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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 

Kedd, márczius 133« 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reg?" ! . 

E g r 3 r © s s z á m á ,ra , 5 lsr . 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivata lban és l apk ikordó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Miért sorakoztak? 
Nagy ostentáczióval jelentette ki Fekete 

Márton a mostani megyegyűlésen, hogy az' 

a párt, mely — szerinte — most a várme-' 

gyei bizottságban a többséget képezi, nem 

erőszakoskodás czéljából, hanem azért so-

rakozott, hogy az eddiginél hatékonyabban 

és erélyesebben gyakorolja az ellenőrzést a 

községek fölött. Hivei éljeneztek ennek a 

nagyképű kijelentésnek, a főispán pedig — 

aki már féllábbal kivül van a küszöbön — 

mosolygott hozzá. 

Mellesleg legyen mondva, ez a czifra 

frázis nem épen valami nagy bók a várme-

gyei kormányzatnak, mert azt a vádat in-

volválja, hogy a községek ellenőrzése eddig 

fogyatékos volt, vagy elmulasztatott. 

De az a mosoly, mely a főispán ajkain 

ott vibrált, hangosan hirdette, hogy nem igy 

kell magyarázni a Fekete Márton kijelenté-

sét. Bennünket különben egy pillanatra se 

tévesztett meg az ő nagyképüsködése; s na-

gyon jól tudjuk, hogy az emiitett mondás 

magyarra leforditva tulajdonképen anynyit 

tesz: „nem erőszakoskodunk a pákuliczokkal 

szemben, sőt megvédjük őket azzal a bizo-

nyos büntakaró palásttal; ellenben ellenőriz-

zük az ellenzéki érzelmű községeket, ellen-

őrizzük egészen az - üldözésig." 

Nagyképű kijelentéseket már a múltban 

is tett Fekete Márton, midőn némely köz-

ségi jegyzők bünlajstromára azt mondta, 

hogyha az megfelelne a valóságnak, ő és 

társai kérlelhetetlen szigorral járnának el a 

bűnösök ellen; de hát — úgymond — a 

vádak alaptalanok, azért nekik kötelességük 

azok ellen tiltakozni. És később még is ki-

derült, hogy a vádak, melyek pllen Fekete 

tiltakozott, szórói-szóra igazak; és Fekete 

Márton bölcsen hallgatott, mikor már nem 

lehetett tussolni a dolgot, s egyetlen szóval, 

egyetlen tettel se „kérlelhetetlenkedett." 

Harcsak a legtávolabbról is komolyan 

lehetne venni a Fekete mostani kijelentését, 

mi volnánk az elsők, akik kalapot emelnénk 

előtte; pedig még az ellenségünk se hány-

hatja a szemünkre, hogy valami túlságos 

nagy rokonszenvvel és valami mértéktelen 

tisztelettel viseltetünk az ő személye és a 

melléje sorakozott párt iránt. 

Nemcsak kalapot emelnénk előtte, hanem 

szívesen támogatnánk kitűzött feladatában, 

és hogy megkönynyitsük a munkáját, még 

adatokkal és útmutatással is szolgálnánk, 

hogy hol érvényesítse azt a nagy garral han-

goztatott erélyes és hatékony ellenőrzést. 

Például bátrak volnánk a becses figyel-

mébe ajánlani az ő drágalátos sógorának, 

Cicatriczis Lajosnak basáskodását — Tápén ;j 

Avagy rá irányoznánk figyelmét arra a stik-

lire, amelylyel kibujtatták Kelemen Bélát a 

sajtóper kellemetlenségei alól. Higyje el, na-

gyon szép alkalmak volnának ezek az eré-

lyeskeclésre. 

Sőt, ha épen a községekre fáj a foga, 

hát onnét is szolgálhatunk mindjárt egy kis 

ellenőriznivalóval. 

Épen ma kapott lapunk szerkesztője, 

Sima Ferencz országgyűlési képviselő Sán-

dorfalváról egy panaszos levelet, amelyben a 

következő épületes história van elmondva: 

Biczók István sándorfalvi községi elő-

fogatos még október havában egy panaszos 

kérvényt nyújtott be a főispánhoz, amelyben 

elmondta, hogy neki szerződés szerint 400 

frt vállalati dij jár ugyan a községtől, de 

tényleg csak 200 frtot kap, mert a másik 

200 frt Zsarkó jegyző zsebében marad 

s á p g y a n á n t . 

Tallián Béla főispán, aki tudvalevőleg a 

gyors, pontos és igazságos közigazgatás lelkes 

apostola, de csak elméletben október óta agyon 

hallgatta a panaszt, vagy legalább nem nézett 

utánna, hogy elintézték e az alantasai? aztán 

máczius 4-én délután 3 órára megidézte a 

községházához a panaszost . . . talán a fő-

szolgabíró ? De hogy az. Megidézte — Zsarkó 

jegyző. És mindenféle fenyegetéssel rá akarta 

venni a jámbor egyszerű embert, hogy vonja 

vissza a panaszát, mondja azt, hogy részeg 

volt, mikor a panaszt beadta. De Biczók 

nem állt kötélnek, s akkor a jegyző dühösen 

azt mondta neki: „majd meg mutatom én 

magának Dorozsmán a főszolgabíró előtt; 

tanukat állítok, és eltagadom a dolgot, aztán 

majd lássa a következményeket/ 

Folyó hó 8-án pedig megparancsolta 

Zsarkó jegyző a nevezett előíogatosnak, hogy 

másnap vigye el őt Tápéra, mert ott valami 

választási gyűlés lesz. Biczók engedelmeske-

dett, és f. hó 9-én elvitte Zsarkót Tápéra. 

Az uton megint rá akarta beszélni a jegyző 

az előfogatost, hogy vonja vissza a panaszát; 

de Biczók nem tágított. 

A mint Tápén beszálltak a községházá-

hoz, ott Zsarkó egy kis idő múlva behívta 

a jegyzői irodába. Hegedűs István tápéi jegyző 

mindenkit eltávolitott az irodából, s akkor 

tudtára adta Biczóknak, hogy ő mint helyet-

tes főszolgabíró, meg van bizva a Zsarkó 

jegyző ügyében a fegyelmi vizsgálat megej-

tésével; s azután jegyzőkönyvet vett fel, és 

felszólította Biczókot, hogy azt írja a l á ; 

amit ez azonban kereken megtagadott. 

