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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 

Vasárnap, szeptember 16* 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mersekelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

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

papirkereskedésében.j 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F6«zerke«zt£ 4« kiadó tulajdonos: 

S I M A F E R E N C Z 
Felelós-aserkesztő : 

K O V Á T * KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivata lban és lapk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A préselő készülék. 

(P.) A delegáczió, ez a p á r a t l a n ta-

lálmány, melyet Ausztria örömére és Magyar-

ország megnyomoritására eszelt ki a közös-

ügyes gyászvitézek feneketlen bölcsesége, meg-

kezdi immár s z o k á s o s működését: a száz 

milliók megszavazását. 

Pompás egy intézmény ez — Ausztri-

ának, mert ezzel szépen elérte azt, a miért 

oly hosszú időn át hiába fondorkodott, hogy 

ha már egy k o r o n a alatt nem is, legalább 

egy k a l a p alatt vagyunk vele. 

Pompás egy intézmény ez különösen a 

— hadügyminiszternek, mert ez az a bizo-

nyos prés, a melylyel könynyen kifacsarhatja 

a zsebünkből az utolsó — garast. 

És a tisztelt hadügyminiszter ur nem is 

sokat teketóriázik, hanem minden feszélyezés 

nélkül, katonás hideg vérrel kezeli a prést, 

s évről-évre csavarja tovább, tovább. „Ha 

nem csurran, cseppen" — gondolja ma-

gában. 

Az persze egészen közönyös dolog, hogy 

a présbe szorított ország kinosan vergődik, s 

keserves verejtéket izzad a tortura alatt. Hja, 

a katona urak nagy urak, a kiknek uri pasz-

szióik vannak: minduntalan uj ruha, uj puska, 

uj ágyú, uj lőpor; és a ,paraszt" arra való, 

hogy fizessen, nemcsak a bőrével, hanem a 

banknótájával is. 

Ki törődnék azzal, hogy nincs miből 

fizetni; hogy silány a termés, még silányabb 

a gabona ára, éhezik a jószág, sőt nélkü-

lözni kénytelen a gazda is? „A kinek kenyere 

nincs, az egyék kalácsot; s a kinek pénze 

nincs, kérjen — kölcsön." Igy tréfálkoznak 

katonáéknál. 

A fő dolog az, hogy a hadsereg fejlesz-

tessék ; mert a dicső ármádia védelmezi az 

ország vagyonát. Hogy aztán ez a védelem 

koldusbotra juttatja a népet; hogy ugy járunk 

vele, mint a hamis pénzverő csizmadia, a 

kinek minden hamis kétgarasos három ga-

rasába került: az bizony baj, de hát a tisz-

telt állam nem tehet róla. ő éhes, és étvá-

gyát ugy csillapítja, mint a hajdani pogány 

isten, a ki a saját gyermekeit is fölfalta. 

Különben . . . tisztelet a jó földi gond-

viselésnek, mert abban mégis különbözik a mit-

hológiai elődjétől, hogy nem pusztit el ben-

nünket egyszerre. Mérsékli a mohóságát, és 

olyanformán cselekszik velünk, mint az adoma-

beli juhász, a ki mindennap csak egy kicsit 

vágott el a hű komondora füléből, hogy ne 

fájjon neki olyan nagyon. 

Lám a hadügyminiszter ur tekintetbe 

vette az ország mostoha anyagi viszonyait; 

ő megelégszik az ágak levágásával, nem vágja 

le tőből a fát; oh, ő nem követel most csu-

pán csak potom ötödfél millió forintocskával 

többet annál, mint a menynyit tavaly kipré-

selt belőlünk. 

Pedig' ha n^m volna neki olyan lágy 

szive, hajel^-rtíélyéig meg nem hatotta volna 

a nép nyomora, hát bizony követelhetett volna 

többet is, akár kétszer anynyit. Neki azt el-

költeni bagatell dolog lenne; és a tisztelt de-

legáczió, ez a pompásan működő préselő gép, 

bizonyára hűségesen megszavazná, bár meny-

nyit kívánnának tőle, sőt készséggel oda adná 

akár az ingünket is, ha szépen kérnék tőle. 

Hát mé gis csak derék egy kannibál ez 

a mi közösügyes kormányunk. Hanem azért 

. . . az Isten mentsen meg bennünket az 

atyáskodásától. 

Felfujt hólyag. 

Az az elkeseredett küzdelem, mely a mi társa-

dalmi életünk s közügyeink fejlődésére oly elszoino-

ritólan bénitólag hat, átlépett arra a térre, hogy az 

egy ik szorgos kutatással kere*. az alkalmat, hogy a 

m á s i k o n csiphessen, rúghasson egyet, s indula-

tos gyűlölködése kielégítésére lázas örömmel ragad 

meg minden látszólagos okot, hogy ezen nyargalva 

megtépázhassa, megczibálhassa az ellenpárt emberét. 

A .Szentos és Vidéke- legutóbbi számában ez-

zel az intenczióval és a tények felületes ismeretéből 

kifolyólag Íródott meg az az ironikus hangú czikk, 

mely .Minta — adminisztraczió* czim alatt Burián 

Lajos polgármestert oly szíriben iparkodik feltün-

tetni, mely egy tisztviselőt hivatalos kötelmeinek is-

meretében, teljesítésében tehetetlennek, képtelennek 

mutat. 

Pedig ha a czikkiró nemcsak az álutakon meg-

szerzett pár végzésből mond saját ize szerinti kriti-

kát a polgármesterről, hanem, ha mielőtt irna s 

pálczát törne egy város első tisztviselője felett, a 

kérdéses ügyek miben állására nézve az erre illete-

kes egyénektől kér felvilágosítást: akkor az egész 

czikk, mint a léket kapott hólyag már az ő kezé-

ben összelapult volna. S a felvilágosításhoz köny-

nyen hozzá juthatott volna bárki, csak akarnia kel-

lett magát ez irányban informáltatnia. Így azonban 

a czikk elesett volna attól a kellemes czéljától, hogy 

a polgármester egy kissé megczibáltassék, az pedig 

a .Szentes és Vidéke* részéről igazán nagy önmeg-

tagadás lett volna. 

