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Előfizetési árak; 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 Irt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 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, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F6azerke*zt6 és kiadó-tulajdonos: 
S I M A F E R E N C Z . 

Felelós-sserkesztó : 
K O V Á T * KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivata lban és lapk ihordó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Minta-vármegye. 
(CP.) Furcsa kis meglepetésben részesített 

bennünket a vármegye alispáni hivatala a 

héten. Ugyanis egy átiratban tudatta velünk, 

hogy a virilis megyebizottsági tagok névjegy-

zékét kivonta a közszemle alól, mivel kitu-

dódott, hogy Szentes város »tévesen* állította 

ki az adókimutatást. 

„Biz az elég szégyen a szentesi admi-

nisztráczióra — gondoltuk magunkban — 

hogy ilyen botlást követ el." S már hegyez-

tük is a tollúnkat, hogy egy kemény ártiku-

lusban rá olvassuk az igéket a tisztelt váro-

si magisztrátusra; mert hát nemcsak a vár-

megye szemében látjuk meg a gerendát, ha-

nem a városi hatóságéban is megkeressük a 

szálkát. 

Mielőtt azonban kezünkbe ragadtuk 

volna a kihegyezett pennát, jónak véltük 

utána járni a dolognak; mivel — Isten bü-

nünkül ne vegye — a vármegyei orákulum 

kijelentéseivel szemben mi bizony tamáskod-

ni szoktunk egy cseppet. 

S jó szerencse, hogy nem hübelebalázs-

kodtuk el a dolgot, mert puhatolódzásaink 

során ime a következők jöttenek napvilágra: 

Mikor megjelent az alispán hivatalos hir-

detménye, mely tudatja, hogy a megyei viri-

lisek névjegyzéke immár össze van állítva, 

Szentes város polgármestere nagyot nézett, 

s kétszer is megtörölgette a pápaszemét, mig 

végre konstatálta, hogy csakugyan a virilisek 

lajstromáról beszél az alispáni kurrens. „Ör-

dögük van ezeknek itt a felső emeleten — 

gondolta magában a polgármester — hogy 

már megtudták csinálni a megyei virilis lajst-

romot, hiszen ha jól tudom, Szentes város 

is a vármegyében fekszik, már pedig mi még 

nem tudjuk, hogy kik a viriliseink, mivel a 

pénzügyi adminisztráczió nagyobb dicsősé-

gére még némely adónemek nincsenek elő-

írva.* 

A tűnődésnek az lett a vége, hogy a 

polgármester szépen átment a városi adóhi-

vatalba, és ott magyarázatot kért a furcsaság 

felől. Ott aztán megtudta, hogy a királyi adó-

hivatal bekérte a várostól a legtöbb adót fize-

tők névjegyzékét, s a városi adóhivatal be-

küldte a t a v a l y i adókimutatást, abban a 

jóhiszemben lévén, hogy hiszen a királyi 

adóhivatal bölcsen tudja, hogy az idei adó-

főkönyv előirási lapja még nincsen rendben. 

A királyi adóhivatal azonban nem sokat skru-

pulizált, hanem kapta magát, a mult évi ada-

tok alapján összeállította és beküldte az alis-

pánhoz a legtöbb adótfizetők kimutatását. Azj 

alispán pedig ebből a t a v a l y i adókimuta-

tásból puskázva csinálta meg a j ö v ő é v r e ! 

érvénye- virilis lajstromot. 

A ^ol,, nuv^Ur további tudakozód.. a 

aztán szépen kisült az is, hogy ez már r é g i 

u z u s, melyet a tisztelt vármegye azért ho-

nosított meg, hogy legyen elég ideje a viri-

lisek névjegyzékét kényelmesen elkészíteni. 

Tehát konstatált tény, hogy évek óta 

nem az i g a z i virilisták ültek a vármegye 

bizottságában. Most már meg van magyarázva, 

hogy miért ültek ott olyanok, kiket nem il-

letett hely , ellenben maradtak ki némelyek, 

a kiknek törvényes jussuk lett volna ott 

lenni ; s miért szerepeltek a lajstromban 

olyan jámbor lelkek is, a kik már régen 

megszabadultak a vármegyei adminisztráczió 

atyáskodásától, s a túlvilágról nézik a földi 

dolgok zűrzavaros menetét; a mint hogy 

például a mostani lajstromban csak a mi 

tudomásunk szerint is ott szerepel három 

— h a l o t t . 

No hát a ki még nem tudta, ebből lát-

hatja, hogy még is csak m i n t a - v á r m e -

g y e ez a mienk. 

De még itt nincs vége a krónikának. 

Mikor a polgármesterne1 a czifra eset tudo-

mására jutott, az volt az első dolga, hogy 

egy hivatalos jelentésben figyelmeztette az 

alispáni hivatalt, hogy hiba van a kréta kö-

rül. A vármegyei főjegyző, mint helyettes 

alispán, erre a figyelmeztetésre — persze — 

nem tehetett mást, mint a~t, hogy hatályon 

kivül helyezte a téves alapon összeállított 

virilis lajstromot; a polgármester szivességét 

pedig azzal hálálta meg, hogy ugy a hiva-

talos körrendeletében, mint a vármegye lap-

jában Szentes város haióságát s illetőleg a 

polgármestert állította oda bűnbaknak. 

No igy legalább nemcsak az adminiszt-

ráczióban, hanem a háladatosságban is m i n t a-

v á r m e g y e vagyunk. 

Kongassuk a harangot! 
(P.) Nehéz időknok néz elébe a főldb;rtokos 

osztály. Mert a gazdaság helyzet — bár merről vizs-

gáljuk — aggasztó és vigasztalan. 

Nem elég, hogy a buza ára emelkedés helyett 

folyton hanyatló irányt követ, s igy az egyetlen jö-

vedelmi forrás, a melyből a gazdálkodók pénzt me-

ríthetnének, már is lassacskán csörgedez, s mahol-

nap végkép bedugul, mert az olcsó buza is elfogy 

apránként, és nem lesz mit eladni; hanem ehez 

hozzájárul még az is, hogy egy egész nagy terme-

lési ágat, az utóbbi időben örvendetes gyarapodás-

nak indult állattenyésztést, az elpusztulás veszélye 

fenyegeti. 

