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Szerkesztőség ás kiadóh vatal: 

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

küldendők. POLITIKAI ÈS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Schönfeld A. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

E g y e s s z á m á r a , S I c r . 

Főszerkesztő és kiadótulajdonos : 

s i i m : ^ . f e r e n c z . 
Felelőn szerkesztő : 

P I N T É B G r ^ T T X L ^ . . 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóh ivata lban és lapk i l io rdó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

A holnapi közgyűlésre. 

Két fontos tárgya lesz a holnapi köz-

gyűlésnek, egyik az ötödik gyógytár kérdésé-

ben beadott egészségügyi bizottsági javaslat, 

másik a belügyminiszteri rendelet a városháza 

épitése tárgyában. Mind a két tárgy elég 

fontos arra, hogy a képviselőtestület határo-

zata előtt foglalkozzunk vele. 

Az ötödik gyógytár kérdésében a helyzet 

az, hogy egy egész városrész kéri ennek fel-

állítását. A közegészségügyi bizottság azonban 

nem javasolja; mert úgymond ez az ötödik 

gyógytár veszélyezteti a központi gyógytárak 

egzisztencziáját. 

Mi ezen egzisztenczialis kérdés felett hír-

lapi vitába nem bocsátkozunk, először, mert 

számadások nem fekszenek előttünk, melyek az 

egészségügyi bizottság álláspontját igazolnák ; 

másodszor, mert uj patika még a világon sehol 

nem keletkezett, hol ez az egzistencziális 

harcz a legélénkebb alakban előtérbe nem 

lépett; harmadszor, mert mikor a szentesi 

4-ik gyógytár felállításáról volt szó, akkor is 

az volt a döntő érv a patika ellenesek tábora 

részéről, hogy ez az uj patika tönkre teszi a 

Dósa Béla-féle gyógytár egzisztenczióját, s mi 

ezt akkor is tagadtuk, s mellette voltunk a 

negyedik gyogytárnak, s hál' istennek az idő 

nekünk adott igazat, hogy megél a 4-ik gyógy-

tár is, és uri módon egzisztál a Dósa Béla 

gyógyszertára is. S ugyan ez a sorsa lesz az 

ötödik gyógytárnak is ! És negyedszer nem 

disputálunk az ötödik gyógytár kérdése felett; 

mert azt természetesnek tartjuk, hogy a kép-

viselőtestület azt megszavazza, s mert végre 

is annak idején kész barátjai leszünk a ha-

todik gyógytárnak is s igy természetes, hogy 

most feltétlenül elvetendőnek tartjuk az egész-

ségügyi bizottság javaslatát és teljesitendőnek 

a Kisér kérelmét. 

Ez a közérdek. 

A másik fontos kérdés a városháza épí-

tésének ügye, mely ezúttal ugy kerül tapétra, 

hogy a miniszter elrendeli ennek építését és 

pedig azon okon, mert jó közigazgatás elkép-

zelhetlen ugy hogy — mint nálunk ma van-

I i ak — a hivatalok szerteszéjjel legyenek 

szórva. —- Ez igaz; mert igy a hivatalokat 

ellenőrizni teljes képtelenség. 

Azonban ezen belügyminiszteri rendelet 

mégis provokálja a kritikát és pedig nem 

azon szempontból, hogy van e szükség város-

házára, mert e felett mar ná unk nem dis-

putál senki, s a képviselőtestület már ki is 

mondta, hogy szükséges; de feltétlen megkö-

veteli a belügyminiszter rendelete a kritikát 

abból a fontos és n a g y jelentőségű elvi szem-

pontból, hogy : van-e joga a belügyminiszter-

nek rendeleteket adni ki a városháza épitésére ? 

Ez a kérdés. 

S mi erre azt feleljük, hogy nincs ! A 

miniszter minket nem kötelezhet városháza 

épitésére, s bár mi feltétlenül a városháza 

épitése mellett vagyunk, sőt azt követeljük, 

hogy ez sürgősen íoganatosittassék; de azért 

elvi szempontból határozottan szembe állunk 

azzal a rendelettel, mely hatalmi beavatkozás 

a város belügyének — törvény korlátai közé 

nem tartozó — kormányzati ténykedésébe. 

S ha nem kivánjuk, hogy a város ezen 

belügyminiszteri rendelettel szemben perbe 

szálljon önrendelkezési joga nevében, ez onnan 

van ; mert a város már kinjondta, hogy akarja 

a városháza építését s igy ezen belügymi-

niszteri rendelettel kapcsolatban nem kell a 

képviselőtestületnek dönteni a városháza épités 

sorsa felett. 

Ez a rendelet azonban előkerül, s most 

tárgyalva lesz és pedig már oly előzmények 

után, melyek a városi képviselőtestületet rég 

tulhelyezték a kérdések stádiumán : azt he-

lyesnek tartottuk volna, hogy a képviselő-

testület ezúttal döntsön a lelett, hogy hova 

épitse a városházát. — Ezt már most el le-

hetne dönteni s akkor ezzel eldőlne a városi 

szálloda és vendéglő sorsa is ; pedig ez ki-

vanatos. 

Tudjuk, hogy a polgármester most ez 

alakban azért nem hozta a képviselőtestület 

elé, mert a szakértők által beküldött tervek 

és műszaki leirásokkal elébb megakarja is-

mertetni a közönséget, s igy megérlelni a 

kérdést, hogy azután tiszta meggyőződéssel 

dönthessen a közönség e nagyfontosságú kér-

dés felett. S mi a polgármesternek ezen állás-

pontját feltétlen helyeseljük; de részünkről 

annyira már megértnek tartjuk a kérdést, 

hogy a helyet kijelölhesse a képviselőtestület. 

A lelett azután jó lesz gondolkozni, hogy 

ez az épités mily összeg korlátai között, mi-

ként hajtassék végre ? 

Addig azonban, mig a helykérdés végleg 

el nincs döntve, szinte lehetetlen az épités 

aránya és ennek végrehajtása, ideje és móűja 

felett egészséges véleményt is képezni. 

Azért kivánatos volna, ha már holnap a 

hely kérdésében a belügyminiszteri rendelettel 

kapcsolatban döntene a képviselőtestület, hogy 

azután az építkezés végrehajtására meglehessen 

tenni a teljes előkészületet. — 

Sima Ferencz Szegváron. 

