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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

(> frt — kr. 
3 frt - kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 

M^Uető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

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. 

Fótzerkenstó 4a kiadó-tulajdonos: 
S I M A F E R E N C Z. 

Felelós-agerkesstó : 
K 0 V Á T 8 KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Agyon szeretett tisztviselők. 

(P.) Tav l y egy közgyűlési beszédében 

Szeder János mondta azt a pákuliczokról, hogy 

„agyon szeretik a várost.- Ennek a gyilkos 

szeretetnek bőséges áradata azonban — ugy 

látszik — nemcsak a város, hanem a városi 

tisztviselők fejét is elborítja. 

Mikor nagy utánjárás és erőfeszítés árán 

sikerült kieszközölni, hogy a belügyminiszter 

az árvatári tartalékalap 6300 frtot tevő jöve-

delmét a városi tisztviselők fizetésének javí-

tására átengedte, akkor joggal hihettük volna, 

hogy. ennek a kedvező fordulatnak mindenki 

örvend, a ki azt óhajtja, hogy tisztességesen 

javadalmazott és magasabb képzettséggel biró 

tisztikarunk legyen. 

S ime, épen arról az oldalról, a honnét 

egyre ócsárolják a városi adminisztrácziót, és 

egyre gáncsolják a tisztikar képzettségének 

fogyatékos voltát, megindul az aknamunka 

arra, hogy megakadályozzák a fizetésjavitást. 

Hipokrita arczczal váltig bizonykodnak ugyan 

ezek a jó urak, hogy hiszen ők nagyon sze-

retnék fölemelni a tiszti fizetéseket, de egy-

idejűleg iparkodnak elriasztani a képviselőket 

ettől a gondolattól. 

Azzal akarják őket ugyanis megtéveszteni, 

hogy a miniszter az árvatári tartalékalap jö-

vedelmét nem egyszermindenkorra engedte 

át, hanem egyelőre csak a jövő évre, és ki-

kötötte, hogy ezt minden esztendőben kérnie 

kell a városnak ; tehát ez nem egy biztos 

alap, a melyre a fizetésrendezést fektethetjük, 

csak évről-évre nyújtott segély, a mely min-

den pillanatban visszavonható; és ha a vá-

ros a fizetésjavitást szabályrendeletileg állan-

dósítaná, akkor ki lenne téve annak, hogy 

esetleg kirovásból kellene fedeznie a fölemelt 

fizetéseket. 

Hát nem igy áll a dolog. Az árvatári 

tartalékalap jövedelme igenis állandóan van 

átengedve a tiszti fizetések fedezésére, de 

hogy ezt évről-évre mégis mindig kérni kell, 

azt csak óvatosságból kötötte ki a miniszter. 

Megtörténhetik például, hogy egy nagyobb 

árvatári sikkasztás merül fel, a melyre a 

pénzkezelők és a többi felelős tisztviselők 

vagyona nem nyújt elegendő fedezetet; akkor 

természetesen az árvatári tartalékalapból kel-

lene a hiányt pótolni, tehát a tőke megcsor-

bulna, s igy a jövedem is kisebb lenne 6300 

frtnál. Csak ilyen eset lehet az, hogy a város 

nem kapja meg az egész 6300 frtot, és kény-

telen lesz a különbözetet a közpénztárból 

pótolni; a mi más szavakkal annyit tesz, hogy 

az árvatári tartalékalap jövedelmének felhasz-

nálása fejében az esetleges árvatári hiányo-

kért közvetlenül a város viseli a vagyoni 

felelősséget. 

Ez nem is lehet máskép9 mert valaki-

nek felelősnek kell lenni a felmerülhető hiá-

nyokért ; ma ez a teher az árvatári tartalék-

alapra nehezedik ; a ki tehát a tartalékalap 

jövedelmét élvezi, annak viselnie kell az az-

zal járó terheket is. 

Csakhogy ne feledjük, hogy a most fent-

álló ellenőrzés szigorúsága mellett talán 

századok telhetnek el, mig az árvatárban oly 

hiány merül fel, a mely a pénzkezelők és a 

felelősséggel terhelt többi tisztviselők vagyo-

nából ki nem telik. 