Az aszály tönkretette a tavaszi vetéseket és a 

takarmány-féléket. Árpa, zab nem termett; a kuko-

riczának se szeme se szára; a répa rossz; a bur-

gonya alig ád közepes termést; a muhar, a köles 

ki se kelt; a luezerna csak az első kaszálásnál adotj 

valamit; a legelő földeken a szép bársonyos zöld 

pázsit helyett kopár, k'etlen pusztaságot látunk, a 

jós/ágokat már is az istállóban tartjak, s a juhok-

nak falevelet adnak, a hol tudniillik van falevél. 

Ehh^n a sinyaru helyzetben mindenki iparko-

dik síiiba.i.J ii j. jószágától; s a ki puioui áion saj-

nálja elvesztegetni, felibe kinálja teleltetésre, de nem 

igen akad rá vállalkozó. 

A szálas takarmánynak mesés ára van, s az ár 

még feljebb fog szökni a beláthatatlanságig. Az 

1863-iki állapotok fognak ismétlődni, ha idejekorán 

nem orvosolják a bajt. 

Az ország némely vidékein, a dunántuli részek-

ben, a felső vidéken és Erdélyben nincs hiány a szá-

las takarmányban; de az édes keveset segit az al-

földi gazdákon, mert a szállítás nehéz és sokba ke-

rül ; a mellett az emiitett helyeken is nagy ára van 

a szénának, mert élelmes vállalkozók külföldre szál-

lítják, a hol szintén takarmány szükség van. 

A s e g í t s é g f ő l e g a t a k a r m á n y 

k i v i t e l i t i l a l o m h a l a d é k t a l a n életbe-

l é p t e t é s é b e n t a l á l h a t ó fe l . 

Igaz, kogy a szálas takarmány szállítása más 

vidékekről sok nehézséggel jár ; de egy kevés köny-

nyebbitést mégis tehet a kormány, egyfelől azzal, 

ha a szénában bővelkedő videkeket ellátja 

szénapréselő gépekkel, mert az összesajtolt széna 

vasúton könynyen szállítható: másfelől pedig azzal, 

ha a magyar államvasutakon életbelépteti, a tarsa-

sági vasutako., pedig kiesJtözli a takarmány-felékre 

a lehető legmeszszebb menő s z á l l í t á s i ked-

v e z m é n y e k e t . 

Reánk alföldiekre nézve nem annyira a szálas 

takarmányt, mint inkább az úgynevezett abrakta-

karmányt illetőleg bir kiváló jelentőséggel a kiviteli 

tilalom és a szállítási kedvezmény. 

Szalniank ugyanis van egy kevés; de az ab-

ban rejlő csekély táperőt abraktélével kell pótolnunk, 

ha ugy nem akarjuk tartani a jószágokat, mint Toldi 

Miklós a lovát. A zabra, arpara, korpára,, olajpogá-

csára tehát föltétlenül és minden késedelem nélkül 

ki kell mondani és a legszigorúbban alkalmazni a 

kiviteli tilalmat. 

Aránylag kevesen lesznek azok a termelők, a 

kik ennek a rendszabálynak kárát vallják; mert h-

;szen az emiitett abraktakarmányok most nem igen 

ütik ki a magtárak oldalát. De hogy ha az abrak 

ára a kivitel révén nem csigázódik fel túlságos ma-

gasra, akkor a gazdák a szalma segítségével mégis 

csak kiteleltethetik valahogy a jószágaikat; ellenben 

ha a szálas takarmány hiányán kivül még az ab-

raknak való is drága lesz, akkor állattenyésztésünk 

legalább egy évtizedre vissza lesz vetve, mert nem-

csak a szegényebb kisgazdák, hanem a jobb módúak 

is kénytelenek lesznek potom áron megválni a jószág-

állományuktól. 

A kiviteli tilalom csak egy pár soros rendele-

tébe kerül a kormánynak; a mi pedig a szállítási 

kedvezményt illeti, hát ezt joggal megkövetelhetjük 

az összes vasutaktól, mert hiszen azért áldozott ez 

az ország oly sok száz millió forintot a vasutakra, 

hogy nem csak a ünáncziális, hanem főleg a kjz-

gazdasági érdekeket szolgálják. Már pedig nagy köz-

gazdasági érdek kielégítéséről van akkor szó, midőn 

a közterhek oroszlán részét viselő mezőgazdák hely-

zetén kell könynyiteni, s különösen midőn egy fon-

tos termelési ágat, az államtenyésztést kell a pusz-

tulástól megóvni. 

A kormány, ugy látszik, mint egyebekben, ugy 

ebben a kérdésben sem teljesiti önként a maga kö-

telességét, s keleti fatalizmussal tétlenül nézi a baj 

'fejlődését. 

Fei keli tehát ébreszteni a tétlen szendergésből ; 

és ösztökélni kell a szükséges rendszabályok alkal-

mazására Ebből a c/.élból írjon fel a vármrgye, a 

városi képv.selőtestület és a gazdasági egylet, s egyet-
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értőleg sürgessék ugy a takarmány kiviteli tilalmat 

mint a szállítási kedvezményt. 

Kongassuk a harangot erélyesen mindaddig, 

a mig végre Budapesten is meghallják. 

üáz i ügyünk. Nem szívesen és csak 

nagyon ritkán foglalkozunk a lapban a saját 

házi ügyeinkkel; mert első sorban és minde-

nek fölött a k ö z ü g y e k tárgyalasát tartjuk 

lapunk hivatásának. S ezt a felfogást magunkra 

nézve elvi jelentőségű s z a b á l y n a k tekint-

jük, melyet a lehetőség szerint hiven meg 

tartani iparkodunk. Néha azonban — sajná 

latunkra — k é n y t e l e n e k vagyunk eltérni 

a magunk elé szabott törvénytől; hogy az el-

lenünk intézett kihivó támadásokkal szemben 

megvédelmezzük magunkat. 

: f Ilyen helyzetben érezzük magunkat most 

Ugyanis abból az ismeretes lovagias afférből 

kifolyólag, mely lapunk főszerkesztője Sima 

Ferencz országgyűlési képviselő és Illés Jenő 

uradalmi bérlő között felmerült, az elintézés 

végső stádiumában Illés Jenő ur jónak látta 

a vármegye lapjában ugy felelős szerkesztőnk 

Kovács Kálmán ellen, mint általaban lapunk 

ellen is a szenvedély hangján éles támadást 

intézni; azt állítván; hogy lapunk »hírlapi 

utonállást" követ el, és a .revolver zsurnál* 

nívójára sülyed alá. 

