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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza öl. s/ám, 
hova a lap szellemi részit 
illető '""Effzlfcmények előfize-
tési pénzek és liirdetesek is 

küldendők. 

Sze rda , a z e p t e m b o r 4 # 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hlfdotéttkct 

ós «n 
a kiadóhivatal 

jegjsék 

Egyse ptidÉyofc 
kaphatók lapunk m i á i á -
ban valamiül Staifc Nándor 
és Szigethy Z. könyv- éi 

papirknreikfiiéeéhsa. 
Kéziratok mm i" 

Megjelen hetenként háromszor : 
vttMáriiap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

S IMA FERENC Z 
A lurkuitMrt folelős; 

K0VÁT8 KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető: 
a k i a d ó h i v a t a l b a n és l a p k l h o r d ó l n k at 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Kilátások a jövőre. 
— A jubileumon nyert impressziók. — 

hogy ez a rendszer tarthatatlan s ugy van 
meggyőződve, hogy a megyei ellenzéket erre 
irányuló akciójában a kormánypárt egy te-

£ lapok főszerkesztőjének fényesen sike- jkintélyes része is támogatni fogja. 
rült jub i láns ünnepélye alkalmával elmondott 
fontos nyilatkozatok arra engednek következ-
tetést, hogy a vármegyei közélet nagy átala-
kulások küszöbén áll. 

Nemcsak hogy átment a köztudatba a 
megyénkben uralkodó kormányzati rendszer 
megváltoztatásának szükség érzete, hanem ez a 
vágy testet is öltött, a mit semmiféle hatalmi szó-
val és erőszakoskodással kiirtani többé nem 
lehet. 

Sőt többet m o n d u n k : magában a me-
gyei tisztikarban is lehet bizonyos mozgal-
mat észlelni, melyből — ha a jelek nem 
csalnak — azt a következtetést vonjuk le, 
hogy ott sincs mindenki a mai rendszerrel 
megelégedve. 

Rendszer változást kiván tehát mindenki, 
s ebből logikai kényszerűséggé, toly az e g y é -
n e k változása is. 

A megyei tisztikar egy tekintélyes része, 
képzett és kifogástalan elemekből áll. Azon, 
hogy uszniok k e l l az árra l : egy cseppet 
sem csudálkozunk. Vagy meg kell hajolni a 
legabszurdabb parancs előtt, — vagy tessék 
pusztulni, ez a mai helyzete a legtöbb me-
gyei tisztviselőnek. 

É s éppen e z a z , a mi változást kiván. 
Nekünk, — hangsúlyozzuk, a megyei 

tisztikarral, mint ilyennel nincs semmi ba-
junk. M i , a s z e l l e m e t , mely a tisztikar-
ban honos, kivánjuk száműzni s helyébe 
egy egészséges közszellemet beplántálni és 
meghonosítani. A z irányt, a szellemet pedig 
a v e z e t ő k adják m e g s a m i g az e d d i g i 
v e z e t ő k szabják az irányt és czélt, addig 
a vármegye boltivei alatt egészséges közszel-
lem nem fog uralkodni. 

A választó közönségre tehát fontos fela-
dat és nagy kötelesség teljesítése vár. 

A megye az önkormányzati jogot a tör-
vényhatósági bizottság által gyakorolja. A 
bizottsági tagoknak egy negyed része most 
kilép s az uj választások még október hóban 
meg fognak ejtetni. 

A megye valamennyi községében az el-
lenzék van túlnyomó számban; nem kell te-
hát a választó polgároknak mást tenni, mint 
megjelenni az urnánál s szavazni olyan egyé-
nekre, a kik a közönség érdekeit függetlenül 
és becsületesen képviselik s biztosítunk róla 
mindenkit, hogy az ellenzék minden vonalon 
győzni fog 8 ez a győzelmes tábor megfogja 
mutatni, hogy a megyei közkormányzatban 
uralkodott eddigi szellem és annak istápolói 
egy perczig sem tarthatják magokat. 

Hiszen a kormánypártnak Szentesen egyik 
legkiválóbb tagja maga is ugy nyilatkozott, 

Valóban nem mutatna egyébre, mint 
nagy gyávaságra, nagy, határtalan indolen-
ciára, ha a számbelileg túlnyomó ellenzéket 
a kisebbség legyőzhetné. 

Példátlan dolog, hogy egy teljesen ellen-
zéki vármegyében a törpe minoritásban lévő 
kormánypárt dirigáljon. 

Csongrád megyén kivül csak egy teljesen 
ellenzéki vármegyéje van az országnak és ez 
Hevesmegye. Tessék csak megnézni, van é 
ott egyetlen választott tisztviselő, aki ellen-
zéki ne volna. É s azért Hevesmegyében tud 
az ellenzék becsületesen kormányozni s szí-
vesen veszi, ha az ellenőrzést felette a kor-
mánypárt gyakorolja. 

U g y vagyunk róla meggyőződve, hogy 
jövő vármegyei ciklusban ellenzéki férfiak 

fognak a megyei tisztikarnak irányt szabni 
bizton reméljük, hogy ha lz oszlopos tiszt-

viselők uj szellemet visznek magokkal, a mos-
tani tisztikar tekintélyes részének bevonásá-
val becsületes és pártatlan közigazgatást le-
het teremteni. 

A k ö z v é l e m é n y m á r m o s t i s 
h a n g o s a n e m l e g e t i a z o k n e v e i t , 
k i k e t a m e g y e i t i s z t i k a r é l é n 
s z e r e t n e l á t n i s m i a közvélemény ezen 
nyilvánulását tollúnk egész erejével támogatni 
fogjuk. <Dr. 

A Szentesi Lap és Sima Ferencz 

jubileuma. 
(P.) Lapunk 25 éves fentállásának és Sima Fe-

rencz 20-ik éves szerkesztőségének jubileumit — 
melyet szept. 1-én ültünk meg — méltán soroljuk 
életünk legszebb emlékei közé* mert minden kincs-
nél drágább és becsesebb az az odaadó szeretet, az 
a meleg ragaszkodás és az a rendithetlen bizalom, 
mely a közönség részéről ebből az alkalomból lapunk 
és főszerkesztő k iránt tüntető módon nyilvánult. 

Úgyszólván meglepetés-számba ment az egész 
ünnepség, mert még bensőbb politikai barátaink is 
csak az utolsó napokban értesültek a dolog felől, 
amikor már idő hiányában nem tehettek nagyobb 
szabású előkészületeket. Főszerkesztőnk óhajtásának 
megfelelően történt ez igy, aki mihelyt értesült a 
rendezőség szándékáról, csak oly feltétellel egyezett 
bele annak megvalósításába, hogy szerényen, csend-
ben, minden zajosabb óvácz;ó nélkül üljük meg az 
emlékezetes évfordulót, s ebből a czélból arra kérte 

rendezőséget, hogy az ünnepség ne lépje tul egy 
barátságos vacsora kereteit. 

A rendezőség ehez képest tette meg intézkedé-
se t, s ez szolgál magyarázatául annak, hogy a meg-
hívók csak az utolsó napokban küldettek szét. A 
helybeli két 48-as kör azonban még is sietett az ün-
nepeltet a bankett előtt üdvözölni, és egy szép em-
léktárgygyal meglepni. 

Vasárnap délelőtt a k<H 48-as kör választmánya, 
dr. Filó Tihamér és dr. Szánthó Lajos alelnökök 

vezetése alatt, testületileg megjelent Sima Ferenci 
lakasán. Dr. Filó Tihamér igazán szép és megható 
beszédben tolmácsolta a megjelentek által képviselt 
függetlenségi párt érzelmeit A tetszés nyilvánítások-
tól többször félbeszakított beszédet lelkes éljenzés 
zárta be. Majd előlépett dr. Szánthó Lajos és pár 
meleg szó kíséretében átnyújtotta az ünnepeltnek a 
szentesi I-ső 48-as kör ajándékát, egy remek kivi-
telű ezüst tintatartót és egy arany tollat A tinta-
tartó talapzatába a következő szavak vannak bevésve: 

A szentesi 48-as népkör 
SIMA FERENCZ 

20 éves szerkesztői jubileumára 
1875—1895. 

Sima könyekig elérzékenyülve, a legbensőbb 
szivélyesség hangján fejezte ki hálúját és köszönetét 
a szíves megemlékezésért A jelenet, midőn a sokat 
küzdött vezért leghívebb pártfeleinek és régi bajtár-
sainak gárdája a szeretet legmelegebb nyilatkozatai-
val elárasztva körülfogta — igazán megható volt 
Többen mondtak rögrönzött, de szívből fakadó éfl 
közvetlenségénél fogva szívhez szóló szép beszédeket 
Így Bartha János és Temesváry Antal nyugalmazott 
aljárásbirák, Kátai Pál János és id. Fábián Tóth 
István. Sima mindegyik szónoknak külön válaszolt 
A tisztelgés — melyet bátran nevezhetnénk a rajongó 
szeretet manifesztácsiójának — déltájban ért véget. 

Délben és délután egymást érték az üdvözlő 
táviratok és levelek, melyekben az egy vagy más ok-
ból meg nem jelent vidéki jóbarátok fejezték ki sze-
rencse kivánataikat. 

E távíratok és levelek közül közöljük a követ-
kezőket : 

Hévizy János országgyűlési képviselő távirata 
igy szól : 

„Sima képviselő 
Szentes. 

Tegnapelőtt meghűltem, nem mehetek; de 
baráti meleg szeretettel üdvözöllek ünneplőid tá-
borában. 