De nézzük hát azokat a polgármester által el-

követett emeletes baklövéseket, melyek miatt a pol-

gármesterre pereatot kell kiáltani. 

Szentes város 1893. évi ebadó lajstroma a 

vármegyei számvevőség által felülvizsgálva az 1894. 

é v i m á r c z i u s h ó b a n érkezett le a tanács-

hoz, daczára annak, hogy az összesítési kimutatás 

a főszámvevő aláírásával még az 1893. é v i no-

v e m b e r 15-r ő l v a n k e l t e z v e . T e h á t 

m á r a v á r m e g y é n é l a f e l ü l v i z s g á -

l a t és l e k ü l d é s k ö z ö t t m a j d n e m 

t e l j e s n é g y h ó n a p t e l t el. Nem lévén 

előirás, az 1893. évi ebadók az 1893. évben nem is 

voltak beszedhetők, mert az 1893. évi ebadó tarto-

zásokra nézve a felhívások csak ez év áprilisában 

voltak szétküldhetők, akkor tudniillik, mikor az egyé-

nenkénti kirovási lajstromot a város megkapta. Az 

1893. évi ebadó tartozásokra nézve tehát azon év-

ben fizetni sem lehetett, mert a lajstrom felülvizsgálás 

végett a vármegyénél volt, s igy a beszedésre hivatott 

közpénztár nem tudhatta, hogy az 18^3. évre kinek mi 

a tartóz' a. Rendszeres főkönyv igy ez évre, nem volt 

készíthető, hanem csak egy hátraléki főkönyv, melybe 

az 1892. évről fennmaradt, — s a lajstrom késedel-

mes leadása folytán az 1893. évre nézve hátralék-

ként szereplő tartozások voltak bevezethetők. És ezen 

hátraléki főkönyv a közpenztárnál teljesen rendben 

és készen is vagyon. A 732. T. 894. számú végzésre 

kötelessége leendett a közpénztári tisztségnek az 1894. 

évi főkönyvet elkészíteni, melybe a mult évekről fenn-

maradt, s az 1893. évi hátralék főkönyvben szereplő 

hátralékok áthordandók, s a történt befizetések be-

könyvelendők. S a volt közpénztárnokon mult, hogy 

ennek elkészítése késedelmet szenvedett, s a volt 

közpénztárnok daczára annak, hogy általam, mint 

volt h. adóügyi tanácsnok által erre felszólítva lett, 

nagy elfoglaltsága közepette késedelmeskedett ezen 

főkönyv elkészítésével. Értesülésem szerint azonban 

már az uj közpénztáros helyre pótolta a késedelmet, 

s ebből hátrány sem az egyénekre, sem az administ-

raczióra absolute nem háramlott. De hogy a volt 

közpénztárnoknak hivatalos elfoglaltságából megma-

gyarázható és semmi téren hátrányt elő nem idé-

zett késedelmeért miként lehet a polgármesternek 

o ly m o d o r b a n , o l y a n t ű z z e l v a s s a l 

nekirontani, mint azt a .Szentes és Vidéke* tette: 

azt csak az értheti meg, aki szomorú helyi viszonya-

inkkal ismerős, s tudja azt, hogy az ilyen — ne a 

első, s sajnos! talán nem is utolsó - tendencziózus 

czikk a végletekig fokozott személyeskedésen alapszik. 

(Bugyi Antal. 
aü. fogalmazó. 

* • * 

Tudvalevőleg tőszerkesztőnk akaratához képest 
lapunk hasábjai elvannak zárva a .Szentes és Vidé-
kéivel való polémia elől; m nthogy azonban a czikk-
iró k ü l ö n ö s s ú l y t fektetett arra, hogy ez a 
czikke napvilágot lásson, a kedvéért ezúttal kivé-
t e l t teszünk ; bár a támadást, melyre a czikk ref-
lektál, még szóra sem tartjuk érdemesnek. 

Szerk. 

Egy uj jövedelmi forrás. 

((P.) Szentes város polgármestere, a kit 

oly sok méltatlan támadással tisztelnek meg 

a pákuliczok, nem veszi érzékenyen a bán-

talmakat, nem veszti el a munkakedvét és arn-

biczióját, hanem pihenés nélkül, elismerésre 

méltó buzgósággal halad a maga elé szabott 

uton, mely a város felvirágoztatásához vezet. 

S nemcsak a kulturális előhaladásra irányozza 

figyelmét, nem csupán alkotni iparkodik, ha-

nem az anyagi eszközök megteremtéséről is 

gondoskodik, hogy legyen miből alkotni — 

adóemelés nélkül. 

Ez a gondolat vezérelte őt akkor, midőn 

illetékes tényezőkkel érintkezésbe lépett az 

iránt, hogy a város tulajdonát képező Kurcza 

meder, mely most kihasználatlanul heverő 

holttőke, a haltenyésztés czéljaira értékesít-

tessék. 

Az országos halászati felügyelő a pol-

gármester felszólítására megvizsgálta a Kurcza 

medret, alapos tájékozást szerzett magának 

a helyszíni viszonyokról, s tapasztalatait egy 

terjedelmes átiratban a város tudomására 

hozta; mely átiratban elmondja, hogy a 

Kurcza meder minden tekintetben alkalmas 

a haltenyésztésre, s egyúttal szakvéleményt 

mond a kiviteli módozatokra nézve. 



2. oldal. 

A gazdászati szakosztály Sima Ferencz 

elnöklete alatt, f. hó 13-án tartott ülésében 

beható tárgyalás alá vette a kérdést, és elha-

tározta, hogy melegen ajánlani fogja a köz-

gyűlésnek az életrevaló eszme megvalósítását. 

Az országos halászati felügyelő emiitett 

átiratában elmondja, hogy a város tulajdo-

nát képező Kurcza meder 15Va kilométer 

hosszú, és 160 katasztrális hold területet fog-

lal magában, melyből mintegy 130 hold 

lenne fölhasználható a haltenyésztés czéljára. 