Beszélhetnénk még el ugyancsak a sán-

dorfalvi jegyzőről egyéb dolgokat is; de iz-

lelitőül legyen elég ez; s annyit csatolunk 

hozzá, hogy a sándorfalviak a lapunk 

szerkesztőjéhez intéztt levél szerint — depu-

tácziót küldenek a belügyminiszterhez, hogy 

személyesen mondják el neki százféle pa-

naszaikat. 

Lám, milyen szép alkalom lenne ez 

Fekete Mártonnak és a melléje sorakozott 

pártnak, hogy ne engedjék meghurczoltatni 

a belügyminiszter előtt a vármegyei kormány-

zatot, hanem maguk erélyeskedjenek a be-

panaszolt jegyző fölött. 

De — persze — nem igy verik a czi-

gányt. Zsarkó jegyző pákulicz, és igy szá-

míthat a Feketéék védelmére. Volna csak el-

lenzéki, az egészen más lenne. Persze, per-

sze, ugy kell értelmeznünk azt a — sorako-

zást, hogy összeesküdtek az ellenzék ellen. 

S különösen sorakoztak Szentes város ellen, 

a melynek előhaladását mindig gátolták, jö-

vőre is gátolni iparkodnak, az ellenőrzés és 

a felügyeleti jog gyakorlásának örve alatt. 

Ám tessék. Bátran és erélyesen szembe 

szállunk az efféle sorakozással. Hozzá vagyunk 

szokva a harczhoz, s azt a háborút, ame-

lyet Tallián Béla örökségül itt hágy, ujult 

erővel fogjuk végig küzdeni. Ha harcz kell 

a „ s o r a k o z o t t " pakuliczoknak, hát le-

gyen nekik az ő kívánságuk szerint. 

Városi közgyűlés. 
A márczius 12 iki közgyűlésen már ugyancsak 

meglátszott, hogy tavaszi idő jár, ami a tanyára 

csábit ja a gazdákat. A képv. test. tagjainak legalább 

fele hiányzott. 

A napirend előtt Szőcs Géza szóvá tette Fekete 

Mártonnak azt a — lapunkban már érdeme szerint 

méltatott eljárását, hogy az egyházpolitikai javas-

latok mellett Budapesten szinrehozott kormánypárti 

tüntetésnél ugy gerálta magát, mintha Szentes, avagy 

Csongrádvármegye közönségét képviselné. Az inter-

pelláló utalva aira, hogy ez a szereplés egy merész 

humbug volt, mert Feketét az országos gyűlésre 

senki ki nem küldte, s ő ott csak a maga, vagy leg-

íölebb a vele volt néhány pákjücz nevében beszél-

hetett, — azt kérdezte a polgármestertől, hogy szán-

dékozik é és mikép az országot a tényállás felől fel-

világositani. 

Sima Ferencz azt a nézetét nyilvánította, hogy 

a képviselőtestület — nem lévén politikai testület — 

ennek a politikai természetű kérdésnek taglalásába 

nem bocsátkozhatik. 

Udvardi Sándor ellenben azt jegyezte meg, 

hogy azzal még nem politizálunk, ha kimondjuk, 

hogy Fekete Márton megbizás nélkül, a saját szakál-

lára szerepelt. 

Sima Ferencz azonban teljesen elegendőnek 

nyilvánította azt, hogy a tényállás a közgyűlésben 

kifejezésre jutott; további lépések — szerinte — fö-

löslegesek. 

Hasonló nézetben volt a polgármester is ; ami-

ben aztán ugy a közgyűlés, mint az interpelláló 

megnyugodott. 

Áttérve a tárgysorozatra, a közgyűlés gyors 

tempóban végezte a dolgát. 

A téglatelephez vásárolt föld adásvételi szer-

ződése nem volt tárgyalható, a határozatképes szám 

hiányában. 

A petróleum világítás beszüntetése iránt be-
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adott indítvány tárgyalását ~ a polgármester ja-

vaslatára — a jövő közgyűlésre halasztották. 

A Bíró Pál kapitánysági iktató-kiadó betegsége 

folytán szükségessé vált helyettesítés iránt a tanács 

által intézkedést jóváhagyták. 

Némi vitát keltett az a kérelem, hogy a Fiu-

mébe tanulmányútra menő 38 főgimnáziumi tanuló 

részére 200 frt. útiköltséget adjon a város. 

Sima Ferencz a kérelmet a gimnáziumi bizott-

sághoz kívánta utasítani, hogy az a saját hatáskörében 

intézze el. 

De a polgármester megjegyezte, hogy a dolog 

sürgős, mert a tanulók már pár nap múlva útra 

kelnek. Temesváry Antal pedig bejelentette, hogy a 

gimnáziumi bizottság már adott az útiköltségre 50 

frtot Mire Sima Ferencz indítványozta, hogy a g m-

náziumi bizottság adománya 100 frtra egészitstesék 

ki. Ehez Szeder János is hozzájárult. De Petrovics 

Sóma és különösen Kátai Pál János ellenezték a 

segélyezést. S a többség daczára Szőcs Géza ka-

paczitáló felszólalásának — nem szavazta meg még 

az 50 frt. segélyt se. 

Balogh Ferencz igtató fegyelmi ügyében a vár-

megye alispánja nagy kegyelmesen 50 frt bírságot 

szabott Baloghra, ami ellen a polgármester fölebbe-

zett, s ezt a közgyűlés helyeslőleg vette tudomásul. 

A joggyakornoki állásra, aki helyettes ülnök 

lesz — Győri Antal volt ügyészsegédet alkalmazták-

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Vármegyei közgyűlés. 
Szentes város Herosztrátese: Fekete Márton, 

lelkivilágára nézve tökéletes hasonmása ókori előd-

jének. A görög Herosztratesz, csakhogy nagy hírt 

szerezzen kicsiny nevének, felgyújtotta Diána pompás 

templomát; Fekete Márton pedig, hogy hatalomnak 

tüntesse föl magát, megpróbálta eloltani a villamos 

lámpákat, amik még nincsenek. A rugó mind a ket-

tőnél ugyanaz, csak a tett méretei között van kü-

lönbség. Herosztratesz a gonoszságban nagy volt; 

Fekete a turpisságban kicsinyeskedett. 

A pákuliczvezér mozgósította összes erejét a 

márczius 12-iki vármegyei közgyűlésre. Behozták a 

falusi jegyzőket, és az uradalom mezei hadait, a 

bérletek zsíros konczán rágódó zsizserahadat, hogy 

segítsenek leszavazni a szentesi villam-világitási 

szerződést. 

