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Előfizetési árak: 
Egy evre . . . . 5 frt — kr. 

Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed evre . . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség;: 
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részéi illető közlemé-

nyek és az előfizetesi penzek is 

k ü l d e n d ő k . VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

HirdetéseKre nezve 
a iap egy oldala 24 helyre van beosztva 
E^y neiy ara 90 kr. öelyegdíj minden 

őeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetesek Stark Nándor könyvkereske-

je9et)en is íelvetetnet. 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Ny i l t t é r-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

va i á r aap , kedden és péi tekea reggel 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és Riadó-tulajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náaier kiayv- ét papirkereekeééaélea. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatói 

A mult év számadása. 
A legközelebbi városi közgyűlésnek min-

denesetre legfontosabb tárgya a polgármester 

éves jelentése volt. — Ez a jelentés 

nemcsak azért képez ma fontos kérdést; mert 

magában foglalja Szentes város kormányza-

tának mult évi történetét, hanem azért is; 

mert vele a legközelebbi közgyűlésben egy, 

igen nevezetes elvi kérdés is feivettetett, az 

t. i., hogy tárgyalható-e a polgármester éves 

jelentése, vagy nem? 

E felett a közgyűlés igennel döntött 

de a közgyűlés körén kivül ma is vita 

tárgyát képezi, hogy jogos e az a felfogás, 

hogy a polgármerter jelentése tárgyalható ? 

— És ez iránt nagyon megoszlók a vélemé-

nyek. — A legtöbben ugyanis azon vélemény-

ben vannak, hogy a polgármester éves jelen-

tése nem tárgyalható, hanem az egyszerűen 

tudomásul veendő. 

Mi azon véleményben vagyunk, — s a 

közgyűlés is azon nézetből indult ki. mikor 

kimondta, — hogy a polgármester éves je-

lentése előre kinyomatandó és a képviselők 

közt kiosztandó, hogy ezt, mint már a kép-

viselők által alaposan ismert munkát tár-

gyalni lehessen, hogy ez alatt nem az értendő, 

mintha a jelentés egy javaslathoz hasonló 

érdemi tárgyalás alá vétele szándékoltatnék, 

hanem, hogy amennyiben a jelentés a város 

közigazgatási életéből oly körülményeket tárna 

fel, melyek a közgyűlés iutézkedését provo-

kálnák, módjuk legyen a képviselőkuek a je-

lentés tudomásul vétele alkalmával inditvány-

nyal é3 javaslattal lépni föl a jelentésben 

esetleg érintett oly kérdések rendezése iránt, 

melyekkel ad hoc éppen a jelentés kapcsán 

ismerkedik meg a közgyűlés. 

Ez a leghelyesebb felfogása a polgár-

mesteri jelentésnek; mert az nem puszta 

adathalmaz, melynek statisztikai értékénél 

egyéb súlya nincs, hanem kvázi számadás a 

város egy évi kormányzásáról és ezen szám-

adáshoz szava van azon képviselő testület-

nek, mely az egész kormányzat ellenőrzésére 

van hivatva. 

S annyi kérdés anyagát foglalja az ilyen 

nagy terjedelmű jelentés magában és mi ér-

téke van az egész munkának, ha ezen kér-

désekhez egy vagy más alakban nincs módja 

a képviselő tehtületnek hozzá szólani? 

Az előző polgármeseri jelentések ugyanis 

legtöbbször programmszerü álláspontját tárták 

fel a város pénzügyi kérdésébeu a polgár-

mester és a tanács törekvésének. — A mai 

jelentésnek e tekintetben semmi érdemi ér-

téke nincs; mert még csak nem is sejteti, 

hogy egy vagy más kérdésben mi az elöljáró-

ság célja? Pedig sok dolog vár a közel jövő-

ben Szentes városára, melyben az irányt a 

város tevékenységének az elöljáróság van 

hivatva megadni. 

Ott van a városra korszakalkotó ügye a 

közgyűlésnek, mely Szentes önálló törvény-

hatóságának kérdésével lett tapétra vetve. — 

A polgármesteri jelentés e nagy fontosságú 

ügyet csak alig pár sorral méltatja, átfut 

rajta anélkül, hogy ennek megoldása felé 

csak egy árva fényt is nyújtana. 

Mindössze csak annyit mond, hogy a 

kérdés tanulmányozására bizottság van ki-

küldve; pedig ezen bizottsági tanulmányozás 

és véleményadásnak is az elöljáróság van hi-

vatva irányt adni, ha csak mesterségesen oda 

nem szorítja magát ezen ügyben a tanács, 

hogy ne ő legyen a vezető, hanem a vezetett. 

S ezt éppen e nagy horderejű ügyben tarta-

nánk a városra nézve nagyon szomorú hely-

zetnek. 

Ott van a szentes-vásárhelyi vasút ügye, 

mely szintén fontos kérdése a városnak. Erre 

nézve is csak annyit mond a jelentés, hogy: 

bár a miniszter a tőle várt 200000 forint 

hozzájárulást megtagadta, azért van remény 

rá, hogy ez az ügy a megvalósítás felé jut. 

Hogyan? — Erre nézve semmi fény! 

Pedig ez pláne aktuális kérdése a város-

nak; mert a közgyűlés igaz, hogy megsza-

vazott 60,000 frtot a vasútra; de ezt azon 

feltétel mellett tevé, ha a kormány 200,000 

írttal hozzájárul és a megye képes lesz az 

egyesülést Teuyőtől Vásárhelyig keresztül-

vinni. — A megye egyik feltételt sem képes 

keresztül vinni, s most azt kívánja Szentes-

től, hogy álljon el ezen feltételektől. — 

Eláll-e, vagy nem, a közgyűlés? — azt nem 

tudjuk; de ily helyzetben nagyon sok álta-

tást látunk azon hiedelemben, hogy: bár a 

kormány nem ad ezen vasútra nagyobb össze-

get, az mégis ki lesz épitve. 

Hogyan? Miként? — Ez a kérdés. 

Ott van a regále megváltás folytán ka-

pott összege a városnak, mely 440,000 Irt. 

Ezt gyengén kamatozó kötvényekben 

kapja a város. — Erre nézve sem nyújt a 

jelentés irányt, hogy mi is legyen hát ezzel 

a pénzzel? Pedig akkor, mikor a jelentés azt 

hangsúlyozza, hogy a varosnak jövedelmeit 

fokozni kell, akkor ez a tőke nagyon hálá-

datos anyagot képez arra nézve, hogy mi-

képpen lehessen a város pénzügyi helyzetén 

ez által is javítani? 