A tervezet szerint a terület négy szakaszra 

osztandó, melyből az a rész, mely a Széc-

hényi kert alatt terül el, mint legmélyebb 

fekvésű, a halak téli tanyául nagyon alkalmas, 

annál inkább, mivel a népkerti ártézi kútból 

friss vízzel is ellátható, a mi a haltenyésztésnél 

nagy fontosságú előny. Az összes költséget, 

mely a szükséges mukálatokra és berende-

zésre kívántatik, maximálio összegben 2200 

ftra, az évenkénti fentartási költséget pedig 

— a felügyeletre és kezelésre fordítandó kiadá-

sokat is bele számítva — 650 írtra teszi a 

tervezet. A várható jövedelemre nézve meg 

jegyzi a szakvélemény, hogy a haltermeié« 

bízvást tehető évenként minimum 75 mázsára 

a mi 60 ftrjával számítva mázsáját, 

4500 frt jövedelmet hoz; de haugsulyozza, 

hogy ez a legszerényebb számítás, mely 

úgyszólván csalhatatlan. 

Így túlzás nélkül konstatálhatjuk, hogy 

a terv megvalósítása a v á r o s n a k é v e n 

k é n t l e g a l á b b 4000 f o r i n t u j j ö 

v e d e l m e t h a j t , a mi 80 ezer lorint 

tőkének felel meg. 

Tehát ha a befektetésre előirányzott 

2200 frtot a városi közpénztárból kell is fe 

dezni, a város akkor is nagy nyereséghez 

jut, s ennél gyümölcsözőbb befektetést va-

lóban nem tehetne. 

De a gazdászati szakosztály abban a 

véleményben van, hogy még a 2200 fr be 

fektetést sem muszáj a közpénztárból fedezni. 

A város ugyanis még az 1886-ik évben 

megengedte az ármentesitő társulatnak, hogy 

a belvizeket a Kurcza mederbe vezesse le, s 

ezért az engedményért eddig egyetlen fillér 

kárpótlást sem kért és kapott a társulattól; 

holott a magán birtokosok tudvalevőleg a 

csatornák számára szükséges területért meg-

felelő kártérítésben részesültek. 

A gazdászati szakosztály tehát felhi-

vatni javasolja az ármentesitő társulatot, 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Bűvös kötő. 

— Elbeszélés. — 

Irta: Kovács Á, 

(Folytatás.) 

S amint Palkó húzta a nótát, a melyben a 
magyar ember érzésvilága testesül meg, hol a borús, 
búsongó bánat, hol pedig a vig csapongó jó kedv, 
Suba Dömötör odahajolt Laczihoz s azt súgta 
a fülibe: 

— No hát beszélj! Senki sem hallja meg, mart 
a muzsika hangja elnyeli a te hangodat. Beszéld el, 
mi rágódik a szived gyökerin. 

— Hej, Dömötör bátyám! nehéz azt elmon-
dani - szólt Laczi gondolkozva, mint ha gondola-
tait szedné össze s a fonalat keresné, a melylyel az 
összest legombolyitsa a csomóról. — Bizony, bizony, 
nehéz az ilyen magainfajtáju szegény legénynek a 
dolgai Tudom, tudja azt kelmed magáról tapasz-
talatból. 

— Hájszen van egy kis tapasztalatom, mert 
hát nem éppen mostani gyerek vagyok ám én sem, 
de még e fölött soha se csavargattam az eszem 
•róQát. 

— Hát tudja bátya I azt szokták mondani, ha 
teremt az isten nyulat, teremt bokrot is a számára. 
Persze, hogy teremt Virágos rét titkos helye befo-
gadja éjszakára, nappal pedig elrejti a vadász elől;; 
füttyöt hány az egész világnak. Könnyű neki meg-1 

élni! Ha felébred a hajnallal, körültekint maga kö-
rül, megtörüli hosszú baiszát, mely t a harmat be-' 
lepett, két lábára állva messze bámul; egyet gon-' 
dol, nagyot ugrik s früstök itán lát. Azt meg talál. 
Illatos fü, gyenge páré, s magasra felfutó szederinda 
mind integet neki s pompás lakomára hivja. Könnyű 
ptki megélni 1 

SZENTESI LAP. 

hogy az emiitett engedmény fejében fedezze 

a haltenyésztés czéljából szükséges munká-

latok és műépitmények (zsilipek, hidak, töl-

tések) költségeit. S reményleni lehet, hogy 

a társulat ettől nem is fog vonakodni, mivel 

az országos halászati felügyelő ebben az 

irányban már kérdést intézett a társuht 

vezetőségéhez, s ott Ígéretet is nyert, hogy 

a társulat az emiitett kívánságnak készsége-

sen eleget tesz. 

De még egyebet is várunk a társulattól. 

Még az 1883-ik évben történt ugyanis, hogy 

az akkori közmunka- és közlekedési minisz-

ter egyenesen és határozottan kötelezte az 

ármentesitő társulatot arra, hogy a Kurcza 

mederbe élőviz bebocsátása czéljából a felső 

kurczatoroknál egy nagyobb szabású zsilipet 

építsen. A társulat ennek a kötelezettségnek 

mind ez ideig nem tett eleget, s őszintén 

megvallva, nem is szorította rá senki. A 

kérdéses miniszteri rendelet csendesen ott 

nyugszik a levéltárban; most már azonban 

elő kell keresni a poros akták közül, mert 

a gazdászati szakosztály javasolja, hogy a 

tárüulatot a felső kurczatoroki zsilip fölépí-

tésére sarkallja a város. 

Nemcsak haltenyésztésünk és ezzel egy 

jelentékeny uj jövedelmi forrásunk lesz tehát, 

hanem végre élővizet is kapunk a Kurczába 

mely a haltenyésztés érdekén kivül közegész-

ségi szempontból is kiváió fontossággal bir. 

Csak kötelességet teljesítünk, midőn az 

okos eszme megpenditéséért a polgármester 

nek, felkarolásáért pedig a gazdászati szak 

osztálynak teljes elismeréssel adózunk. 

A nótárius ur terve. 
A .Szegedi Napló*-ból vesszük át és ajánljuk 

Csongrádvármegye alispánjának figyelmébe a követ 

kező czikket: 

Különös, de nem egészen szokatlan incidens 

történt a minap a szomszéd kis Horgos község 

közgyűlésén. 