A helyzet kedvező volt rájuk nézve, mert a 

vármegyei ellenzék vezére személyesen lévén érde-

kelve ebben az ügyben, összedugott kézzel, tétlenül 

nézett a dolog kifejlődése elé. Azt már pedig bízvást 

konstatálhatjuk, hogy pártunk vezérlet nélkül lassan 

mozog, és közönyösen vesz mindent. Ha felszólítják, 

buzdítják, kész a cselekvésre; de ha nem hallja a 

serkentő vezényszó, átadja magát a keleti kényelemnek. 

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

Most is ugy történt. A 78 tagból álló ellenzék-

nek körülbelől fele otthon maradt, vagy a tanyán 

látott a maga dolga után; mig a pákulicz hadsereg 

75 elszánt szavazót állított a síkra. Ily körülmények 

között könynyüszerrel hozzájuthatott Fekete a he-

rosztra teszi dicsőséghez. 

Gicatriczisz Lajos sógor adta elő az ügyet 

nagy kelletlenül elreferálván, hogy az állandó vá-

lasztmány a villamvilágitási szerződés jóváhagyását 

javasolja. 

Fekete Márton kezdte meg a harczot, először 

ís azt fejtegetvén, hogy a vállalkozót szerződésszerű-

i g kötelezni kell, hogy a véletlen eshetőségekre, 

például a vis majorra való tekintetből ugy az áram-

fejlesztő, mint a gőzfejlesztő gépeket duplán szerezze 

be; hogy igy — ha hiba esik a gépezetben — min-

dig legyen kéznél egy tartalék felszerelés. 

Udvardi Sándor nyomban fejére talált a szeg-

nek, arra utalván, hogy Fekete ezzel csak drágítani 

akarja a vállalatot, a mi nem lehet intencziója 

miniszternek, aki nem kivánt többet csak anynyit, 

hogy véletlen szerencsétlenségek esetére történjék 

valami gondoskodás a város időközi világításáról. Ez 

pedig benne van a szerződésben, mert a vállalkozó 

kötelezte magát, hogy a villamvilágitás esetleges szü-

netelése alatt petróleummal vagy olajjal világit. 

Hasonló értelemben szólott Ecseri Lajos, aki 

hivatkozva a Ganz-gyár véleményére — kifej 

tette, hogy ez nem olyan nyereséges vállalat, amely 

megengedné, hogy fölösleges és túlságos követelé-

sekkel álljunk elő. 

Fíló Tihamér dr. Feketével szemben igen ta-

lálóan jegyezte meg, hogy vis major esetén akár-

hány tartalék gép lesz is, mind el pusztulhat; a ga-

ranczia tehát nem a tartalékgépben van, hanem ab-

ban, hogy a villamvilágitás szünetelése alatt is tar-

tozik a közvilágításról gondoskodni a vállalkozó 

Filó beszéde alatt összesúgott a pákulicz ve-

zérkar — Fekete, Gicatriczis, és Bánfalvi — s a 

megállapodással nyomban kirukkolt Bánfalvi Lajos, 

elmondván, hogy azt csakugyan nem lehet követelni, 

hogy a gépekből két garnitúrát tartson a vállalkozó, 

de a miniszter azt kívánja, hogy a gépekben elő 

állható veszedelem esetén is a szünetelés idejére 

bírságot kell szabni a vállalkozóra. 

Most aztán Gsató alispán ment oda sugdosni 

Feketéhez; s a sugdosás eredménye gyanánt kenet-

teljesen előadta, hogy ők jóakarólag, sőt elnézőleg 

gyakorolják a kritikát; de legalább annnyit be kell 

venni a szerződésbe, hogy a vállalkozó abban az 

esetben bírságolandó, ha a villamvilágitás szünete 

lése alatt petróleummal vagy olajjal se világit. 

Ezután rátértek a második kifogásra. Fekete 

Márton kegyes szemforgatással hangsúlyozta, hogy 

ő nem akadékoskodik, ő csak annak a városnak akar 

garancziákat, amelynek maga is polgára. Ha — ugy-

A ̂ SZENTESI LA P" TÁ R CÁ J A. 
Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 81. foly 

Irta: S ima Ferencz. 

Bene Irén talán éppen azon pillanatban, mikor 

Papp Ignácz mellébe fúródott ellenfele gólyója, egy 

eddig soha nem tapasztalt éles fájdalmat érzett szi-

vén keresztül nyilalni. Szivéhez kapott, mintha egy 

tőrt döftek volna rajta keresztül. — Istenem, susogá, 

megölték. 

— Kit öltek meg ? kérdé idegesen Benéné, ki 

leánya mellett ült. 

— Papp Ignáczot. Ő esett el a harczban. Érzem. 

— Eh, lehet is azt tudni, szólt közönyös han-

gon Benéné. Lehet is azt tudni. Ugy lesz, hogy 

lőnek egy párszor a levegőbe s aztán kezet fognak 

8 jókedvvel jönnek haza. Legtöbb ilyen fajta párbaj 

igy szokott végződni. Olvastam százat, hogy egyik 

félnek se lett semmi baja. Apádnak is volt párbaja 

az is igy végződött. De azért remegtem ám életéért! 

Irén szinte reszketve hallgatta anyját, az ő 

nagyon is közönyös felfogásával. — Anyám, szólt a 

leány, te ugy beszélsz az >gész dologról, mintha egy 

közönséges vadászatról volna szó; — pedig hidd el, 

hogy nagy szerencsétlenség fenyeget bennünket. — 

Érzem. S szinte megőrülök, ha elképzelem, hogy az 

élet-áldozat, melynek véres árnya itt lebeu; szemem 

előtt, miattam lesz. 
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mond — nem vezetné őt tiszta jóakarat és pártat-

lanság, felhánytorgathatná, hogy ilyen nagy válla-

latot miért nem adtak ki pályázat utján ? De ezt a 

kifogást nem akarja fölvetni. Gsak a szerződésre 

vonatkozó aggályait mondja el. Ilyen például az, 

hogy a vállalkozó egy évi dijat előre kap, holott arra 

nem nyújt külön biztosítékot. 

Ecseri Lajos azzal replikázott, hogy a városnak 

szabadságában áll jelzálogi biztosítékot is kívánni; 

ez pedig kétszeres érték erejéig terjed; igy tehát a 

kauczióban a 11. hónapi előleg is tényleg fedeze-

tet nyer. 