Hát a mi felelős szerkesztőnket illeti, ő ez 

idő szerint távol Tévén, nem telelhet a sze-

mélye ellen intézett támadásra; sőt h i r 1 a-

p i t é r e n valószínűleg nem is fog vála-

szolni. 

A mi azonban lapunkat illeti, a tiszta 

öntudat nyugodtságával utasitjuk vissza a mél-

tatlan támadást; mert arra sem a szobanforgó 

konkrét esetben, sem általában egész pályafutá-

sunk alatt nem szolgáltunk rá. 

Az alatt az ádáz közéleti harcz alatt, a 

mely vármegyénkben immár 5 esztendő ota 

dul, kétségkívül sok kíméletlen személyes 

támadásnak voltak kitéve az egymással szem-

közt álló partok tagjai és különösen vezér-

féríiai. Sebeket kaptunk és sebeket osztot-

tunk kölcsönösen. De egyet bízvást konsta-

tálhatunk, s ez az, hogy ámbár épen abból 

a táborból, a melynek Illés Jenő ur egyik 

legmozgékonyabb, sőt talán túlzás nélkül 

mondhatjuk, egyik szenvedélyesebb tagja, — 

a pártunkhoz tartozó fértiak m a g á n é 1 e-

t é t a legdrasztikusabb módon számtalanszor 

pellengérre állították, s igy minduntalan pro-

vokálva voltunk a v i s s z a t o r l á s r a ; 

SZENTESI LAP. 

mégis mindig megőriztük a kellő mérsékletet 

és önuralmat anynyiban, hogy tartózkodtunk 

ellenfeleink m a g á n ü g y e i t bolygatni. 

Bizonyára intéztünk mi is kíméletlen 

személyes támadásokat, ostoroztuk a túlsó 

tábor tagjait könyörtelenül; de ezt mindig 

csak a közügyekkel kapcsolatban és csak 

annyiban tettük, amennyiben ellenfeleink köz-

életi szereplésében a személy nem volt elvá-

lasztható a tettől. Am de a házi tűzhely, a csa-

ádi szentély mindig sérthetetlen volt előttünk ; 

magán ügyeket nem hurczoltunk a fórumra 

soha. 

És ha abban az ideges túlfeszültségben, 

melyet az itt folyó élethalálharcz fölidézett, a 

eggondosabb őrködés mellett is megesett néha, 

hogy valamelyik munkatársunk tolla egy-egy 

véletlen kanyarodást tett a magán ügyek felé, 

mindig készségesen siettünk a hibát megfe-

lelően jóvátenni, a mint megtettük azt például 

most is az Illés Jenő ur esetében. 

Ugyan nyúljon a kebelébe Illés Jenő ur, 

és lelkiismeretesen vizsgálja meg, hogy mind-

ezeket elmondhatja-e a saját pártjának lap-

jairól t 

Bizony bizony emelt fővel és teljes ön-

érzettel merjük mondani, hogy legyen közöt-

tünk bíró a közvélemény, most és a jöven-

dőben egyaránt, mert mi valamint eddig szem 

előtt tartottuk, ugy ezutánra is zsinórmértékül 

fogjuk tekinteni azt az elvet, hogy a magán 

élet a tisztességes sajtóra nézve — „noli me 

tangere." 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

J ó barátok és ellenségek. 
— Regény — 103. folyt 

Irta: S ima Ferencz« 

Bene Tamás őrömmel vette tudomásul, hogy 

lánya és Ignácz tegezik egymást, Benéné azonban 

megbotránykozott e gyors és fesztelen barátkozáson 

melyet egy jó nevelésű leánytól megengedhetetlen 

nek tartott és nem is titkolta e feletti megütközését 

mert Papp Ignácz előtt jelentette ki leányának, hogy 

az ő fiatal korában a leányok nem hajszolták ennyire 

a fiatal urak barátságát. 

Mintha villám érte volna, oly lesujtólag hatott 

a leányra anyja megjegyzése. Arcza elsápadt s a 

pillanattal elébb még kaczagó ajkak reszketve csu 

kodtak össze, s Irén szemeit lesütve tántorgott be 

a szálloda bejárata alá. 

Benéné pedig, mint aki jól végezte dolgát ha 

ladt előre s már a portással beszélgetett, hogy két 

jó szobát adjanak; de ne legyenek utczaiak, mert 

a kocsi zörgést nem sziveiheti. Majd mintha valamit 

gondolt volna, hirtelen megfordult és Papp Ignácz 

hoz szólva kérdé, hogy: vagy talán ón jobb szereti 

az utczai szobát? 

Az ifjú még az Irénnek mondott, de neki is 

szólt feddő szavak hatása alatt állott és bár nem is 

értette, hogy mit kérdett tőle a tekintetes asszony 

de hogy valamiképpen ellenkezésbe ne essék vele, 

sietett yi g e n'-nel válaszolni kérdésére. 

Meghívás. 
A szentesi I-ső 48-as kör t i s z t ú j í t ó 

k ö z g y ű l é s é t 1. hó 23-án d. u. 3 órára, 

a kör helyiségébe, ezennel kitűzöm ; és fel-

kérem a kör t. tagjait, hogy minél számo-

sabban megjelenni szíveskedjenek. 

Szentesen, 1894. szept. 12. 

Sima Ferencz, 
elnök. 

Helyi es vegyes hirek. 
(r.) — Vadnay Andor főispán 

beigtatási ünnepélye valószínűleg október 8-án 

lesz, s ezt nyomon követi másnap a vármegye 

őszi rendes közgyűlése. A beigtatás ügyében 

egyébiránt a f. hó 15-re összehívott és lapunk 

mult számában már jelzett értekezlet fog 

109. szám. 

véglegesen határozni. A megállapodást majd 

közölni fogjuk. 