Hévizy 
Dr. Issekutz Győző országgyűlési képviselő szép 

levele igy hangzik: 
Erzsébetváros, 1895. aug. 30. 

Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság 
melyen tisztelt Igazgatóságának 

Szentesen. 
£ hó 25-ről intézett becses meghívások foly-

tán örömmel készültem a .Szentesi Lap" és fő-
szerkesztője — az én képviselőtársam és igaz ba-
rátom Sima Ferencz ur — évforduló ünnepélyére. 

Ember tervez, Isten végez ! igy történt, hogy 
meghűlés következtében nagy mérvű lázba estem 
és orvosi rendeletre ágyban vagyok. 

Ez mentsen ki, hogy személyesen nem me-
hetek és írásban sem fejezhetem ki ugy érzelmei-
met, miként a független lap, és független főszer-
kesztője iránt érzett őszinte becsülésem tolmácso-
lója lehetne. 

Adjon az ég a derék alföldi népnek, de a 
szép magyar hazánknak jövő biztosítására • .Szen-
tesi Lap* és főszerkesztőjének hssssu létet, hogy 
önzetlen küldésük héré«l el érhessék a jó győ-
zelmét. 

Éljenek az ünnepeltek és égjenek az ünnepel-
tek érdemeiben önmagukat is megtisitelő ün-
neplők. 

Fogaiia a mélyen tisztelt Igazgatóság — 

hazafias tisztelettel párosult őszinte üdvözldtnmet 

Issekutz Győző. 



104. 

Ifj. Jeszenszky Károly mezőberényi evang. lel-
kész távirata ez: 
9Sima Ferencz országgyűlési képviselő urnák 

Szentes. 
Husz éves szerkesztői pályáján a gondolat-

szabadság és magyar hűség szolgálatában töltött 
önfeláldozó tevékenységéért a magyarok istenének 
minden áldását kivánja Nagyságodra tisztelője 

I f j . Jeszenszky Károly.* 
A kisteleki függetlenségi és 48-as párt egyik 

vezérférfia: Zsák Frigyes a következőket sürgönyn: 

„iSima Ferencz képviselő urnák 
Szentes. 

Adjon az ég áldást további müködésere s 
erőt a rendületlen kitartásra a küzdelemhez, ha-
zafias czélunk győzelméhez. 

Zsák.* 
Horgosi elvtársaink derék vezérkara a követ-

kező szép levelet küldte: 

„Nagyságos képviselő ur ! 
Husz küzdelemteljes év diadalmi ünnepe az, 

melyet számtalan tisztelői körében a mai napon 
ül meg Nagyságos képviselő ur. — Erre hivatott 
ajkakról, tisztelet és szeretet teljes szavak mél-
tatják szerkesztői szép működésének kiváló érde-
meit, melyet mindenkor a független eszmék 
előrehaladása, virágzása érdekében érvényesített. 

Fogadja Nagyságod a mi őszinte szívből 
eredő jó kívánatainkat is, kik hőn óhajtjuk, hogy 
a Teremtő, — mint a függetlenségi eszmék tör-
hetlen bajnokát, az igazság megvesztegethetlen éber 
őrét, az elnyomottak pártolóját, ami kiválóan tisz-
telt képviselőnket, édes hazánk, a független sajtó 
hívei javára és örömére a .Szentesi Lap"-pal 
együtt, még igen soká éltesse. 

Horgoson, 1895. aug. 31. 
Törhetlen hivei: 

(pernyész Mihály, Erdélyi János, 
Erdélyi Miklós biró, (Pőnács Gábor, 

Herédi János. 
Topscher János, a sándorfalvi függetlenségi és 

48-as párt vezére igy ir: 
Nagyságos képviselő ur! 

A Szentesi Lap negyedszázados és Nagysá-
god szerkesztői működésének két évtizedes jubile-
umán mi, sándorfalvi hivei és elvtársai ha a tá-
volból is, de lelkileg résztveszűnk, és kérjük a jó 
Istent, hogy Nagyságod még háromszor annyi ideig 
ép erőben és egészségben jó sikerrel folytathassa 
áldásos működését. 

Topscher* 
Az algyői 48-as kör tagjai nevében annak jegy-

zője Karsai Ferencz fejezte ki jókivánatait a követ-
kező lelkes hangú levélben : 

„Szeretett nagyságos Képviselő ur / 
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, bogy 

a távolból mi is üdvözletünket küldjük szerkesz-
tőségének 20-ik évlordulóján. Fogadja igaz tiszte-
letünk es szeretetünk kifejezését azon magasztos 
kitartásért, melylyel a tiszta szeplőtlen elvekért 
20 év óta tántorithatlanul küzd. Adja az Isten, 
hogy számos éveket érhessen és munkálkodhasson, 
mint igaz szószólója a hazafias elveknek. Ezt ki< 
vánja az algyői 48-as kör minden tagja. 

Kelt Algyőn, 1895. aug. 31-én. 

Karsai Ferencz 
az algyői 48-as népkör jegyzője." 

A helybeliek közül Gerőcz Lajos ev. ref. lel-
kész, dr. Ecseri Lajos városi ügyész és dr 
Götzl Bertalan orvos intéztek levelet főszerkesz. 
tőnkhöz. A dr. Götzl levele annál nagyobb er-
kölcsi sulylyal bír, mivel a köztiszteletben álló or-
vos ur tudvalevőleg a kormánypárt egyik régi hü 
tagja. Itt Szentesen pedig — fájdalom — nem igen 
vagyunk szokva ahoz, hogy ellenzeki ember s ki-
vált a vezér érdemeit kormánypárti oldalról méltá-
nyolják és elismerjék. Az említett levelek különben pohárköszöntőt Burián Lajos polgármester, mint 
igy hangzanak: házigazda részvénytársaság elnöke mondta, megem-

„Kedves (Barátom Ferii lékezvén a Szentesi Lap pályafutásáról és melegen 

Felettébb sajnálom, hogy jubiláris ünnepélyeden méltatván Sima Ferencz hírlapírói, közéleti és poli-
részt nem vehettem. Meghűlés következtében olyan tikai működését. Utalt szónok arra, hogy Sima sze« 

t oldal 
SZENTESI LAP. 

erfs reménynyel nézem a jövőt s látni vélem, bogy is £ 

- H á z n a g y küzdelmekben is - úgymond szó-

káig családod, városunk boldogitására teljes egész-

ségben ! 
Szentes, 1895. szept. 2. 

Szerető barátod: 

Gerőcz Lajos.* 
Nagyságos képviselő úri 

A Szentesi Lap szerkesztőségének 20 -ik évfor-

dulójára fogadja egyik szerény munkatársának szív 

bői eredő jókívánságait. 

Szerkesztősége éltető ereje volt mindenkor vá-

rosunk haladásának, minden alkotásának és né-

pességűnk mivelődésének. 

Maradjon és legyen az továbbra is, mihez a 

legjobb erőt és egészséget kivánja 

Szentes, 1895. szept. 1. 

igaz tisztelője: 

(Dr. Götzl (Bertalan.* 
Szentes, 1895. aug. 3. 

9.Kedves barátom I 
Néhány napig halaszthatlan ügyben elutazva 

lévén, azon hiszemben, hogy jobb későn mint 
soha, lapodnak 25 éves, szergesztőséged 20 éves 
jubileuma alkalmából néhány sorban jó k váuata-
imat kifejezni óhajtom. Bizony szép idő husz évet 
eltölteni egy lap élén, mely a közéleti küzdelmek-
nek mindenkor előharczosa volt, melynek szerkesz-
tője mindig az első harczvonalban állott. Sok 
szenvedés, sok keserűség, sok adott és kapott seb 
volt e hosszú idő alatt osztályrészed, de másfelől 
megnyugvással tölthet el a teljesített kötelesség 
tudata s azon számos alkotás, melynek Te és la-
pod részben előmozdítója voltál. 

Fogadd a nevezete? alkalomból szívből jövő 
szerencsekivanataim őszinte kifejezését, melyekkel 
vagyok baráti üdvözlettel: 

(Dr. Ecseri Lajos 
Természetesen, az itt közölteken kívül még 

számtalan üdvözlő levél és távirat érkezett az ün-
nepelthez ; tudósításunk azonban különben is hosszura 
nyúlik, azért le kell mondanunk arról, hogy az ösz-
szes gratulácziókat kinyomassuk. 

« 

Délután megérkezett az ünnepélyre dr. Vison-
tai Sóma országgyűlési képviselő, pártunk egyik 
legrokonszenvesebb kitűnősége és a központi vezér-
kar tagja, kinek megjelenését a szentesi független-
segi és 48-as párt nagy örömmel fogadta. Nem kü-
lönben szíves fogadtatásban részesültek Csongrád, 
Szegvár és Mindszent küldöttei is; (a megyebeli 
többi községek írásban fejezték ki szerencse-kivána-
taikat.) Csongrádot képviselték: Hegyi Antal plébá-
nos, Szvoboda Ferencz ügyvéd, Eszes Mátyás és 
Szőke Pál birtokosok; Szegvárt Rácz András biró, 
Mindszentet az ottani függetlenségi párt régi vezére : 
Haász Juda gőzmalom tulajdonos. Az .aradi hírlap-
írók és írók köre" is küldött képviselőt, Hoffer Géza, 
az „Arad és Vidéke" belső munkatársa személyében. 
Szegedről Kalmár István és Lipkai Kálmán ügyvé 
dek jelentek meg. 

* 

Este 8 óra tájban már megtelt az I-ső 48 as 
kör helyiségének tágas nagyterme uiszes közöuség-
g 1. Ott voltak pártunk oszlopos tagjai és a városi 
s egyházi tisztikarból is számosan. 

