintázott a legelegánsabb 

uői- éti uri ruhaszövetek. 
Színezett div»tkópek ingyen, valamint gazdag minta-

gyüjteuiény ingyen és bórmentve. 1 — 6 

Ma 

0 

Fiatal házaspárok. 
Megnősültem. 
Igen és ezen azt hiszem nem fog csodálkozni 

senki, mert hiszem tul vagyok már a harminc* éven 
ós ez a dolog rendje. 

Elvettem feleségül egy szép özvegy asszonyt. 
Ezen ped.g senki és legkevésbbó se csodálkoz-

zék. Végtére is nem szért özvegy valaki, hogy újra 
férjhez ne mehessen. 

Feleségül jött hozzám és igen boldog házas 
életet élünk. Azaz hogy, bocsánatot kérek, volt ne-
kem eszemben az is, hogy fiatal leányt kérek meg, 
de hát édes Istenem mit tehetek ón róla, ha az a 
szép özvegy asszony korábban ós jobban behálózta 
a szivemet. 

Végtére is szerelmi házssság a fő dolog. 
Hja, csakhogy most tudom már mi a bibi. Mert 

kérem szépen van bibi is. 
Hs én későn jövök haza, akkor a kis felesé-

gem elibera tárait: 
— Most jött haza P 
— Most. 
— De ez a most nsgyon későn vsn. 
— Barátaimmal elbeszélgettem az időt, édes 

kicsikém, hát ezért ne haragudjék. 
— No látja, 4 az első férjem az mindig korán 

járt haza. 
Ha együtt ebédeltünk ós a sárga répa főselé-

ket nem ettem meg, akkor a kis feleségem megint 
csak szót emelt. 

— Látja, bizony megehetné, az első férjem 
mindig megette. 

Ha cz<lindert tettem fel s nem puha kalapot, 
nem tetszett az én kis feleségemnek. 

— Micsoda kalap azP 



— Gxilinder édesem. 
— Hát van magának isléseP 
— Hogy ne édesem. 
— ügy P 
— Hiszen ez elegáns, ez divatos ! 
— Elviselhetné pedig a puha kalapot is. Áz 

én «1*0 férjem mindég puha kalapot viselt és na-
gyin jél állott neki. 

— Na hát engedelmet kérek, de én mégis csak 
a második férje vagyok, nekem mások a szokásaim, 
nekem más az ízlésem, más a szerelmem. De per 
ste erre az utóbbira soha sem hivatkozik a kis fe-
leségem, mert hitzen ebben tulliczitáltam az első 
férjét. 

Tegnap, mikor haza mentem, azzal fogadott a 
kii feleségem, hogy menjünk el a tűzoltók nyári 
báljára, hogy csináltassak neki uj ruhát. 

— De édesem, most cs náttattam. 
— Lássa az első férjem már csináltatott volna. 
— De édesem, ne beszéljen nekem mind^ az 

elsó férjéről. 
— Micsoda P Jobb szeretné talán, ha a har-

madik férjemnek beszélnék így a második férierr>ről ? 
Na hát erre már nem tudtam mit s2Ólam. 
De tanultam. Ilyenformán jó tanácsot is *d 

hatok. 
Aki nősülni akar, ha fiatal ember, fiatal leányt 

vegyen feleségül. Az özvegy asszonyokat hagyják 
csak az özvegy uraknak. 

Mert ha az özvegy asszony az első férjére hivat-
kozik, könnyen lelehet czáfolni az özvegy férjnek is 
az ó — első feleségével. 

Szerkesztői üzenet. 
Bajkai Sándor. Szentet. A közlemény 

— a kellő valtoztataaokkal — nem sokára jönni fog. 
Sira lmas Ál lapotban lévő iskola Or-

voslás végett átadtuk az illetékes helyre. Azt hisz-
szük, ezzel többet használunk az ügynek. 

Terhes Péter , Tápén. Köszönet az ér-
tesítésért. Megtesszük a szükséges lépéseket. 

Berkecz Lászlónak 
Szegváron ujonan felépült háza a legjobb 
forgalmú helyen bolt helyiséggel bérbe, vagy 
örök áron eladó. Értekezhetni lehet Szegváron 
II t 18 szám alatt a tulajdonossal. 1—4 

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

Tinct , nervl ton iea 
(Dr. Lleber tanár Idegsrósltó Ellxlrjej 

Csak a kereszt és horg. vétljegygyel valódi 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
és h«tóság>lag hitelesített rendelvény szerint. Ez-n 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e gy z éke t ingyen. Egy üveg 

ára li/s. 3-6 Mark 

Gyomortájoaoknak ajánlható a sokszoro-

san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsq p. Egy 

üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essenz 

által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-

séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ a hol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 

25-40 K ö z p o n t i f ő-ü z I e t: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

67. fzárn. 