(r.) — Helfy Ignácz beszámo-
lója. Említettük lapunk mult számában, 

logy a szegvári kerület függetlenségi és 48-as 

pártja f. hó 16-án Mindszenten közgyűlést 

tart, s hogy ebből a közgyűléséből fogja a 

párt meghívni Helfy Ignáczot, a kerület kép-

viselőjét, beszámoló beszédjének megtartása 

végett, folyó hó 23-ra. Helfy Ignácz azonban 

csütörtökön sürgönyileg értesítette lapunk 

főszerkesztőjét, Sima Ferencz országgyűlési 

képviselőt, ugy is mint a szegvári választó 

kerület függetlenségi és 48-as pártjának el-

nökét, hogy beszámolóját október hóra óhajtja 

elhalasztani, mert reménye van, hogy akkor 

Kossuth Ferenczet — ki tudvalevőleg orszá-

gos körútra készül — sikerül rábírni, hogy 

a beszámoló alkalmából a szegvári kerületet 

és környékét is megtisztelje látogatásával. 

Ebben a reményben mi is osztozunk, mert 

Kossuth Ferencz megígérte az alföldi képvi-

selőknek, 1 ogy uti programmjába az alföld 

nevezetesebb városainak, s ezek között Szen-

tesnek meglátogatását is fölveszi. Helfy be-

számolójának határnapja tehát később fog 

kitüzetni. 

(r.) — A városi gazdászati szakosztály 

f. hó 12-én tartott ülésében tárgyalta a szentesi ke-

reskedelmi részvénytársaságnak a körkemencze és 

gőztéglagyár fölépítése ügyében tett ajánlatát, me-

lyet a minap részletesen ismertettünk A szakosztály 

beható eszmecsere után elhatározta, hogy elfogadásra 

ajánlja a közgyűlésnek a kérdéses ajánlatot. Ugyan-

ezen ülésen tárgyalta a szakosztály a Kurcza meder 

fölhasználásával tervezett haltenyésztés ügyében ki-

küldött miniszteri biztostól érkezett leiratot is. Erre 

a fontos kérdésre legközelebb visszatérünk. 

— Tanárválasztás. Keil Alajos eltávozása 

folytán megüresedett tanári állásra a gimnásiumi 

bizottság négy pályázó közül Incze József temesvári 

főgimnásiumi helyettes tanárt választotta meg f. hó 

13-án tartott ülésében. 

(r.) — Pályázat eredménye. A városnál 

rendszeresített segéd adótiszti állásokra pályáztak: 

Soós János, ifj. Csákó Lajos, Koncz Elek, Balogh 

Antal, Hegedűs István, Koncz Imre, Csúcs György, 

Földvári Nagy Imre, Czirbus József és ifj. Sántha 

János, összesen 11-en. 

(r.) — ószi országos vásárunk tudvale-

vőleg f hó 15-én, szombaton kezdődik meg az állat-

vásárral. Az iparosok az elárusítást csak vasárnap 

kezdhetik meg; de a városi tanács már régebben 

megengedte, hogy a kovácsok, bognárok, talyicská-

sok, kötélgyártók, fazekasok, gyolcsosok, mézeskalá-

— Akkor, csengett a tekintetes asszony ren-

delkező hangja a portás felé, az egyik, utczai szoba 

legyen. — Én nem szenvedhetem az utczai lármát 

és zajt, tette utánna Benéné. 

Papp Ignácz ekkor vette észre tévedését és 

sietett reklamálni a dolgot, hogy ő is udvari szobát 

kér; de két ágyas legyen az ővé is, mert az inas 

velem hál egy szobába mondá az ifjú s azután egy 

vigasztaló tekintetet lopott Irén felé és ugy tett, 

mintha azt súgná az elérzékenyült leánynak, hogy : 

akármi volt is a szokás a mama leánykorában ; de 

már ók csak ugy csinálják a dolgot, amint a szivük 

diktálja. 

Irén hálás tekintettel viszonozta ezt a biztosi-

tást; de arczán azért ott ült a bántodás érzete 

lelkét gyötörte a gondolat, hogy miként szerezzen 

magának elégtételt ? Ha anyjáról nem lett volna szó, 

tudná; de igy tűrni kellett és várni a jó alkalomra 

hogy sértés nélkül védekezhessen azon feddés ellen 

mely anyja által egyenes megszégyenítésére volt 

szánva. S az fájt neki legjobban, hogy ez Papp lg-

nácz előtt követtetett el rajta. 

Bene Tamásra is kínosan hatott felesége meg-

jegyzése ; de az első pillanatra ugy tett, mintha nem 

is hallotta volna, s csak akkor simogatta meg leánya 

arczát, mikor ez a rendesen kedves, derült arcz 

mind jobban elárulta, hogy anyja szavai által nagyon 

megszégyenítve érzi magát. 

— Nem kell azt zokon venni, sugá az apa 

leánya fülébe, nem értette azt anyád rosszul. 

Irón nem szólt semmit̂  hanem apja karján 

támaszkodva haladt anyja után, ki már Papp Ignácz 

által kalauzolva a lépcsőn ment fölfelé. 

— Tudod, hogy anyád egyszer nagyon is el-

néző, máskor meg felette pedáns. Most kivertük a 

sodrából, hogy végig játszottuk ezt a vasúti lema-

radást, s ez is bosszantja őt. 

— De miért bánt Ő előtte P 

— Törődik is anyád az idő és alkalommal. 

— Na itt vagyunk! Ez lesz a mi szobánk, ez 

öné, szólt egy ajtó előtt megállva Benéné. — Hanem 

most már arra vagyok kíváncsi hogy mit is csiná-

lunk itt addig, mig a pakkok visszaérkeznek. Hiszen 

ilyen uti ruhában még ki se sétálhatunk. 

— Eh, ismer is itt bennünket valaki, felelt 

Bene Tamás. 

— Aki nem ismer bennünket azzal nem törő-

dünk, szólt Papp Ignácz aki pedig ismer attól nincs 

okunk magunkat zsenirozni. 

— E szerint kár is volt pakkunkat vissza ren-

delni felelt Benéné s azzal benyitott a szobába, 

melyet a főpinczér az ő számukra jelölt ki. 

— De nem volt kár, válaszolt Papp Ignácz; 

mert ha nagysádék nem sietnek haza nekem ter-

veim vannak legalább egy pár heti időre. 

Irén a rajta értett sérelemről pillanatra meg-

feledkezve kíváncsian nézett az ifjúra. 

— Ugyan hova gondol ön ? szólt Benéné alat-

tam már is ég a föld. 

— Ez csak addig tart, mig az ember sokáig 

egy helyen áll, felelt az ifju. 