Mindez és sok más dolog van abban a 

polgármesteri jelentésben, mely nagyon is 

komoly gondolkozási anyagát képezi a kép-

viselő testületnek, s mintegy provokálja a 

város érdekében a közgyűlés intézkedését. 

Tehát helyén van az, ha a polgármes-

teri jelentéssel előre megismerkedik a köz-

gyűlés s egy és más pontja felett legalább 

indítvány és javaslat alakjában tárgyalásba 

is bocsátkoznak a városatyák. 

Ez adja meg a polgármesteri jelentésnek 

a közéleti fontosságot. 

— A d ó z á s i v i s z o n y a i n k . Szentes 
város 1890. évi adózási viszonyairól Sarkadi 
polgármester évi jelentésének kapcsán a kö-
vetkezőkben számolt be a képviselő- testületnek: 

Állami adóban 1890-ik év végevei 

hátralék maradt 28836.18'la 

Esedekessé valt 1890-ben . . . 186206.39 »a 

A hatralekkal együtt befizetendő lett volna 215042.571 a 

Ebből leíratott »79.79'!« 

Maradt fizetendő 212162.78 

Befizettetett pedig 174981.76 

Hatralekban maradt az év végén . . 37181.02 

az 1889-ik év hatralekánal 8344 frt 831!j krral több. 

Községi adóban 1889. végén hát-

! rálék volt 24182.82l|a 

Esedékesse vált 1890-ben . . . 115133.34 

A hatralekkal együtt befizetendő lett volna 139316.161 a 

Ebből leíratott 3198.14 

Fizetendő maradt 136118.02!
2 

Befizettetett 104634.06 

Hátralékban maradt 1890. év vegén . 31483.96'a 

az 1889. ev községi adó hátralékánál 7301 frt 

14 krral több. 

Ennek daczára a mult év adózási ügye ked-

vezőbb volt az 1889-ik év viszonyainál, amennyiben 

a 9198 frt 50 krral emelkedett allami adó kirovas-

bol hatralekban maradt 8344 írt 834 krnyi összeg 

853 frt 664 kr. javulást kepez, nng az 1889-ik ev 

vegevei 5000 frt 25 krral több maradt hatralekban, 

mint 1888 vegén, hasonlóképen a 15612 frt 11 krral 

emelkedett községi ado-kirovasból maradt 7301 frt 

14 krnyi többlet 8310 frt 97 krral kedvezőboé teszi 

a helyzetet, míg az 1889-ik év vegevei 5284 frt 

361 a krral több hátralék maradt, mintáz 1888. év vegén. 

Uadmentességi dijból hatralekban maradt \ 889 

végével 3551.03 

Esedékessé vált 1890. évre . . . 5551.— 

Összesen fizetendő volt . . . . 9102.03 

Ebből leiratott 

Maradt fizetendő 9082.03 

Befizettetett 4348.36 

Hátralékbban maradt 1890 év végével . 4733.67 

az 1889. év liátralekanal 1182 frt 64 krral több. 

Fegyveradóból 1889 végén hátralék-

ban maradt 625.50 

Kirovatott 1890-ben 149.-

A hátralékkal együtt 774.50 

Befizettetett 157.— 

az 1890. év végén hatralékban maradt . 617.50 

az 1889. év hatralékánal 8 frttal kevesebb. 

Iparkamarai illetékből hátralékban 

marad az 1890. ev végével 12.03 

Kirovatott 1890. évre . . . . . 138.91 
Befizetendő volt tehát 151.94 

Befizettetett 132.57 

Hátrálékban maradt 1890. év végével . 19.37 

7 frt 34 krral több, mint az előző évhen. 

Ezen adatok szerint az összes adónemek czimén 

kirovatott 364387.21 

flőző évi hátralék és évi kirovás. 



1 oldal. 

Ebből leíratott és befizettetett . . 290351.68 

Hátralékban maradt 74035.52 

az 1989. év hátralékánál 16214 frt 87 krral több, 

mely többlet legnagyobb részben az 1890. évre 

megállapított adóösszegek emelése folytán állott elő. 

Figyelembe veendő azon körülmény is, hogy 

a mult évi Ill-ad osztályú kereseti adó kirovását, 

mely rendszerint május hóban szokott megtörténni, 

az illetékes pénzúgyi hatóság majdnem végére tette 

az évnek, s oly mértékben emelte az előző év adó-

tételeit, hogy azoknak nagyobb része felebbezéssel 

támadtatván meg, behajtható nem volt. 

Megemlítem, hogy a mult évi és előző hát-

rálékokból Dnhajthatatlanná vált mintegy 8000 frtnyi 

összeg leírás alatt áll. 

Az év folyamán adó iránti intés eszközöltetett 

9743,—, hadraentességi díjért 1340, -, ártérfejlesz-

tési hátralékért 1153,—, összesen 12336 esetben; 

zalogolas történt 14218 és árverés 1 ízben. 

— E g y u j g y ó g y m ó d . Magyaror-
szág társadalmi gyarlóságai — fájdalom! — 
elég számosak, de k ö z t ü k legveszedelmesebb 
a roppaut gyermekhalandóság. Százezrekre 
megy azon gyermekek száma, kik hazánkban 
évről-évre mindenféle járványos betegségek 
által elragadtatnak. Es ezen betegségek közt 
a torokgyik az, mely a leggonoszabb pusztí-
tásokat végzi legbecsesebb nemzeti vagyo-
núnkban, népességünk állományában. A diph-
teritist eddig gyógyithatlan betegségnek tar-
tották. Most azonban — mint a P. C. írja, — 
dr. Bors Lajos fővárosi orvos egy uj gyógy-
eljárást fedezett fel, mely által ki lehet ragadui 
az áldozatokat ennek az, eddig feltétlenül 
halálos kórnak karjai közül. Az uj gyógyeljá-
rás, mely hivatva van a magyar tudománynak 
az egész világ szemei előtt uj babérokat sze-
rezni, már fényesen ki van próbálva az elért 
gyógyhatások százai által. 