Ne ijedjenek tehát meg a képviselők attól a 

mumustól, a melylyel pakuliczrészről riogat-

ják őket. Hipokritaság az csupán, vagy ok-

talan rémlátás. Egész bátran állandónak lehet 

tekinteni az árvatári tartalékalap jövedelmé-

nek átengedését, és arra a fundamentumra 

nyugodt lelkiismerettel lehet fektetni a tiszti 

fizetések rendezését. 

Hanem a megkisérlett ijesztgetésre az 

agyon szeretet tisztviselőknek valószínűleg 

eszükbe jut az a régi mondás, hogy : Isten 

őrizzen meg a barátainktól/ 

— Az ármentesitő társulat 
központi v á l a s z t m a n y a — mint már 

jelentettük — f. hó 13-án, szombaton, H.-M.-Vásár-

helyen ülést tartott, Károlyi Tibor gróf elnöklete alatt. 

Az ülés megnyiltával a választmány Károlyi 

Tibor grófot tüntető lelkesedéssel üdvözölte, való-

ságos belső titkos tanácsossá történt kineveztetése 

alkalmából A gróf meghatottan köszönte meg az 

óvácziót. 

Az egyik legfontosabb tárgy a főigazgató évi 

jelentése volt, melyben beszámol a társulati tisz-

tikar sáfárkodásáról. Mint a jelentés legörvendete-

sebb momentumát, kiemeljük, hogy a mezőberényi 

és mindszenti vizemelő géptelepek a tavaszra keszen 

lesznek, és nogy ebben az évben a körösi szakaszon 

20 ezer, a báboczka-mindszenti szakaszon 81 ezer, 

és a mindszent-apátfalvi szakaszon 3700 folyó meter 

belvízcsatorna épült ki. A társulat belvízcsatorna 

hálózata már 336 ezer Llyó meW hosszú, s a jövő 

év végére az őszes belvizszabályozási munkálatok 

bevégzése kilátásba van helyezve. 

A társulatnak a leszámolás kérdésében hozott 

határozatát a főldmivelésügyi miniszter jóváhagyta. 

A főigazgató jelentése szerint a leszámolási munká-

lat immár folyamatba tétetett, s először is azokkal 

a birtokosokkal fognak leszámolni, a kiknek földje 

illetéktelenül lett az ideiglenes kirovások idejében 

az ártérbe főlvéve és kirovással megterhelve. A fő-

igazgató kérte, hogy a leszámolás gyorsítására a 

személyzet megszaporittassék és a munka ellenőr-

zésére egy bizottság küldessék ki. Ezt a központi 

válaszlmány el is fogadta, és kimondta, hogy a le-

számolást a társulati főszámvevő vezetése alatt egy 

nyilvántartó 15 napidijassal teljesítse; a mit azon-

ban mi — a feladat nagyságához és a munka sür-

gősségéhez képest — elegendő munkaerőnek nem 

tartunk. 

Tárgyalás alá került Makó városnak, továbbá 

több hmvásárhelyi lakosnak a főldmivelési minisz-

terhez intézett, s onnét véleményadásra leküldött 

kérvénye, melyben a társulati ártérosztályozás, ille-

tőleg a terhelési arányok megváltoztatását kérik. 

Makó város a maga felterjesztésében érdes hangon 

panaszolja, hogy Horváth Gyula volt kormánybiztos 

Szentest, a többi község rovására, különös protek-

czióban részesítette. Viszont a hmvásárhelyiek azért 

panaszkodnak, hogy Makót miért nem terhelik meg 

még jobban ; hiszen — mondják — Makónak a só-

háza is vizben állt, a mikor Vásárhelyre nem birt 

behatolni az árviz. 

A kérvények mellett többen felszólaltak de a 

központi választmány kimondta, hogy az ártérosz-

tályozás elleni panaszok most már nem időszerűek, 

hanem a netán fentforgó sérelmek majd akkor lesz-

nek orvosolhatók, midőn a belvízrendezés befejezté-

vel a kataszter helyesbittetni fog. 

A különböző érdekcsoportoknak ezen elégedet-

lenségéből is látszik hogy legczélszerübb a három 

különböző szakaszt a maga szárnyára bocsátani. 