A község által építeni tervbe vett iskola ügyét 

tárgyalták, melynek épitési tervének elkészíttetésével a 

községi elöljáróság a nótárius urat bizta meg. S ek-

kor felálott a gyűlésben egy szegedi épitő- vállalkozó, 

Palotás iparos és roppant Kellemetlen dolgokat mon-

dott ott a nép képviselőinek jelenlétében a község 

nótáriusának. 

Elő volt készítve ez a jelenet, mialatt a vállal, 

kozó körűibeiül ezeket mondta : 

— Osztán Laczi öcsém, mit akarsz ezzel a 
nyúl — históriával ? 

—- Hát csak azt akartam megbizonyítani, hogy 
amilyen könnyű a nyúlnak megélni éppolyan nehéz 
az ilyen magara fajtájú szegény legénynek. Azt mond-
ják, hogy nem tud megélni máskép, hacsak nem 
csal, nem kártyázik s a becsületes emberektől el 
nem nyeri a kinos verejtékkel szerzett pénzt. Hát 
lehet, hogy igazuk van 1 S ha nincs, akkor is csak 
ugy büntetik, sújtják, mint ha csakugyan csalna 

508. szám. 

I A jegyző ur hűtlen férfiú a községével szem-

ben, az iskola-terv elkészíttetése körül egy kis tur-

pisságot követett el, aminek Horgoj község több 

mint 3000 frttal adta volna meg az árát, ha ő 

t i. a felszólaló észre nem veszi a manővert. 

Miben áll a jegyző ur turpissága ? Egyszerű 

dolog. Az építendő iskola költségvetésében megnyuj-

tatta a kőfalak méreteit jócskán, de a tervekbe el-

felejtette ezt a falkinyujtóztatást felvenni, ugy, hogy 

a költségvetésben több mint 3000 frt értékű olyan 

munka volt felszámítva, amiről a tervben egy vo-

nás se látható, mert nincs is arra szükség. 

Hiszen, a tudatlan parasztok ugy se értik ezt. 

A közgyűlés megdöbbenve hallgatta a szegedi 

vállalkozó leleplezéseit, nótárius ur nekifogott, hogy 

majd kivédi magát, de nem sikerült, mire a köz-

gyűlés kimondta egyhangúlag, hogy a hütelen nótá-

rius ellen fegyelmi vizsgálatot kér. (Azóta meg is 

kérte.) 

De még egyéb kellemetlenségeket is mondott 

Palotás vállalkozó a jegyző urnák. Azt, hogy a jegyző 

neki, t. i. a vállalkozónak az esetre, ha fölfedezését 

titokban tartja 200 frt sápot ígért. 

Az előzménye pedig a dolognak a következő volt: 

A község uj iskolaépület emelését határozta 

el. A tervek elkészíttetésével Zubriczky jegyzőt bizta 

meg. Ez meg is csináltatta a tervet. 

Megtartották az árlejtést is* Az épitési vállala-

tot, mint előnyösebb ajánlattevő Kohn Gábris mar-

tonosi fakereskedő nyerte el. Igaz, hogy csodálatra 

méltó egy kevéssé, hogy a vállalattól elesett szegedi 

vállalkozónak csak ezután tűnt fel a terv és költ-

ségvetésben az a bizonyos — hiba, melyet a köz-

ség 3000 frtnál többel fizet meg, ha ki nem derül, 

a rendes költségvetési összegnól. Hogy aztán kiknek 

a zsebébe vándorolt volna ez a néhány ezer forint 

többlet, azt mondani se kell talán. 

Denikve, a szegedi vállalkozó belélátott a nó-

tárius ur kártyájába és besúgta ezt neki. Ekkor tett 

vele a nótárius egyezségi kísérletet — 200 frt sápért. 

Hogy hogy nem — a község szerencséjére — az 

egyezkedők később összekaptak s ekkor történt a 

leleplezés. 

A község elöljárósága azonnal rendkívüli köz-

gyűlést hivott egybe, melyen a hűséges nótárius 

urat elérte az — ítélet. 

Igy közlik ezt velünk teljesen megbízható hely-

ről, a szomszéd Horgosról, mely derék jegyzőjét el-

vesztheti ugyan, de megnyerte a 3000 frtot. 

De érzékeny kárt szenved a község iskolázta-

tási ügye is, mert ezzel az iskola építése elodázta-

tik és a gyermekeket még egy évig szoríthatják az 

egészségtelen roskadozó régi iskolaépületbe. 

rám ne merjen tekinteni, ha pedig én, akkor szedje 
össze azonnal sátorfáját, menjen a merre lát, s többé 
át ne merje lépni a szülei ház küszöbét. 

— A lány persze az előbbit választotta ? 
— Azt. Nagyon szelid, engedelmes leány, nem 

akart véteni szüleinek, engedelmeskedett apja pa-
rancsának s azóta felém se néz. 

— Hisz ez még nem is baj! 
— Már hogyne volna az? 
— Azért, mert ebből nem következik, hogy a ugy uunieuK, sujijaK, mini na csakugyan csalna, ~ Azen, meri eoDoi nem következii 

lopna, komiszkodna. Hiába tekint rá búzavirág szemű l*Qy n e m szeret, sőt inkább az ellenkezője, 
piros képű lánvka. hiiaba iaréri, hoarv szereti hiven — De következik abból. hn*v mikn piros képű lányka, híjába igéri, hogy szereti hiven, 
hiába a csókja, azt mondják szülői, nem szégyelled 
magad egy faluroszával hirbe hozakodni, kinek még 
csak becsületes neve sincsen, retteg a munkától, s 
k rí a kezéből a munkás embernek kenyérkeresője. 
S hiába sir a lány, nem törődnek véle, majd fel-
szárad a köny és elmúlik minden. A legény meg 
akár agyonlövi magát! 

A czgányok nem pihentek, csak húzták szü-
netlenül, mit tőrödnek ők e két ember titkával, sug-

De következik abból, hogy mikor tánezra 
hittam, nemcsak hogy elfordult tőlem, hanem még 
megvetőleg is nézett rám, s aztán olyan örömmel 
veté magát a legközelebbi tánezra hivó legény kar-
jai közé, mintha én a világon se lettem volna. 