A feltaláló most a kormányhoz szán-
dékszik fordulni, azon kérelemmel, hogy nyil-
vános rendelés végett küldessék Szathmárvár-
megyébe, hol jelenleg roppantul dühöng a 
diphteritis. Azután lépéseket akar tenni Bors 
doktor, hogy a fővárosi kórházakban is 
bebizonyítsa eljárásának gyógyító erejét. Két-
ségtelen, hogy állam és város sietni fognak 
az ifjú tudós kivánatát teljesíteni. Hiszen egy 
olyan betegség ellem hatékony küzdelemről 
van szó, mely eddig teljesen akadályozatlanul 
szakíthatott Latuhgó héz.ugokac nepesaé^üuk 
soraiban. 

SZENTESI LAP. _ _ 

Helyi és megyei hirek. 
— A z Ön á l l ó t ö r v é n y h a t ó s á g i szer-

vezet tanulmányozása céljából — dr. Filó Tihamér 

főjegyző, Burián Lajos tiszti ügyész és Sima Ferenc 

városi képviselő a szűkebb körű bizottság megbízása 

folytán tegnap reggel H.-M.-Vásárhelyre utaztak. 

Nevezettek H.-M.-Vásárhely város önálló törvény-

hatósági szervezetének tanulmányozásán kivül még 

Baja város szervezési szabályrendeletének tanulmá-

nyozásával is meg vannak bízva. 

— A szentesi 48-as népkörben f. hó 
8-ára (vasárnap) jelentett íelolvasas a kör elnökének 

halaszthatlan elutazasa miatt csütörtökön, f. hó 12-én 

fog megtartatni. 

— M á r t i u s 15. Mártius 15-ike alkalmából 

a szentesi dal- és zeneegylet, mártius 15-en délelőtt 

10 órakor a varmegyeház nagytermében hazafias 

ünnepélyt rendez. Az ünnepely programmja nincs 

ugyan még megállapítva; de amint értesülünk, a 

felolvasast Pólya Ferenc főgimn. tanar fogja tartani, 

míg dr. Filó Lajos szavalatával fogja az ünnepély 

fényét emelni. 

— A f e l o l v a s á s ok a t rendező tarsaság 

második felolvasása f. hó 5-én tartatott meg a ka-

szinó helyiségében. A felolvasasnak, melyen nagy-

szamu közönség vett részt, különösebb érdeket köl-

csönzött dr. Kunos Ignác egyetemi tanár felolvasása. 

8 a közönség varakozásaban nem is csalatkozott. 

Dr. Kunos a tőrök népéletet közvetlen tapasztalas 

folytan oly megkapó érdekesseggel festette, hogy fel-

olvasásával mindvégig lekötve tartotta a közönség 

érdeklődését. Dr. Kunos felolvasasat sikerült köd-

fatyolkepek bemutaatásaval tette hosszú időre fe-

ledhetetlenné azok előtt, akik jelen voltak az es-

telyen. Az estély második szamát Kristó-Nagy Antal 

szavalata töltötte be, ki Arany János „Koldus éneket" 

szavalta érzésteljes bensőséggel. — Felolvasas után 

tanczra perdült a íiatalsag, mig az öregek a boros 

asztalok mellett targyalták a nap esemenyeit. 

— A m e g y é r ő l . Varmegyenk közigazgatasi 

bizottsága f. hó 9-én délelőtt 9 orakor a szokott 

helyen ülést tart. 

— A hazado kivetési la jstromok kö-
rüli szabalytalansagok miatt Tóth Kalman adóügyi 

tanácsnok es Juhasz János Dirtoknyilvántartó ellen 

Csongrádmegye közigazgatási bizottsaga tudvalevőleg 

fegyelmi vizsgálatot rendelt el, Sarkadí polgármes-

tert bizván meg a vizsgalat megejtésével. Alpolgármes-

ter ezt a vizsgálatot mar megejtette, s — mint ér-

tesülünk — hosszabb, minden izében indokolt előter-

jesztéssel fog élni a közigazgatási bizottsághoz, mely-

ben a vád teljes alaptalanságát és törvénytelenségét 

fogja felfejtem. Hsszük, hogy ezen előterjesztés után 

nem lehet uias ezen hajsza eredmenye, mint az il-

lető tisztviselők teljes felmentése. 

28. szám. 

A birtokos közönség figyelmébe. 
A szegedi II. számú katasteri helyszínelést felügye-

lőség értesítése szerint, városunk határának műszaki 

és becslési helyszínelés alapján helyesbített földadó 

katasteri munkálatai f. évi mártius hó 16-ától 30 

napi közszemlére lesz kitéve a városi birtoknyilván-

tartói hivatalban. E körülményre azzal hívjuk fel a 

birtokos közön? figyelmét, hogy a netán sérelmes 

felvétel ellen ugyancsak a fenti határidő alatt 

felszólamlással élhetnek. 

— A h a r m a d i k f e lo l vasás . A szentesi 

felolvasás-rendező bizottság f. hó 8-án, vasárnap 

délután 3 órakor a gimnázium nagytermében felol-

vasast rendez. Müsorozat: Népszerű felolvasás a 

természettudományok köréből, kísérletekkel egybe-

kapcsolva. Tartja: Derzsí-Kovács Ferenc főgimn. ta-

nár. 2. Szavalat. Székely László által. — Az ingye-

nes felolvasáson a művelődés iránt érdeklődő kö-

zönséget szívesen látia Szentesen, 1891. mártius 4. 

A rendező bizottság. 

— A z ép i t és i s z a b á l y r e n d e l e t készité-

, sén erősen dolgozik az e célra kiküldött bizottság. 

Ugyanis hetenként ülést tart és vitatja a szabályo-

kat, az elkészítés mindazonáltal hosszabb időt fog 

igénybe venni, mivel a bizottság alapos munkát 

kívánván készíteni, hogy az minden tekintetben meg-

feleljen viszonyainknak és az előrehaladottabb kor 

követelményeinek. A heti megállapodások kőnyomatu 

sokszorosítás utján közöltetnek a bizottsági tagokkal, 

hogy azok által a megállaqodások újra megfontol-

tassanak és a főkapitány altal beszerzett több városi 

szabályrendeletekkel összehasonlittassanak, esetleg 

pótoltassanak. A heti megállapodásokat a közönség 

tájékozása végett közölni fogjuk, hogy az alkotandó 

szabályrendeletre még a bizottság munkálkodása 

alatt ki-ki megtehesse észrevételeit, melyeket a 

bizottság megvitatván, esetleg beleilleszthesse a sza-

bályrendeletbe. — Szivesen nyitunk tért az észre-

vételeknek, melyeket a főkapitány, mint a bizottság 

elnöke, készséggel togad el a bizottság elé leendő 

terjesztés végett. 