Lapunk főszerkesztője — mint előre jeleztük 

— f. hó 8-án látogatta meg Szegvárt. Kíséretében 

voltak; Hegyi Antal, Temesvári Antal, Pandovics 

Döme, dr. Filó Tihamér, és lapunk felelős szerkesztője. 

A társaság délelőtt 10 órakor érkezett meg 

Szegvarra, s Korpás Pál plébános vengdégszerető há-

zánál szálott meg; a hol a környékbeli intelJigen-

cziából is többen gyűltek össze. 

Déltájban főszerkesztőnk, az egész társaság ál-

tal kisérve, a szegvári függetlenségi és 48-as kör 

helyiségébe látogatott el. Ott Rácz András, a kör 

érdemes elnöke üdvözölte ; egyúttal jelezvén, hogy 

délutánra népgyűlést hirdettek, melyre az egész tár-

saságot szivesen látják. Az üdvözlő beszédre Sima 

Ferencz meleg hangon válaszolt; s rövid beszélge-

tés után kísérőivel együtt visszatért a paplakba. 

Azt már talán mondani is felesleges, hogy a 

paplakban Ízletes ebéd várta a társaságot; s a szí-

ves házigazda és hozzátartozói kifogyhatatlanok voltak 

az előzékenységben. Derült jókedv és vidám poha-

razás mellett folyt le az ebed; melyet szellemes fel-

köszöntők fűszereztek. Az itt eltöltött kellemes órák 

kedves emlékében fognak megmaradni mindazoknak, 

a kik e kedélyes és baratságos összejövetelben részt-

vettek. 

Délután fél négy órakor kezdődött a népgyűlés, 

a templom előtti tágas és árnyékos helyen. Nem 

tulozunk, ha legalább is pár ezer főre tesszük a je-

lenvoltak számát; kik mindvégig nem lankadó figye-

lemmel és egyre fokozódó lelkesedéssel hallgatt.k a 

szónokok hatásos beszédeit. 

Az első szónok természetesen Sima Ferencz 

volt, ki másfél órán át tartó beszédével valósággal 

megbabonázta a szegvári közönséget. 

Bevezető szavaiban megköszönte azt a párat-

lanul szives jóakaratot, melyet a szegvári gazdák 

azzal tanusitottak irányában, hogy egy darab földet 

ajándékoztak neki, amivel nem csak a személyéhez 

való ragaszkodásukat fejezték ki, hanem őt egyúttal 

szegvári adófizető polgárrá tették, s ezzel megadták 

neki a módot és alkalmat arra, hogy Szegvár község 

belügyeibe is bele szólhasson, és a nép érdekeit 

minden irányban képviselhesse. 

— Tudja — úgymond — hogy szegvári pol-

gártársai arra törekszenek, hogy őt a községi képvi-

selőtestület kebelébe is bejuttassák. A maga részéről 

is készséggel hozzájárul ehez a törekvéshez, és igéri 

és fogadja, hogy a személye iránt táplált bizalomnak 

mindenkor s minden erejével igyekezni fog megfe-

lelni ; s ama jognak, melyet a nép az ő kezébe fog 

letéteményezni, minden körülmények között hűséges 

sáfara lesz. 

Olyan törekvést vagy kívánságot, mely jogtalan 

és törvénytelen, soha se fog istápolni s ha a nép 

részéről bármikor törvénytelen kívánság nyilvánulna, 

ő lesz az első, aki erre a népet figyelmezteti. Arra 

se fogja a közönséget soha bátorítani, annál kevésbé 

buzdítani, hogy saját elöljáróival vagy a felsőbb ha-

tóságokkal szemben tiszteletlenül és engedetlenül 

viselje magát; mert a nép tartozik megbecsülni föleb-

valoit és tartozik engedelmeskedni a hatósági intéz-

kedéseknek, amíg azok jogos és törvényes téren mo-

zognak. 

De viszont a községi elöljáróság és a felsőbb 

hatóságok is kötelesek tiszteletben tartani a törvényt 

és a nép jogait, melyeket nemhogy megtámadniok 

és lábbal tiporniok nem szabad, hanem ellenkezőleg 

minden megtámadtatás ellen védelmezni tartoznak. 

Ha tehát valaha azt tapasztalná, hogy akár az 

elöljáróság akár a felsőbb hatóságok törvénytelensé-

get követnek el, avagy elmulasztják megvédelmezni 

a közönség jogos érdekeit: akkor Szegvár község 

népe mindig bizton számithat arra, hogy ő egy pil-

lanatig sem fog habozni sorompóba lépni a közér-

dekért s legyen az akárki, falusi előljáró, szolgabíró, 

alispán, vagy miniszter, akivel szemközt kell állni, ő 

minden tétova nélkül felveszi vele a harezot, és 

minden hibát, törvénytelenséget, visszaélést vagy bünt 

kérlelhetlcnül ostorozni fog. 



2. oldal. 

Ily komoly elhatározásra és elszánt föllépésre 

— úgymond — Csongrád vár megy ében sokkal in-

kább szűkség van mint bárhoi, mert itt a közkor-

mányzatban rodthadt állapotok honosultak meg. Akik 

möködését eddig figyelemmel kisérték, azok tudni 

fogják, hogy egész közéleti pályafutása alatt minden 

tehetségét ama czélnak szentelte, hogy ebből a vár-

megyéből a korrupcziót, a közkormányzatban elha-

talmasodott erkölcstelenséget kiirtsa. Tűzzel vassal 

fogja irtani, ezután is, s Szegvár népe tapasztalni 

fogja, hogy abban a harczban, melyett a visszaélé-

sek ellen folytatni kell. bátorsága hanyatlani, kitar-

tása lankadni nem fog soha. 

Ép ugy, amint a saját városa előhaladásán 

munkálkodott eddig és munkálkodni fog a jövőben 

is, ugyanazon jóakarattal, buzgósággal és lelkesült-

séggel fog fáradozni Szegvár község felvirágoztatá-

sán is; hogy az a szeretet és ragaszkodás, melyet 

a szegvári közönség ő iránta tanusit, igazolva le-

gyen; és az a nép, mely az ő személyébe bizalmát 

helyezte, soha csalódottnak ne érezhesse magát. 

Részletesen kiterjeszkedett még Szegvár község 

helyi viszonyaira is s igérte, hogy a közönség né 

mely sérelmeit igyekezni fog mielőbb megorvosolni 

Viharos tetszés és roppant lelkesedés kisérte 

a szónok beszédét; melynek elhangzása után köz 

kivánatra Hegyi Antal lépett az emelvényre. 