— S aztán ki volt az a legény? 
— Csak ez bánt, hogy Karvaly Pista volt, aki 

már Tercsit is behálózta, elbolonditotta. 
— Ugy ? No lám a Pista! Nem is hittem volna ! 

No majd igyekezünk öcsém, hogy belevássék annak 
nz ass/nn vr»cíi hiMna lr n _i iu . tt 

, i , 3ucuu i i w'iuui«» u* v »ci üinuer uutavai, sug- maju ocsem, nogy DeievÉ 
dosásával ? Hanem bezzeg a vendégek törődtek volna :az asszonycsábitónak a foga az almába — Hanem 
ám vele, ugyancsak bámultak Suba Dömötörre és a^rt ne busulj, még oem adta a lány határozottan 1 1 fníítnrlro j. tr / • . . * . . . . Csombor Laczira, még Tercsi is rá-rámeresztette két 
nagy tüzes szemét a sugdosókra, hanem biz ott nem 
hallottak semmit, elnyelte a két ember suttogását a 
muzsikaszó 

Suba Dömötör meg Csombor Laczi folvtatták 
tovább: J 

— ösmeri bátya Lakos Katát ? — kérdé Laczi. 
— Uhm ! hát innen fuj a szél ? hát az babo-

názott meg öcsém ? mi ? 
— Miért is tagadnám, hát biz én szerettem s 

volt idő, ő is hajlott felém, édesen legeltette a gyö-
nyörű két szemét rajtam s oly boldogan mosolygott 
rám, midőn tánczoltam vele vasárnaponkin}. Hanem 
hát ösmeri kelmed az édes apját is, azt a vén gőgös em-
bert ? Hogyne ? Biz annak nem tetszett a mi jó viszo-
nyunk, megsokalta a nagy boldogságot s azt mondta 
a lányának, hogy vagy ő, vagy én; ha ő, akkor 

tudtodra, hogy nem szeret. Várj vasárnapig, hidd el 
tánczolm, s ha akkor nem akar elmenni veled, kér-
dezd meg az okát, hogy miért? 

— Jó, bátyám! megfogadom a tanácsát várok 
vasárnapig s hej, ha akkor azt mondja, hogy nem 
szeret, Isten legyen irgalmas az ő csalfa szivének, 
de az enyémnek is! 

Nonó azért még akkor sem muszáj lemon-
dat végkép, tudok én még akkor is mondani ne-
ked valamit, van nekem elég tapasztalatom. Hallod P 
elég tapasztalatom! 

A két suttogó ember felállt az asztal mellől, a 
czigányok abba hagyták a muzsikálást, Suba Dömö-
tör oda inté magához Tercsit, s kifizette neki, ami 
az övé volt. 

— Ejnye nyelvem, görcsöt kellett volna (Folytatása következik.) 
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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 f. 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 és vegyes hírek. 
(r.) — Vadnay Andor főispán 

beigtatása ügyében a f. hó 15-re összehívott 

értekezlet azt határozta, hogy a fogadtatás és 

beigtatás épen ugv történjék, mint két évvel 

ezelőtt a Tallián Béla ide jövetele alkalmával 

történt. Egyéb iránt az ünnepélyességek rész-

leteinek megállapítására egy szükebbkörü bi-

zottság küldetett ki. A bevonulás és beigtatás 

előreláthatólag a következő programm szerint 

megy végbe : A főispán október 7-én délután 

érkezik meg, a Budapestre elébe utazó vár-

megyei küldöttség kíséretében Csongrád felől, 

a hol szintén ünnepélyesen fogadják. — 

A tiszai révnél Szentes város polgármestere 

fogadja a városi tisztikar és képviselőtestület 

élén. A bevonulásnál természetesen nem fog 

hiányozni a diszkapu és a lovas bandérium. 

A vármegyeház előcsarnokában az alispán 

üdvözli a vármegyei tisztikarral együtt. Este 

kivilágítás, fáklyás zene, szerenád, azután 

vacsora szűkebb körben. Másnap, október 

8-án isteni tisztelet, ünnepélyes közgyűlés a 

szomszéd törvényhatóságok küldötteinek rész-

véteievei, beigtatás. Gyűlés után a szokásos 

tisztelgések. Azután a város által rendezendő 

bankett a vármegyeház nagy termében. Este 

tánczvigalom a Kass-szállodában. Október 

9-én a vármegye rendes közgyűlése. Az ün-

nepélyesség részletei különben a város által 

teendő intézkedésekhez lesznek alkalmazva; 

mivel ezúttal a város a fogadtatásban nagyobb 

szerepet fog magának igényelni. 

(r.) — Legújabb sajtóperünk. 
Krisztiáni István tanár sajtópert indított lapunk 

ellen, egy czikk miatt, melyet Pintér Gyula 

irt ríiég a nyár elején, s melyet Krisztiáni 

magára nézve sértőnek talált. Sima Ferencz 

már megkapta a sajtóügyi vizsgálóbíró szo-

kásos felhívását a czikk szerzőjének meg-

nevezése iránt. A dologban az a legér-

dekesebb, hogy Krisztiáni megbízott ügyvéde 

— T a s n á d i A n t a l . Ha malicziózusak 

akarnánk lenni, most bőséges alkalmunk 

volna kiszatirizálni azt a mulatságos vélet-

lent, hogy Krisztiáni védelmében milyen lel-

kes buzgósággal versenyez Tasnádi Antal — 

B a l o g h J á n o s s a l . Ki hitte volna va-

laha, hogy lesz egy közös pont, ahol ők ta-

lálkoznak egymással ? . . . Risum teneatis ! 

(r.) — A bűnbakok. A vármegyei 

főjegyző, mint helyettes alispán, a legtöbb 

adót fizetők névjegyzékének hibás kimutatása 

miatt Bugyi Antal adóügyi fogalmazó és Érsek 

Zsigmond számtiszt ellen elrendelte a vizs-

gálatot. Hát szép dolog a virtus és a „m. 

kir. erély,* csak aztán — e g y e n l ő mé r-

t é k k e l mérjenek m i n d e n k i n e k , még 

a pákuliczoknak is. 