F e l h i v á s . A kővetkező felhívást vettük : 

A csongrádmegyei gazdasági egyesület titkársága 

felhívja a gazdaközőnség figyelmét az igazgató vá-

lasztmány azon hatarozatára, miszerint az egyesület 

a takarmany- s cukorrépatermelés emelése érdeké-

ben bizonyos intézkedéseket tegyen. E célból a ta-

karmányrépa termelésénél oly módon kíván befolyni, 

hogy ugy vidékünk és szántóföldeink viszonyainak, 

vafamint állattenyésztésünknek megfelelő faj kivá-

lasztása, illetőieg ezen fajból vetőmag kiosztása által 

I egy, a fenti kellekekkel bíró répafaj meghonosit-

tassék, helyesebben minél elterjedtebben termel-

tessék. A cukorrépa-termelést az egyesület ezúttal 

csakis kísérletezés szempontjából óhajtja eszközöl-

tetni, s csakis a kísérletek kellő eredménye után 
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Az ügyvéd tárcája. 
— Regény két kötetben. — 30 

Irta Hugó Alfréd. 

A . S z en t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

— Igazan röstellem a dolgot, hogy ennyire 

magamba zárkózott vagyok s kerülöm a társasá-

gokat, — mondá Klausenburg, — ez egyszer azon-

ban mégis kivételt teszek, engedek kérésének s kö-

vetni fogom önt. Képzelem, mennyire meg lesz 

velem elégedve Rust doktor, aki nap-nap utan a 

szorakozast ajanlja a legbiztosabb gyógyszerül. 

— Rust doktor, a kórházi orvos? — kérdé 

Reinhardt, merően nezve Klausenburg szemébe. 

— Igen. ö a mi házi orvosnnk. 

— Értelmes ember mondhatom, azonban a 
fia már kevésbé tetszik nekem. 

— S mi kifogást talál ön Rust doktor fiában ? 
— vágott közbe Hilda. 

— Semmi különöst, — válaszolt Rinhard kö-

zönbősen, — avagy nem elég, ha látása mindig a 

szélmalomra emlékeztet? — Aztán minő doctor. Az 

összes praxisa nem ér egy fabatkát. Az egyedüli 

szerencséje, hogy apja keresett és közbecsülésben 

álló egyéniség, 

Hilda sötét kek szemei Reinhard e kijelenté-

sére egyszerre felvillantak, azonban mielőtt Rein-

hard ezt észrevehette volna, ismét lesüté azokat. 

— Azt hiszem, mondá nyugodtan, hogy ön 

rosszul van értesülve, A kórházi orvos fiának való-

ban széles körű ismeretei vannak és keresett doktor. 

— Ugy? S honnan tudja mindezeket Hilda 

kisasszony ? 

— A bazár-bizottság üléseiből, — válaszolt 

Hilda, — melyen csak ritkán vehetett részt nagy 

elfoglaltsága miatt. 

— Ugy jobb lett volna azon megtiszteltetést 

el sem vállalnia, — mondá Reinhard, — aki nem 

tud kötelességének megfelelni, ne vállaljon el meg-

bízatást. A tisztelt doktor ur bizonyosan tolakodó 

volt? 

— Uram, ez ellen protestálok, — válaszolt 

| Hilda oly hangon, mely atyjanak is feltűnt. Nagy-

rabecsült neve és szeretetreméltóságának köszön-

hette, hogy beválasztatott. 

— Hm, hm. Ugy látom, hogy Hilda kisasszony 

melegen érdeklődik a fiatal doktor iránt, — mondá 

Reinhard félig tréfás, félig gúnyos hangon, — bi-

zonyára büszke volna reá, ha hallaná eme nyilat-

kozatokat. 

— Amit mondtam, szemébe is meg merem 

mondani, — felelt Hilda minden habozas nélkül, — 

boszant, ha egy távollevőt igazságtalanul vádolnak 

oly dolgokért, melyekben legkevesebb része sincs. 

Ne vegye tehát tőlem rosz néven, amiért pártjára 

alltam a fiatal doktornak, akiről ön csak azok után 

ítél, amiket másoktól hallott róla, ezért kötelességem 

őt védelmezni. 

S e kötelességét, mondhatom, hiven be is 

tölté, — tréfalódzék Reinhard, — noha felindulásá-

ból engedhetett is volna valamit. 

— Reinhard urnák igaza van, gyermekem, — 

szólt közbe Klausenburg, — ingerült hangod nékem 

is feltűnt. 

Hilda apjának ezen kijelentésére elpirult s 

zavartan süté le szemeit.1 

— Ha egy kissé elragadtattam magam s kife-

jezéseim által felhívtam figyelmedet, ugy bocsánatot 

kérek tőled, atyám. Nem volt szándékomban téged 

megsérteni. — Ruszt doktor, — az öreget értem, — 

nekünk mindenkor igaz, hü barátunk volt. 

— S ezért köszönettel és hálával tartozunk 

neki, azonban a fiát még alig ismerjük s igy véle-

ményt sem mondhatunk róla. 

EZZÍÍI a vitát befejezettnek nyilvánítva, felemel-

kedett székéről s miután kalapját előkereste, Rein-

harddal együtt távozott. 
(Folytatása következik,) 
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fog azon működni, hogy a cukorrépa-termelés, mint 

a mezőgazdasági üzlet egyik legjövedelmezőbb ága, 

minél szélesebb körben elterjedjen, s egy cukor-

gyár felállítása, esetleg a már meglevő cukorgyárak 

részére történendő szállítás kieszközlése által oly 

jövedelmező iparágat teremtsen, mely az egész vi-

dék népességének anyagi jólétét előmozdítani hiva-

tott. Felhivatnak tehát a gazdaközönség érdeklődő 

tagjai, miszerint azon birtokosok, kik takarmány-

répamag szüksegletöket az egyesület utján kivánjak 

beszerezni, ezen kivanságukat a vetőmag mennyi-

ségének jelzésével (kilo) az egyesület titkárságánál 

bejelentsék. Azon birtokosok pedig, kik cukorrepa-

termelési kísérleteket óhajtanak eszközölni, szíves-

kedjenek ugyancsak az egyesület titkárságát érte-

síteni, meghatározván egyúttal azon területet is, 

(fél vagy negyed hold stb) melyen ezen kísérletet 

az egyesülettől nyerendő utasítások betartásával 

megtenni szándékoznak. Megjegyezzük, miszerint a 

ta armány-répamag kedvezményes áron fog szá-

míttatni ; a cukorrépa-vetőmag pedig a legnagyobb 

valószínűséggel ingyen fog a kisérletezők birlokaba 

bocsáttatni. 