Terjedelmes beszédében elmondta Hegyi, hogy 

őt és Sima Ferenczet a pákuliczok néplázitóknak 

nevezik azért mert a néppel együtt éreznek és jogait 

védelmezik. Elbeszélte azokat az üldözéseket, melyek-

nek a pákuliczokkal folytatott heves harczukban ki 

voltak téve. De viszont élénk színezéssel ecsetelte 

azokat a bámulatos eredményeket is, melyek a vár 

megyei ellenzék kitartó és bátor küzdelmét koszo-

rúzták. Ezekből az eredményekből úgymond — 

biztatást és erőt merithet a nép a további harczra 

melyet jogai védelmére a hatalommal szemben eset-

leg folytatnia kell; mert láthatja mindenki, hogy a 

jog és igazság, minden erőszak daczára is előbb utóbb 

győzedelmeskedik. 

Sok humorral fűszerezett beszéde további folya 

mában talpraesett megjegyzéseket tett a kormányra 

és politikájára is; mely megjegyzések zajos derültsé-

get keltettek. 

Hegyi Antal után dr. Filó Tihamér szólt még 

röviden a néphez, összetartásra, bátorságra és lel 

kesedésre buzdítván. 

Ezzel a népgyűlés esti hat óra tájban véget 

ért; s a közönség lelkes éljenzések között kisérte 

vissza Sima Ferenczet és barátait a paplak vendég 

szerető falai közé. 

Este a függetlenségi és 48-as kör helyiségében 

rendkívül népes bankett volt. Bátran elmondhatjuk, 

hogy megjelent ott a község apraja nagyja. Nemcsak 
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a kör belső helyiségei, melyek pedig elég tágasak, 

hanem a nagykiterjedésű udvar is a zsúfolásig meg-

telt örvendező és lelkesedő néppel. 

Beszéd mindössze három hangzott el. Egyet a 

körjegyzője mondott akkor, midőn Sima Ferencz és 

kísérői — küldöttségi meghívásra — a bankett szín-

helyére érkeztek. A második beszédet a vacsora 

alatt a kör elnöke mondta, a harmadikat pedig Sima 

Ferencz. A lelkesedés ekkor már oly magas fokra 

hágott, hogy a rendezőség is alig birt annak határt 

szabni. 

Persze, lett volna még több felköszöntő is, de 

— az idő előre haladván Sima Ferencz és kísé-

rői, a nap ^fáradalmaitól kimerülve, visszavonultak. 

Szivükben azonban meleg érzelmeket hoztak el ma-

gukkal Szegvár derék népe iránt, mely az ellenzéki 

eszmékért oly nemesen tud lelkesülni. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Zimonytól Bukarestig. 
VI. 

Belgrádról a Zsófia nevü nagy személyszállító 

hajón utaztunk le Orsováig. Zsófia a Duna második 

legnagyobb hajója. Budapesttől Orsováig rendsze-

rint 500-tól 1000-ig terjed a föl és leszálló utasok 

száma. A hajón gondoskodva van az utas minden 

kényelméről. Kitűnő ebédlő az étkezésnél és hatal-

mas háló terem áll az utas rendelkezésére, éjjeli ké-

nyelmének biztosítására. S aki az uti jegygyei járó 

ingyenes közös hálótermet nem akarja használni jó 

pénzért kényelmes külön kabint bérelhet az útra. 

Nekünk se az ingyenes közös, se a drága kü-

lön háló kabinra nem volt szükségünk ; mert Belgrád-

tól utaztunk ezen a hajón és ezt az utat reggel 6 

órától este 6 óráig teszi meg a derék Zsófia, ha 

csak valami malőr nem éri útjában, s ez ritka eset 

Akik Európa legszebb utvonalait beutazták 

még azok is abban a véleményben vannak, hogy 

Európában kevés útrész van olyan, mint a belgrád—-or-

sovai útszakasz, mely nemcsak a természet változá-

sokban gazdag felséges képeivel tartja állandóan le-

kötve az utas figyelmét; de az útvonalon egymást 

váltják föl a történelmi legkiválóbb érdekkel biró ne-

vezetességek. Különösen egy magyar emberre nézve 

birnak kiváló értékkel azok a históriai nevezetességek, 

melyekkel az útszakasz olyannyira bővelkedik. 

— Belgrád maga is egy nevezetes históriai ré-

szét foglalja le Magyarország múltjának, s utána 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt szerkesztő ur! 

Más vármegyében kuriózum számba menne, 

nálunk azonban csak a szokott túlkapások számát 

szaporítja az az épületes eset, mely Mindszenten a 

képviselőtestület folyó hó 6-án tartott ülésében for-

dult elő, 

Megjelent ugyanis az ülésen Vidovich Antal 

járási főszolgabíró, aki nem községi képviselő. 

Ebben még semmi különös nincs, mert az ülé-

sek nyilvánosak, s igy h a l l g a t ó n a k bátran 

elmehet oda mindenki, még ha — főszolgabíró is. 

Hanem a mi érdemes főszolgabiránk megmél-

tóztatott feledkezni arról, hogy már nem élűnk a 

jobbágy korszakban, amikor tudvalevőleg a szol-

gabíró ^akkora potentát volt, hogy — ha nem is 

hasra, de gyakran deresre feküdt előtte az egész ér-

demes elöljáróság. 

Ez a magát túlélt jó ur kapta tehát magát, s 

s ugy tett, mintha a régi kupaktanács ülésében je-

lent volna meg a régi világ hatalmas szolgabirája. 

Minden feszélyezés nélkül belebeszélt a vitába, s 

közbeszólásaival zavarta a tárgyalást. De ezzel még 

nem elégedett meg, hanem midőn az egyik községi 

képviselő befejezte beszédét, amelyben kijelentette, 

hogy az úgynevezett kolera költségeket azoknak tul-

magas voltánál fogva nem hajlandó megszavazni, 

s ajánlja a többi képviselőknek, hogy ők se szavaz-

zák meg, a főszolgabíró indulatosan felugrott, és 

mindeneknek nagy álmélkodására kemény hangon 

ráparancsolt a jegyzőre, hogy az illető képviselő be-

szédét vegye jegyzőkönyvbe, mert ő — már mint 

Vidovich Antal — az olyan embert, aki vakmerős-

ködik a kolera költséget meg nem szavazni, lázitá-

sért fogja bűn fenyítő pörbe fogatni. 