Dr. Szánthó Lajos vezetése alatt 5 tagu kül-
döttség ment Sima Ferenczért és a házánál egybe-
gyűlt illusztris vendégekért, kiknek kíséretében Sima 
8 órakor a körbe érkezett. 

Viharos éljenzés zúgott fel, midőn Sima a te-
rembe lépett, s ez ismétlődött többszörösen, mikor 
a vidéki vendégek egymás után beléptek. 

Csakhamar helyet foglalt az egész társaság, 
vidám hangulatban megkezdődött a vacsora. Az első 

erős derékfájást kaptam, hogy még a székről sem 
bírtam felállani. 

De lélekben azért együtt örültem veletek. Büszke 
önérzettel tekintettem vissza 26 érey multadra, i 

replésónek első pillanatától kezdve mindig hü vezére 
volt annak a nagy tábornak, mely körülvette, pedig 
egyéni érdekeire nézve talán előnyösebb lett volna, 
^ a inási* parthoz tartozik, mert ott anyagi jutal-

nok csak az összetartástól várhatjuk a kivárt 
skert, s hogy ez meg lesz, abban nem kételkedik, 
mert Sima meter a vezetésben és lelkének törhetlen 
erélyét át tudja származtatni híveinek és elvbarátai-
nak egész seregére. 

Sima Ferencz látható meghatottsággal és elfo-
gulással köszönte meg a lelkes ovácz ót, melyben a 
polgármester felköszöntője után a társaság részesí-
tette. ő azt hiszi — úgymond — hogy a fátum 
jelölte ki neki azt az utat, melyen halad, és azt a 
pozicziót, melyet elfoglal, azért kötelességének tartja 
minden erejével és tehetségével betölteni a sors által 
eléje szabott feladatot. Tehát lelke sugallatát követi 
mindig, a mint hogy a hatalommal szemben állók-
nak nincs más fegyverük, mint a saját lelkük ereje. 

Nem osztja Buriánnak azt a nézetét, hogy az 
ellentáborban jobban megjutalmazták volna szolgá-
latait ; mert ő előtte a legbecsesebb jutalom polgár-
társainak becsülése és szeretete, amiben — habár 
soha se kereste a népszerűséget, és soha se kérte 
senki támogatását — bőségesen részesül; s ő egy 
becsületes polgárember szives kézszoritásából több 
lelkesedést merit, mint a miniszterek kézszoritásából. 
Köszöni a kitüntetést, melyben őt ez alkalommal is 
réjzesitik, s melylyel hírlapiról munkásságát teljesen 
megjutalmazva, s a 20 év alatt szenvedett sérelme-
ket kárpótolva látja. 

Dr. Filó Tihamér azt hiszi, hogy a hírlapírók-
nál is duplán kell számítani az időt, mint a kato-
náknál a háborúban ; mert a hirlapiró élete folyto-

harcz, s különösen az volt a Sima Ferenczé. 
Igaz, hogy Simának egy nagy tábor, a szentesi füg-
getlenségi és 48 as párt állott a háta mögött, s lel-
kesedésének ez a tudat adott szárnyakat, de más-
felől maga ez a tábor is lelkesedést meritett Sima 
buzdító példájából. Épen azért a szentesi független-
ségi és 48-as párt a mai ünnepet a magáénak is 
tekinti, s megtisztelve erzi magát a vidéki vendégek 
megjelenése által. Szóló, mint az 1-ső 48-as kör 
választmányi elnöke és mint a 11-ik 48-as kör el-
nöke, mindkét kör nevében üdvözli a vidék vende-
geket s ezek között első sorban Visontai Sóma or-
szággyűlési képviselőt, mint pártunk egyik legkivá-
lóbb tagját, 

Sima Ferencz második felszólalásában vissza-
pillantast vetve a Szentesi Lap és a saját pálya-
futására, konstatálja, hogy nem csupán politikai ve-
zér akart lenni, és nem csupán az volt, hanem a 
szentesi és a vármegyei közéletnek harczosa, és az 
alkotásoknak muukása. A Szentesi Lap csupán há-
rom év óta politikai ap, azelőtt csak társadalmi lap 
volt, de mint ilyennek, része volt minden alkotásban, 
mert eszméket termelt, buzdított, lelkesített, szóval 
igazi zászlaja volt annak a pártnak, mely mellette 
tömörült; s hogy követői közzé nem csupán a füg-
getlenségi párt tagjai, hanem mindazok tartoznak, 
kik az előhaladásnak szószólói, bizonyítja az, hogy 
íme Szeder János is eljött a Szentesi Lup jubileu-
mára, pedig ő sohase tartozott politikailag a függet-
lenségi párthoz, hanem igenis előkelő tagja an-
nak a tábornak, melynek a közéleti küzdelmekben és 
az alkotások terén a Szentesi Lap az organuma. 
Annál jelentőségteljesebb az elismerés, mely Szeder 
János megjelenésében nyilvánul, mert különösen há-
rom év óta a Szentesi Lap valóságos riadó, mely 
politikai téren és a vármegyei adminisztraczió meg-
javítása érdekében folyton harczra tüzeli a közön-
séget. Azonban — fejezte be szónok szavait — hasz-
talan volna a Szentesi Lap riadója, hiába Írnánk 
abba bármily szép czikkeket, ez mind meddő eről-
ködés és kiáltó szó lenne a pusztában, ha ilyen lel-
kes nép nem állana mellettünk, mint a milyen a 
csongrádvármegyei és szentesi nép, melynek nagy 
és nemes lelke fogékonysággal bir az igazság iránt. 
Poharát a csongrádmegyei és szentesi nép jólétére 
üriti. 

Kalmár István szegedi ügyvéd mondott ezután 
nagyhatású beszédet, melyet kezdettől fogva végig 
kisért az éljenzés és a taps. Közei lakik ide — úgy-
mond — a szomszédban, s évek óta éber figye-
lemmel és élénk érdeklődéssel kiséri az itteni 
mozgalmakat, — melyeknek hü tükre, — mozga-
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tója és irányzója a Szentesi Lap. A lap külső raun 
katársának tekinti magát, mert mig a belső munka-
társak dolgoznak, addig ő rendszerint a védő szere-
pét teljesiti, midőn munkáikért a törvényszék sorom-
pói elé állitják őket. A hírlapírókat két kategóriára 
osztja; az egyik részen azok vannak, a kik bérért, 
pénzért dolgoznak, a másik részen pedig azok, a kik 
önzetlenül, gyakran saját érdekeik rovására is ma-
gasabb ideális czélokért küzdenek. Ez utóbbiak közzé 
sorozza a Szentesi Lap szerkesztőségének tagjait. 
Nagy hivatást töltenek ők be; náluk nélkül talán 
elaludnánk, s azalatt a hatalmasok ellopnák tőlünk 
a szabadságot; de ők mint ar arkangvalok fölriasz-
tanak bennünket harsonáikkal s füleinkbe menny-
dörgik : »Ébredjetek, segítsetek védelmezni megtáma-
dott jogaitokat !• A harcz, mely Csongrád vármegyé-
ben foly k, eszébe juttatja szólónak XII. Károly sv«?d 
király és Nagy Péter orosz czár háborúit. Ott is az 
történt, hogy a gyengébb fél, a svéd évek során át 
miodig megverte az erősebbet, az oroszt. Itt is ugy 
volt már régen Gsongrádvármegyében, hogy a számra 
és erőre nézve sokkal gyengébb kormánypárt évek 
során át győzedelmeskedett a vármegyén az erősebb 
ellenzék fölött. Hanem a svéd orosz háborúban Nagy 
Péter czár végremegunta a sok vereséget s egyszer igy 
fakadt ki: «Addig ver engem az én Károly Öcsém, 
mig apránként eltanulom tőle, s vissza adum neki 
a kölcsönt." Ugy látja szóló, hogy Csongrád vármegye 
népe is eltanulta már gyengébb ellenf létől a verés 
mesterségét s a legközelebbi alkalommal lefogja 
győzni. Erre a győzelemre üriti poharát. 

A következő szónok Szeder János volt. Szíve-
sen jött el — úgymond — ünnepelni Sima Ferencz 
és a Szentesi Lap közéleti érdemeit, mert azok közé 
tartozik, a kik a politikát nem viszik át a közéleti 
térre, és méltányolják a politikai ellenfél érdemeit. 
Sajnálattal vallja be, hogy az a politikai p-rt, mely-
hez tartozik, itt Csongrád vármegyében nem ké-
pes emanczipálni magát az eltogultság alól; pedig 
a ki azt kívánja, hogy ellenfelei megbecsüljék, an-
nak ellenfeleível szembeu hasonló mértékkel kellene 
mérnie. Saját pártjának elfogultságát és szenvedé-
lyességét sajnálattal látta a szóló akkor is, midőn 
köztudomás szerint a közigazgatási bizottságban kí-
sérletet tett a pártok közti béke helyreállítására, s a 
kísérlet hajótörést szenvedett épen a kormánypárti 
elemek makacsságán, a kik még szóló ellen is ha-
raggal fordultak, s ezzel előidézték azt, hogy ő most, 
habár elvileg politikai szolidaritásban áll velük, nem 
tartozik pártjuk kötelékébe. Legtöbbnyire szívesen 
kövutte azt a közéleti irányzatot, melyet a Szentesi 
Lap képviselt, mert az az előhaladás telé vezet. 
Ezen a téren jövőre is örömest megy karöltve a 
Szentesi Lappal és Sima Ferenczczel s szivböl kí-
vánja, hogy közéleti küzdelmeiket siker kísérje. 