— A szen tes i I I . 48-as n é p k ö r február 

hó 26-án tartott választmányi ülésében népszerű 

felolvasások tartását hatarozván el, dr. Filó Lajos 

ügyvédet, Papp Lajos ref. segédlelkészt, Papp Lajos 

ref. tanítót és Sz. Kovács Pál szerkesztőt küldött-

ségileg kérte fel a közreműködésre. Nevezettek a 

felkérésnek készséggel engedtek s igy ezen népszerű 

felolvasások már f. hó 8-án kezdetöket veszik. Az 

első felolvasó Sz. Kovács Pál lesz, mig martius 

15-én Papp Lajos ref. tanító fog felolvasást tartani, 

melyre a kör tagjai és az érdeklődő közönség e 

helyen is meghivatik. — Ugyancsak a szentesi II. 

48-as népkör mártius 15-ikét, mint a magyar sza-

baesag kivivasanak évfordulóját, tarsas vacsorával 

fogja megünnepelni. Egy teríték ara 48 kr. lesz. 

— E g y h a v i f o g y a s z t á s . Bor, hus, cukor 

és sörfogyasztasi adóban f. évi feoruar hó folyamán 

összesen 2600 frt 67 kr. folyt be a városi közpénz-

tárba és pedig: bor után 1337 frt 61 kr. hus utan 

715 frt 27 kr, cukor és sör után 547 frt 79 kr. — 

Ugyancsak február hó folyaman italmérési adó cí-

men befolyt összesen 1800 írt 65 kr. és pedig: bor 

után 1105 frt 14 kr, palinka után 672 frt 26 kr, 

sör után 20 frt 25 kr. (Január hóban fogyasztási 

adóban 3126 frt 19 kr, italmérési adóban 2429 írt 

10 kr. véteieztetett be a közpénztarban.) 

— Villanyvilágítás Szentesen. Annak idején említést 

tettünk róla, hogy Aradi Kálmán főkapitány a villanyvilágítás 

behozatalának módozatán fáradozik. Értesült erről Vince Peter 

jelenlegi köolajvilagitási vallalkozó is, s elgondolta magában, 

hogy ha ö is keresztülviheti az eszinet, miért legyen a dicsőség 

azé az emberé, aki úgyis annyiszor megkeserité már az életet, 

amiért ugy per sundam-bundam, megkárosítani igyekezett a 

világosságért rajongókat. Diktum faktum, erintkezesbe is tette 

magát a budapesti Ganz-gyárral, mely hajlandó is lenne a 

villanyvilágítást Szentesen vagy 00,000 írtért 800 lángra beren-

dezni. — S mert vállalkozó szellemekben nincs hiány, hallva 

a dolgot Ohm és Simon budapesti társvállalkozók, egy tegnap 

érkezett levelökben szintén hajlandóságot mutatnak a telep 

berendezésére és a szükséges munkalatok teljesitésére, s kérik 

a főkapitányt, hogy ha Szentés mindenáron be akarja hozni 

a villanyvilágítást, hát akkor már csak inkább őket biza meg 

vele, mint Vince Pétert. — igy áll jelenleg a villanyvilágitási 

ügy városunkban. 

— C i r k n s . Wollner K. cirkus igazgató apnl 
hó folyaman tartandó 15 előadas tarthatasaért fo-
lyamodott rendőrkapitányságunkhoz. A főkapitány, 
mielőtt az engedély meg vagy meg nem adasa fe-
lett határozna, a társulati tagok névsoranak bekül-
désére hivta fel folyamodót. 

— A r e n d ő r k a p i t á n y s á g a következő 

sorok publikalasara kért fel bennünket: ,Egy, f. hó 

4-én kiállított, 150 írtról szóló, a kibocsátó és el-

fogadó által már aláirt és a Csongrádmegyei taka-

rékpénztár részvénytársaság forgatmányi bélyegzőjé-

vel ellátott, de a forgató által még ala nem irt váltó 

elveszett. Figyelmeztetik a közönség, hogy e váltót 

senki el ne fogadja, reá pénzt ne adjon, hanem ha 

valaki megtalálja, vagy esetleg bárkihez beváltás, 

vagy elzálegositás végett bemutattatnék, azt a rkapi-

tányságnál haladéktalanul szolgáltassa át.* 

Hirek a szomszédból. 
— A h ó d m e z ő v á s á r h e l y i téli országos 

vásár f. hó 14-en fog megtartatni. 

SZENTESI LAP. 

— A szeged i csillagbörtön szemefénye ezidő 
szerint Farkas Jancsi. A szökéseiről és furfangjairól 
nevezetes férfiút kettős őrizettel latta jónak körül-
venni Hatzínger igazgató. A betörőbanda vezére alig 
is töri most ezen a fejét. Egész nap mogorván gug-
gol a szobajaban, vagy pedig föl és alá jár töp-
renkedve. Előkészül a vizsgálóbíró óráihoz. Ezekben 
az órákban eszébe jut neki néha a szeretője Kis 
Eszter, akihez a legnagyobb üldözése alatt is elég 
merész volt eljárni. A vásárhelyi rendőrségnek nem 
épen nagy hírnevet szerez, hogy Farkas nem-
csak hogy meglátogatta a szeretőjét, de zajosan mu-
latott is nala. Egy éjen át olyan zajosan mulatott 
Hódmezővásárhely kellő közepén egy korcsmában, 
hogy a rendőrségnek már csak ezen tivornya miatt 
is be kellett volna kisérni. Farkas ezt most mentsé-
gül hozza föl a vizsgálóbíró előtt: azt mondja, hogy 
ez is az ártatlansaga mellett bizonyít. Ha bűnösnek 
érezte volna magát, megmaradt volna a rejtekében. 