Erre a váratlan jelenetre nagy volt ugyan az 
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elképedés, de még nagyobb lett akkor, midőn az 

illető képviselő kérdőre vonta az elnöklő birót, hogy 

mi jogon engedi meg Vidovich Antalnak a szólást, 

holott ez az ur nem tagja a képviselőtestületnek és 

mint ilyen, csak mint egyszerű „ k a r z a t - , azaz-

hogy mint hallgató lehet jelen. 

Maga Vidovich Antal is meghökkent e felszó-

lalásra, s aztán később — daczára annak, hogy 

biró uram meg sem mert mukkanni — jobbnak látta 

elsompolyogni. 

Hát, hogy az érdemes főszolgabíró ur kám-

forrá változott, azt magam is helyesnek tartom. De, 

hogy mielőtt kámforrá változott volna, a tűzokádó 

sárkány szerepében gyakorolta magát, azt már egy-

általában nem helyeslem, mert semmiféle tulka-

pásnak, vagy visszaélésnek baratja nem vagyok. 

Kérem tehát tisztelt szerkesztő ur, szíveskedjék 

útbaigazítást adni, hogy mi tévők legyünk az ilyen 

tűrhetetlen tulkapással szemben. 

Mindszenten, 1893. szept. 8. 

Egy községi képviselő 

* * * 

Ősz ntén sajnáljuk, hogy Vidovich Antal, akit 

a vármegye szolgabírói karából, egyéniségének rokon-

szenves voltánál fogva leginkább sziveihetünk — 

ilyen tulkapásra ragadtatta magát. Azt hisszük, hogy 

az a megérdemlett leczke, melyet tudósítónk közlése 

szerint ott a helyszínén kapott, s mely egy főszol-

gabíróra nézve épen nem valami irigylésre méltó ki-

tüntetés, egyelőre talán elég szatiszlakcziót képez. 

Nem ugy áll azonban a dolog a községi biróra 

nézve. Ez az ember nem teljesítette kötelességét, s 

oly poltron módon viselte magát, mely őt az elnöki 

szék betöltésere képtelenné teszi. Mert neki az lett 

volna a kötelessége, hogy mihelyt a hallgatóság egyik 

tagja — legyen az bár főszojgabiró, vagy épen a 

miniszterelnök — elég vakmerő volt beleavatkozni a 

targyalásba, azt a rakonczatiankodó embert rögtön 

rendre, esetleg kiutasítsa, szükség esetén pedig kar-

hatalommal is kivezettesse. 

Miután ekként a biró súlyos kötelességmulasz-

tást követett el, akar gyávaságból, akár tudatlanság-

ból, ezért ckvetlenül lakolnia kell. Indíttassák tehát 

meg a mulasztó vagy tudatlan biró ellen a fegyelmi 

eljárást. Ez a mi tanácsunk. Szerk. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Lapunk felelős szerkesztőjének saj-

t ópörébe i i . -- mint magán uton, de megbízható 

forrásból értesülünk — a kir. kúria a beadott sem-

miségi panaszt elvetelte, A törvényszéki Ítélet tehát 

jogerősé válik. 

jön Szendrő, Sabácz, Galambocz, Örsova és Ada-

kálé mind meg annyi érdekes emléket támaszt föl 

a magyar ember lelkében, s mikor ezen emlékek 

közötti fáradozásban kifárad az ember lelke, akkor 

a természet legfelségesebb képei nyújtanak, bámulat 

és gyönyörrel vegyes pihenést. 

Mindnyájan bizonyos könyülést éreztünk mikor 

Belgrádot elhagytuk. Az a nyers zsivaj, mely Belgrád 

alatt a Duna partot áthatja, még a Belgrádban itt 

amott szerzett kellemesebb benyomásokra is árnyat 

vet az utas lelkére s örül az ember, hogy a vad-

ország üvöltő lármájából menekülve, a tengerré szé-

lesedő Duna közepére jutva a hatalmas hajó fedél-

zetéről a vidék felséges képeinek bámulatába merült. 

A hajón is van zaj; de a fedélzet egyik másik 

zugában meghúzódik az ember és látcsövével a 

messzeségbe néz, a természet szépségei iránti szomjjal 

fürkészi a váltakozó képek minden földi gondot fe-

ledtető felséges részleteit. — S a szemlélésben ugy 

elmerül az ember, hogy apródonként süket lesz a 

zaj iránt nem hall semmit, mert idegrendszerének 

minden rugóját leszereli az a gyönyör, az az élvezet, 

mit a látás nyújt. — S mikor fölocsudik elmerülé-

séböl, akkor szeme önként fordul az ég felé, s imára 

buzduló ihlet mellet keresi az Istent, a nagy min-

denségnek, a csodáknak alkotóját. 

Az élet sivár zaja még a templomban is el-

vonja az embert istenétől; de a természet szárnyakat 

ad az ember lelkének és felemeli az égbe, hogy a 

titkos sejtelemnek, mely istent keresi, hitben adjon 

határozott öntudatot. 

Miként érezné ezt minden olvasóm, amiről én 

itt beszélek, ha nem volna toll, mely előbirná vará-

zsolni Belgrádtól Orsováig a természeti képeket olya-

nul, amilyeneknek azt az isten akarta hogy legyenek. 

Amint az ember Belgradban hajóra száll és ki 

megy itt Belgrád, Zimony és Pancsova által vonato-

zott kis tengerre, először is az tűnik fel a szemnek, 

hogy a Duna és Száva ölelkezéséből előálló kis ten-

gernek két szine van. Ez a szín Belgrádtól ugy száz 

méter szélességben zöld és tiszta, s azontúl szőke és 

szennyes. A tiszta zöld szin a Száváé, a szőke és 

zavaros az öreg Dunáé. — Perczekig utazik az ember 

és látja a két viz közötti erős választó vonalat. Az 

öreg Duna, nehézkesen, lomhán folyik széles med-

rében le a Fekete-tengerbe, s a számos apróbb viz 

között, melyet felvesz, a Száva az, mely hegyek közül 

szakad belé zöld tiszta vizével és ez a viz medret 

ás magának a Duna szőke medrében és szalad, 

szalad lefelé anélkül, hogy engedné magát egy köny-

nyen a Duna által elnyeletni. 

De mint hosszas ellenállás után szelíden meg-

simul anyja keblén a makranczos gyermek, végre 

ugy olvad össze a Száva is a Dunával, hogy egyszer 

csak eltűnik a Duna vizének széles tükrén az a fé-

nyes választó vonal, elvész, megsemmisül a Száva 

és maga marad uralkodónak színében a vén hatal-

mas Duna, mely szélesre dagadt mellén viszi a hajót 

le Szendrő alá. 