Akkor aztán majd elintézi ki ki a maga baját ugy, 

a hogy tudja, s n.egszünik az a féltékenység és el-

lenszenv, a mely a k">rösi, tiszai és marosi érdekelt-

ség közt most uralkodik, s a mely az összhangzatos 

működést zavarja, sőt majdnem lehetetlenné teszi. 

A központi választmány ülését kővető napon 

— vasárnap — a társulat közgyűlése tolyt le. Arról 

azonban majd lapunk jövő számában referálunk. 

(P.) — Fogadatlan prókátor-
koriás. „A főispán és a megyebeli sajtó* 

czim alatt a minap egy hirt közöltünk, a 

melyben fölemlítettük három megyebeli lap-

nak a főispánnal szemben tett nyilatkozatát. 

Nosza, siettek ezt az ártatlan újdonságot 

a túlsó táborban egész attentátummá felfújni, 

s nemcsak azt olvasták reánk, hogy a megye-

beli zsidóságot és a pákuliczokat akartuk a 

főispán előtt befeketíteni, hanem hipokrita 

képpel védelmükbe vették ellenünk a zsi-

dóságot. 

Hát erre a fogadatlan prókátorkodásra 

annyit meg kell jegyezuünk, hogy tisztelt 

pákuliczaink nyitott ajtót törtek be; mert 

nekünk soha eszünk ágában se volt meg-

támadd a zsidóságot, a mely felekezet tud-

tunkkal nem is szolgáltatott okot semmi tá-

madásra. 

Kifejezetten csupán a zsidóság negy-

részéről" mondtuk, hogy nem jó szem-

mel nézi a Vadnay Andor főispánságát; s 

hogy ebben igazunk volt, azt klasszikus ta-

nuk bizonyítják, és pedig a Szegedi Napló 

és a Mindszenti Lap czikkirói, a kik bizo-

nyára nem a főispán személye iránt táplált 

bizalomból és szeretetteljes elragadtatásból 

irták meg az általunk idézett czikkeket. Kü-

lönben hogy a „zsidóság egyrésze* alatt 

kiket értettünk, azt a pákuliczok is nagyon 

jól tudják. 

A megyebeli zsidóság többségéről mi is 

tudjuk, hogy sokkal kifejlettebb politikai mű-

veltséggel bir% hogysem oktalan rémlátások 

háborgathatnák, és elfogulttá tehetnék. S hogy 

megjegyzésünk nem vonatkozhatott a zsidó-

ság egyetemére, hanem csupán egyes tag-

jaira, azt kétségtelenné teszi az a tény, hogy 

elvtársaink sorában sok zsidóhitü derék ma-

gyar ember van, a kik a legnagyobb önzet-

lenséggel és a legtisztább hazafisággal küz-

denek az ellenzéki lobogó alatt, s igy ha az 

pgész zsidóságot akartuk volna megkritizálni, 



2, oldal 

akkor legalább a saját elvtársainkra nézve 

bizonyára megkülönböztetést tettünk volna. 

Azt az állítást pedig, hogy Sima Ferencz 

a zsidó reczepczió ellen szavazott, vakmerő 

ráfogásnak kell bélyegeznünk; mert ő nem-

csak ilyen abszurdumot nem cselekedett, ha-

nem beszámoló beszédeiben is nyiltan hang-

súlyozta, hogy a zsidó vallás reczepczióját 

a korszellem elengedhetlen követelményének 

tekinti, a melyet pártkülönbség nélkül min-

denkinek, de legkivált a függetlenségi pártnak, 

mint a 48-as eszmék letéteményesének és 

a hamisítatlan szabadelvüség hivatott elő-

harczosának, teljes erejével támogatni kell. S 

midőn bekövetkezett az a sajnos eset, hogy 

a főrendiház a zsidó vallás reczepczióját le-

szavazta, éppen Sima Fereijcz volt az, a ki 

ezt a nagy botlást a legnagyobb indignáczi 

óval fogadta, s ezen érzelmeiből nem is csi-

nált titkot. 

Tehát, ha már fogadatlan prókátorkodnak 

a tisztelt pákuliczok, legalább tartsák szem 

előtt a Deák Ferencz lakónikus sajtótörvényét, 

a mely igy szól: „Semmit sem szabad irni, 

a mi — nem igaz." 