Folytatása következik. 
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csosok, rőfőskereskedők, szatócsok, bazárosok, a gaz- gait, szíveskedjenek hozzájárulásuk iránti nyilatko 

dasági eszközök elárusítói, járókelő elárus tók korcs- zatukat folyó évi szeptember hó végéig az ezredéves 

márosok, pecsenyesütögetők és általában az élelmi országos kiállítás igazgatóságához (Akadémia u. 3. sz.) 

szerek eladásával foglalkozók már szombaton meg- b e k Ü , d e n* *- h o v á W ^ t t a k a f e l a J á n l ° " összegek 

kezdhetik az elárusitást; mire figyelmeztetjük az ér-

dekelteket. 

(r) — A csauyi jegyzöség betöl tése. A 

Pap Ödön elhalálozásával Csanyon megüresedett 

községjegyzői állásra a csongrádi főszolgabíró meg 

hirdette a pályázatot. A kérvények f. hó 21-ig nyuj 

tandók be. A választás — hir szerint — f. hó 22-re 

van kitűzve; ugy halljuk azonban, hogy a község 

illetékes helyen lépéseket akar tenni a választás el-

napolása iránt. 

(r.) — A szegedi köz jegyző i k a m a r a el-

nökévé, a napokban tartott közgyűlésben, az eddigi 

elnök Abafify Aurél szegedi közjegyző visszalépése 

folytán Széli Ákos szintén szegedi közjegyző és volt 

országgyűlési képviselő választatott meg. 

(r.) — A z evang . t e m p l o m terve és költ-

ségvetése már elkészült. Mint halljuK, a terv meg-

lepően szép, s ha a szerint épül fel a templom, vá-

rcsunk egy csinos középülettel gazdagodik. 

(.) — Színészet. Az ifj. Polgár Károly igazga-

tása alatt álló színtársulat — mint az igazgató egy 

hozzánk intézett levelében írja — f. hó 22-én érkezik 

Szentesre. Csak az a nagy kérdés, hogy a késedelem 

nem okoz-e majd hátrányt a társulatnak ? Mert az 

öszi időjáráshoz bizony nem igen alkalmas a mi 

rozzant arénánk. 

(r.) — A szegedi ke reskede lm i és ipar-

k a m a r a f. hó 14-én ülést tart. A tárgysorozatból 

a vármegyebeli községeket a következő tételek ér-

deklik közelebbről: A kereskedelmi miniszter leirata 

T ö m ö r k é n y k ö z s é g heti vására ügyében; to-

vábbá a M i n d s z e n t k ö z s é g p aczi helypénz-

szedési díjszabályzata és végül K i s t e l e k köz-

ség országos vásárainak vasárnapokon leendő meg-

tartása tárgyában. 

(r.) • - Tolonczozás. Malkócs Pál a szeren-

csétlenül járt fiát ment látogatni Székely-Udvarhelyre, 

de szegény fejének elfogyott az apró pénze, s kapta 

magát, beállott toloncznak, s így hatósági felügyelet 

alatt tette meg a hosszú utat hazáig. Az utazás 

azonban sokáig tartott, Malkócs itthon hagyott neje 

megunta a várakozást, s utánria eredt az urának. 

Mire azonban a nő Székelyországba ért, akkorra a 

keresett férj haza érkezett. A szegény asszony aztán 

utánozta a leleményes urát, ő is felcsapott toloncz-

nak, s kisérteti magát haza felé. De bizony addig 

még jó hosszú idő eltelik, a mig férje urának kar-

jaiba jut. 

(r.) — Vásá rok . Dorozsmán f. hó 16-án és 

Csantavéren f. hó 23. és 24—ik napjain lesz az or-

szágos vásár. 

(r.) — K ö r ö z ö t t flu. A mezőtúri rendőrka-

pitányság Csider István 12 éves ceelédfiut körözteti, 

mert a gazdájának a kapuféltájától vett bucsut. 

— A gőzkazán í t i t ők t an fo l yama a bu-
dapesti állami ipariskolában (Budapest, Vili kerület, 
Népszinház-utcza 8. szám) október 1 napján nyílik 
meg s november közepéig tart. A tanfolyam tantár-
gyát a különféle rendszerű locomobil- es stabil gőz-
kazánok szerkezete és kezelése képezi. Tanulókul 
felvétetnek a 18 életévöket betöltött kovácsok, laka-
tosok s ezek segédei, a fémek feldolgozásával foglal-
kozó gyárak munkásai, továbbá olyan napszámosok, 
a kik mái foglalkoztak a gőzkazánok körüli teen-
dőkkel. A belépőktől erkölcsi bizonyítvány kívánta-
tik s tudniok kell olvasni. A beiratás szeptember 
15-től október l-ig tart. A felvételre jelentkezők 
munkakönyvet vagy hiteles munkabizonyitványt tar-
toznak előmutatni. A tandij 3 frt. 

— Fe lh ívás az ország kereskedőihez, keres-
kedelmi vállalataihoz, pénzintézeteihez és biztosító-
társasága hoz. Az lö96-iki ezredéves országos kiál-
lítás kereskedelem, pénz- és hitelügyi csoportjának 
előmunkálatai immár annyira előre haladtak, hogy 
rövid időn a szükséges terület megállapítása s az 
épületek tervezése fog sorra kerülni. Ez azonban 
nem lehetséges mindaddig, mig a csoport programm-
jának keresztülvitelével megbízott végrehajtó bizott-
ság nem ismeri azokat az anyagi eszközöket, melyek 
a költségek fedezese tekintetében rendelkezésére álla-
nak. Fölkérjük ennélfogva mindazokat akikhez a cso-
portbizottság 1893. deczember hó 30-án tartott ösz-
üléséből kifolyólag felhívást intéztünk az iránt, hogy 
a csoport kiállítása költségeinek fedezéséhez járulja-
nak, valamint általán mindazokat, akik a kereske-

is beküldendők lesznek. Budapesten, 1894. évi szept. 
hó 1-én. Az 1896-iki ezredéves orsz. kiállítás keres-
kedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjának elnökei: 
D r. F a 1 k Miksa s. k., orsz. képviselő, L u k á c s 
Antal s. k., a főrendiház tagja, a magyar földhitel 
intézet igazgatója. 