Itt vagyunk, egy még ma is hatalmas vár ez 

a múltból. Hazánk történelme sokat regél róla, álljunk 

imeg falainál, hallgassuk meg hogy mit beszél? 

(Folyt, köv.) S ima Ferencz. 



104. száni 

— Képviselői értekezlet. Hol-
nap városi közgyűlés lesz. Sima Ferencz 

párt-elnök a városi párthoz tartozó képvi-

selőket értekezletre hitta össze a szentesi 48-as 

népkörbe ma d. u. 3 órára, hogy a közgyű-

lésen letárgyalandó ügyek megbeszéltessenek 

A párthoz tartozó képviselőkhöz kiküldött 

meghívókon kivül itt is felhivjuk erre az ér-

tekezletre a képviselők figyelmét. 

— A szentesi 48-as gőzmalom 
épitése be van fejezve, tegnap egész délután 

működött a gép és egész szerkezet és oly 

pontosan liiuatlanul, mint egy kitűnő szer-

kezetű óra. R i tkán sikerül egy nagyobb arányú 

malmot ugy rendezni be, hogy a gép és szer-

kezett működésbe ,hozatalakor valami hiba, 

baj ne álljon elő. Itt semmi kifogás nincs, 

A malom készen van és holnap már őrlés 

végett rendelkezésére áll a közönségnek ! 

— A szentesi lóverseny. Mint már jelez-
tük, a gazdasági egyesület, folyó évi oktober hó 1-én, 
alkalmatlan idő esetén pedig október 8-án, az alsó 
csordajárási gyepen, egy megyei jellegű lóversenyt 
rendez. Addig is, mig a részletes programm megjelen k, 
tájékozásul közöljük, hogy a versenyen a következő 
futamok lesznek: A k i l á t a s b a h e l y e z e t t 
a 11 a m i-d i j r a 3U00 méter táv. A g a z d a s á g i 
e g y e s ü l e t d i j á r a (két lóra való diszes szerszám) 
2500 méter táv. A s z e n t e s i h ö l g y e k d i j á r a , 
(városunk lelkes hölgyei által egybegyujtandó összeg) 
a szentesi gazdasági egyeseleti tagok saját nevelésű 
ket eves lovai számára 1000 méter táv. S z e n t e s 
v a r o s d i j á r a , (szentesi gazdák saját nevelésű 
lovai számára) 2500 méter táv. Értesülésünk szerint 
a vármegye több községéből számosan vesznek részt 
a versenyben, mely igy igen érdekesnek Ígérkezik, ami 
a kitűzött közhasznú czél érdekeben kívánatos is. 

— A szentesi országos vásár folyó hó 
21, 22, és 23-ik napjain fog megtartatni. 

— Yasu t t á r s iUa ta i nk egyesülése. A szen-
tes-kunszentmártoni, továbbá a kunszentmárton-te-
nyői, és végül a szentes-vásárhelyi vasuttarsulatok 
egyesülése erdekében, a társulatok es a kormány 
képviselői között, f. hó 21-én ujabb tárgyalás lesz 
Budapesten a kereskedelmi minisztériumban. 

A szegvári ké tszarvú b i ró . Szegvári 
kirándulásunk alkalmával értesültünk, hogy ott nagy-
mértékben csodálkoznak afölött, hogy nn nem vála-
szoltunk arra az otrombasagra, melyet a szegvári 
biró neve alatt valami tyukprokátor a pá'iulicz lap-
ban a minap ellenünk megcselekedett Hát egész 
őszintén megvalljuk, hogy akkoriban, midőn megje-
lent, nem olvastuk azt az ép oly idétlen mint amily 
otromba támadást. De ha olvastuk volna is, talan 
akkor se méltattuk volna feleletre, mert azzal a köz-
mondással tartunk, mely szerint bizonyos hangok 
nem hallatszanak menyországba. Ha most utólag 
mégis reflektálunk a dologra, az csak a szegvári 
elvtársak kedvéért történik, akiknek talán fájdalmas 
elégtételüket képezi, ha ismételjük, hogy a kétszavu 
biró csakugyan érdemes arra, hogy két szarvat vi-
sel en. Mert abból a förmedvényből, a melyről szó 
van, minden prokátori csűrés csavarás, ferdités és 
hazudozás daczára is kitűnik ann^i, hogy biró uram 
szavazata tényleg kettősen számíttatott: amennyiben 
előbb leszavazott, mint közönséges képviselőlestületi 
tag, s aztán mikor igy egyenlők lettek a szavazatok, 
kijelentette, hogy az ő pártjb az erőse b, mert az ő 
szavazata duplán számit. Azon még, hogy egy ta-
nulatlan együgyű ember ilyen bolondgombával ruk-
kol elő, épen nem csodálkozunk ; végre is, mindenki 
olyan kalappel köszön amilyen van neki, s biró urain 
bizonyára nem tehet róla, hogy nem ott járt ahol 
kanállal eszik a tudományt. De hogy oly emberek, 
akiknek a kutyabörük bizonyítja, hogy valaha hallot-
ták hírét a törvénynek, nem restellik magukat idét-
len törvénymagyarázatokká! nevetséges ,é tenni, azon 
már csakugyan csodálkozunk. Azazhogy csak — cso-
dálkoznánk, ha nem laknánk Csongrád vármegyében, 
ahol tudvalevőleg az a hagyományos pákulicz elv 
uralkodik, hogy a törvény nem azért van, hogy le-
gyen mit megtartani hanem azért, hogy legyen mit 
— k i j á t s z a n i . A játék azonban alkalmasint 
komolyra fordul, mivel a szegvariak nem veszik tré-
fára a dolgot, s egy kicsit tánczra kérik a birót, né-
mely czimeres társával egyetemben ; a tánczból pe-
dig az olyan, amit nem jó kedvéből jár el az em-
ber, nem szokott valami jóizü lenni. Ugy hisszük, 
hogy biró uramék is inkább bele haraptak volna a 
legfanyarabb vaczkorba. mintsem azt a tánczot vé-
gig járjak, ami ebből az alkalomból reájuk var. 

Ujoncz-bál . A szentesi gazdálkodó iíju-

ság szept. 10-én, azaz ma vasárnap a Halász Szabó-

féle házban az első magyar zenekar közreműködé-

sével zártkörű u j o n c z-b á 1 a t rendez Belépti-

dij személyenként 60 kr. 