Orosháza jubileuma. 
Orosházi szomszédaink f. hó 13-án ülték meg 

községük ét evang. egyházuk 150 éves fentállásának 

jubileumát, nagy és díszes ünnepségek között. 

A vasúti pályaháznal roppant néptömeg fo-

gadta a vidéki vendégeket, zászlókkal, bandérium-

mal, more patrió. Üdvözlő beszédeket tartottak 

Vangyel Szilárd községi iegyző és Harsanyi Sándor 

evang. lelkész. E beszédekre a vendegek nevében 

Sárkány Sámuel evang. püspök válaszolt. 

Délután diszgyülést tartott a képviselőtestület 

az uj polgári iskolaban, melyet ezzel az alkalommal 

nyitottak meg. Az első szónok Vangyel Szilárd köz 

ségi jegyző volt, kinek talpraesett beszéde után 

Veres József országgyűlési képviselő és orosházi 

evang. lelkész, mint iskolaszéki elnök tartott egy 

nagyhatású szép szónoklatot, visszapillantást vetve 

arra a viszontagságos, jó és balszerencsében egy-

aránt gazdag másfél századra, mely Orosháza köz-

ség és az ottani evang. egyház fölött elvonult. Az 

érdekes beszédből közöljük a következő részletet: 

.Mikor 150 évvel ezelőtt mintegy 30 család ide 

költözött Tolnavármegye Zomba nevü községéből 

azért, mert ott a földesúr nem engedte meg hitük 

szabad gyakorlatát, s bezárta előttük a házat, a hol 

imádkozni szoktak, mikor őseink inkább ott hagyták 

saját házi tüzhelyöket, csakhogy házat s benne ol-

tárt emelhessenek az istennek : akkor Békésvármegye 

néptelen pusztaság volt. 

SZENTESI LAP. 

A Hunyadiak korában népes községek virág-

zottak e vidéken, hanem a török, tatár, német, rácz 

dúlások alatt kipusztult a lakosság. 

Elszaporodtak ellenben a vadak. 

Csapatokban csatangoltak a farkasok, s adó 

gyanánt kellett kivetni - kiirtásuk végett — hogy 

mely község hány farkasfejet köteles évenkint beszál-

lítani a megyére, Orosháza 1775-ben 2 farkast, azon-, 

kivül 2067 varjut, 6201 verebet tartozott beszállítani. 

A vaddisznó falkában kóborolt a bozótban, a 

szarvas csordaszámra legelészett a Kőrös melletti 

cserjésekben, s egy csabai lelkész szelídített szarva-

sokon járt át Szarvasra látogatóba. 

Sok veit a mindenféle vad, de kevés az ember; 

1717-ben az egész vármegye népessége 2600 ember-

ből állott, most százszor annyi: 258,836. A lakosság' 

szegény, beteges volt; minden falu végén ott állott 

az akasztófa, s külön hóbért tartott a vármegye, s 

annak évi fizetése 54 frt, a megyei főorvosé pedig 

csak 30 frt volt. 

1747-ben a megyében sem gyógyszertár, sem 

rendes orvos nincs, iparos, kereskedő is igen kevés; 

a legszükségesebb tárgyakért távoli városokba kellett 

elmenni : ugyanis deszkáért, léczért Ptstre, vasne-

müért Gyöngyősre, üvegért Szegedre, ruhaneműért 

Aradra, Szolnokra. 

Szökött is a megyéből a nép ha szökhetett. 

Ilyen allapotban volt a megye, mikor a zombai 

bujdosók itt letelepedtek, mintegy 30 magyar család ; 

évről évre szállingóztak azután mindenfelől a tele-

pülök, ugy hogy 1751-ben 169 házból, 1773-ban 

432, 1818-ban 1006, 1827-ben 2063, 1891-ben u,ár 

3310 házból állott a falu. A lakossag különösen a 

jobbágyi szolgálmányok megszűnte ota szaporodott 

és vagyonosodott, mert magának dolgozott és taka-

rékoskodott ; 1818-ban 8567, 1882-ben 10915, 1891-

ben 19956 embert talált itt az összeírás. A negyvenes 

években még 5j-ik, 1881-ben mái 44-ik az ország 

községéi között népesség tekintetében. 