(r.) — A gyalogjárdák építéséről, fenntar-

tásáról és a költségek fedezéséről szabályrendeletet 

alkot a város. A tervezet már elkészült s kinyomat-

tatván, legközelebb szét fog osztatni a városi kép-

viselők között. 

(r.) — Hallatlanul csendes vásár ez a mi 
őszi vásárunk. Az üzleti eredményről lapunk külön 

helyén számolunk be; itt csak azt jegyezzük föl, 

hogy a kapitáayságtól egyetlen rendőri hirt se kap-

tunk. Se összekülönbőzés, se verekedés, se zsebelés, 

se nagyobb tolvajlás. Dühöng az erényesség. Hja, 

persze, nincs garas a bicskanyitóra, a mitől megszi-

lajodik és egymás fejét beveri a magyar ; és üresek 

az erszények, nem érdemes azokat kiboskózni a zseb-

ből } a mesteremberek és kereskedők kényelmesen 

SZENTESI LAP. 

vigyázhatnak a portékájukra, a vevők bizony nem 

zaklatják őket; jószágot pedig nem bolond hogy 

lopion az okos tolvaj, mikor takarmány szükség 

van. Íme, ezért nincsen ma semmi rendőri hír. 

— Népfelkelők jelentkezése. A honvé-

delmi minisztérium rendelete szerint ezentúl a nép-

felkeléshez tartozó — katonailag kiképzett — egyének 

is kötelesek időszakonként jelentkezni illetőségi vagy 

tartózkodási helyök elöljáróságánál. A jelentkezést 

személyesen — akadályoztatásuk esetében pedig írás-

ban - teljesíthetik. Ezen szemle a f. évben október 

hó 26 - 30 napjain tartatik meg a városi sóház ud-

varán. A szükséges utasítást a falakra ragasztott 

, Hirdetmény *-ek adják meg, melynek betartására e 

helyen is figyelmeztetjük a népfelkelésre kötelezette-

ket, mert a jelentkezés elmulasztása súlyos pénzbir-

sággal büntettetik. 

(r.) — Iparosok figyelmébe. A szentesi 

iparos ifjak önképző körénéi a Zsoldos-féle alapítvány 

fele része : 50 frt, heverőben van. Az egylet azon 

pártoló tagjai, kik ezt az összeget kölcsön venni 

óhajtják, forduljanak az egylet elnökségéhez. 

(r.) — Az a l fö ld i tan i tó egylet jubi-

leuma. Az alföldi tanító egylet — melynek köte-

lekébe Gsougrádvármegye, Szeged és H.-M.-Vásárhely 

város tanitói tartoznak — f. hó 8-án ünnepelte meg 

Szegeden fennállásának negyedszázados jubileumát. 

Résztvettek a jubiláris közgyűlésen a szegedi hrnvá-

sárhelyi, csongrádi, csanyi, szentesi, mindszenti, de-

rekegyházi, dorozsmai, kisteleki, algyői, szegvári, 

horgosi, sövényházai, tápéi, fabián-sebestyéni, ma-

gocsi, teési tanítók. Szeged város h. polgármestere 

elnökölt a gyűlésen, kinek emelkedett szellemű meg-

nyitó beszéde után Tergina Gyula dr. tanfelügyelő 

méltatta az egylet 25 éves működését, majd az egy-

leti elnök, Ferenczi János szegedi tanitó beszélt nagy 

tetszés mellett, azután Kövessy József tanitó olvasta 

föl az egyesület törtéuetét, végül Rózsa Károly ta-

nitó tartott értekeit a tanitó testületek fejlődéséről 

és hivatásáról. Üdvözlő sürgönyt intézett a gyűlés 

Csáky Albin gróf volt — és Eötvös Loránd báró 

jelenlegi kultuszminiszterhez, Lévai és Ivánkovits 

kultuszminiszteri osztálytanácsosokhoz. Az ünnepélyt 

kitűnően sikerült bankett fejezte be. Masnap a tanító 

egyesület rendes közgyűlése folyt le, melyen tisztvi-

selőket választottak, és folyó ügyeket intéztek el. 

(r.) — Jótékonyczé lu bá lák . Ma — va-

sárnap — este, az 1-ső 48-as kör vendéglőse a kör 

helyiségében, a gazdálkodó ifjúság pedig a Kass-szál-

lodabau tánczvigalmat rendez. Mind a két bál jöve-

delme a helybeli Kossuth-szobor javára fordittatik. 

Már csak a kitűzött czél iránti tekintetből is felhív-

juk ezekre a mulatságokra olvasóink figyelmét. 

— Kora i tél. Mig nálunk még csak a sár-
guló és sűrű hulló levelek s gyenge, hüvöses szél 
jelzi az ősz megérkezését, addig a külföld több he-
lyéről már szokatlan korai télről adnak hirt. Egyes 
helyeken mint például Mantuában a hó és a fagy 
már beköszöntött s a hőmérő két fokra szállt le ; 
Paduából havat és tartós hideget, Vizenzából havat 
és a Salzkammergutból hat fok hideget jelentenek. 
A hegyek legtöbbjét hó borítja. 

— A szerencsemondó. Vannak még elegen, 
különösen az asszonynépközött, kik erősen hisznek 
a czizióban, jóslásban, legkiváltkép pedig a füstös 
czigányasszonyok kártyavetéséb -n. Ezek közé a kön-
nyenhivök közé tartozott Dóda Bálintné vásárhelyi 
menyecske is, kihez a mult heten, mig az ura távol 
volt a háztól, beáll tott egy fiatal czigányasszony s 
mondhatni ráerőszakolta a menyecskét, hogy vettesse 
meg a kártyát, majd ő szerencsét mond s elárulja 
a nagy titkot, a melynek tudatában az egész háznép 
boldog lehet. A menyecske előbb vonakodott, de 
azután állítólag ijedtében hallgatott a rábeszélő szóra 
s odaadott a czigányasszonynak 2 drb. selyemken-
döt és egy vadonat uj százas bankót, hogy vessen 
hát szerencsét neki. A bankó azért kellett, hogy a 
kártyát erre olvassa rá a jósnő Mikor aztán a bankó 
a czigányasszony kezében volt, akkor azt mondotta 
hogy ez nem jó, mert igen nagy, hanem elmegy és 
felváltatja a boltban. És elment, hogy többet ne is 
térjen vissza. Dóda Bálintné pedig egy darabig csak 
várta a szerencsemondót, de később hazatért urával 
együtt felment a rendőrséghez, elpanaszolta sorját 
s most azt várja, hátha a rendőrség szerencsésebb 
lesz mint ő volt s megkeríti az eltűnt százas bankót 
és selyemkendőket. 