Fekete megint elkezdte verni a mellét, hogy őt 

milyen kimondhatatlan jóakarat vezérli. Ezt bebizo-

nyítandó, csak azt a csekélységet kívánja, hogy hold-

világos éjszakákon is legyen biztosítva a világítás, 

nem a kapitány felszólítására, hanem föltétlenül. 

A szerződés ezt nem biztosítja, mert ha fölleg 

tolul a hold elé, sok időbe kerül, mig befütik a gé-

pet, s addig sötétségbe marad a város. 

Szánthó Lajos felvilágosítja, hogy ha nem tü-

zelnék is a gépet, a villamosságot be lehet raktá-

rozni, s csak egy nyomásba kerül, hogy kigyúljanak 

a lámpák. 

Ecseri Lajos figyelmeztet arra, hogy a magán-

világitás czéljaira a gép ugy is minden éjjel kivétel 

nélkül működésben van. Fekete aggálya tehát 

alaptalan. Az nagy lukszus volna, hogy holdvilágos 

éjszakákon is világítsunk. Ilyen fölösleges lukszuszt 

eddig se űzött a város a petróleum-világítással. 

A negyedik kifogása az volt Feketének, hogy 

a szerződésben nincs megnevezve a rendszer, amelyet 

a vállalkozó alkalmazni fog. 

Szánthó Lajos konstatálja, hogy e részben maga 

a miniszteri rendelet is homályos Nem lehet tudni, 

hogy az áramrendszer, vagy a lámparendszer meghatá-

rozását kivánja-e ? Az áramrendszer minősége nem 

határoz, fődolog, hogy meg legyen a kellő világosság. 

A lámparendszer pedig meg van határozva, mert 

a szerződés általában izzólámpákról, a piacztérre 

pedig ivlámpákról szól. 

Ecseri Lajos és Kátai Pál János egyértelmüleg 

azt vitatják, hogy az áramrendszerhez semmi közünk ; 

csak azt követeljük, hogy lángonként meg legyen a 

16 gyertyafény. Bánfalvi ellenben a mellett kardos-

kodott, hogy a szerződésben ki kell tennni, vajon 

váltó- vagy egyenáram lesz-e ? 

Fekete Márton 5-ik kifogása az, hogy miért 

nincs a szerződésben kikötve, hogy 30 év múlva 

megválthatja-é és mily föltételekkel a város a be-

rendezést. Ehez a kifogáshoz azonban nem ragasz-

kodik. 

De különös súlyt fektet — úgymond — arra, 

hogy a magánfogyasztásra kizárólagossági jogot ád 

a város. Ezt nincs joga megadni. Azt meg képtelen-

ségnek tartja, hogy csak oly utczákban legyen köte-

— Nem lesz semmi baj, oktalanság az egész 
aggodalom. — Jer menjünk át apád szobájába. Ő 
jobban meg bir nyugtatni. Az anya indult előre és 
a leány sápadtan, egész lényében remegve tántor 
gott utána. 

Bene Tamás nyugodtan pipált szobájában; de 

mikor felesége után Irént támolyogni látta, ijedten 

tette le pipáját. — Mi történt az istenért, olyan 

vagy mint a halál ? Megragadta leánya kezeit, me 

lyek reszkettek és hidegek voltak, mint a jég. 

A leány tehetetlenül rogyott apja karjai közé, 

— Nagy szerencsétlenség fenyeget bennünket, susogá. 

Bene Tamás boldog volt, mert érezte, hogy 

leánya pár óra alatt rendkívüli lelki válságon ment 

keresztül. Tudta, hogy Papp Ignácz életéért remeg, 

s mert ő szentül hitte, hogy Pappnak semmi baja 

se lehet: előre szőtte lelkében a kötelékeket, melyek 

összefűzik leányát azon férfiú sorsával, kit szinte 

bálványozott. 

— Nem lesz baj gyermekem, mondá az apa 

szelíden czirolgatva lánya sápadt hideg arczát. Lő-

nek majd egy párt a levegőbe s azután kardra megy 

a dolog s Papp Ignácz ad az ellenfelének egy be-

csületes vágást, s azután vége lesz, haza jönnek. 

— Oh, sóhajtott fel a lány, ha igy lenne. Nem 

ugy lesz. Érzem, hogy szerencsétlenség fenyeget. 

Talán éppen ebben a perczben érkazett haza 

a két sebesülttel a kocsi. 

Bene Tamás háza messze kint volt a város 

kőpontjától Papp Ignáczé pedig a központon volt. 

Bene Tamás még nem várta a párbaj végét 

s igy az egész családra váratlan és szinte agyon 

sújtó volt, mikor egyszerre egy idegen ember 

rohant a házba és arczából kikelve adja Bene Tamás-

nak tudtára, hogy mind a két párbajozó halálos 

sebett kapott. 

Irén egy velőt rázó sikoltást hallatott és élet-

telenül hullott össze apja karjai között. 

Bene Tamás a férfiúi nyugalom páratlan ere-

jével vette karjára leányát s szobájába sietett vele 

egy ágyra fektette s ott hagyta vele ájuldozó fele-

ségét, s azután visszament kérdezé a hirt hozót 

hogy kivel beszélt ? Küldték tőle a hirt, vagy csak 

saját jószántából buzgólkodott vele. 

Ott álltunk tömegesen a piaczon, mondá a hirt 

hozó s egyszer csak jött négy kocsi és az első ko-

csin ült Bálinti főorves, karjai közt tartá a nagy-

ságos urat. — Engem ismer oda intett a lassan ha-

ladó hintó mellé s azt mondta, hogy hozzak hirt 

ide, hogy mind a ketten megsebesültek. — Én elő-

ször elkezdtem szaladni; de aztán visszafordultam, 

hogy megnézzem az ellenfeleket és a harmadik 

kocsin feküdni láttam Madarassy ezredes fiát. Az or-

vos egy zsebbelit nyomott a mellére, bizonyosan a 

vért igyekezett visszafojtani. De nem ért az már 

semmit. Az arcza olyan volt, mint a halotté. 

— És Papp Ignácz ? — Kérdé Bene Tamás 

visszafojtott lélekzettel, arcza sápadt volt és ve-

rejtékezni kezdett. 

— ügy néztem hogy az is haldoklik. Borzasztó ! 