— A nagyvárad i m . k i r . b ábaképezdén 

az 1894/J5. évi téli tanfolyamra a beiratások f. év 

október hó 1—10 -ig tartanak. Fölvétel végett szük-

séges okmányok: Honossági s keresztlevél, valamint 

erkölcsi s orvosi bizonyítvány, 

— Ti tokzatos gyi lkosság. Eszékről jelen-

tik : A perjeni határban egy holttestre akad-

tak a pásztorok, amely teljes vadászfölszereléssel ott 

hevert az árok mellett. Körülbelül negyven éves 

férfi lehetett, a hátán két szúrás okozta seb táton-

gott. Mellette feküdt töltött kétcsövű Lancaster-fegy-

vere. Sebeit egy barna vadászkutya nyalogatta, amely, 

midőn a rendőrök közeledtek, panaszosan vonitva 

szaladt feléjük. Az esetet még nem sikerült földerí-

teni. A meggyilkolt vadász ugy az eszéki vadásztár-

saság, mint a környéken tartózkodó számos vadász-

ember előtt teljesen ismeretlen. 

— G r ó f Kre i th Bé l a a fővárosi 1848-49Í 

muzeum igazgatója, 100,000 képet nyomatott az is-

kolakba leendő szét oszthatás végett. E képek a 

a szabadsagharcz dicsőseges momentumait és e kor-

szak jeleseinek arczképeit ábrázolják. A szabadsag 

harczi ereklye muzeum a hazafiasabb városokat 

községeket és egyleteket kerté föl, hogy vásárolják 

tömegesen a honfiúi erenyre buzditó-képeket a me-

lyeken leszakítható szelvények és vannak es ezekkel 

a fövarosba rándulok megtekinthetik a nagybecsű 

Ereklye muzeumot. Reméljük, hogy minden magyar 

varos község és egylet szívesen tamogatandja ilyen 

módon az 1S48-49Í dicső hőseink és vértanúink e 

Pantheonát a fővárosi Ereklye muzeumot. A támo-

gatók neveit hirlapilag teszi közzé az Ereklye 

muzeum. 

— Hold»- és napfogyatkozás . E hónap 

15 én, a kora reggeli órakban részleges holdfogyat 

kozás lesz melynek első fele látható lesz nálunk is. 

A sötétség reggel 4 óra 30 perczkor kezdődik s 6 

óra 27 perczkor végződik. A föld árnyék a holdat 

éjszaki részén fogja eltakarni s mikor legnagyobb 

lesz a sötétség, a hold átmérőjének körülbelül egy 

ötödét fogja befödni a föld árnyéka. — Ugyan eu 

nek a hónapnak 29-én teljes napfogyatkozás is lesz, 

melyből azonban Európára és Amerikára nem jut 

semmi csak az Atlanti óczeánra. Különben is a sö-

tétség csak 11 másodperczig fog tartani, 

— Kossu th Ferencz Budapes ten . Kos-

suth Ferencz, ki jelenleg meg Olaszországban tar-

tózkodik, egy budapesti ismerőséhez levelet irt, mely-

ben tudatja, hogy október második felében Buda-

pestre jön s azontúl állandóan a fővarosban marad 

— Meget te a disznó. A szülői gondatlan-

ságnak elszomorító következménye történt Gyöngyö-

sön. Bardóczy József kis gyermekével otthon maradt, 

hogy felesége eltávozott. A gyermeket dajkálta egy 

darabig, de később kiment. Mig odakint járt, a rosz-

szul elzárt, vagy talán elzarva sem volt nagy anya-

disznó bement a konyhába, lerántotta a dunnába 

kötözött csecsemőt a patkáról s kihurczolta a ser-

tésólba. Ott a két első lábával rátaposott, a foga-

ival pedig kezdette a gyermek fejét rágni, marczan-

golni. Mire Bardóczy az utczáról bement s a gyer-

mek eltűntét a konyhából észrevette, a kis leány 

akkorra iszonyúan megcsonkított hulla volt. Az anya-

disznó a kis csecsemőnek fejét teljesen felfalta. A 

gondatlan szülők ellen a hatóság vizsgálatot in-

dított. 

— A kereskede lm i m in isz ter az idegen 

m u n k á s o k el len. Lukács Béla kereskedelmi mi-

niszter rendeletet intézett az ország összes vasúti-, 

hid-, stb. építési vállalatokhoz, melyben kimondja, 

hogy ezeknél a vállalatoknál dolgozó munkásoknak 

legfölebb ötven százaléka lehet idegen, de ezt is csak 

akkor engedi meg, ha a vállalkozók nem kapnának 

elegendő magyar munkást. 

— Józse f íől ierczeg m i n t ácssegéd. 

delem-, pénz- és hitelügyi csoport által közvetlenül Alcsuthon történt ez a mulatságos eset: Nemrég 

érdekelve vannak: az ország kereskedőit, kereske- egy építkezés alkalmával József főherczeg éppen 

delmi vállalatait, pénzintézeteit és biztositó-társasá-'abban a pillantban jött az ácsokhoz, a mikor azok 
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a gerendázat fölállításával voltak elfoglalva. A legé-

nyek közt egy József nevű volt, kire a mester rákiált: 

— Ugyan Jóska, fogd meg már ezt a gerendát, 

látod, hogy nem birunk vele. 

De az ácslegénynél frissebb volt József főher-

czeg, aki makrapipájával egykedvűen oda ment, 

megfogta a gerendát és szólt : 

— No, itt vagyok már, segítek! . . . 

* 6 0 0 0 0 frt a főnyeremény a lembergl ki-

állítási sorsjegyeknél, mely 10% levonás után kész-

pénzben fizettetik ki. Figyelmeztetjük tisztelt olvasó-

inkat, hogy a húzás már szeptember 27-én történik. 

Szerkesztői üzenet. 

K . B. Bndapest . Majd sorát kerítjük. Az 

igéret beváltását szívesen vesszük. A szentesi főgim-

náziumban ez időszerint 227 rendes tanuló van 

Enynyit válaszul levelére. Hanem legyen szabad 

figyelmeztetnünk, hogy .felszentelt kezeink csó-

kolására" nem formálhatunk just, mivelhogy nem 

mindnyájunk keze vagyon felszentelve, a kik itt a 

a szerkesztőségben pusztítjuk a papirost. Azok a 

kezek például, melyek az ön kéziratát forgatják — 

bizony meg kell vallanunk töredelmesen — csak 

profanus halandó igénytelen kezei, a miket még 

.kacsók'nak minősíteni is botrányos fantázia volna. 