— A szentesi iparos u j oncz i í j ak bá l ja . 
A szentesi iparos ifjúság besorozott tagjai, mielőtt 
berukkolnának katonaékhoz, még egyszer kedvükra 

SZENTESI LAP. S*. oldal. 

azonban kimenekült kezei közül, két kis unokájával 
az udvarra futott s elkezdett segítség után kiáltozni. 
Ez egy cseppet sem hozta zavarba Morár Stefánt 
a ki ezután nekiment az öreg, beteges családfőnek 
s rákiáltott: „Eh! neked már ugy is kár élned! 
Majd egy kicsit megpörköllek!- Erre a szabad tűz 
hely felé czipelte, a melyen pattogott a tűz, s virí-
tott a tüzes zsarátnok. Erős dulakodás fejlődött ki 
a két ember között. Az öreg már félkezével a lán-
gokban volt, mikor a szobában lévő menyecske leánya 
az ijedségadta erővel olyant taszított Morár Stefánon 
hogy az arcczal a tűzbe bukott. Innen felugorva 
hajanál fogva visszarántotta a menekülő öreget s a 
földre teperte, fejére, halántékára oly erős ökölcsa-
pásokat mért, hogy az eszméletét vesztette. Ekkor 
az öreg leanya, Oilár Anasztazia édes apját a halál-
tól megmentendő, felkapott egy közelben heverő fej-
szét, azzal oly három csapást mért az ember vol-
tából kivetkőzött Murár Stefán fejére, hogy az hol-
tan rogyott össze. 

Nyilttér 
(Erovatban közi etekért nem válla1 felelősséget a szerkesztőség.) 

Nyilatkozat. 
Folyó évi szeptember hó 3-án a Szentesi Lap 

105. számában Jámbor Tivadartól ellenem megjelent 

i förmed vényre az ő személyét illetőleg nem is vála-

szolnék, de a n. é. közönséggel szemben tartozom 

azzal — hogy ezennel kijelentem, hogy nevezett för-

medvény kezdettől végig hazugság. Dühösködik pedig 

azért, mert egy lejárt dijnyugta megfizetése alól — 

az ő furfangjának daczára kibuni nem tudott, ille-

lőleg nem sikerült. 

Ezen tényállás valódiságát tanukkal és hiteles 

okmányokkal bebizonyíthatom, és igy a piszkos rá 

galmazásért ugyan a sajtóbiróságnál megtorlást 

biztos eredménynyel kereshetnék, azonban olyan féle 

emberen, a kit itt Szentesen nyilvánosan felpofoztak 

nyerhetek 

Azonban a rendes bíróságnál ellene a feljelen-

tést megtettem. 

Szentes, 1893. szeptember 9. 

Hoffman Jakab. 

He imebe rg G-. (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zü r i c hben , p r i v á t megrende-
l ő k n e k k ö zve t l e nü l szállít: fekete, fehér 
és szines szelyemszöveteket, méterenként 4 5 
k r t ó l 11 ft 05 kr ig postabér és vámmentesen, 
sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömböző minőség és 
2000 külömböző minőség 2000 különböző szin s 
árnyalatban.) Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

ki akarják magukat mulatni, s ebből a czélból f. hó és kidobtak, ilyen emberen mit kereshetek és mit is 
30-án jótékonyczélu és zártkörű tánczvigalmat ren- " ' 1 

deznek a Kass szálloda termeiben. A tiszta jövedolem 
részben a Szentesen létesítendő tűzoltó-egylet, rész-
ben pedig a sáros vármegyei vizkárosultak javára fog 
fordíttatni. Már a kitűzött nemes czél érdekében is 
felhivjuk e mulatságra a tánczkedvelők figyelmét. 

— Ö n gyi lkosság. Papp Ferencz f. hó 8-án 
a padi8son felakasztotta magat s mire hozzátartozói 
észrevették, mar halva volt. A sötét tett indoka — 
ugy hiszik szerencsétlen családi viszonyokban 
keresendő. 

— Hö l gyek f igyelmébe. Van szerencsém 
a n. é. hölgyközönség b. tudomására hozni hogy a 
raktáromon lévő őszi és téli kalapokat, a legjutá-
nyosabb árban kiárusítom. Tisztelettel Wellisch 
Vilmos. 

— A l egú j a bb r á t ó t i a doma . Vas János 
rátóti atyafi, zokon vette, hogy behoztak az ebadót. 
Elbúcsúzott hát a kutyájától, felmászott vele egy 
jegenyefa tetejére s onnan ledobta. A kutya nem 
is élte tul ezt az esetet, de Vas János is soká nyö-
gött. Nem mintha a kutyát sajnalta volna, hanem 
mert ő is leesett a fáról, s ha véletlenül nem a ku-
tyára esik, bizonyosan összetörnek a csontjai, Vas 
János mindazonaltal a kutyája emlékét kegyelettel, 
a saját csontjait pedig ürgezsirral vette körül. A 
kormányt okozta a bajokért, s a szomszédok helye-
selték a nézeteit. Ez a tavaszszal történt. Most az 
őszi adófizetéskor besúgták az elöljáróságnak, hogy 
Vas Jánosnak ismét van kutyája. Az elöljáróság el-
rendelte a házkutatást de kutyát neui talált. Éjjelen-
kint azonban olyan erös ugatások hallatszottak a 
Vas János portájáról, hogy a kutya létezéséhez két-
ség nem férhetett. A biró megidézte tehát Vas Jánost. 

— Kendnek kutyája vagyon! 
— Nekem nincs. 
— ívend eltagadja a kutyát az adó miatt! 
— Mondom, hogy nincs kutyám ! 
— Hát talán a holdvilág ugat a kend portáján. 
Vas Jánost boszantotta ez a vallatás. Mérgé-

ben kimondta az igazat. 
- Hát tudja meg, hogy — magam ugatok. 

— Tréfál keríd! 
— Igenis magam ugatok! 
— Dehát minek ugat kend ? 
— Tanítom a csikómat, hogy ne keljen kutyát 

tartani. 
Az elöljáróság rövid tanácskozásra ül t össze, 

amelynek végén a következő Ítéletet hirdette ki: 
„Tekintettel arra, miszerint Vas János polgár 

kivégezte a kutyáját, annak idején az ebado alól 
felmentetett, most azonban addig is mig a csikója 
megtanul ugatni, a tavalyi ebadója a személyi adó-
hoz csatlakozik. Indokolás: mert a hol ugatnak, ott 
kutya vagyon. 