MINDEN KÖNYYKERESKEDESBEN 
kapható, 

dr. M ii 11 e r egészHégilgyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

W ».Megrongált ideg- és nemi rendszer" W 

60 krajezár 
levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 
Eduárd Bendt. Braunschweig. 14V52 

P h ö n i x - h a j k e n ő c s 

a stutgarti egészségügyi és be-
tegápolási kiállításon 1890-ben 
dijat nyert. Orvosi vélemény és 
ezer hálairat szerint az egyet-
len reális és ártatlan szer. 
hogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen; igen 
fiatal uraknál erős bajuszt 
növeszt. Sikerért és ártatlansá-
gáéit jótállás. Egy tégely 80 kr., 
postai küldemény vagy után 

vét 90 kr. 8-13 

K. HOPPÉ, W i e i l , X I V . , Schweglergasse 12 

Kert megnyitás! 
Van szerencsém a n. é. közönség b. 

tudomására hozni, hogy 

kerthelyiségemet ma pénteken 

halvacsorával 
egybekötve megnyitom. 

A n. é. közönség pártfogását kérve, 

maradok 

tisztelettel: 

Kass Gusztáv. 

Néhai Kiss Ferencz ós neje örök. 
tulajdonát képező Szentes városi ház, derek-
egyházi oldali, nagy és kistőkei, és bökényi 
földek, a nagy hegyi szőlő szabad kézből el 
adók, esetleg haszonbérbe kiadók. Értekezni 
lehet Kiss Zsigmond ügyvéd szentesi 

lakossal. 3 - 3 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatastalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz szék tétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-iéle idegerősitő 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szennt készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

Ic7álsnccátr a regrosszabb esetben is gyó-
gyithato Sougede Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyen tud 
tával vagy a nélkül. Szín, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fö-depot: Hoifinaun gyógyszer tara Sclieuditz 

25 -40 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásvá nyvizek királya. 

K i t ű n ő é l v e z e t i és g y ó g y v í z , mely a bécsi és párisi világ-

tárlatokon elismerő okiratot és ezüstérmet nyert. 

Leggazdagabb szabad és félig kötött szén savtartalmánál fogva eddig 

az rgyrdUli, nu*ly az ogyenütő alatt is átszállítható, anélkül, hogy akár 

erejében, vagy jó izében és üdességében változást szenvedne. 

M i n t g y ó g y v í z igen jó hattással alkalmaztatik : vérszegénység, 

idegbántalrnakn.il, emésztési zavaroknál, valamint női bajok és a hugy ivar-

szervezelt több bántalmainál. 

M i n t ü d i t ő i t a l tiszta, kellemesizü, pezsgő, borvíz, tisztán vagy 

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul ál l ! 

Főraktár: Szentes és vidékére. 

M Ú C X K 4 L I I Á H 
üv» g é> porc/Hlun k« r skedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden fűszer-kereskedésben. 24V 

h m 

/Hiayton ¿^Shuttle worth 
< J ~ glauset e) B u d a p e s t 

aliai a legjutanyosabb árak mellett ajanltatnak: 

r ~ i I 

Váezi-kőrut 
63. sz. 

Locomobil és gözcisp'wkészlatek2 
kolvosók. kimutlA- ét »rttóĉ uek, 

. ejtesz 12 lóerólg, torábbá J4r*Any-
'M-|>l<>K/-|>,-k. tl*/tlt<\-ro«tAk. kon-

kolyomók, ka»/.ál<%- es aratóg6pek. horonAk, mAiiajrytlJtAk. 

„ÜULUiTIDIM . r̂ olrtk. d«rAlAk. thrift-malmok 

Egyetemes aczéi ekek 
éa minden egyéb 

2 és 3 vasú ekék 
gazdasági gépek. 

m m m 
Ráemletet érjegynékek kívánatra ingv'-i ée hérmmtme küldetnek. 

OüOOOOOOOOOOOOO 

KÖNYVNYOMDA. 
Van szerencsénk a nagyérdemű 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

minden e szakmába vágó munkák 
u. m.: Városi és községi hivatalos 
nyomtatványok, takarékpénztári zár 
mérlegek, ipar- és kereskedelmi kör 
levelek, ügyvédi és irodai nyomtat 
ványok, meghívók és tánezrendek 
divatos eljegyzési és névjegy kártyák 
árjegyzékek, gyászjelentések, falraga 
szok, folyóiratok, művek, levélpapírok 
és borítékok czégnyomással stb. stb 
a legjutányosabb áron, csinos kivi 
télben gyorsan és pontosan készit 
tetnek el, ajánlom a n. é. közönség 
szives pártfogásába. X i s l t e i e t t e l : 

A „Szentesi elsó könyvnyomda 
7 19 részvénytársaság." 

QOOOOOOOOOOOOOO 
Sünt*«. 1896. Nyomatott a kiadó tulajdonos: „Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság- gyorssajtóján, 