Nagy figyelem között állott tel Visontai Sóma 
országgyűlési képviselő s egy igazán magas szárnya-
lású szép beszéddel lepett meg mindnyájunkat, a 
kik különben jól ismerjük az ő kiváló szónoki ké-
pességét. Megvalljuk, csak nagyon halvány masolatát 
tudjuk adni a tartalmas beszédnek, mely ugy szó-
noki formájának plasztikájánál, mint tartalmának 
mélységénél s poétikus szépségénél fogva való-
ban megérdemelte volna, hogy szoszerint megörö-
kíttessék. A beszéd körülbelül a következőket tar-
talmazta : 

Minden életnek forrása a tenger. A z Ős-
anyag itt képződött s ugy fejlődött tovább. 
A tengeri növények nem eresztik gyökerei-
ket a földbe, hanem összetartva küzdenek a 
tenger hullámaival. Valamikor Magyarország 
is tenger volt, itt is voltak ilyen tengeri nö-
vények s mikor a tenger eltűnt, bele eresz-
tették gyökereiket a haza földjébe. Épp ugy 
a magyar nép is mint a tengeri növény az 
oczeánban ugy ő is a népek tengerében 
megvédte szabadságát s midőn gyökeret vert 
a mai Magyarországban beplántálta abba a 
magával hozott szabadság szeretetet is. Azért 
nevezetes a magyar Alföld s közte Szentes 
város nép, mert ide zarándokolnak messzi-
ről, az ország különböző vidékeiről példát 
tanulni, hogy miként lehet a hatalmasakkal 
megküzdeni s miként lehet a szabadságon 
lelkesülni. Élteti Szentes város szabadság 
szerető népét. 

SZENTESI LAP . 

Dr. Filó Tihamér közhelyesléssel jelentette ki, 
hogyha minden politikai ellenfelünk olyan elfogulat-
lanságot tanúsítana, olyan emelkedett gondolkozás-
sal birna s annyi jóakarat által vezéreltetné magát, 
mint Szeder János, akkor nem volna Csongrádvár-
megyében harcz, csak a követ választásoknál, egyéb-
kor pedig vállvetve munkálkodhatnánk a közjó elő-
mozdításán. Poharát Szeder Jánosért üriti. 

Bartha János szintén Szeder Jánost és Kalmár 
István ügyvédet köszöntötte fel, azzal az őszinte szí-
ves jóakarattal, mely közéletünk ezen érdemes vete-
ránjának minden felszólalását jellemzi. 

Közkívánatra Hegyi Antal szólalt fel azután, s 
azzal a pompás humorral és maró szatírával, mely 
őt a legjobb népszónokok közé emeli, egy aktualis 
dolgot: a megyebizottsági tagok küszöbön álló 
választását tette szóvá. A pákuliczok — úgymond 
— gondoskodnak arról, hogy a kalapács sohase hiá-
nyozzék a kezünkből. Ha egy kicsit elakarnank 
aluuni, mindjárt felráznak bennünket a szendergé-
sünkbői valami stiklivel vagy visszaéléssel, s mint-
egy rakényszeritenek bennünket, hogy egyszer vala-
hara dobjuk ki őket a nyeregből. Most éppen jó al-
kalom lesz erre, mert maholnap meg lesznek a me-
gyebizottsági tagvalasztasok, itt az ideje, hogy 
összeszedjük magunkat és lerázzuk azt az igát me-
lyet a pakulicz uralom a nyakunkra tett, s mely 
megkeseríti az egész életünket. Az összetartásért 
es az összetartás folytán kivívandó győzelemért emel 
poharat. 

A vacsora alatt egy ismeretlenül maradt szerző 
rögtönözve csupa e és é betűkből álló magánhang-
zókkal leírta Sima Ferencz szereplését; melyet mint 
kuriozumot a következőkben közlünk: Egy ember 
élete, elbeszélve ez év szeptember else-én. Negyven 
évnek fele és kétszer két és egy éve Szentesre te-
lepedett egy gép, mely teménteLn fekete festéket 
és fehér levelet emésztett fel. <A nyomda.) E fehér 
levelekre (Szentesi Lap) eszméket tett egy egyén. 
(Sima.) Ezen eszmék életet nyertek, melyek névsze-
rén i ezek: 

Szentesen megyeszékhely lett. Ezzel (a megye-
házzal) szemben egy medencze négy helyen éle-
tet csereg. (Artézi kut.) Eszmék élesztésére emeletes 
hely emeltetett, (gymnasium.̂  Szentes mellett messze 
terjed egy ér, melyen fémkerekek érkeznek és men-
nek. (Vasút.) Neves és névtelen emberek e megyé-
ben szélnek eresztettek. (Zsilinszky, Stammer, Tas-
nady és több községi jegyző.,) Ez eszmék létében 
véres esetek estek. Es ez est embere fegyvert vett 
kezébe, melyért, nem éppen kenyére,, de kétszer 
két hétre Szegeden belett Kebelezve. Mert ezeket 
Szentesért tette, eletét terjessze egek ege végtelen 
messze. 

E derültséggel fogadott érdemsorozat felolva-
sasa után Kovats Kálmán mondott egy felköszön-
tőt Sima Ferenczért. 

Visontai Soma országgyűlési képviselő nagy 
érdeklődés mellett másodszor is felszólalt. Sima Fe-
rencz — úgymond — hozzá szoktatta a parlamen-
tet ahoz, hogy Csongrád vármegye sokféle bajai-
val foglalkozzék; s ezzel a szó szoros értelmében 
egy uj iskolát alapított a parlamentben, melynek 
dogmája az, hogy a törvényhozás ne kicsinyelje, 
hanem méltassa figyelmére a lokális bajokat és ese-
ményeket, mert azokból lehet megismerni az ország 
sorsát és a nemzet életét. A kisebb organizmushan 
ugyanis megtaláljuk a nagyobbnak tüneteit. Egy vár-
megye közélete és közkormányzata legalább nagy 
vonásokban visszatükrözi az ország állapotát és az 
egész kormányzási rendszeit. Ezért igen helyes ala-
pon nyugszik a Sima által meghonosított iskola, és 
szóló valamint elvtársai ezen a téren szívesen köve-
tik Simát. A mi a Csongrád megyei küzdelmeket 
illeti, szóló őszinte elismeréssel adóük azért a kitar-
tásért, buzgóságért és erélyért, mely e küzdelmek-
ben a vármegyei ellenzék részéről érvényre jutott; 
s határozottan meg van győződve, hogy hasonló 
erélylyel más vármegyékben is ugyanazon sikereket 
lehetne elérni, a melyeket Sima Ferencz és a vezér-
lete alatt álló párt elért. Szívesen tett eleget a meg-
hívásnak, nemcsak azért, hogy ez örömünnepen részt 
vegyen, hanem azért is, hogy színről színre megis-
merje azt a derék népet, mely az elvek és jogok 
védelmében oly bátor küzdelmet fejt ki. Élteti Szen-
tes város és Csongrád vármegye lelkes ellenzéki 
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Lipkai Kálmán szegedi ügyvéd Szeged város 
ellenzéki polgársága nevében mondott lelkes hanga 
üdvözlő beszédet, melyet nagy tetszésül fogadtak. 

Kátai Pál János volt a kővetkező szónok, tt-i 
köszöntvén Szeder Jánost és Sima Faranciftt. Ssj*. 
nálatunkra beszédének csak igen kii részét ballhatr 
tuk, mert egyik polgártársunk sxives volt hangos, 
beszélgetésével a pohárköszöntő meghallgatásában 
megakadályozni. Hanem hogy Kátai, mint mindig 
ugy ezúttal is talpraesetten beszélt, azt abból tudjuk, 
hogy szavait nagy tetszéssel és éljenzéasel kisérték. 

Haász Juda a mindszenti függetlenségi párt 
nevében köszöntötte fel az ünnepelttet, azt mondván, 
hogy a szentesiek nem is tudják, mekkora kincset 
birnak Simában. 

Rácz András szegvári bíró és pártelnök a szeg* 
vári elvtársak nevében éltette Sima Ferenczet, el-
mondván, hogy a szegváriak mily szeretettel ragasz» 
kodnak a vá'megyei ellenzék vezéréhez. 

Most következett egy nagyhatású felköszöntő, 
melyet Bálint József mondott el. Mint gazda — igy 
szólt — azt tapasztalta hogy a nőtlen vagy özvegy 
gazdák rendszerint nem boldogulnak, s csak azok-, 
nak fáradságát jutalmazza siker, a kiknek oldalán 
egy derék élettárs, egy jó feleség áll Igy van ez a 
társadalom nagyobb, kiemelkedőbb alakjainál is, mert 
mentől magasabb az oszlop, annál inkább szükséges 
mellé az erős támasz, ö régi idő óta ismeri Sima 
Ferencz családi életét és megtanulta mélyen tisztelni 
azt a kiváló nőt, a kit Sima Ferencznek élettársul adott 
a gondviselés; és meg van győződve, hogy Sima 
azon nehéz küzdelmekben, melyek osztályrészéül ju-
tottak, szeretett élettársa lelkének erélyéből merítette 
a kitartást és szilárdságot. Jellenzésül elbeszéli, hogy 
mikor egy ízben Simának párbajt kellett vívnia, i 
azt a párt véletlenül megtudta, ő többedmagával 
elment a vezérhez, s kérve kérte, hogy kímélje éle-
tét és térjen ki a veszély elől. Ekkor előállott a ve-
zér hitvese, és a legnagyobb határozottsággal kije-
lentette, hogy férjének meg kell vívnia, mert ha vo-
nakodnék, akkor ö — a gyönge asszony — venne 
elégtételt férje ellenfelén. A kinek ilyen erélyes, bá-
tor, hőslelkü felesége van, annak magának is eré-
lyesnek, bátornak, és hősiesnek kell lennie. Sima 
Ferenczné úrnőért emeli poharát. 