(Folytatása következik.) 
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les a vállalkozó a magán fogyasztóknak az áramot van. Elismerte, hogy a kormány mindenért felelős- még a nyilttérben se közölnénk aláírás nélkül, mert 
kiszolgáltatni, ahol minden folyó meterre egy lángot s^get vállal, elismerte, hogy jól mozgósították a tö- aki ilyen faita gyanúsítással illet tisztességes embert, 

biztosítanak. Ez túlságos követelés, mert a haszon 

ugy is a magán fogyasztásból lesz; a közvilágítás-

ról elismeri különben, hogy az jutányos. 

Ecseri Lajos a szerződés szövegéből bizonyítja, 

hogy Feketének nincs igaza; mert oly utczákban, 

ahol a fővezeték meg van, feltétlenül kötele.1 a vál-

lalkozó a magánfogyasztóknak az áramot kiszolgál-

tatni ; a folyó méterenkénti egy láng biztosítása csak 

oly utczákban követeltetik, ahol a fővezeték beve-

zetve nincs. A kizárólagossági jogot a magánvilági-

tás ü z l e t s z e r ű g y a k o r l á s á r a igenis meg-

adhatja a város, amint ezt másutt is mindenütt 

megadják. 

Cicatriczisz Lajos arra figyelmeztet, hogy 10 

év alatt is oda fejlődhet a villamosság, hogy min-

den erőt az fog szolgáltatni; nagy kedvezmény volna 

tehát ilyen monopóliumot 30 évre adni. 

Ezután a főispán bezárta a vitát. De Fekete 

meggondolta magát, és még egyszer szót kért, amit 

a főispán kezdeményezésére meg is adott neki a 

közgyűlés. 

Ugy látszik, Fekete nem bizott abban, hogy a 

főispán képes lesz nyomon követni az ő fifikus ész-

járását, s azért az elnök helyett önmaga összegezte 

a saját indítványait. 

E szerint ő azt kívánja, hogy 

1. Vagy két gépberendezést tartson a vállal-

kozó ; vagy legalább — az alispán indítványa értel-

mében — annyi mondassék ki, hogy ha baj törté 

nik a gépezetben, az időközi világításra — petróle-

ummal vagy olajjal — b i r s á g t e r h e a l a t t 

köteleztetik. 

2. Az első évben előlegezendő 11 havi dij biz-

tosítására külön biztosítékot nyújtson a vállalkozó, 

3. A holdvilágos éjszakákon való világítás kö-

telezettsége precziz módon és minden kételyt kizá-

rólag legyen a szerződésben körülírva. 

4. Határoztassék meg, hogy minő villamos rend-

szer alkalmazandó, nevezetesen váltó — vagy egyen 

áram-é ? És határoztassék meg, hogy a fényerő nem-

csak az átvétel alkalmával, hanem állandóan, az 

üzembentartás egész ideje alatt, mikép ellenőriztetik ? 

5. A magánvilágitásra nézve töröltessék a szer-

ződésből a kizárólagossági jog; es töröltessék az a 

feltétel, hogy csak oly utczákban köteles a vállalkozó 

magántogyasztásra áramot kiszolgáltatni, ahol a ve-

zeték minden folyóméterére egy láng biztosíttatik. 

6. A vita folyamán nem hozta ugyan föl, de 

kivánja, hogy töröltessék a szerződés azon intézke-

dése, hogy a vezeték a mostani lámpaoszlopokon 

vezethető. Ha tetszik a városnak a póznákat adni, 

ám adja, de ez világosan tétessék ki a szerződésben, 

Mindezen hiányok pótlása és kifogások elenyész-

tetése végett adassék vissza a szerződés a városnak 

és pedig azzal az utasítással, hogy ha a vállalkozó 

az elsorolt kívánságokba nem hajlandó beleegyezni, 

akkor a város a vállalatot bocsássa nyilt pályázatra, 

Szánthó Lajos az indítvány záradéka ellen 

tiltakozik, mivel azt a város autonóm jogaiba 

•aló beavatkozásnak tekinti, hogy utasítás adassék 

neki arra, hogy mit tegyen, ha a kifogásokat el 

enyésztetni nem birja vagy nem akarja. 

Fekete Márton azzal védekezett, hogy ö nem 

akarta a város autonóm jogát sérteni. Az a párt, a 

mely most — úgymond - többségben van a vár 

megyén, nem erőszakoskodás czéljábói, hanem azért 

sorakozott, hogy az ellenőrzést a községek fölött az 

eddiginél hatékonyabban és erélyesebben gyakorolja 

Indítványának záradéka is ezt czélozta ; nehogy azon 

ban félreértsék, a záradékot visszavonja. 

Ezután a főispán feltette a kérdést. Fekete in-

dítványát 7 aszóval 38 ellen, névszerinti szavazás 

utján, elfogadta a közgyűlés. 

Ezzel az ülés délután 3 óráig felfüggesztett. 

Délután lanya érdeklődés mellett lemorzsolták a 

tárgysorozat többi pontjait. A gyűlés ezen része azon 

ban minden érdekességet nélkülözött s azért arról 

nem is raferálunk 

meget, de azért szeretné látni, hogy mi történnék, annak nyilt sisakkal kell a közönség elé állania Ez-
ha ennek a tömegnek megmutatnák azt a hires zász- úttal egyébiránt torkukra forr az atyafiaknak a pisz-
lót, amely alatt a szabadságharcz idején olyan fér- kolódás, mert — amint értesülünk — Hegyi meg-
fiak küzdöttek, mint Máriássy tábornok, gróf Ká- 'IU - — 
rolyi Sándor és gróf Szapáry Géza — olyan férfiak, 
akiket ma ultramontánoknak kiáltanak ki ? 

Országgyűlés. 

Asbóth beszédének végén a zsidó-kérdéssel fog-
lalkozott és azzal a könyörgéssel fordult a zsidóság-
hoz, hogy ne segítsen olyan tendenciákat, amelyek 
az antiszemitizmust soha meggyökerezni nem engedő 
Magyarországon az antikrisztianizmust akarják meg-
teremteni. 

Márczius 10-én Eötvös Károly végre elmondotta 
beszédét, melyet már napok óta vártak. Szép beszéd 
volt, tartalmas, ötletes, fordulatos; de mégsem az, a 
mit egy Eötvös Károlytól várni lehetett és kellet. 
Még pedig nemcsak azért volt ilyen, mert Eötvös 
szónoki talentumának legerősebb alkotóeleme, a po-
lémia, csak egypár vágással volt Jbenne képviselve, 
a melyekkel Ugront és Apponyit akarta megsebezni. 
Elmés formában meggyanúsította őket azzal, hogy 
kormánybuktatási törekvéseik mögött egy koaliczio-
nális kormány alakításának terve rejtőzik, oly kor-
mányé, a mely épp oly mereven zárkózik el a köz-
jogi és nemzeti haladás követelményei elől, mint 
akár a Wekerle-kabinet. Az ellenzék nagy része vál-
takozó derültséggel fogadta azt a naiv gonoszkodást, 
ép ugy, mint azt a különös elméletet, a melyet az 
ellenzéknek a kormánynyal szemben követendő ma-
gatartásáról kifejtett. 