— A szeged i ü g y v é d i k a m a r a március 

15 -én, vasarnap délelőtt 10 órakor rendes évi köz-

gyűlést tart. A közgyűlésnek a választmány évi 

jelentése, költségvetés és esetleges indítványok lesz-

nek tárgyai. 

Hazánk és a főváros. 
— V a s k a p u s z abá l yoz á sa . A Vaskapu 

szabályozásának nagyszerű munkáját a greheni hegy-
orom fölrobbantásaval febr. 24-én megkezdették. A 
sikeres robbantásról, mely huszonötezer köbmeter 
követ röpített a levegőbe, a következő érdekes rész-
leteket irják: A grebeni nagy akna fölrobbantása 
teljes sikerrel s a jelenlevők örömujongasa közt tör-
tént meg. A robbanás valóban nagyszerű látványt 
nyújtott. Előbb körülkarózták a grebeni hegyorom 
azon részét, melyet föl kellett vettetni; 19 méter 
hosszú akna vezetett a hegy belsejébe, melynek vé-
gén egy kis kamarában 40 métermázsa közönséges 
fekete lőpor volt elhélyezve, melyhez a villamos 
áramot bevezettek, az embermagasságú aknat pedig 
gondosan kifalazták, kőrakattal erősítették, és igy 
elkészítve, napok óta várta a Duna elaggott őre sor-
sát. A robbantás órájára nagy társaság gyűlt össze 
a színhelyre. Megjelenlek az állami müvezetőség es 
a vállalat vezérférfiai is. Mielőtt az utolsó előké-
születek is megtörténtek volna, három helyről le-
fényképeztek a robbantas előtti allapotot. Aztán a 
nagy társaság zöme elhelyezkedett a Duna közepén 
levő Vray sz'klsn, a robbantást teljesítő műszaki 
közegek periig a szerb parton foglaltak allast. Midőn 
a teljes készenlétet jelentették, a Vranyon levő tár-
saság a magyar nemzeti zászlót magasra emelte s 
a mérnökök egyike a villamfejlesztő készülékhez lé-
pett. Ezután alig olvastak négyig, mikor ugy lát-
szott, mintha a he,*y fölfelé emelkednék, dudorodni 
kezdett, majd jobban-jobban felfúvódott; a meg-
lazított egyes rétegek közül nagy füstgomoly tört 
elő, a Duna egyszerre nyu^talanna lett, hullámai 
embermagasan felcsapódtak, másodpercig tartó 
iszonyú robaj — és a felfujt hegyóriásnak egy ol-
dala beszakadt, összeesett, az előt ret üetemetve 
sziklatömbökkel. A hegytetejére tűzött mérnöki jelző-
lobogó, mint az előre kiszámitott robbantás leg-
felsőbb határpontja, a törmellékkel együtt lezuhant 
a Duna mélységébe. Ezután ismét lefényképezték a 
hegyet ugyanazon pontokról, honnan az első felvé-
tel történt. Még csak egynéhány ily akna felrobban-
tásának kell sikerülnie es az Aldunanak eme jel-
lemző hegyalakja nem lesz többé; anyagaval betöl-
tik a grebeni hegy mögőt levő óriási örvényt, mely-
nek mélysége most 40 és 50 méter között váltakozik. 

— S z ő l l ő e x p o r t u n k . Az 1888-ik évi sta-
tisztikai adatokból kitűnik, hogy Magyarorszag a 
külföldre szállított gyümölcsből ez évben 21: millió 
forintot vett be, ebből lu millió forintot meghaladó 
összeg esik szőllőért, barackért, meggyért Kecske-
mét, Nagy-Kőrös és Halas városokra, 2 millió frt 
megoszlik az ország óriási területére. Mint látjuk 
tehát a gyümölcskivitel gócpontja a Tisza-és Duna-
közi három magyar varosra esik, aminek csak örülni 
tudunk ugyan, de ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
a Duna és Tisza közén több nagy város is van, de 
az ország mas szőllővidékén is, ugy azt kell mon-
danunk, hogy különösen a szóllő-export nálunk még 
nagyon harmadrangú helyet foglal el s hogy e té-
ren még sok tenni valónk van. A szőllő újjáalakí-
tás nagy munkaja küszöbön van, számot kell tehát 
vetnünk különösen a homoki talajban azzal, hogy 
csemegetermelésre, tehát exportra bazirozzuk-e a 
termést, vagv pedig bortermelésre? 

— A gyéri vérnász. Március 1-ről irják Módos község-

ből : Gyér község legszebb leányát, Petrovics Milevát átlőtt 

homlokkal most helyezték koporsóba, mely mellett ott könye-

zik az egész község részvéte. A szegény leány egy nap előtt 

még boldog menyasszony volt s atyja, Petrovics Szvéja házá-

ban éppen lakadalmát ünnepelték. Az egyik szobában iddogál-

tak az öregek, a másikban pedig mulattak a fiatalok. A meny-

asszony körülbelül 12 óra tájban leült az ablak melletti padra, 
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kimerülten a tánctól, a homloka is forró volt s hogy lehűtse 

magát, előre nyújtotta fejét az ablak felé, ahonnan hüs levegő 

áradt reá. £ pillanatban hatalmas dörej hallatszott, csöröm-

pölve. száz darabra törve hullott szét az ablaküveg, a fehér-

ruhás menyasszony pedig vérfagyasztó sikojjal bukott le a 

padról. Zajongva siettek elő mindenünnen a vendégek, fölemel-

ték a menyasszonyt, homloka közepén tátongó sebből bugyogot} 

ki a vér. Meghalt a menyasszony egy szó nélkül. A nagy-

zavarban senkinek sem jutott eszébe a gyilkost;keresni. Félóra 

múlva értesitve lettek az esetről a csendőrök is, akik azonnal 

hozzáláttak a gyilkos kereséséhez. Az ablak előtt patkószöges 

csizma nyomokat födöztek föl. Többek vallomása szerint 11—lá 

óra tájban egy Jovicsin Zsigmond nevü fiatal emberhez hasonló 

alakot láttak dideregni az ablak előtt, némelyek arra is emlé-

keztek, hogy valami doronghoz hasonló bosszú tárgyat rejte-

getett a szűr alatt. A lábnyomok is Jovicsin Zsigmond bűnös-

ségét igazolják, A fiatalember öt évig szerette Petrovics Milevát, 

de mivel könnyelmű volt, a leány vonakodott vele az oltár 

elé lépni. A gyanús íiatal embert a módosi járásbírósághoz 

kisérlék. 