Dr. Filó Tihamér azt tartja, hogy midőn a 
Szentesi Lap jubileumát üljük, akkor nem szabad 
megfelejtkezni a lap tényleges szerkesztőjéről, Pin-
tér Gyuláról, aki három év óta odaadó buzgóiággiU 
és hűséggel szenteli munkásságát a lapnak, és köz-
megelégedésre vezeti a szerkesztést. 

Körtvélyesi Sándor a maga és családja 
nevében a régi barátság és szeretet melegé-
vel üdvözli Simát, kinek nagy sikerei öröm-
mel töltik el lelkét. 

Dr. Szánthó Lajos a tőle megszokott 
szellemességgel mondott igen szép 'pohárkö-
szöntőt a házigazda részvénytársaság elnö* 
kéért tíurián Lajos polgármesterért. A l i g csil-
lapult a viharos éljenzés, mely Szánthó sza-
vaira fölhangzott, nyomban felállott S ima Fe-
rencz és konstatálta, hogy immár heted Íz-
ben áll fel, azzal a szándékkal, hogy J^urián 
Lajos érdemeit méltassa, de mindig kényte-
len volt a szót másnak engedni át. Bármi ly 
szép volt is a Szánthó Lajos felkö-
szöntője, mégis kénytelen azt a maga részéről 
pár szóval kiegészíteni. Elsorolta ezután fíu-
riáu Lajosnak kiváló érdemeit, konstatálta, 
hogy ezek az érdemek máris oly elismerésre 
találtak a közönség körébeu, hogy népszerű*» 
ség dolgában Bur ián ma nem áll hátrább, 
mint ő, a ki két évtized óta vezérszerepet 
visz pártjában; konstatálta, hogy Bur iáu a 
pártnak büszkesége és reménye, akire már a 
közel jövőben nagy szerep vár. 

Hogy mennyire igaza volt S imának, m i -
dőn Burián népszerűségét oly magasra tak-
sálta, azt eléggé bizonyitja az éljen rivallgás 
és taps vihar, mely a felköszöntőt követte. 

Méa többen is próbáltak szólani, de a t 
pezsgő jókedv és kitörő vidámság árjában elve-
szett minden beszéd. Nem hallgattak meg többé 
senkit. A jókedv fokról fokra magasabbra 
hágott s a hajnali órákig együtt tartotta a 
vidám társaságot. 
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Adózók figyelmébe. 
(Az egzekuczió megindítása.) 

A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság mai napon 
érkezett rendeletével Szentes város területére nézve 
a legszigorúbb adóbehajtást rendelte el. 

Tény az, hogy a mult évi kedvezőtlen gazda-
sági viszonyok folytán engedélyezett általános dó-
fizetési halasztás miatt tetemes adóhátralék szaporo-
dott fel, s ha a tavalyi silány termésre tekintettel 
a végrehajtás nagyon lanyhán foganatosíttatott, sőt 
ügyszólván egy teljes esztendeig szünetelt: most a 
fennálló kincstári követelések beszerzése iránt a leg-
erelyesebb lépesek tétettek meg. 

Szolgálatot vélek tenni az adózó közönségnek 
mikor a közel juvóben bekövetkező szigorú ekzeku-
cziot ideje korán szóvá teszem, már csak azért is, 
hogy az adóprés működése ne legyen hirtelen jött 
meglepetés, s kinek-kinek módja legyen eleve intéz-
kedni, hogy ingóinak elárverezésétől megmenekedjék, 

A végrehajtást elrendelő körrendelet ezt tartal-
mazza. 

„Utasittatik a városi adóhivatal, hogy mind-
azon hátralékos felek ellen, kik az esedékessé vól' 
ado- és egyéb Kincstári tartozásaikat be nem fizet-
ték, a iil-ad fokú végrehajtási eljárást azonnal vegye 
foganatba, és pedig olyképen, hogy az első árverést 
szeptember havában a község házánál, az esetleges 
második árverést október hó első napjaira tüzzte ki. 
lítasittatik ennéliogva, hogy az árverési hirdetmé-
nyek egy példányát ide ö nap alatt terjessze be, oly 
czelból, hogy ezen igazgatósag az árverésen az el-
lenőrzést gyakorolhassa. 

Magatol értetődik, hogy a Gzimnek kötelessé-
gében álland a zálogtárgyakat az árverés idejére a 
helyszínére szállítani.* 

Szeged, 1895. aug. 27. 
üsisaár s. k. 
peazügyigazifató. 

E rendelet következtében a folyó év 11-ik negye-
déig hatralekban levő összes közadó, és közadó jelle-
gével bíró tartozasok beszerzese iránt az árverés 
szeptember hó első felében ki fog tűzetni. £s pedig : 

Az i-ső tizedueh adóhatralekosokra nézve szept. 
11—1 i-re, a 11-ik tizedbeiixadóbatralékosokra nézve 
szept. 13 14 re, a lll-ik t zedbeli adohatralekosokra 
nézve szept. 16 —17-re, a IV-ik tizedbeii adóbalrale-
koso»ra nezve szept. 19—20-ra. 

Nagyon fontos érdeke minden adózónak, hogy 
az árverés megindítását semmi esetre se varja be, 
mert a végrehajtás 111-ad fokanak meginditasaval az 
adópenz szertelett draga pénz. Ugyanis, ha a zálog-
tárgyán behordasa megkezdődik (s ez szept. 9 es 
10-én bekövetkezik̂  a hatralékra nezve 6°/o kamat, 
(illetve juuustol 0%), 2% egyszerű- és 3% felemelt 
végrehajtási költség, együtt 10—11% költség szede-
tik, eöt ehhez adandó meg az intesi díj is. 

Nem üzetés esetén az árverés megtartatik, 
enúak pedig már fele se tréfa s nagyon időszerű a 
peidaszo, hogy most igazan „tuss, vagy nzess. 

(Bugyi Antal. 

A közönség köréből. 
(E ruvatbau közlöitekórl ueia vallal teldiodsegel a Szerk.) 

Nyi latkozat . 

Azon ráfogással szemben, mely szerint 
én a «Szentes és Vidéke" czimü lap egyik 
közelebbi számában a ref. egyház adósságai-
nak convertálása czéijából hozott határozatot 
bírálgattam volna, kijelentem, hogy én a 
»Szentes és vidéké"-be sem nem írtam, sem 
nem írattam czikket soha. 

Szentes, 1ö95. szept. 2. 

Kálmán Mihály. 

nagy 

SZENTESI LAP . 

részvét mellett hétfőn délután ment 
közéletünk egy 

Helyi eb vegyes hireK. 

| Gróf Károlyi Gábor. | 

(r.j — Gróf Károlyi Gábor, a független 
ségi párt egyik rendithetlen tagja, Czegléd 
város országgyűlési képviselője, szombaton 
reggei szivszéiiiűdésben elhalálozott. Temetése 

végbe. A megboldogultban közéletünk egy 
nemes lelkű idealistát, s egy minden ízében 
demokrata főurat vesztett el. Legyen áldás 
hamvain. 

(r.) — V i s o i i i a i . S o m a országgyű-
lési képviselő, ki^ lapunk és tőazerkesztönk 
jubileuma alkalmaból körünkben időzöLt, hét-
lón delüen, Sima Ferenc* országgyűlési kép-
viselővel együtt, Csongrádon át Budapestre 
utazott. 

(r.) — Pa lyáza t anyakönyvve-
zetói á l lasra. A belügyminiszter tavira-
ulag utasította a varmegye alispánját, hogy 
a szentesi, csongrádi, mindszenti és dorozs-
mai anyakönyv vezetői állásra hirdessen pá-
lyazatot, és pedig a szentesire 1000 forint, 
a többire pedig 700-700 lorint évi lizetés-
sel. Tehát a varmegye ncgy legnagyobb köz-
jege meg van kimelve attól, hogy az állami 
anyakönyv vezetésre nagyobb anyagi áldoza-
tot hozzon. Minden hivalkodás nélkül részt 
igényelhetünk magunknak ebből az ered-
ményből, mert a Szentesi Lap adta ki a jel-
szót arra, hogy Szentes, Csongrád, Mindszent 
és Dorozsma az anyakönyv vezetésre ne szer-
vezzenek uj hivatalokat, hanem hárítsák át 
ezt a terhet az államra. 

(z.J — Ueiratkozasok a gimnáziumnál . 
Gimnáziumnál a beiratkozáson f. no 1-en kezdődtek 
es pedig a tanulok nagy reszt vétele mellett. Három 
nap alatt eddig kórülbelől 110— 200-au iratkoztak 

ami az előző evek létszámát illetőleg szaporula-
tot mutat, mert a beiratkozaso&nak nincsen vége, a 
legnagyobb élénkség pedig — tudvalevőleg — az 
utolsó napon szokott lenni. 