Irodalom. 
Az egyházpo l i t ika i kérdések s az azok 

nyomán támadt országos mozgalom valódi próbaköve 
lettek a napisajtó elvhűségének Különösen a fővá-
rosi sajtó volt erős kísértésnek kitév í és egyes pártok 
és szövetkezetek részéről óriási összegeket áldoztak, 
hogy egyes lapokat eredeti irányukból eltérítsenek. 
Az elveknek e csereberéjéből előnyösen válik ki régi, 
jó hírének megfelelően hazánk legnagyobb lapja az 
.Egyetértés*, mely elismerésre méltó önzetlensséggel, 
fáradhatlan buzgalommal s a legnagyobb erélylyel 
küzdött és küid az egyházpolitikai kérdések liberális 
szellemben való megoldása érdekében. Küzd azért, 
mert ezek az elvek a függetlenségi és 48-as párt 
egyik főprogrammpontját képezik s az Egyetértés 
nemcsak vallja, hanem mindenkor tényleg követi is 
ezeket az elveket, melyeknek meghamisítását nem 
türi. Ha nem így tenne, nem is volna méltó arra, 
hogy tovább is az ország legelső lapjának tekintes-
sék. Érre a czimre az Egyetértés különben is rá-
szolgál nemcsak tartalmának gazdagsága és válto-
zatossága, hanem annak föltétlen megbízhatósága s 
ama valódi hazafias szellem által is, amely országosan 
népszerű, magvas vezérczikkeit átlengi, melyekről 
köztudomású, hogy Magyarország legelső publiczis-
táinak és politikusainak tollából kerülnek ki. Köze-
ledvén az előfizetési időszak, nem mulaszthatjuk el, 
a közönség figyelmét az Egyetértés elvszilárd, haza-
fias magatartására felhívni, azzal a megjegyzéssel, 
hogy az Egyetértés kiadóhivatala készséggel küld kí-
vánatra mutatványszámokat, melyekből meg lehet 
győződni e magyar világlapnak valóban mindent 
felölelő előkelő színvonalon álló tartalmáról. Hogy 
erről némi fogalmat nyujtsunk, csak azt emiitjük 
fel, hogy az Egyetértés állandó rovatai a megszokott 
politikai és napi hireken kívül felölelik a nyilvános 
élet minden kérdését. A társadalom napirenden levő 
kérdései, a tanügy, az irodalom, a művészet, a me-
zőgazdagság a kereskedelem, az ipar, a közegész-
ségügy, szóval minden, a mi az olvasóra nézve csak 
érdekkel bírhat, kellő méltatást és bő teret talál az 
Egyetértés tejedelmes hasábjain. A szórakoztató ol-
vasmányra különös súlyt helyez az Egyetértés és 
változatos tárczarovatában és bő regényközleménye-
iben annyi olvasni valót nyújt, mint egyetlen más 
lap sem, mert ez csak az Egyetértés óriási terjedel-
me mellett lehetséges. Végül nem hagyhatjuk fel-
említés nélkül az Egyetértés mintaszerű országgyű-
lési tudósításait, melyekben minden szónok pártál-
lására való tekintet nélkül kellő és pártatlan mél-
tatást talál, ugy hogy az Egyetértés e tudósításai 
mindenkor leghűbb képét nyújtják a képviselőház 
üléseinek. Érdeklődők kedveért még azt is megje-
gyezzük, hogy az Egyetértés előfizetési ára negyed-
évre 5 frt. 

ü e n n e b e r g G . (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zür i chben , p r i vá t megrende-
l ő k n e k közve t l enü l szállít: fekete, fehér 
és szines szelyemszöveteket, méterenként 45 
k r t ó l 11 ft 65 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. 



4. oldal. 

Vasúti menetrend. 

Budapest—Szentes. 
Budapstről indul 8 óra 35 perc reggel, 1 óra 55 perez 

délután, 9 óra 15 p. este ós 10 órakor éjjel. 
SMolmokra érkezis 11 óra U perc délelőtt, 3 óra 53 perc 

délután, 11 óra 12 p. éj. 1 óra 07 perez éjjel 
Siófokról indul 11 óra 55 perc délelőtt, i óra 35 perc 

délután, 3 óra 55 perc éjjel. 
¿Mentesre érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 

este, 8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

Seenteeről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 ó 37 perrca d. e 
6 óra 20 perc este. 

SMoUokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u 
10 óra 1 perc este. 

SMolnokról indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d, u 
2 óra 39 perez éjjel. 5 óra 23 p. reggel. 

Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 7 óra 35 perc éjjeli 
7 órakor reggel. 

8092 alisp.—894. Csongrád vármegye alispánjától. 

P á l y á z a t . 
A Csongrádvármegye törvényhatósága 

kezelése alatt lévő „Horgosi Kárász* alapít-

ványnál megüresedett — kizárólag leány ta-

nulók részére adományozandó, — egy ösz-

töndíjas helyre ezennel pályázatot hirdetek, 

és felhívom az ezen ösztöndijat elnyerni 

óhajtókat, hogy szabályszerűen felszerelt pá-

lyázati kérvényeiket bezárólag f. évi október 

hó 3-ik napjáig hivatalomnál nyújtsák be. 

Folyamodók igazolni tartoznak: 

1).hogy vagyontalan árvák ; 

2) hogy magyar-nemzetbeli és csong-

rádvármegyei illelőségüek; 

3) hogy elemi tanulmányaikat befejezték 

és az elemi iskolán felül álló valamely nyil-

vános hazai tan-intézetnek vagy nevelő-inté-

zetnek növendékei; 

4) hogy mint jeles tehetségű tanulók 

kellő erkölcsi viseletet és szorgalmat tanú-

sítottak ; 

5) Elemi tanulmányaikat végzett folya-

modókra nézve a községi tanító vagy tanitói 

testület meghallgatásával az illető községi 

iskolaszék, — az elemi iskolán felül álló más 

tan-intézet növendékeinél pedig az illető tan-

intézet Igazgatósága által kiállítandó bizo 

nyitványnyal való igazolása annak, hogy fo-

lyamodó az ösztöndíj elnyerésére érdemes. 