Pedig már rajokat is eresztett I Részben vagy 

egészben Orosháza népe szolgáltatta F.-Varsánd. Bán-

fáivá, Csorvás, P.-Földvár, Szt. Tornya népességét, 

az utolsó években számos család költözött Arad és 

Biharmegyébe. 

A nagy népességgel együtt folytonosan szapo-

rodnak terheink is. 1745-ben Orosháza adója 398 frt 

volt, 1866-ban összes adója 42,884 frt, 1894-ben 

180,513 frt, maga a földadó 1856-ban 13,495, most 

már 44,327 frt. 

1751-ben a község összes kiadása 877 frt, be-

vétele 972 frt. 1880-ban a község hivatali és szolga-

személyzetre 10,012 fitot adott ki, 1895-re már 

¿6,204 frt lesz e czélra. A község kiadásai 1880-ban 

24, 916 Irtot tettek, 1895-re már 9 >,697 irtot kel-

lett előirányozni, mennyi még ezen kivül az egyházi 

adó, fogyasztási adó ! 

A „ S Z E N T E S I L A P " T A R C A J A . 
J ó barátok és ellenségek. 

— Regény — 106. folyt. 

Irta: Siuia Ferencz. 

Napok után napok teltek el; de nincs hír Be-

néékről. Az aggály hogy valami nagy szerencsétlen 

ségnek vagy hogy egy titkos bűnténynek esett a 

család áldozatul, már azokat is kezdte elfogni, kik 

kezdetben csak mosolylyal fogadták Bálinti főorvos-

nak mindenfelé hirdetett azon meggyőződését, hogy 

a Bene család valami bün vagy még eddig ki nem 

derült szerencsétlenségnek lett áldozata. — Elpusz-

tultak, megsemmisültek, az bizonyos állitá az orvos, 

ha valahol az esetet felhozták. Pedig felhozták min-

denütt és minduntalan ; mert azon pillanattól kezdve, 

hogy a család eltűnésének hire szájra kelt: Kállón 

egyébről se akartak beszélni az emberek. 

Elébb Bálinti is, a többiek is azt rebesgették 

hogy bizonyosan össze beszélt a család levél utján 

Papp Ignáczczal s együtt keltek talán nagyobb kül-

földi útra; de ezt a feltevést teljesen kizárttá tette 

az, hogy sem Papp Ignácz; de főként Benéék Me-

hádiáról lett elutazásukkor, de azóta se adtak a 

házhoz a házi és gazdasági dolgok kezelésére semmi-

féle utasítást. Pedig ez Bene Tamásék részéről tel-

jes lehetetlenség. S hogy valami bün vagy szerencsét-

lenség áldozata lett a család, a mellett bizonyított az a 

körülmény is, hogy míg a Bene család Mehádiáu volt 

123. szám. 

Jellemző adatul legyen szabad kiemelnem, hogy 

a községnek, mint erkölcsi testületnek összes ki-

adása iskolai czélra ezelőtt még 7-8 évvel 340 frt 

volt, 1895-re már 20 000 frt lesz, pedig az elemi 

iskolák bent a községben felekezetiek, a község azokra 

nem költ. Lakosaink az állami adó 34o/0-át fizetik 

csak tanítói és tanári fizetésekre. 

A községgel együtt fejlődtek a korábban vagy 

későbben szervezkedett gyülekezetek is, természetesen 

legnagyobb maradt az ág. hitv. evang., mely Magyar-

országban nemcsak a legnagyobb magyar evang. 

gyülekezet, hanem nagyobb, mint sok esperesség az 

országban, mert 22 esperesség van nála kisebb és 

csak 16 esperesség nagyobb. 

A tanügyre ez a gyülekezet nagy gondot for-

dít. A legkisebb tanítói fizetés eléri a 600 frtot, ké-

nyelmes, díszes lakáson kivül, öté pedig 1200 — 1300 

frtra fölmegy. 

Mi az elődöktől termékeny földet kaptunk örö-

kül, termékeny műveltséget akarunk utódainkra 

hagyni." 
* * * 

Veres József után Sárkány püspök és mások 

tartottak szép beszédeket. 