— Értesités. Értesítem a tanoncztartó iparos 
és kereskedő urakat, miszerint a város közönségé 
altai feutartott alső toku iparos tanoncziskolabol az 
lö95—I89t> tanevre szolo beiratasok a f. evi szep-
tember ho 1-tól 15-eig Zoo János igazgatónak 1. t. 
¿4. sz. alatti lakasan es pedig mindenkor d. e. 8—11 

d. u. "2 4 óráig fognak eszközöltetni. — A tanév 
telveteú vizsgalatokkal kapcsolatuau, szeptember 

ne 15-en délután 3 orakor a rendszeres tamtas pe-
dg szeptember nó lö-an délután fel k5 órakor, a 
relorm. egybaz altai az iparos tanoncziskoiai okta-
tas czei(aira átengedett központi iskolai helyisegek-
ueu veszi kezdetet. Feuerem ugyanezert a tauoncz-
tarto iparos es kereskedő urakat, miszerint tanon-
czaikat a jelzett hatandó alatt az iparos tanoncz 
iskolaba auiial inkább Ueiratm igyekezzenek, mivel 

muladekosokaai szemaeu a törvény teljes szigora 
tog alkalmazasoa vetetni. Szentes, loUö. szept. 1. 
iN y í r y Gyula, iparos tanonczisk. biz. elnök. 

(z.) — Elveszett tárgy. 1 darab 3 akós uj 
boros bordó — üresen elveszett, a megtalaló, vagy 

uyombaigazitó jelentkezzek a rkapitanysagnal. 

(z.) — Tűz a határban, B a 1 o g h József 
donáü 75 szám alatti tauyajan a mult hó utolso 
napján tüz ütött ki és a tanya teljesen leégett. A 
tüz oka — még eddig nincs kipuhatolva, valószínű-
leg azonban a gondatlanság okozta a kárt. 

(z.) — Országos vásár, Lippán az országos 
vasár f. hó 13-án és 14-en tartatik meg s minthogy 
említett helyen a járványszerüleg fellépett száj és kö-
iomtajas megszűnt, az allatvasar is meglesz. 

— Kossuth einlek Turiuban. A turini 
vita dei Mille ±z számú szereuy külsejű ket emele-
tes ház, a hol Kossuth lakott, nemsokara emléktáb-
lát kap. A házat most renováljak s mihelyt befeje-
zik, a márvány emlektablat elhelyezik. A kormányzó 
volt haloszobajanak ket ablaka közé illesztik az 
emléktáblát, a melyen ez a felírás lesz olvasható: 

Kossuth Lajos, 
Magyarorszag egykori kormáiiyzója, 

a ki számkivetést szenvedett a Szabadságért, 
ebben a házban 

élt sokáig 
és itt halt meg 

1694. évi márczius 20-án. 

— Hóhérnak való tanító. Rákospalota 
község evangélikus iskolájában hosszú ideig büntet-
lenül követett el vérfagyasztó kegyetlenségeket ĝy 
Laszip János nevű taniló a ráb zott 7 14 éves 
gyermekeken. A kegyetlenségek miatt az elkeser dett 
szülők nem mertek panaszt tenui a vadállatias ta-
nító illeo, állítólag azért, mert a csomádi kör lelké-
sze, a ki az ukola látogatásával és felügyeletével 
volt megbízva, az ilyen eseteket el akarta titkolni, 
vigasz!alvan a szülőket, hogy majd megfenyíti a ta-
nítót, a mi azonban nem történt meg. A tauitó 
vegre olyan nyilvános botrányokat csinált az utciáu 

104. 

ugy, mint az iskolában, a kegyetlenségeket oly nagy 
mértékben folytatta, hogy végre a község megsokal-
ván a dolgot, jelentést tettek a felsőbb hatóságnak, 
a mely a tanítót nyomban felfüggesztette az állásá-
tól és elrendelte ellene a vizsgálatot. A vizsgálat 
vezetésével Ivánka Pál monori szolgabírót bízták 
meg. a ki napokig gyűjtötte az adatokat s az eset-
ről terjedelmes jegyzőkönyvet vett föl. A bíróság vi-
lági elnöke báró Podinaniczky Géza esporességi fel-
ügyelő, egyházi elnöke Laukó Kálmán kecskeméti 
evangelikus lelkész, szavazó birái Ivánka Pál monori 
s/.olgabiró, Jezsovics Pál czinkotai lelkész és Králik 
Samu maglódi tanitó, jegyzője pedig Zolnay pest-
megyei ügyész volt, e hó 22 én reggel ü órakor ült 
össze, hogy a tanitó fölött Ítéletet mondjon. A vád-
hatóságot Henszelmann Kálmán budapesti ügyvéd, 
egyházi ügyész képviselte, mig az egyház presbité-
riumának képviseletében, mint panaszosok Morva 
János felügyelő és Kovácsi Kálmán lelkész szerepel-
tek. A tizennégy ivre terjedő jegyzőkönyv valóban 
borzalmas dolgokat hozott napvilágra. A presbiteri 
üléseken elkövetett botrányokon kívül a gyermekek 
kínzása képezte a fővádat. ittasan menvén az isko-
lába, ott a gyermekeket 30—40 botütéssel büntette, 
tüzes vassal sütögette stb. Ezeken kivül 74 szülő 
tett ellene jelentést, a kiknek gyermekeit bestiális 
módon kinozta. Körülbelül 40 tanút hallgatott ki a 
biróság, kik a vádlevélben felhozottakat megerősítik. 
E vallomások szerint Laszip tanító azt a gyermeket, 
a ki megmoczczant az iskolában, vagy leczkéjét nem 
tudta, kihívta a tábla elé, ott a hajába kapaszko-
dott és a gyermek fejét addig verte a falhoz, mig 
az eszméletlenül össze nem rogyott, — vagy pedig 
a kis tanyitványra 30 —40 botütést mért, a mig a 
gyermek teste egészen megkékült. Ha pedig egy 
gyermeknek testvére járt a iskolába, kihívta a két 
testvért es egyikét a másikkal pofoztatta meg. De a 
legvadabb állatias büntetés abban állott, hogy a gyér 
meket háttal a tabla elié alhtotta, vasat melegitet 
és ezzel a tüzes vassal hirtelen a gyermek arczát vagy 
nyakát sütötte meg, ugy, hogy a bőr rögtön levállott 
és a seb hetekig gyógyult be. Az úgynevezett boszor-
kánytáncz pedig abban állott, hogy az iskolába járók 
iegerősebbikével, egy 13—14 éves fiúval atkaroltatta 
egy gyenge kis leány derekat. A fiúnak a kis leányt 
magasra kellett emelnie és teljes erejéből a földre 
sújtania. Így járták végig az iskolát, a mig csak a 
kis leány a földön hanyatt nem vágódott. A biró-
ság Laszip János tanítót állásából elcsapta és 320 
trt eljárási költség megfizetésében marasztalta el. 

— Egy u j házi állat. Valamelyik kinai 
könyvet irt az európaiak szokasairól, abban a könyv-
ben tataijuk a következőket: A nyugat népei külö-
nös állatot tartanak szobajukban; néha négy, de 
néha csak bárom lába van, és a mikor akarja az 
ember, éneklesre szoríthatja. A férfiak és gyakrab-
ban a nők, de akárhányszor a gyermekek is oda 
ülnek eléje, a fogait veregetik és időnkint a farkára 
tépnék. Arra az allat nyomban énekelni kezd. Éneke 
zajosabb, mint a madaraké, de nem oly kellemes 
bangzasu. Borzasztó fogai daczára, az a derék állat 
soha sem harap, nem is kell megkötni, mert soha 
sem akar elfutni.* 

Így írja le a kinai tudós a — zongorát. 
— Gyújtogató gyermekek. Debreczenben 

esett meg — mmt lapunknak írjak — az az érde-
kes história, hogy tizenkét apró gyermek előre elha-
tározott szándékból felgyújtott egy házat, azért, mert 
az ő néném-asszonyukkal a szomszéd néném-asszony 
mindig pörlekedik, aminek azután rendesen az lesz 
a vege, hogy őket náspágolják el kegyetlenül. A do-
log ugy esett, hogy Bekö Jánosné debreczeni, retek-
utcza 1272. szám alatti lakosnő örökös háborúban 
elt szomszédasszonyával, Szendrey lstvánnéval, ami-
nek eredménye a legtöbbször az lett. hogy Bekőné 
megverte Szendreiné és viszont Szendereiné Bekőné 
gyermekeit. A gyerekeknek mar tűrhetetlen volt ez 
az állapot s összejöttek tizenketten és elhatározták, 
hogy változtatnak a dolgon. Igen, de hogyan. Végre 
egy kis tizenkét éves fiu tette meg az iditványt: 

— Gyujtsuk fel a ket házat, akkor majd Be-
kőné is, meg Szendreyné is máshova mennek lakni. 
Az indítványt egyhangúlag elfogadták, mire a 12 
éves Sós Eszti és a haziasszony hat éves fia, Bekő 
Jani fölmentek a padlásra és a tetőt két szal gyu-
lával meggyújtottak. Nagy lánggal lobogottt már a 
nádtető, mikor a megremült gyermekcsoport kiro-
hant az utczára, sikoltozva: 

— Tűz van 1 Tüz van! 
A tűzoltók szerencsésen idejekorán megérkeztek 

s igy nem lett nagy baj. A tizenkét apró bűnös már 
bevallotta Végh Gyula debreczeni rendőrkapitány 
előtt az összeesküvést és a gyujtogatást. 

— A i üreleui rózsát terein, űrnő : Hallja, 
maga János! Maga egy idő óta nagyon iszákos lett: 
az orra mar egészen kivirágzott, inas: Oh, kérem, 
egészen másnak a jele az ! Úrnő: Ugyan minek ? 
inas: Hát annak, hogy nagyon sok mindenfélét el 
kell tűruóm, a türelem pedig lassacskán rózsát 
terem. 