A beszéd különben egy határozati javaslattal 
végződött, mely a kormányt utasítani kivánja, hogy 
a házasságjogi javaslat törvénynyé válása és életbe-
léptetése után gondoskodjék az 1848. évi XX. t.-cz. 
teljes végrehajtásáról. Eötvös tehát nem csinál junk-
timot, s azt sem mondja meg, mit ért ő az 1848-ik 
törvény teljes végrehajtása alatt. Bele van-e ebbe 
foglalva p. o. az egyházi javak szekularizácziója. Ilyen 
átalánosságban a határozati javaslatot Wekerle ma-
gyarázhatja igy, Károlyi Gábor amúgy és elfogad-
hatják mindaketten, a minthogy ma is egyforma lel-
kesedéssel tapsolnak Eötvösnek, a kinek dicséretesen 
nyugodt hangú sokszor jóízű humortó! ragyogó be-
szédét különben az egész Ház nagy érdeklődéssel és 
megérdemlett figyelemmel hallgatta. 

Eötvös előtt Nagy István beszélt, az ülés utolsó 
szónokául pedig Vajay István kath. hitelvi állás-
pontról érvelve a javaslat ellen. A Ház ezután 
Lukács Béla kereskedelmi miniszter indítványára el-
határozta, hogy hétfőn megszakítja a javaslat tár-
gyalását s az orosz kereskedelmi szerződéssel fog 
foglalkozni. 

Meg kell még említenünk, hogy napirend előtt 
Kossuth visszahonositása újból szóba került. Szalay 
Imre arra kérte az elnökö\ hogy múltkori felszóla-
lása értelmében az erre vonatkozó kérvények sürgős 
tárgyalására utasítsa a kérvényi bizottságot. Vörös 
József és az elnök felvilágosításai után a ház min 
den határozat nélkül tért át a napirendre. 

indítja ellenük a bűnvádi eljárást. 

- Mosakodás. Fekete Mártont fehérré sze-
retnék mosni a pákuliczok és kihúzni abból a csá-
vából, amibe a budapesti fogadatlan prókátorkodásá-
val került. Annak igazolására ugyanis, hogy ő nem 
tolakodott hanem fel lett kérve a szónoklásra, köz-
zétették a kormánypárti rendező bizottság elnökének 
azt a levelét, amelyben tudatja vele, hogy előjegyez-
tetett a szónokok sorába, és felszólítja, hogy küldje 
be a beszédét írásban. Ez azonban egyáltalában nem 
bizonyítja azt, hogy f e l k é r t é k volna a dikczi-
ózásra, sót ellenkezőleg arra vall, hogy közvetve 
vagy közvetlenül ő a j á n l k o z o t t , és ott e 1 f o-

a d t á k az ajánlatát. Persze, ott azt gondolták, 
hogy valakit képvisel a jó ur, holott tulajdonképen 
csak a saját képében jelent meg. Ezzel a dologgal 
különben a tegnapi városi közgyűlés is foglalkozott, 
és konstatálta, hogy „Szentes szónoka" — amint 
némely lapok nevezték — mandátum nélkül dik-
cziózott. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth apánk állapotáról a legutolsó 

hir az, hogy a nagy férfiú operácziöt állott ki mely 
szerencsésen sikerült ugyan, de még jobban elgyön-
gítette az amúgy is erőtlen beteget. Aggodalommal 
várjuk a további hírekét. 

— Személyi liir. Károlyi Tibor és Károlyi 

László grófok szombaton Sze tesen időztek, s részt-

vettek az ármentesitő társulat közp. választmányi 

ülésén. 

— Párba j lesz és pedig a legsúlyosabb fel 
tételek mellett egy uradalmi főtiszt, és egy ellenzéki 
ember között. A párbaj súlyos tettlegesség követ-
kezménye. Igy javul a helyzet Csongrádmegyében 
Belügyminiszter ur, meddig tart ez az állapot ?! 

— A zsandár ura lom mind nagyobb tért 
kezd foglalni Csongrádmegyében . Tápéról értesítenek 
bennünket azon gyönyörűséges állapotról, hogy ott 
már a magánlak szentsége fölött is a szurony őrkö-
dik ; de nem a háztulajdonos nyugalmának biztosítása 
szempontjából hannem annak megsértésére. Egyes 
házaknál ugyanis — mint ez falun szokás — újsá-

got olvasni összejönnek az emberek. Legközelebb 
egy ilyen lakásba betört a csendőr is kijelentette, 
hogy 6 embernél többet nem szabad a gazdának 
házában vendégül fogadni; mert különben szétveri 
a tisztelt publikumot. — Hát ebben a liberalizmus-
tól zengedező országban nem gyönyörűséges muszka 
állapot ez ! 

— Hegyi An ta l csongrádi plébános, pár-
tunk kitűnő vezértagja is részesült már abban i 
figyelemben, hogy pákulicz részről gyalázatos tárna 
dást intéztek a p a p i és m a g á n b e c s ü l e t i 

A márczius 9-iki ülésben Asbóth János mon- ellen, azt az aljas rágalmat zúdítván reá, hogy ide-

dott érd^es beszédet a javaslat ellen. Meghajtotta gen 
zászlóját az igazságügyminiszter előtt, aki ebben t ' e m M ^ g " hogy megse-
vitában csodálatosan objektív és nemes volt, de egy- mérlés és rágalom ^ilkos mérgével, tiogy megse 
ben punví^an tptte hozzá, hogy az igazságügyim- bezhessek politikai ellenteluket. uiyan kvaiinkainat 
nlszter^zzd a modorával a saját táborában izolálva lan támadást, mint a milyenről most szo van, mi 

— Márcz. lo-ike a főg imuas iumbau. 
A főgymnasium „Horváth Mihály Őnképző-köre* 
márczius 15-én a gymnásium dísztermében ünnepé-
lyes diszgyülést tart, melyre a nagy közönséget is 
meghívja. Közre működnek benne az elnökön kivül 
Harnyar Sándor és Juhász Sándor VII. o. tanulók 
szavalatokkal, s az ifjúsági ének- és zenekar. 