Este fényes kivilágítás és hangverseny volt. 

Másnap ünnepélyes istenitiszteletet tartottak; 

délben fényes bankett, és este több helyen tartott 

tánczmulatsár? fejezte be a sikerült ünnepségeket. 

Részünkről is melegen üdvözöljük jubiláló szom-

szédainkat. A magyarok Istene éltesse őket örömben 

és megelégedésben, — ivadékról ivadékra, időtlen 

időkig. r . 

Értesítés és meghívó. 
Az I-ső 48-as kör tisztújító közgyűlését 

a minap f. hó 14-re tűztem ki. Időközben 

azonban az armentesitó társulat is kitűzte a 

maga közgyűlését ugyanazon napra H.-M.-

Vásárhelyre. A kör tagjai közül többen figyel-

meztettek erre a körülményre, és felkértek, 

hogy halasztanám el a kör közgyűlését, mert 

az ármentesitő társulati gyűlésen is óhajta-

nának résztvenni, s ha a két gyűlés egy 

napra esik, vagy az egyiken, vagy a mási-

kon nem jelenhetnek meg. 

Méltányolva ezt a jogos kérelmet, és 

azon óhajtás által vezéreltetve, hogy köz-

gyűlésünkön tagtársaink teljes szám^ an meg-

jelenjenek : a kör közgyűlését ezennel f. h ó 

21-ik n a p j á n a k d é l u t á n i 3 ó r á -

j á r a halasztóm el, s felkérem a kör t. tag-

jait, hogy akkor a kör helyiségében megje-

lenni szíveskedjenek. 

Szentes, 1894. okt. 10. Sima Ferencz, elnök. 

minden második nap kapott a ház levelet a tekintetes 

asszonytól, melyben az utasításokat és rendelkezé-

seket adta a ház udvargazdasága körül felmerülő 

dolgok mikénti intézése iránt, s Bene Tamás is irt 

minden héten a tanya gazdának; de azon naptól 

kezdve, hogy Mehádiáról eljöttek megszűnt minden 

levelezés. 

Ez a körülmény a legnagyobb optimistában is 

méltán támaszthatta azt a meggyőződést, hogy itt 

egy megfoghatatlan relytélyről van szó — S ha más 

bele bírt volna is ebbe nyugodni: Bálinti főorvos 

nem. ő nem elégedett meg azzal, hogy az eset be 

lett jelentve a felettes hatóságoknak s ezek elren-

delték a nyoma veszett család kutatását, hanem 

még egyszer utrakelt, hogy a relytély szálait, ha a 

pokolból indulnak is ki felkutassa. Ismét elment 

Mehádiára újból meggyőződött hogy azon napon, 

mikor a fürdőben Benéék eltávozása be van jegyezve» 

az állomáson 3 első osztályú 'jegyet adtak ki Kál-

lóra. A pénztárnok még jól emlékezik az utasokra, 

kik közül különösen a rendkívül fess Bene Irén tünt 

föl neki, kinek hü személy leírását tudta adni. 

Az tehát tény, hogy Mehádiáról vasúton kelt 

a család útra. Most az orvos Mehádiától Kálló felé 

, haladva, minden állomáson kutatott, hogy valahol ut 

közben nem gondoltak-e az utváltoztatásra nézve va-

lami Nem szálltak-e ki, hogy valamely vidéket megtekint-

senek ? S nem ilyen kirándulás alkalmával történt-e 

a szerencsétlenség. Mert hogy az megtörtént, az iránt 

már nem volt Bálintinak semmi kétsége. 

Temesvárig nem lelt semmi gyanút keltő nyomra. 

Temesváron azonban már rá jött, hogy ott azon a 

bizonyos napon, mikor Benéék Mehádiáról elutaztak 

Nagy-Kállóra szóló uti podgyász Nagybecskerekröl, 

Mehádiára szóló nti podgyász pedig Lúgosról lett 

Temesvárra visszarendelve. A málha kezelő tiszt még 

arra is emlékezett, hogy a podgyászokat egy borot-

vált arczu inas vette át. Bálinti arczán egy remény-

sugár villant meg. — Ez Papp Ignácz inasa volt. 