— Feledékenység. Háziasszony: Hát ez 
megint mar micsodái' Hiszen ebben a köcsögben 
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nincsen tej, hanem tiszta víz! Tejes asszony: Oh, 
istenem! akkor ma egészen elfejtettem tejet önteni 
hozzá. 

— Van a fejében. Onnepély volt K. köz-
ségben, a mely alkalommal egy vidéki lelkész mon-
dott prédikácziót. Végeztével egy szűrös atyafi oda-
szól a másiknak; ,Hej, komám, ennek aztán van 
ám a fejébe." — .Pedig minden nap fésülködöm !• 
Válaszolá a lelkész, ki meghallotta a hangos di-
cséretet. 

(z.) — Tanúság. Egyik vidéki asztalnál tör-
tént: Vacsora után férj és feleség együtt úlnek és 
újságot olvasnak. Egy párisi dráma képezi a szen-
zácziós h rek legérdekesebbjét: Az as> zony egy ked-
vest tartott, a férj initsem sejtett, a világ pedig ka-
czagott. Az asszonynak azonban az volt a rossz 
szokása, hogy álmában beszélt: Egy éjjel telkiáltott: 
.Edmond, kedves Edmond !* Mivel a férjet Jackesnek 
hívták, azonnal felébredt gyanúja, kutatott és a vége 
az lett, hogy elvágta felesége nyakát egy élesre kö-
szörült beretvával. Azaz, nem ez lett a vége: az es-
küdtek fölmentették a férjet cs még megdicsérték, 
hogy oly humánus volt és előbb megköszőrűitette a 
beretvát, nehogy nejenek fájdalmakat okozzon. — A 
fiatal pár mély megilletődéssel olvasta végig ezt a 
rettenetes tragédiát. Végre a férj alkalmasnak tartja 
a pillanatot egy erkölcsi prédikáczió megeresztésere 
s így szól: .Látod, kicsikém, milyen baj az, ha az 
asszony megcsalja a férjet; mert . . A kis me-
nyecske közbe szól: .Igaza volt anyamnak, mikor 
intett, hogy álmomba ne beszeljek!' A férj mogor-
ván: .Hat ez az egész tanúság, amit te ebből az 
esetből merítesz ?" Az asszony komolyan: .Nem, 
mert van még egy: ha szeretőt tartauék, rajta vol-
nék, hogy neki és férjemnek egy és ugyanaz legyen 
a — keresztneve. 

— Egy kiilöiicz végrendelete. Érdekes 
vécrendeletei hagyott hatrd Jeske József, Gieinan 
sziléziai község leggazdagabb embere, aki a napok-
Uan halt meg. Gyermekei nem voltak s nagy vagyo-
nából csak lulenczezer markat szánt a feiesegenek. 
A többit a szenvedő emberisegnek s első sorban a 
a megtevedt leanyoknak hagyta. Különösen erdekes 
végrendeletének az a pontja, amelyben berbe adott 
földjeit a berlőknek ajándékozza es adossainak el-
engedi a kölcsönadott összeg megfizetését. Kiköti 
azonban, hogy a bérlők es az adósok minden évben 
száz markat gyűjtsenek maguk kőzött es igyak meg 
az Ő emlekere. Halála előtt az összes hatűsagokhoz, 
sot magához a királyhoz is levelet irt, amelyben azt 
kérte, hogy kertjében temethessék el. Felesége a 
különös végrendeletet perrel tamadta meg. 

H e i m e b e i ' g - s e i y e i l l csakis aakor valódi, 
ha közvetlen gyarauibol rendelik — L-kele, lener es szí-
neseket 35 kitol 14 Irt bit krig uieleikeut — sima, 
csíkos, koczkazott, mintazottakat, damasztot s. a. t. 
(mint egy 440 különböző minőség es 2UU0 mintá-
zatban) s. a. t. postaber es vámmentesen a házhoz 
szállítva és niintakat postafordultavul kúid: iieuue-
berg ti. (cs. k. udvari-szálliloj s e l y e m g y a r a 
Z ü r i c h b e n . Svajczba czimzett levelekre lu kros, 
e.s levelező-lapokra o aioa ueijeg ragda^Uuuo Ma-
gyar nyelvea irt megrendelesek pouiosan elintéz-
tetnek. Iá VIO 

belső elvérzés. — Molnár Sándor, 5 hónapos, bél-
hurut. — Ácsi Kovács Eszter 2l/a éves, bélhurut. 

Szényei Antal, 39 éves, öngyilkosság lövés által. 
— Sipka János, 6 hetes, bélhurut. — Kong János, 
61 éves, szívszélhűdés. 

Borsos Sz. Imréné ^ 
fábiáni 32 hold szántóföldje h a s z o n b é r b e , 
v a g y feliből k i a d ó . Értekezni l e h e t I I L t 
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I roda lom. 
Az osztrák-magyar mouarolila írásban 

és képben czimü nagy hon- és népismertető válla-
latból közelebb már a 234. füzet jelent meg, mely 
15. füzete .Magyarorszag" IV. kötetének, vagyis a 
i)unántul leirásara szentelt kötetnek, mely már-már 
befejezéséhez közeleg. 

A jelen 15. füzetben Mosonmegye ismertetésé-
nek befejezését és Győrmegye leirásanak első részét 
veszszük, amazt Kodiczky Jenő, emezt Francsics 
Norbert tollából. Mind a ket iro nagy gonddal gyűj-
tötte és állította össze a tárgyára vonatkozó adato-
kat s érdekes és vonzó képekben állítják az olvasó 
elé hazánknak e nevezetes megyéit. A sok uj s rész-
ben eddig földolgozatlan részleteket magukban fog-
laló czikkeket díszes rajzok élénkítik, többek közt az 
oroszvári és féltoronyi kastély, Pannonhalma, a he-
dervari kastély (gr. Khuen-Hedervary Károly hor-
vát ban tőrzsbirtoka), Győr varos nevezetesb részei-
nek rajzai, stb. A rajzok Cserna Karoly, Feszty Ár-
pád, Hary Gyula, Jantyik M. és Kimnach L művé-
szeinktől valók. — A vallalat a magyar kir. áilam-
nyomda kiadasában s Révai Test «erek bizomanyában 
jelenik meg kéthetenkenti füzetekben. E munka min-
den hazai könyvárusnál megrendelhető akár egyes 
füzetekben, akar kötelenként, akar előüzetéssel. Egész 
evi előtizetes (24 tűzet) 7 frt 20 kr., felévre (12 füzet) 
3 frt 60 kr., negyedevre (9 tüzet> 1 frt 80 kr. 

Érdekes ujitás. Eddig Magyarországon le-
hetetlen volt az év nevezetesebb esemenyeit könnyen 
áttekinthető alakban számon tartani, mert bármely 
hírlap egy évfolyama oly nagy terjedelmű és oly 
nehezen áttekinthető, hogy ennek a ezélnak nem 
igen felelt meg. Most a Budapesten megjelenő 
.Világuapló* azt érdekes ujiiast léptette eletbe, 
hogy az ügyesen összeállított rovatjai vegén lexikon-
szerű naplót vezet hétről-hétre minden nevezetesebb 
eseményről s így az év eseményei dátum szerint 
könnyen áttekinthetők. A .Vllaguapló" heten-
kent, szombaton jelenik meg s bárcsak o Irt az évi elő 
fizetési ara, e lexikonszerű napló mellé a napi- és 
hetilapokból, folyóiratokbol, szak- es élczlapokból 
átveszi az érdekes közleményeket s így nélkülözhet-
len hírlapja ez mindazoknak, a kiknek :iem idejük, 
sem alkalmuk, hogy a hatszázat meghaladó magyar 
hírlapokat átnézzék. Ez az elejétől végig érdekfeszítő 
ujsag nemcsak 9 tudás vágyat elégíti ki, hanem az 
allala nyújtott vaskos lexikon mellett, rendkívül nö-
veli olvasoi ínlelligencziájat. Kiadóhivatal: tíud*p.;&t, 
Kevay-utcza 14. 

Szerkesztői üzenet. 

Kistelekre. Addig is. mig levél megy, 
legutóbbi levelében feltett kérdésere annyit válaszol-
hatunk, hogy csakugyan — nem. Tehát igaza volt 
az illetőnek. Külónoeu is nem tudjuk elkepzelni, 
hogy m ért tagadta volna el 

4 

kr. melege a magánosoknak 
ietf<iivaiu*aut> női ruhaszöveteknek i»« âz-

miulaiuti hoz sz&ililva. 

ugy ezeinyi generben a legczelszerübb es legelegán-
sabb női-, un- és gye rmek-ruhaszöve tek 
legújabb divatú, legtartósabb es iegünomabb gyapjú 

es pamut szövetekben 2—4 
l e g o l c s ó b b g y á r i aron , méter- és veg-

szamra m a g a n o s o k n a k . 

velbelyeg ÜETTINIjER&Co.,ZÜRICH,SCHVE1Z. velbelyeg 
Gazdag minta-választék kivanatra bermentve. 

Színezett divatkepek ingyen. 

E l h a l t a k névsora. 
— 1895. aug. hó 24-tól 1895. aug. hó 31-ig. 

tiartus Maria, t> hónapos bélhurut. — Csernus 
Lukács István, 86 eves, vegelgyengűles. — Lantos 
látván, 11 hónapos bélhurut. — Pálti Eszter, 63 
éves, vesebetegség. — Erdős Sára, 75 éves, gyomor 
bélhurut. — Héja üorbala, 78 éves, agy szélhűdés. 
— Gyarmati István, 76 éves, végelgyengülés. — 
Balogh Katalan, 78 eves, végelgyengülés. — Szabó 
Feiencz, J honapos, gyomorbelhurut. — Hodzas 
Terézia, 2 éves, bélhurut. — Varga Kiss Sándor, Ö 
hónapos, bélhurut. - balogh Erzsebet, 40 éves, 

K iadóh i va t a l ! üzenet. 
Jiajzliiiger Jo^sol, liaju. Lapunk ket havi 

előlizeteai dija 1 irt. 