A polgári leányiskola hangversenye 
— mint előrelátható volt — minden tekintetben ki-
tűnően sikerült. A jegyek mind elkeltek, s a Kass-
szálloda nagyterme a szó szoros értelmében a zsú-
folásig megtelt közönséggel Ekkora látogatottságnak 
még Szentesen nem örvendett semmiféle nyilvános 
előadás. Az anyagi eredmény nyel alább egy külön 
közleményünk számol be; itt csak az erkölcsi siker-
ről akarunk szólani A nélkül, hogy legkevésbbé is 
túloznánk, bízvást elmondhatjuk, hogy az erkölcsi 
siker teljesen egyforma a fényes anyagi eredmény-
nyel. A 11 tételből álló programm minden száma 
pompásan sikerült, s igazi öröm volt nézni és hal-
lani, a növendék leánykákat, akik egymást multák 
felül a bravúros előadásban. Szívesen gratulálunk 
a ritka szép sikerhez a növendékeknek, az egész 
tantestületnek, s különösen Gonda Júlia kisasszony-
nak, aki az énekek betanításával ügyességének 
fényes tanúbizonyságát adta. A karok mind na-
gyon szépek voltak; különösen szép volt „Ima 
Bánk-bán operából", és „a tavasz érke-
zése," melyben a sólókat Hoffer Jolánka kedvesen 
énekelte. A szavalatok egytől egyig jók voltak. Arany 
János „Gyermek és szivárvány" czimü költeményét 
a kis Friedman Berta bátran és értelmesen szavalta 
el. „Az együgyű paraszt" czimü költeményt Gál 
Irén helyett — kit betegség szégzett az ágyhoz — 
Ehrlich Ilona nagy tetszés mellett adta elő; s ha-
sonló sikert aratott Tóth Teréz is a Tompa Mihály 
„Csalán"-jávai; és Gránicz Etel Vőrösmarti „A me-
rengőhöz" czimü költeménóével. De mégis legkiemel-
kedőbb volt a Mezey Anna szavallata, aki „A rózsa 
teinetésé"-t, Gonda Júlia kisasszony zongora kísérete 
mellett adta elő, igazán meglepő szépen, érzéssel és 
bámulatos rutinnal. Meg kell még emlékeznünk a 
Schvarcz Minna magyar népdalairól is, melyeket 
megújrázott a lelkes közönség. Az előadást táncz-
mulatság követte, melyen széles jókedv uralkodott. 

— Nyilvános számadás a polgári leány-
iskola hangversenyének jövedelmérő l A 
f. hó 11 én tartott hangversenyen az összes bevétel 
280 frt 80 kr. volt; és pedig jegyek árából 224 frt, 
felülfizetésekből 56 frt 80 kr A felülfizetésekhez já-
rultak: Sima Ferencz isk. széki elnök 15 frt. id. Vá-
radi Lajos 4 frt 15 kr N. N. 3 frt. Buríán Lajos, 
Kisss Zsigmond, Fekete Márton, dr. László Vilmos 
2—2 frt ifj. Neifeld Zsigmond 1 frt 20 kr. Krezsák 
Géza, Gaáf Mihály, Nagy Lajos, Abaffy Zsigmond, 
Fránkl Henrik, Dévay Miksa Kováts Etelka, Huba-
csek Pál, Szlávik Gyuláné, N. N. Sárdy Mihályné, 
N. N. Sarkadi Nagy Imréné, Zolnay Károly, 1—1 
frt. Nyiri Gyula 70 kr. Dobray Sándorné, Farkas 
Gedeon, Nyiri Gerzon, Papp Lajos, özv. Hankisz 
Károlyné, Szánthó Lajos, Dr. Veisz Viktor, Veres 
Mária, Abaffy László, Reick Vilmos, Lendvay Vil-
mos, özv. Kornó Józsefné, Pláger Árpád, Csúcs Já-
nos, ifj. Zsoldos Ferencz, Cserna Jáno3, Stark Nán-
dor, Bíró Ferencz, Arady Kálmán 50 -50 krt. N. N. 
30 kr. N. N. 20 kr. Davidovits 20 kr, N. N. 20 kr. 
N N. 25 kr. N. N. 10 krt. Az összes kiadás 46 frtot 
tett, maradt tehát tiszta 234 frt 80 kr. Ugy a t. 
felülfizetőknek, mint a nagy közönségnek iskolánk 
iránt mindenkor tanúsított szíves érdeklő léséért há-
lás köszönetét nyilvánítja Gonda Júlia igazgató. 

— A világ legnagyobb gáztartóját most 
épiti Wood és társa Philadelphiában; az „East Ri-
ver Gaslíght Co." számára készül az, és átmérője 
56 m. s 381/» m. ma.gasság mellett 148,000 kbm. 
köbtartalommal bir. Az ezután kővetkező legnapyobb 
gáztartó körülbelül 115.000 kbm. térfogattal Chica-
góban van. 



4. oldal 

— Kudo l í királyfi és Kossuth Lajos. 
Nemsokára kis mondakör keletkezik a megboldogult 
trónörökösről. A nép erősen hiszi, hogy a trónörö 
kös nem halt meg. Gyalu vidékén az a monda van 
elterjedve, hogy Rudolf Kossuthnál van. A nép sze-
rint Rudolt elhatározta, hogy Magyarországot füg 
getlen országgá teszi. Ezt csak ugy viheti keresztül, 
ha a világ előtt meghal. Volt a trónörökösnek egy 
szolgája, a ki nagyon hasonlított hozzá. Ehhez a 
szolgához egyszer igy szólt: »Vedd az én ruhámat 
és kardomat és nézd meg magad a tükörben. Az-
után szólj, nem hasonlítasz-e hozzám.* „Mintha csak 
felséged volnék-, hangzott a válasz, Ekkor felöltö-
zött Rudolf a szolga ruhájába ; a szolga csak ugy 
bámult, a mint a királyfit eltűnni és helyette saját 
mását előállni látta. „Most neked, mondá Rudolf — 
meg kell helyettem halnod." A szolga beleegyezett, 
Rudolf főbelőtte, maga pedig álruhában menekült 
Kossuthhoz. Mikor oda ért, a szent öreg igy kiáltott 
fel: »Eddig csak két fiam volt, most három lesz.. / 
5 a trónörökös ma is ott él az ősz remete oldalán . . . 

Elhaltak névsora. 
Szentes, 1894. február 24-től marczius 10-ig. 