Tehát itt találkoztak. Bizonyosan lekéstek s a pak-

kok igy mentek tovább. Tehát nem volt megbeszé-

lés köztük, hogy itt találkoznak. Véletlen volt az 

egész ; de a vége a közös megegyezés, hogy nem 

mennek tovább. 

Nyomon vagyok, mondá a főorvos s csak most 

kezdte az aggódás és remegés elfogni egész valóját; 

mert élénk fantáziájával már előre látta valamely 

kirándulás helyén a nyomtálanul eltűnteket, mint 

valam szerencsétlenség áldozatait. 

A balsejtelmek egész légiója rajzott lelke körül, 

mikor a városba indult, hogy a vasút állomáson 

felfedezett nyomok folytatását kutassa, félt is az 

eredménytől amit már sejteni vélt, de egyúttal égett 

a kínzó vágytól, hogy a valónak biztos nyomára 

juthasson. Abban az időben az Arany szarvas volt 

Temesvár város első szállodája : egyenesen odahaj-

tatott. Olt voltak szállva Benéék egy fiatal úrral, 

kinek angolos szájú inasa volt. Két napig voltak ott 

s aztán málhákkal megrakott két fiakkeron indultak 

útnak. Hogy hova, azt nem tudta a Portás. 

(Folytatása következik.) 
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J J © l v Í g g V 6 8 T V 6 S h í r ü k párbaj volt, de vér nélkül, mert a pisztoly — tudomásul és mindenki nagyon jól érezte magát. 
J ' szerencsére — csütörtököt mondott. Ebben az ügy- M o s t egykedvűen, egyformán szürke és ködös han-

(r.) - Személyi hir , Vadnay Andor főispán ben november 2-án ül törvényt a felek fölött a plattal köszönt*, vagy nem köszöntik egymást a 
J honatyak mintha csak az inseg elő néző Altoldrol 11-én volt kihallgatáson a királynál, hogy kinevez-

tetését megköszönje. Most már bútorait szállíttatja, 

s f. hó 20-án végkép elfoglalja lakását a vármegye-

házánál 

(r.) — Auagyszentmiklós-apát-
falvi vasútra, Nagyszentmiklós község 

képviselőtestülete, f. hó 15-én tartott köz-

gyűlésében 100 ezer forint hozzájárulást sza-

vazott meg. Ezzel el van háritva az egyetlen 

akadály, mely a kérdéses vasútvonal kiépí-

tését hátráltatta; s igy a Temesvár és Makó 

között épülő vasút előreláthatólag már a jövő 

évben át lesz adva a közforgalomnak ; s 

minthogy a makó-vásárhelyi összeköttetés 

létesítésén is buzgón fáradozik az engedmé-

nyes Sima Ferencz országgyűlési képviselő : 

kétségtelennek tartjuk,hogy — minden alatto-

mos fondorlat daczára — maholnap Temes-

várral is közvetlen vasúti közlekedésünk lesz. 