2498-tkvi. 95. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. járásbiróság mint tlkvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Keleti Adolf 
végrehajtatouak Veinstein Mór és társai vég-
rehajtást szenvedő ellem 118 írt 90 kr tőkekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a szegedi kir. törvényszék a szentesi kir. 
jbiróság területén lévő Szegvár község hatá-
rában fekvő, a szegvari 22ü. sz. tjkvben Af 
(908.924.) rsz. a. felvett s Bihart József tu-
lajdonát képező 5*u°/iooo hold terű zsigerháti 
Vs terekre o. é. 1370 Írtban — ugy a szeg-
vári 1504 sz. tjkvben Af 158*/io. rsz. a. fog-
lalt 3l87u/ 1Ö0Q hold nagypuszta és kantorsem-
fyéki legelőből Bihari Józsefet illető felerészre, 
illetve a végrehajtást törvény lüö. g-anái 
lógva az egész ingatlanra o. é. 102 írtban 
ezennel megaliapitott kikiáltási árban az ár-
verést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlanok az 1895. évi szeptember ho 13-üt 
napján délelőtt 9 órakor ózegvár község szék-
épületében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el lógnak 
adatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsarának 10°/o-át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. $-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no-
vember hó 1-én sz. a. kelt igazságügy-
minisztert rendelet 8. g-abau kijelölt óvaucit-
képes értékpapírokban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. *-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
ehsmervéuyt átszolgáltatni. 

Kelt Szentes, a kir. jbiróság, mint tkvi 
hatóságnál, 1ö95. jumus 27. 

Katkics kir. albiró szabadságon. 

U a á i , 
kir. járásbiró. 

854 k. i./lu95 Csongradvárm. közig. biz. h. elnökétől 

Palyázati hirdetmény. 
A Nagyméltóságú m. kir. belügyminisz-

ter ur f. évi 57486. sz. a. kelt rendelete 
alapján a szentesi, csongrádi, mindszenti és 
dorozsmai an> aköuyv vezet i állásokra ezen 
nel pályazatot hirdetek s felhívom mindazo-
kat kik ezen állások valamelyikét einyerui 
kiváuják, hogy erkölcsi magaviseletüket és 
az 1894. évi XXX1I1 t. cz. 8-ik g-ábau kö-
rülirt képesítettségüket igazoló okmányok-
kal kellően felszerelt pályázati kérvényeiket 
Csongrád vármegye közigazgatási bizottságá-
hoz f. évi szeptember hó 12-ik napjának d. 
u. 5 órájáig nyújtsák be. 

A szentesi anyakönyv vezetői állással évi 
1000 frt, — a csongrádi, mindszenti, és do-
rozsmai anyakönyv vezetői állásokkai pedig 
egyenkint évi 700 frt tiszteletdíj van egy-
bekötve. 

Szentes, 1895. szept. hó 2-án. 

Dr . Csató Zs igmond , 
alispán 

a közig. biz. h. elnöke. 

Egy vizsgázott k a z á n f ű t ő , ki egyszer-
smind gyakorlott k o v á c s is, ló- és kocsi-
vasalást jól érti, állandó esztendős alkalma-

zást kaphat 

Trincz és Weisz 
gőz m a l m á b a n 

Kunszentmártonban. 
Állását elfoglalhatja rögtön, vagy e hó folyamán! 

P o l g á r Juliánná 
111. t. 57 J. sz. háza, jaksori 61 hold, tüzkövesi 
22 hold, amelyben 3 hold szőlő foglaltatik és 
nagyhegyi 4 hold szőlő földje örökáron eladók. 

Ertekezui lehet a fenti név alatt. 

Piti Antalné 2-3 
M o l n á r M á r i a Kis-Tőke 90. szám alatti 
11 h o l d 1200 usz.-öies földje szabadkézből 
eladó. Alkut lehet kötui i t j . T ó t h I s t-

v á n marhakereskedővel 111. tized 419.sz. 

ttyulay József 
IV. t. 132 számú háza eladó, esetleg haszon-

bérbe is kiadó. Értekezhetni a tulajdonossal. 

I - l 
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NAGY ALKALMI l/ÉTELÜ! 
A nyári idény előre haladottsága 

miatt 
1 rőf legjobb mosó karton, melynek gyári ára 

25 kr. csak 14 kr. 
1 rőf legj. m. és legújabb divatú voál kart., melynek gyári ára 

SS kr. csak 17 kr. 
y y T ö b b m i n t 1000 vég v a n r a k t á r o n 

B U D Á T I M R E 
kézmű, divat- és r ö v i d á r u kereskedésében 1 8 — 5 2 

SZENTESEN 
a szentesi (nagy; takarékpénztár házának Wellisch-féle volt 

w üzlet helyiségben. 
Egy j ó h á z b ó l v a l ó 1 va*ry 2 flu t a n o n c z u l fe lvé te t ik . 

MINDEK K Ö B T Y K E R E S m m E H 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

ti „Megrongált ideg- ós nemi rendszer" ti 
60 krajczár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 29V52 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

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

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

lo-TÓl/AOcáfT a regrosszabb esetben is gyó-
gyitható Sougode Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Hoffmann gyógyszertára Scheuditz 
Leipzig. 35-40 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQQQOOOOOQOQOO I 

ÜZLET MEGNYITÁS! 1 
V a n szerencsém a n. é. közönséget és igen tisztelt vevőimet értesiieni, hogy a 

Szentes i t a k a r é k p é n z t á r épületében 

Pollák és Jakobovits czég alatt 
a „NAGY CSIZMÁHOZ" czimzett 

a mai kornak minden tekintetben megfelelő c z i p ő , k a l a p , u r i és n ő i d i v a t i 
valamint rövidáru fiók üzletet nyitottam. 

A m i d ő n eddigi igen tisztelt vevőimnek becses bizalmukért legmélyebb köszöne-
temet nyi lvánitom, felkérem ezen benem helyezett bizalmukat a fenti czégre is átruházni 
szíveskedjék, egy szersmint ugy a n. é. közönséget, mint t. vevőimet bátorkodom felhivni 
egyedüli raktár k ü l ö n l egessége im figyelembe való vételére. 

A n é. közönség b. pártfogásáért esedezve vagyok 
Szeged, 1&35. szeptember hóban. 

k ivá ló tisztelettel: 

J & k d b o T i l s M é r . 

ü. i Valódi Oaxis"bad.I czipőlr k izárólagos raktára. P l e s s TTil-
m o s cs. ós kir udvari szállító, Izalapols egyedüli raktára. DPiclxler á l l -
tai 3-raczi Iralapolr egyedüli raktára. 2STÖI pipere czilslsel 
esipiséls, sza l lagok , r u l i a d i s z e k nagy választékban. 2—52 
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tf -^-f - -.y,-. iOÚ -•>» ;X»r. vS Ôài X * 

OOO" ooo. 
Az 1896. évi ezredeves osza^os 

kiállítást latogatoinak 
b i z t o s i t 

a m. kir. alla mva3 u ta ^ 
ícnhatótax-i alatt a 

„Millenium" Utazási és 
Ellatasi Valialattal 

a m. k. á l l a m v a s u t a k vá ros i menetjegy-irodája 

BUDAPESTEN (Huniam szálló) 

vasúti utazást 
M T Budapestre ós vissza 

továbbá 2, 3, 4, S napi 

él különít-le l.edvetméiiyekel frt 12 io, 1 6 . 4 0 , 1 . 9 70-tói részletekben tonZT° 
l / t f V I & t l V t Ka OMiti v ituti allom.tok potta hív 

lilok l f « lM I«k t t k l >n 

V 

s 
s 

I iM l t i« hl.t int I I I ah.il 

388 
Kotzó Pál 

gépészmérnök 
Budapest, Üllöi-ut 18. szám alatt 

Ajáu l 2 l / s , 3, 3 V j és 4 lóerejü 
u ö g e s cseplókészleteket 

továbbá 4, 5,6, Ő, 10 és 12 lóerejü 

s ínes gőzcsép l őkész l e t eke t , 
hosszú szalmarázókkal, alsó szelelövel és rendkívül nagy felületű rostákkal, árpahéja-

zóval és választóhengerrel. 

Fa- és s z én f d t é ^ü és ered . s za l i na fQ tő gőz m o z d o n y o k a t 
Továbbá R . G a r r e t t & b o n s felülmulhatlan 4 0 % tüzelőauyag megtakarító 

C o m p o u n d K Ó z m o z K o n y o k a t 

legjobbnak elismert b r a n d t f o r d i ö n m ű k ö d ő a m e r i k a i k é v e -
k ö t ő a r a t ó g é p e k e t . Eredeti amerikai szénagyüjlőit 1 vagy 2 ló befo-
gására alkalmazható combinált rúddal. Sorvető- és szórvavető gépeket és 

mindennemű egyéb kisebb gazdaság i gépeket 
J u t á n y o s á r a k ! — K e d v e z ő f e l t ó t e l e k ! 

<—7 V idék i ü gynökök kerestetnek. 

S*ente«, 1895. Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi eUőköuyvuyomda részvénytársaság* gyorssajtó ián. 