Ki nyert? 
— A b a z i l i k a sors jegyek tizen-

kettedik kisorsolása f. hó 2-án délután 3 óra 
kor ment végbe Budapesten a közoktatási 
minisztérium palotájában. 

A törlesztési búzásban kihúzatott a kö-
vetkező hat sorozatszám, melynek 600 nye-
rőszáma egyenkint 6 írttal törlesztetnek : 
6 2653 4644 5396 5574 és 5920. 

A nyereményhuzásnál 2 0 . 0 0 0 forintot 
nyert sorsz. 15 nyerőszám 74. 

1000 irtot nyert sorsz. 2206 nysz. 6. 
5 0 0 - 5 0 0 irtot nyertek: 3795—9 

6779-91. 
1 0 0 - 1 0 0 frtot nyertek : 446—9, 1365 

—63 2253 61 3357—41 3562—29 4567— 
35 4705 88 6531 1 6603 -96 és 7357—24. 

50-50 frtot nyertek: 525—27 526 
—49 780- 47 1384—29 1410-35 1445—8 
1696—78 1937 — 72 2042—33 3334-1 3554 
—45 3560—22 3953 40 4071 - 5 4667—47 
4944- 63 5405—92 5514—76 5574 15 5990 
—94 6014-32 6251 72 6326- 26 7280— 
42 7927—38. 

2 5 - 2 5 frtot nyertek: 35—61 164—70 
630—36 906 59 1042-86 1111—53 1368 
—54 1415—7 1650 24 1793 72 1868— 
58 1926-67 1936 26 1983—52 2422—1 
2440-54 2602 42 2898-49 2903 95 

' 2939—62 3106-60 3208-65 3613-27 
3738—18 3950 28 3990—71 4382—63 
4437-97 4445 - 4 4742—93 4757 - 13 5081 
—27 5098 49 5318-70 5501-44 5519— 
67 5962-68 6134-66 6182-68 6256-91 
6278 2 6288-72 6367 34 6978-70 7255 
—69 7275-83 7356-90 7475-29 7737 — 

15 és 7865 82. 

Csarnok. 

Nagy tél valamikor és most. 

I I I . 

Korán beállott az 1760-ra kővetkező tél is, ugy, 

hogy december 4-én az Albis (Elbe) folyó már ke-

resztül volt fagyva. Szt.-Pétervárban 32 gráduson 

járt az 0 alatt a kényeső, Szibériá ott pedig 68-nál 

is alább. A hó karácsony előtt 5 héttel esett le s 

karácsonykor oly hideg volt, hogy a debreceni tem-

lomban az Urvacsorát osztó pohárban egy, arra 

rendelt személynek mindig a jeget kellett zúzni. 

1775-re forduló hideg havas, hosszú tél egész 

Európaban. Már 1774-ki november 9-én nagy hó 

esett le, Katalinkor pedig minden alföldi marha szé-

nára szorult és egész Szt.-György napig tartottak a 

fuvatagok. A hó oly nagy volt, hogy a gyermekek 

a házak tetejéről szánkáztak le, a hidegek oly na-

gyok, hogy a hasas marhákat ponyvákkal takargat-

ták be, hogy el ne vetéljenek. Bécsben a csillag-

vizsgáló toronyban 18—19 gradust mutatott a Reau-

mur mérője és Hell Max azt irja Ephemerideseiben, 

hogy az egész században ez volt a legnagyobb hi-

deg, jeges, fergeteges tél. A Duna 1774. december 

7-én már által volt 'agyva. A legnagyobb hideg 

1775. január 19-től február 7-ig tartott. Február 

16 -18. napjaiban oly iszonyú áradasa lőn a Duná-
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nak, melynél nagyobb sem e, sem a mult szazad-

ban nem volt; a Tisza és Duna sok helyeken össze 

értek. Pesten 611 házat döntött le, Áporka e miatt 

előbbi lakhelyét egészen elhagyta. Mind Pesten, mind 

Budán több helyeken láthatja az ember még ma is 

ezen árviz nagyságát mutató jegyeket. 

Az 1785-ki tél pedig arról nevezetes, hogy Szt.-

Győrgy napkor is hó és fagy alatt volt az egész föld 

színe, s csak május 8-ika utan szabadult ki alóla, 

Febr. 28-án Lipsiában 23gradus t , Waidheimban 

28u, Bécs körül 21 o mutatott Reaumur merője a 

fagypont alatt. Március 30-an térden felül ert a ho 

és Miskolcon. A havas zivatarok sok üarmot elöl-

tek; egész májusban a fagyos, alkalmatlan idők 

miatt csak 10 nap lehetett dolgozni. Sok helyen a 

juhokat mind levagdaltak, nem lévén nekik mit enni 

adni. A nyara esős, hűvös lett. Marmarosban semmi 

se termett s 16,758 embernél több meghalt miatta ehen. 

1788. és 1789. között történt a török háborúi 

híres tél, mely a leghavasabbak es hidegebbek köze 

tartozik. Azt írjak a közönséges levelek, hogy a Ba-

natban 2 ölnyinel magasabb havak estek es oly hi-

deg volt, hogy Bécsnél a R. merője 19- 20, Paris-

ban is 18 graauson alul jart, a Dunauan 2 rólnel 

vastagabb sík jeg volt. Ez a hideg tel sok okos es 

oktalan allatokat megölt, sok száz katonanak íagyoit 

el örökre az orra, füle, keze, laba, togaik ugy Ki-

romlottak, hogy mind ki kellett szedniök s meg a 

tiszteknek is merő ültőkben tagytak meg a lovon 

szamtalanon. 1788. december 27—28-an oly rut idő 

volt, hogy csak a Clocknitztol fogva Becsig vivő 

utón több hevert 30 megfagyott mesterlegeny es 

mas embereknel. A vadak eleimök keresesere varo-

sukba, talukba jöttek, az egi madarak önkeiii meg-

engedtek magukat íogdostatni kezzel, de mihelyt 

meleg szobaba vitettek, menten elvesztek. A Duna 

januar vegevei kizajlott ugyan, de a patakuk c^a* 

Uergeiynap tajban, nevezetesen a 6ajo maic. 19-eii 

zajlott s majdnem oly nagy arviz volt, mint 1775-ben. 