— ü a r p agon és fiai. Fővárosi kereskedői 
körökben sokat beszélnek most egy jól ismert zsu-
gori milliomosról ki évek előtt még szegény boltos 
legény volt s ma több budapesti nagy bérház tulaj-
donosa, nem rég pedig egy 20,000 holdas birtokot 
vett 300,000 frtért, mely után csak a regále meg-
váltásáért 240,000 frtot söpört be s melynek erdői-

3. oldal 

ben a favágatásért egy millió forintot ajánlottak 
neki. A 76 esztendős zsugori nemcsak maga kenyé-
ren és vizén él, de két felnőtt fiát is ily koszton 
tartja. A nagyobbikat egyik birtokán 50 frt havi 
fizetéssel alkalmazta mint ispánt. A fiu itt 700 frt 
adósságot csinált, apja kifizette adósságát oly felté-
tellel, hogy havi 50 frt fizetését visszatartja mind-
addig, mig a 700 forint törlesztve nem lesz. A fiút 
a nélkülözések beteggé tették, feljött Budapestre egy 
magángyógyintézetbe, hol most már felgyógyult, de 
nem távozhat, mert apja vonakodik a gyógyítási 
költségeket érte kifizetni, adósságot pedig nem csi-
nálhat, mert a fővárosi uzsorások egy fillért sem 
hajlandók neki adni. 

— Hogy lett a medvéből hentes. Do-
rozsmán tartózkodott egy medvés már egy hét óta 
Tapodi Mihály vendéglősnél. Tegnapelőtt először 
szabadult ki a medve a ketreczből, megjegyzendő, 
hogy a vendéglős egyszersmind pálinkafőző is. Ak-
kor az udvaron talált 6 hektos hordóval baraczk-
czefret, azt felfordította és igen jól lakmározott be-
lőle. Az éjjel ismét kiszabadult a ketreczből, most 
nem pálinkafőzéssel foglalkozott, hanem bement a 
disznóólba ós csak 3 disznót ölt meg, mert többet 
nem talált. Az az érdekes, hogy szájkosárral volt 
ellátva - mégis ily erővel dolgozott; de már ezen 
műtét után még hatalmasabb volt ám, az ólból ki-
jönni nem akart, hanem ugy dobtak be a nyakára 
kőtelet és kivo. szólták. A kunok pedig a tenyeres 
talpas vendég ezen viselkedésén jóizüet nevetnek. 

Jelentés az országos vásárról. 
Országos őszi vásárunkra nagy behajtás volt 

ugy helyből mint vidékről; különösen olcsóbb fajta 
lovakból — volt nagy kiállítás; szarvas marha szin-
tén szép számmal volt, melyből csak a jó húsban 
lévők részesültek figyelemben. Sertés közép mennyi-
ségben hajtatott. 

Jószág árak a következők: 
Ökör párja 230-320 forint. 
Tehén párja húsnak való 140—200 frt. 
Tehén darabja fejősök 60—85 frt. 
Rúgott borjuk párja 25—36 frt. 
S e r t é s á r a k : 
2 3 évesek párja 40—50 frt. 1 évesek párja 

20-26 frt. 
Terményből igen csekély volt a kínálat, búzá-

ból éppen semmi, kukoricza árpa pedig csak helyi 
fogyasztásra vétetik. 

Buza mmja 5 frt 80 kr. 6 frt. 
Kukoricza köble és mmja 6 frt 40—50 kr. 
Árpa köble 5 frt 20 kr. mm. 6 frt 50 kr. 
Zab köble 3 frt 80 kr. 
Heremag mmja 40—43 frt. 
Szalonna mmja 64-65 frt. 
Hizott sertés tiszta vágásra 41—42 kr. kilónk. 

Elhaltak névsora. 
1894. szeptember 1-től szeptember 8-ig. 

Tokai Erzsébet, 33 éves, güműkor. — Biki 
N. József, 48 éves, szivbiletyű bántalom. — Molnár 
Mária, 44 éves, szívbaj. — Sneider György, 82 éves, 
végelgyengklés. — Bazsó Mária 23 éves, tüdőlob. — 
Molnár Jakab, 65 éves, tüdőgümőkór. — Göbölyös 
József, 1 napos, születési gyengeség. — Gálfi Etel, 
20 éves, hashártyalob. — Vaczi Anna, 88 éves, 
végelgyengülés. — Hajdú Zsuzsánna, 79 éves, vég-
elgyengülés. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré té-

tetik, hogy Fekete Teréz kiskorú és Fekete 

Etel Dömsödi Imréné nagykorú tulajdonát 

képező 14218/noo hold területű szent-lászlói 

szántóföld folyó évi szeptember hó 17. nap-

ján délelőtt 9 órakor a városház udvarán 3 

évre haszonbérbe fog kiadatni, s a feltételek 

a közgyám hivatalos helyiségében addig is 

megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszékének 1894. 

évi szeptember hó 14. napján tartott üléséből. 

Burián Lajos, 
elnök. 

G Á Z G Y Á R I K O K S . 
Egyedüli elárusítója a szabadkai légszesz 

koksnak. Kérem össze nem téveszteni a po-

rosz koksal, ennél sokkal jobb, több mele-

get fejt, nagyban 1 frt 90 kr. kicsinyben 1 frt 

95 kr. Itt lévő elárusitással Kohn Gábor urat 

bíztam meg, hol mindenkor megrendelhető 

és pontosan fog kiszolgáltatni. 