Polgár János, 8 éves. roncsoló toroklob Csendes 
Imre, 2 éves, torokgyik. — Zsoldos Pál, 67 év®s, tüdrlob. 
Nagy János, 6 hetes, orbáncz. — Csúcs Julianna, 79 év*»s, tfl-
dölob. — Gombai Erzsébet, 3 hónapos bélhurut — Csala Ist-
ván, 18 éves, garatlob — S ilágyi Mihály, 77 eves, sz.'vbaj. — 
Paksi Zsuzsanna, 68 éves, ezivbaj. — Vecseri Mária, 47 éves, 
tüdölob — Kalmár Antal, 2 napo?, születési gvengeség 
Csákó ErzsAbet, 1 éves, roncsoló gégelob. — Virág Zzuzsánna, 
56 éves, tüdőlob. — Ribár Annü, w2 hetes, születési gyengeség, 
— Keresztes N. Mária, 5*/« éves, gümrkór. — Kftteles Gábor. 

6 éves, tüdfívész. — Hankai Rozália, 30 éves, szivhártvagyu-
la 'ás. — Pász'or Józsej, 80 éves, végelgyengü'és — Nemes 
Katalin, 37 éves, tüdővész — Sulymos Borbála, 61 éves, tüdő-

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

lob — Hegfdüs József, íves, tüdő vész. — Varga Erzsébet. 
6 hetes, bél-urut. — Farsang P^ter, 9 hetes, ránggörcs. — 
Tichi Margit, 5 hetes, szü'etési gyengeség. — László László 2 
hetes, születési gyengeség. - Kátai P. Mária, 3 éves, roncsoló 
toroklob — Szabó János, 2 hónapos, hörglob. — Csák Piros 
11 napos, születési gyengeség. 

Szerkesztői üzenet. 

Kovács A. Szép versét közölni fogjuk. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező „alsó 

csordajárásból, mintegy 350/1100 holdnyi te-

rület ez évre, egy, esetleg öt holdas szaka-

szokban szántás alá haszonbérbe fog adtatni. 

A s z ó b e l i á r v e r é s f. évi márcz. 

hó 19-én (hétfőn) d. e. 8 órakor kezdődik 

a helyszínén; (a berekháti földek szélében 

kiindulva a sápi-gátnak) s folytatódik 20-án 

d. e. 8 órakor — amidőn is ezen földek a 

legtöbbet Ígérőnek az egy egész évi haszon-

bér azonnali lefizetése mellett — ki fognak 

adatni. 

Felhivatnak bérleni kívánók, hogy a ki-

tűzött időben és helyen jelenjenek meg. 

A feltételek addig is a tanácsteremben 

megtudhatók. 

Szentes, 1894. márcz. hó 13-án. 

Novobáczky Győző, 
1 - 3 h. tanácsnok. 

31. —im. 

Szakavatott, ügyes gazdát 

keres egy földbirtokos, nagyobb gazdaságba. 

A javadalmazás tisztességes fizetésből és 

lakásból áll. Gyermektelen egyének előny-

ben részesülnek. Bővebb felvilágosítást e lap 

kiadóhivatala ád. 1 - 3 

Haszonbéri hirdetmény. 
Gróf Károlyi Sándor ur ő Nagy-

méltósága ugy nevezett István Hegyesi bir-

toka (mit régebben Jurenák Ede ur, mostan 

Sváb Sándor ur bérel) mely teszen 2028889/noo 

holdat folyó évi október 1-től 10—12 évre 

haszonbérbe kiadó. 

A nevezett bérterület á l l : szántó föld 

51 l71/noo hold, rét 594189/noo hold és legelő 

923629/noo holdból, — van továbbá rajta egy 

3 szobás kissebbszerű tiszti lak, egy nagy 

ökör istálló, egy csikó egy ló istálló, egy juh 

pajta, egy tengeri göré és egy három szobás 

cselédház. 

A birtok a szarvasi vasút - állomáshoz 

75 perez, Szenteshez 2 órányira, Orosházá-

hoz l3/* órányira van. 

Bővebb felvilágosítást ez ügyben az 

uradalmi pénztárnok ad u. p. 
Békés-Bánfalva Kis-Királyságon. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
A Borries-féle uradalmak 

igazgatóságának Eckendorfban 
(Észak-Németország) tudomására jővén, hogy 

eckendorfi répamag több helyről mint eredeti 

vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja 

tehát nevezett igazgatóság a gazdaközön-jjj 
s é g é r d e k é b e n köztudomásra hozni, hogyj 

e r e d e t i e c k e n d o r f i 
takarmányrépa mag 

v a l ó d i m inőségben 

Ausztria-Magyarországban csakis 

MAUTHNER ODON 
magkereskedésében 

Budapesten 
kapható, a mennyiben az eckendorfi uradal-

mak mint ez évben, ugy 1898. évig csak 
egyedül ezen czégnek fognak 
répamagot szállítani, mely czég az 

erre vonatkozó árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmentve megküldi. 3—7 
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Gróf Esterházy Géza-féle 
C o g n a c g y á r r é s z v é n y t á r s a s á g 

BUDAPESTEN. 

^ Teljesen befizetett részvénytőke 

64-0000 korona^ 

az osztr.-magyar birodalom egyik legnagyobb cognacgyára. 

Gyárunk a legújabb technikai vívmányok 
alapján van berendezve és a franczia gépeink fel-
dolgozási képessége évenkint 

1 millió 752 ezer liter bort 
vesz igénybe. 

tiszta borból idegen anyagok hozzákeverése nélkül készül s ezért a 

közönség kedvencz itala. 

Több ÍOOO elismerő 
nyilatkozat. 

Legelőkelőbb orvosi tekin-

télyektől ajánlva, 
Díszoklevél , annyerern • 
dlszker szttel kitüntetve. 

Kapható Szentesen: 2-15 
Horváth István, iíj. Kovács Sándor, Szépe Káro ly és Mannó József-nél. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő Eddig fö lü ln iu l l i a ta t lan 

^szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. Maager VillTIOS-féle v aTód i t i s z t i to t 

S 
Szentes, 1894. Nyomatott Sima ferencz gyonoajtóján. 

M Á J - ^ m O L A J 

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-

tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 
Várady Lajos, ífj. Varady Lajos és Podhradszky Ferencz gyógyszertárában' 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia 

részére M a a g e r V i l m o s , B é c s , III/3., Heumarkt 3. 

Utánzások törvényileg büntettetnek. 16—18 