1799-re fordulo egy, a leghidegebb telek közül. 

December 8-an betag)iak a lutotl bzobak anlakai es 

feoruar 20-ig soha se olvadtak ki; a pmcekueii 

egész telen be voltak fagyva a csapok, 22 öi mély-

ségű kutak befagytak s megíagyott az egett bor is. 

Konstantinápoly utcain is sok emberek íagytak meg. 

Besszarábiaban ritkán esik tel; midőn ho esik is 

az menten elolvad; de ez a tel sok ezer mariiakat 

el ölt ott is. A debreceni tanyakon a mint halasra 

leszállottak a kazalokra a varjuk, ugy talaltattak 

megfagyva seregestül. Az előfak ugy megzuzosodtak, 
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hogy az ágaik letőredeztek alatta. A fengen k Krisz-

tus születése után 763-ik óta ugy nem fagytak be, 

mint ezen telen, amikor 120 napokig volt fagy alatt 

a föld színe. 

Szerkesztői üzenet. 
H . J . M i n d s z e n t . A beküldött cikk lupunk 

jövő számaban jön. 

Az 1000.—1891. H. M. számhoz. 

^Hirdetmény. 
A sorozó bizottság a szentesi 

sorozó járásban Szentes ujoncállitási szék-

helyen 4 nap alatt, és pedig 1891. apr i l 
hó 3-tól apr i l hó 7-ig fogja végezni: 

a) a hadi szolgálatra való képesség meg-

állapítását ; 

b) a hadképeseknek talált egyének be-

sorozását a közös hadseregbe, a honvédségbe 

és ezek póttartalékába; 

c) a felszólamlások, vagyis a törvény ér-

telmében a póttartalékba való besorozás ked-

vezményére igénynyel biró családfentartók, 

illetőleg ezek hozzátartozói, továbbá papnöven-

dékek és papjelöltek, népiskolai tanítók és 

tanítójelöltek, végre öröklött mezei gazdasá-

gok birtokosai által benyújtott kérvények tár-

gyalását és elintézését; 

d) a családi tekintetekből vagy a tanitó-

képezdei tanulmányok befejezhetése céljából 

való szabadságolás iránt, valamint végre 

e) az egyévi tényleges szolgálat kedvez-

ményének megadása iránt benyújtott kérvé-

nyek elintézését. 

á. A folyó 1891. évi ujoncállitásra az 

1870 ik, 18tí9-ik és 1868-ik években született 

hadkötelesek vannak felhiva. 

3. A sorozásra íelhivott hadkötelesek 

közül, a keresetképesség tekintetéből megvizs-

gálandó férfi rokonokkal együtt, a töntebb 

kitűzött időszaknak minden egyes napján csak 

annyian jelenjenek meg, a hányra nézve az 

ujoncállitási eljárást el lehet végezni: e célból 

a következő napirend áilapittauk meg, úgymint: 

ápr i l is hó 3-án a büntetésből a 

korosztály és sors-szam rendjén kívül az A) 

lajstrom alapján, továbbá a korosztály és 

sors-szám rendje szerint a tí) lajstrom alap-

10. szám. 

ján állítandó egyéneken kívül azon első korosz-

tálybelieknek, vagyis 1870-ik évi születésüek-

nek kell megjelenniök, a kik az 1 tői 200 ig 

terjedő sorsszámok alatt vannak fölvéve; 

ápr i l i s hó 4-én azon 1870 évben 

született I. korosztálybelieknek kell megjelen-

niök, a kik 201-től 351. sors számig vannak 

felvéve; ezeken kívül még azon 1869. évben 

született II. korosztálybeliek, akik 1 —100 ig 

terjedő sors számok alatt vaunak felvéve: 

ápr i l is hó 6-án azon 1869. évben 

szüle:ett 11. korosztaiybeliekuek, akik 101 tol 

311-ig terjedő sorsszámok alatt vannak fel-

véve, valamint azon 1868. évben született 

111. korosztálybelieknek, kik 1 tői 100-ig ter-

jedő szorsszámok alatt vaunak felvéve; 

ápr i l i s hó 7-én azon III . korosztály-

beli 1868. évben született hadköteleseknek, 

akik 101-től 295-ig terjedhető sorsszámok 

alatt vannak felvéve, valamint azon vidéki 

illetőségű hadköteleseknek is meg kell jelen-

niök, kiknek állítási lajstomaik a jelzett időig 

ide megküldetnek, ezek után a lajstromok 

egyeztetése és lezárása fog eszközöltetni. 

4. A hadkötelesek és ezeknek a kereset-

képesség tekintetéből megvizsgálandó férfi-

rokonaik is kötelesek a sorozó bizottság előtt, 

a mely naponként reggeli 8 órakor kezdi meg 

működését, ideje korán és tisztán megjelenni. 

A sorozásra való megjelenésnek, valamint 

egyáltalában a védtörvényből folyó kötele-

zettségeknek elmulasztása, ezen hirdetmény-

nek vagy a törvénynek nem tudása által nem 

menthető. 

A ki a sorozó bizottság előtt a soro-

zásra kitűzött időre kellő ok nélkül meg nem 

jelenik, az esetleg a törvényes kényszeresz-

közök alkalmazásba vétele mellett fog elő-

vezettetni, és ezen kívül, ha késedelmét nem 

igazolja 10 forinttól 200 forintig terjedhető 

pénzbüntetéssel büntetendő, ha pedig szán-

dékosan marad el a sorozásról, mint had-

köteles-szökevény, a körülményekhez képest 

tígy vagy két évi szolgálathosszabbitással, 

esetleg 3 naptól 2 hónapig terjedhető elzá-

rással és 15 forinttól 300 forintig terjedhető 

pénzbüntetéssel fog büntettetni. 

Szentesen, 1891. március 5-én. 

Dr. Filó Tihamér, 
főjegyző, Szentes város katonaügy vezetője. 

SIMA FERENC KÖNYVNYOMDÁJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

díszes számlák, jegyzékek és tudósító levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM- ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások. 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors, pontos, izéses és ju tányos áron . 

Ugyanitt a 
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cimü vegyes tartalmú közlönyre, mely immár a huszonegyedik évi fo lyamába lépett, — előfizetések 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

Szentet, 1891. Nyematott Sima Ferenci (joruajtéján. 