— E m b e r i szörnyeteg. Mint a Szabad Szó 
írja: Morár Stefán zöldesi lakos, rovott előéletű egyén 
tegnapelőtt délben beállított szomszédjához és ott 
ebédet követelt. Miután kérését megtagadták, neki-
rohant a háziasszonynak és azt fojtogatni kezdte. Ez 

Kátránykén-szappan 
Parfumerie Equitable, bécsi czégtől, felülmúlja elér-
hetetlen mosó-erejével minden mostanig elöforduitat. 

Darabonkénti ára 35 kr. kapható : 

Hoffmann Jakab és Grosz Salamon divatáru üzletében. 

IFJ. BERENYI FERENCZNÉ 
II. t. 96. sz. háza kedvező feltételek mellett 

eladó. A vételiránt tudakozódni lehet a tulaj-

donossal a mondott ház sz. alatt. 1V3 

LEMET JUSZTI Z. L 
I. t. 38. sz. háza kedvező feltételek mellet 

eladó, (van benne 4 szoba, 2 konyha, 3 kamra 

1 tűzre valós, s. t. b. ugyanott egy kukoricza 

góré használatra kiadó. 1—2 

A Szentesi és Szentes Vidéki 
takarékpénztárak tulajdonát képező kispiaczi 

Grülivald-féle házak kedvező fizetési 

feltételekkel eladó. Bővebb értesítést ad a 

Szentes Vidéki takarékpénztár. 1V2 

IFJ. KOVÁCS SÁNDOR 
fűszer kereskedő ajánl 

kitűnő minőségű UGOKKA ECZETET. 
Első H.-M.-Vásárhelyi gőzmalmi liszteket napi 

ár szerint kenyér lisztek valamint fehér lisz-

tek 25 kilós zsákokban is kaphatók. 3—3 

Horváth János 
kispostautczai I. t. 436 sz. házánál , egy lakás 

két padolt szoba, meleg konyha és spáisz 

azonnal kiadó. Értekezni lehet a tulajdonos-

sal a városházánál. 3V3 

özv. Hofmann Bernátné 
111. t. 288 sz. háza kedvező feltételek mellett 

eladó, értekezni lehet Czuker maiin Ber-
nátnál. 3V3 

Néhai Sarkadi Nagy Mihály 
volt polgármesternek Nagy Királyságon úgy-

nevezett Kuesák féle 60 kis hold — és mu-

csiháton 25 kis hold földje szabadkézből örök 

áron eladó. Bővebb értesitést ad 

Dr. Polacsek Albert, 
ügyvéd. 2V2 

Mezőgazdasági gépraktár. 
A legjobb és legújabb találmányú gépek 

tetemesen leszállított áron kapható u. m. 

Vetőgépek, egyes és kettős ekék, 
rosták, szecska vágók, kukoricza-
morzsolók. vasboronák, járgá-
nyok különösen felhivjuk a t. gazdálkodó 

közönség figyelmét kitűnő ekéink és vető-
gépeinkre, kérve raktárunk megtekintését, 

amidőn megfognak arról győződni, hogy szük-

ségleteiket nálunk jóval olcsóbban fedezhetik, 

mint bármely más gyárnál. — A gépekért fe-

lelősséget vállalunk. 

Szentesi keresk. részvénytársaság, 
Piacztéren Hariss-házban nagy gépraktár.) 4 



4. oldal. 

Hirdetmény. 
A SZÖ11ŐS gazdáknak a boritaladó fize-

tése tekintetében az 1892 évi XV. t. cz 3. 

§-a által adott kedvezmény igénybevétele tár-

gyában. 

1. Az 1892 évi XV t. cz. §-a szerint: 

nyilt községekben azok a szöllős gazdák, akik 

szeszes italok kimérésével vagy kismértékben 

való elárusitásával nem foglalkoznak, borital-

adó fejében a saját termésű boraiktól a házi 

szükségletére szánt bormennyiség után az 1893 

év január hó 1-től fogva nem a bor és sör-

italadó árszabás szerinti teljes boritaladót, 

hanem csak az eddigi borfogyasztási adónak 

megfelelő részt, tehát 20.000 lakosnál népe-

sebb községekben bor után hektoliterenként 

3 frt 35 krt, bormust és szőllő czefre után 

hektoliterenként 2 frt 52 krt. 

10.000 tői 20.000 lakossal biró közsé-

gekben bor után hektoliterenként 2 frt. G9 krt. 

bormust és szöllő czefre után hektoliterenként 

2 frt. 01 krt. 

10.000 lakosnál kevesebbet számláló köz-

ségekben borután hektoliterenként 1 írt. 35 

krt. bormust és szöllőczefre után hektoliteren-

ként 1 frt. 01 krt. tartoznak fizetni. 

2. Azok a szöllősgazdák, akik ezt a ked-

vezményt az 1893. évre igénybe venni óhajt-

ják, tartoznak a f. é. szeptember hó 15-ig 

illetve ha a szüret előbb kezdődnék a szüret 

kezdetéig ebbeli igényüket a községi elöljáró-

ságnál bejelenteni. 

3. Ez alkalommal bejelentendő az illető 

szőllősgazda neve, lakhelye, házszáma, a ház -

beliek száma, a bejelentő szöllőbirtokának ter-

jedelme holdakban illetőleg négyszegölekben, 

a házi fogyasztásban felhasznált bor évi átla-

gos mennyisége, a folyó évi remélhető termés 

hektoliterekben, a házi fogyasztásra és nagy-

ban, vagyis 1893 évtől kezdve 56 litert tevő 

mennyiségben való eladásra szánt bor meny-

nyisége hektoliterekben. 

4., A bejelentés megtételéről a fél a köz-

ségielöljáróságtól egy igazolványul szolgáló 

bárczát kap. 

5. Ha kedvezményes adózásra igényttartó 

szőllősgazda egész bortermését házi fogyasz-

tásra akarja felhasználni, köteles abban az 

esetben ha termése 5 hektólitert meg nem ha ad 

az egész termés után a kedvezményes adót 

a szöllőczefrének, illetőleg mustnak a bor és 

hus fogyasztási adó iránti törvények és sza-

bályok 17 §-a értelmében való bejelentése, 

vagy pedig a bortermés szokásos felvétele 

alkalmával (bor és husfogyasztási adótörvé-

nyek és szabályok 48 49 §§.) azonnal le-

fizetni. 