Becses megrendeléseket elvárva. 

Maradok tisztelettel 

Polák Sándor, 



4. oldal. 

Jutányos Arak! 
HQLGYSJL H&Í1LMÍ11. 

Van szerencsém a nagyérdemű hölgy-

közönség b. tudomására hozni, miszerint a 

legújabb divatnak megfelelő 

női é3 gyermek-kalapjaim 
az őszi és téli idényre megérkeztek. 

' Továbbá tudatom a mélyen tisztelt kö-

zönséggel, hogy minden szakmámba vágó 

téli czikkek u. m. czipők, jéger- és normál 

alsó-ruhák, harisnyák, sapkák, muffok, boák, 

fiu- és; leány triccó-öltönyök, továbbá férfi 

kemény és nemez kalapok, nyakkendők, kez-

tyűk, esernyők stb. stb. nálam a legnagyobb 

választékban kaphatók. 

1—2 Teljes tisztelettel 

Özv. Klein Auguszta. 

DUS VÁLASZTÉK I JUTÁNYOS ÁRAK 

* SZENTESirLAP. 

Varga Béniámin 
I. tized 308 számú házánál egy bolt-helyi-

ség, 2 padolt szoba mellékhelyiségekkel, és 

kajáni 38 hold tanya-földje több évekre ha-

szonbérbe kiadó. 

A Pacher-féle háznál 
[i szoba, konyha, éléskamra, pincze és több 

melléképületekkel együtt azonnal kiadó: 
értekezni lehet dr. Vecseri Sándor ügyvéd-

del, Pacher-féle háznál. 

Pataki Józsefnek 
UI. tized 410 számú házánál egy lakás, mely 

áll 2 szoba, konyha és kamra, 1 bolt helyi-

ség felszerelve vagy anélkül is haszonbérbe 

adó, és egy tüzrevalós azonnal át lehet 

1V2 venni. 

Jó legelőre és jó téli tartásra 
vállaltatik negyedéből vagy pénzért minden-

féle jószág egy nagyobb gazdaságba bármi-

lyen nagy mennyisében ; értekezni lehet 

Schreier Jánosné utóda IV. t. 279 sz. a. üzle 

tében, ugyanott a IV. tized 283 szám alatt 

háznál lévő 2 szoba, kamra, pincze és pad 

lásból álló lakás és a Dezső-féle mészárszék 

együtt vagy külön-külön kiadó. 

1 Divat-szalon megnyitás! • 
• Van szerencsém a nagyérdemű höl- j 

2 gyeknek tudomására hozni, miszerint a « 

• mai napon itt helyben, a Veisz Ber- • 
• nát ur házában egy a mai igények- S 
• nek megfelelő divat • 

[kalap-szalontl 
• nyitottam, szives pártfogásukat "kérve • 

• maradok. Tisztelettel"' 5 

• 1V2 K. Szabó Laiosné. • 

Néhai Piti József örökösének 
Veker-hát százhuszonhárom hold szántó-földje 

több évre, esetleg részletekben is haszon-

bérbe kiadó; értekezni a vásártéren I. tized 

518 szám alatt. 

özv. Barta Lajosnénak 
Donáton Vecseri Bálint földjéből vett földje 

eladó, vagy haszonbérbe kiadó; értekezni 

lehet I. tized 651 számú háznál. 

tfü m 

....... 
Vajda Pálnak 

II. t. 303. számú háza és fábiáni 20 hold 

földje tanya-épületekkel együtt szabadkézből 

eladó; értekezni lehet a fenti szám alatt. 

MARSCHALL ENDRE 
IV. t. 114 szám alati háza kedvező feltételek 

mellett eladó. 

tiÉÉNiiinitt^ 

3065—1894. 

Árverési hirdetmény. 
A városi árvaszék részéről közhírré té-

tetik, hogy a néhai Sípos László örökösei 

tulajdouát képező 8471ö/i2oo hold területű 

nagy-királysági és eperjesi szántó és kaszáló 

töld tanyaépületekkel együtt, folyó évi szep-

tember hó 20. napján délelőtt 9 órakor a 

városház udvaran megtartandó nyilvános 

árverésen eladatik, esetleg 3 évre haszonbérbe 

kiadatik; a feltételek a közgyámnál, a hiva-

talos órák alatt addig is megtekinthetők. 

Kelt Szentes város árvaszékének 1894. 

évi szeptember hó 14. napján tartott üléséből. 

Burián Lajos, 
elnök. 

510. «szám. 

P é n z 
4%, 4i/2o/0 és 5o/0 k a m a t l á b r a megfelelő tőketör-

lesztéssel 15 50 évig terjedő visszafizetés mellett 

ház- és földbirtokra 
a legelőnyösebb föltételek 

és legrövidebb idő alatt 
kapható 

a hatóságilag engedélyezett és törvényszékileg bejegy-
zett . I n g a t l a n - és F ö l d h i t e l K ö l c s ö n 

F o r g a l m i I n t é z e t n é l * 

WtT S Z E G E D E N 
a Stefánia-sétánynyal szemben, a szinbáz mellett. 

Tulajdonosok: 

Szallai és Halmi. 
Bővebb felvilágositással szolgál a fenti czég, 

vagy szentesi megbízottunk : Hof fmanu J akab , 
kereskedő. (Hariss-házba. 2V3 

Csillag Ármin aranyműves 
3. t. 7, számú háza, mely áll 4 padolt szoba, 

2 külön feljáró padlás és több hozzátartozó 

épületekből, sajátkézből eladó. Értekezni le-

het saját üzletében a Neumann féle háznál. 4V6 

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 

utjául 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-

birt 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. 

3—3 

Burián Lajos, 
polgármester. 

R 
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Utolsó Lembergi 
elótti hét kiállítási a 

m 

II Sorsjegyek 10 f r t — 
6 99 5 „ 50 
Díjmentes és huzásjegyzékért &0 k r . beküldendő. 

Kapható: 

A lembergi országos 
kiállítás sorsjegy-irodájában. 

BÉCS, Bartenstein-utcza 4. 

SMates, 1894. Nyonutott Sím* ftrtnu gywmiióiá». 