6) Megjegyeztetik, hogy néhai Horgosi 

Kárász Istvántól és Fáy Kunigundától negye 

dizig leszármazó utódok bár nem árvák vol-

nának is amennyiben segélyre szorulnának 

az ösztöndíj elnyerésében mások fölött elsőbb-

séggel bírnak ; azonban ezeknél is megkíván-

tatik a jó viselet és a tanulmányokban 

legalább kielégítő előmenetel. 

* SZENTESirLAP. 

Egyébiránt a bővebb tájékozást nyújtó 

alapítványi okirat hivatalomnál a hivatalos 

órák alatt bármikor megtekinthető. 

Kelt Szentesen, 1894. évi szept. 10-én. 

Dr. Cicatricis Lajos, 
h. alispán. 

1028 szám v.—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-

hirré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 

1894. évi 5830 számú végzése következtében 

dr. Schlésinger Károly ügyvéd áltat képvi-

selt Szentesi henger-malom részvénytársaság 

javára Veinstein Mór és társai ellen 150 frt 

s jár. erejéig foganatosított biztosítási vég-

rehajtás utján le- és felül foglalt és 691 frt 

40 krra becsült házibutorok és más külön-

féle tárgyakból álló ingóságok nyilvános ár-

verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

6230 — 1894. számú végzése folytán 150 frt 

tőkekövetelés, ennek 1894. évi junius hó 1-ső 

napjától járó 6 % kamatai és pedig összesen 

37 frt 63 krban bíróilag már megállapított 

költségek erejéig Szegváron alperesek laká-

sán leendő eszközlésére 1894. évi szept. hó 

14. napjának délelőtti 9 órája határidőül 

kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 

megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 

ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 

108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, 

a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfog-

nak adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. évi aug. hó 26. 

Végh Sándor, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

4. «szám. 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q 

0 Legbiztosabb óvszer a kolera Q 
0 hagymáz és egyébb fertőző betegségek ellen 111 0 

0 Tökéletes fertőtlenítés! Teljesen szagtalan I 0 

°ÖHMŰKÖD0 TQZEGSZÓRÓ-CLOSETTEL o 
0 Belföldi és külföldi szabadalmak ! Szobai ár- 0 
Q nyékszékek mindenféle tetszetős alakban. Árnyék- Q 
A szék berendezések, kórházak, laktanyák, iskolák, q 
q iparvállalatok, szállodák stb. részére. q 

0 Magyar tőzeg- és műtrágya-ipar részvényt. 0 
Q Igazgatosag ; Budapest. IV., Vártsház-ter 9 (Hari* bazár). Q 

Q Fertőtlenítő és szagtalanító tőzegpor! Tőzeg- Q 
0 alom' M.ndennemű tőzeggyártmány nagy raktára. Q 
X Különlegesség: emberi és városi hulládé- q 
* kok ipari- és gazdasági értékesitése. Várostiszti- * 
v tási és elfuvarozási vállalatok szervezése. V 
0 Mütrágy agyárt. Részi« les tervekkel költségvetésekkel és Q 
Q eredeti bizonyítványokkal sz vesen szolgál az igazgatóság. Q 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O ü 

A cholera veszély 
idején mindenkinek tudni kell, mi a cholera lényege 
és mi az ellenszere; ha tudja azt, hogy van a cho-
lera ellen védelem és hogy bizonyos fokig józan, 
előrelátó magatartas által a megbetegedés ellen óva 
van, ebből megnyugvást meríthet. 

Különösen ügyelni kell az emésztési zava-
rokra, szorulásra és különösen a hasmenésre. Az 
egészséges emésztés elérhető rendes életmód 
által; korülni k< 11 a nehezen emészthető eledeleket 
és minden, a mi az emésztésre károsan hatna, a 
gyomor meghütését; általában óvakodni kell a meg-
hűléstől. Az egészséges emésztést nagyban elősegíti 
Brady L. gyógyszerésznek „ M á r i a c z e l l i gyo-
mo r c sepp j e " A máriaczelli gyomorcseppek emész-
tési zavaroknál mindenkor használnak és évek óta 
egyikét kepezik a legkedveltebb házi szereknek, me-
lyet rögtöni megbetegedés esetében használhatunk. 

Minden gyógytárban kapható {Brady L. alá-
írásával) használati utasítással együtt 40 és 70 kros 
üvegekben. 8—10 

Hirdetmény. 
A szentesi szőlős kertekben a szüretelés 

megkezdésének határnapjául folyó évi szep-

tember hó 17-ike tűzetik ki. 

Ezen kitűzött határnap előtt a szüret 

megkezdése tilos, a tilalom ellen vétők a 

szegény-alap javára 25 frt visszaesés esetén 

50. frtig, vagy megfelelő elzárással büntet-

tetik. 

A szőllő termésnek a városba beviteli 

utjáui pedig az alábbi utak jelöltetnek meg, 

u. m . : 

1) A város felső sarkánál, Lovas Pá^ 

háza melletti ; 

2) A felső-párti második kereszt utcza 

külső sarka; 

3) A Körmendi kapu; 

4) A szőllők és a temető alsó sarka, és 

5) A közép-temető északi sarka melletti ut. 

A szőllő termésnek a városba beviteli 

és kimutatási helyéül: 

1) A felső kereszt utcza külső sarka, és 

2) A korsós-sor déli sarka jelöltetik ki, 

mely helyeken a fogyasztási bériőség messze-

látszó fabódékat állíttat fel. 

E körülmények azzal hozatnak a szőllő-

bir okosok tudomására, hogy a szüretelési 

szándékát és a folyamatba vétel idejét a fo-

gyasztási bériőségnek mindenki előre beje-

lentse ; a szüretelés alkalmával beszállítandó 

termését a kitűzött helyeken felállított sátor-

ban működő bizottság valamelyikénél reggeli 

7 órától esti 7 óráig bemutassa, ennek elmu-

lasztása esetén utólag nyomban bejelentse. 

Szentes, 1894. szeptember hó 11. 

í -3 

Burián Lajos, 
polgármester. 

Utolsó 
előtti hét 

Lembergi 

OBSJEGYEK á I FRT. 

ONYEREMENY 60.000 F ORINT. 
II Sorsjegyek 10 f r t — 
6 „ 5 99 50 
Díjmentes és huzásjegyzékért 2 0 k r . beküldendő. 

Kapható: 

A lembergi országos 
kiá l l í tás sorsjegy-irodájában. 

BÉCS, Bartenstein-utcza 4. 
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