Az a szőllősgazda ellenben, akinek ter-

mése 5 hektolitert meghalad, vagy az aki 

termésének egy részét nagyban vagyis 1893 
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évtől fogva legalább is 56 litert tevő mennyi-

ségben óhajtja elárusítani, a bor és husfo-

gyasztási adótőrvények és szabályok hivatalos 

öszeállitásának 23 és 27. §-ai értelmében 

szemleivet nyer, s az adót, amennyiben adó-

mentes leszámításnak nem volna helye, a 

fennebb idézett összeállítás 42. § a értelmé-

ben a két havonként tartandó rendes leszá-

molások alapján fizeti. 

6. A folyó 1892 év végéig a borfogyasz-

tási és boritalmérési adók az eddigi módokon 

szedetvén és az 1892 évi XV. t. cz. csak 

1893. év; január hó 1-én lépvén életbe, a 

fentemiitett kedvezményt igénybe venni óhajtó 

és e czélból a bejelentést a 2. és 3. pontok 

értelmében megtevő szöllősgazdák is a bor-

fogyasztási adót változatlanul ugy fizetik, mint 

eddig és az 5 pont szerinti adózás 1893. év 

január hó 1-én kezdődik. 

Nincs azonban kizárva ezután sem, hogy 

az egyes adóköteles szöllősgazdák, és az adó-

szedésre jogosított fél az adónak másként 

átalány szerint való fizetésben meg ne egyez-

zenek ; a mig azonban ily egyezség létre nein 

jön, egyedül az 5. pont szerinti megadózás-

nak van helye. 

7. Az előző pontokban foglaltakra vo-

natkozó részletes utasításokat az 1892. évi 

XV. t. cz végrehajtása iránt kiadott 51.015 

számú utasítás 26. §-a szabályozza. 

Kelt Budapesten, 1892 évi aug hó 18 án. 

A m. kir. pénzügyminisztérium. 

Mely hirdetmény azon értesítéssel tétetik 

közhírré, hogy a szükséges nyomtatványt éven-

ként 2. krjával a központi irodában szerezhe-

tik meg az illetők : a szükséges bejegyzése-

ket pedig a f. é. szeptember 15 ik napjáig 

a városi tanácsteremben eszközölhetik. 

Burián Lajos, 
h. polgármester. 

8494. 1893. Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rend. tanácsú városnál ürese-

désben levő évi 1400 frt. fizetéssel javadal-

mazott polgármesteri, továbbá évi 350 frt. 

fizetéssel javadalmazott tiszti főorvosi, és évi 

500 frt. fizetéssel javadalmazott számtiszti 

állásra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom 

mindazokat, kik ezen tiszti állások valamelyi-

két elnyerni kívánják, hogy képesítettségüket 

és erkölcsi maguk viseletét igazoló okmányok-

kal kellően felszerelt kérvényeiket folyó hó 

23 ik napjának délutáni 5 órájáig hozzám 

nyújtsák be. A megválasztandó számtiszt 500 

frt. tiszti ovadékot köteles letenni. 

Szentes, 1893. szeptember 8-án. 

Csató Zsigmond, 
1 3 alispán. 

101. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város külső határában Dere-

kegyházán a tanyai iskolánál lévő tanitói 

állás üresedésbe jött. Az állás pályázat utján 

fog betöltetni. 

Javadalmazás 400 frt. fizetés, szabad la-

kás 1 hold kerttel, 40 frt. fűtési — 16 frt. 

uti, — 2 frt. irodai átalány : 10 frt. a taka-

rításért. 

A tanító kötelessége a 6 osztályú osztat-

lan vegyes iskolában a miniszteri tanterv sze-

rint tanítani. 

Kellőleg felszerelt kérvények ^legkésőbb 

szept. 20-ig Sima Ferencz isk. széki elnök-

höz küldendők. 

Szentes, 1893. szept. 9. 

Iskolaszéki elnökség. 

£rtesité§. 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség 

becses tudomására hozni, hogy a vásárszéli 

„Hétkoi\só*-lloz czimzett bor mérési 

helyiségünkben 

egy ujjonnan feltalált kuglizó 
a mai napon veszi redszeres játékának kez-

detét, melyen a legsúlyosabb ütés 50 üveg 

sört, a másodrendű ütés 25 üveg sört vagy 

bort nyer. 

Ugyanez alkalommal hal vacsora is 

lesz leszállított áron. 

Maradunk tisztelettel 

Pászti testvérek. 

Zuckermann Károlynak 
bűséri tanyáján szerdán és csütörtökön f. hó 

13 és 14-én szilvája lesz eladó. Középső 

rakodó kertben nádja van eladó. 

Héjjá Jánosnak, 
kis tőkén 32 hold földje rajtalévő tanya épü-

lettel együtt árendába kiadó, értekezni lehet 

111. t. 290 szám alatt. 

Farkas Sándor gyógyszerésznek 
IV. t. 88. sz. házánál gazdasági gépek és esz-

közök u. m. kukoricza morzsoló, kon-
koly ozó, szelelő rosta, vetőgép, 
henger, borona s. t. b. használatra köl-

csön adatik. Bővebb felvilágosítást a megbí-

zott Deák József ad ugyanott. 

Szegény iparosoknak! 
kiknek foglalkozásuk nem eléggé jövedelmező 

lés irni olvasni tudnak, alkalmuk nyílik a té-

'len át állandó fizetés és magas jutáié!: mel-

lett szép keresetre szert tenni; hogy hol? meg-

mondja a kiadóhivatal. 1V5 
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C Van szerencsém a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek becses tudomására hozni, 0 
O hogy az őszi és téli idényre, a legnagyobb választékban megérkeztek: a legdivatosabb ^ 
q esőkőpenyek, mantillok, keppek, őszi és téli női kabátok, valamint férfi és q 

0 gyermek ruhák. 0 
o Hasonnemü üzletet BUDAPESTEN is nyitottam, (Kerepesi-ut 32. sz. a. a Rókus-kórház O 
0 átellenében,) hol mindig alkalmam van a legdivatosabb árukat beszerezni. Ez által azon ® 

q kellemes helyzetbe jutottam, hogy igen tisztelt vevőimet, helybeli Üzletemben is, a leg- i9. 
0 ujabb árukkal — igen jutányosán — szolgálhatom ki. ¿' 
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Szenté«, 1893. Nyomatett Sima Ferencz gyorsajtóján. 