Alattomos fondorlatról azért szólunk, mivel 

bizonyítékaink vannak rá, hogy a mi derék 

pákuliczaink bosszúálló keze még ebbe a do-

logba is beavatkozott. A helybeli pákulicz-

lapnak azt a számát ugyanis, a melyben fe-

nyegetőzik, hogy a Sima Ferencz vasutjára 

egy fillért sem szavaz meg a szentes-vásár-

helyi vasúttársaság — sok példányban meg-

küldték Nagyszentmiklósra, hogy elvegyék az 

ottani közönség kedvét a Sima Ferencz va-

sutjához való hozzájárulástól. Sőt még hogy 

Sima Ferenczet egyénileg is diszkreditálják, 

elárasztották a nagyszentmiklósiakat a páku-

liczlap azon számával is, a melyben a Novák-

féle sajtóper tárgyalása, rosszakaratú kiszine-

zéssel és ferditéssel, le vau irva. A nagyszent-

miklósi képviselőtestület tagjait aztán ez a 

gyönyörűséges fondorkodás annyira megha-

totta, hogy — daczára annak, hogy két má-

sik vállalkozó is — s ezek közül az egyik 

a gazdag Arad csanádi vasuttársulat — tett 

a kérdéses vasútvonal kiépítésére ajánlatot 

a községnek — három ellenében valamennyi 

szavazattal mellőzték a többi ajánlatot és nagy 

lelkesedéssel megszavazták Sima Ferencznek 

a 100 ezer forint hozzájárulást 

(r.) — A pallaviciiii uradalom 
kormányzatába — ugy látszik — egészen 

uj és humánus szellemet honosított meg az 

őrgróf jóakarata. Algyőről értesítenek ben-

nünket, hogy az uradalom végre 312 kataszt-

rális hold földet adott haszonbérbe a község-

nek, azzal a kikötéssel, hogy azt, apró par 

czellákban adja alhaszonbérbe a lakosság 

szegényebb sorsú részének. Forrásunk szerint 

az uradalmi inspektor erélyesen hangsúlyozta, 

hogy a bérföldek szétosztásánál pártatlanul 

kell eljárni, és politikai meggyőződése miatt 

senkit sem szabad kedvezésben vagy mellő 

zésben részesíteni. Egy — még megerősítésre 

váró — hír szerint Sándorfalva lakossága is 

kap minden egyes telep után 3—3 hold föl-

det. Örömmel regisztráljuk ezt a kedvező for-

dulatot ; s csak azt sajnáljuk, hogy előbb 

nem történt; mert akkor sok kellemetlenség 

tői lettünk volna megkímélve mi is, és az 

uradalmi tisztség is. Egyébiránt a közmon-

dással tartunk : „Jobb későn, mint soha. 

(r.) — A szerb kirá ly Budapesten. Kirá-

lyunk koronás vendéget fogadott vasárnap az ország 

székes fővárosában. Szerbia fiatal, rokonszenves ki-

rálya, Sándor látogatott el hozzánk; a hol ugy az 

udvar, mint a kormány és a közönség részéről a 

legmelegebb fogadtatásban részesült. Innét Berlinbe 

megy Vilmos császár látogatására. Az utazásnak 

állitólag — semmi aktuális politikai c z é 1 j a nincs, 

de hogy politikai j e l e n t ő s é g nélkül nem szűköl-

ködik a hármas szövetség hatalmas tagjainak meg-

látogatása — az ónként értetik. 

(r.) — Eljegyzés. Győri Ferencz városi fő-

terére helyeztétek át az aktiv politikai szereplésteket. 
A fekete Holló kesernyésen vág közbe : 
— Hát az uj főispán meddig tartja magát 

Csongrádban ? 
Ameddig akarja ! 

— Ugyan ! Hát csak ugy jött, látott és meg-
semmisített benneteket ? 

— Olló ! Minket nem lehet megsemmisíteni. 
Minket ugy ősszecsinált Zsilinszky és Tallián, hogy 

A tiszazugi ár mentesítő "wy összetörik minden főispán, vagy meg-
. . . .. . . . ® , . 0 . . . ¡all, mint a Sión-hegye. Es az uj főispán nem azért 
lat ma tartja közgyűlését Csépán. Ezen a gyűlésén .vo , t e J l e n z é k i í h o g y n e t l u l n a a z ellenzékkel bánni. 
Szentesről is többen vesznek részt j _ hiszen — felel Molnár József — ha 

— Eljegyzés. Krecsmáry Teréz kisasszonyt, j még Sima is bizik a főispánokban, akkor jó éjszakát 
Rácz Zsigmondnak, az iparosifjak önképző köre elnö-iaz ellenzéknek ! 
kének sógornőjét, folyó hó 14-én eljegyezte Kovácsi. , E^e már az elnöki csengetyü is megszólal de 

, . ' i „, „ L ... , , '1IV0 szavára alig tódul be két ember a terembe. 
Sándor iparos Szegedről. Gratulálunk! M i n e k ¡g ? N j n c s p a r , a m e n t i élet többé, még csak 

— Községi tisztújítás Szegváron. Szeg-.nem is interpellálnak. . . Régi dicsőségünkből késel 

vár községénél az általános tisztújítás f. hó 13-án az egyházpolitikai kérdések omályában ? 

szombaton, történt meg. A választások eredménye a' _ K i na i etikett-kódex. Egy német újság 

következő: Megválasztattak egyhangúlag és melegjnéhány szemelvényt közöl a mennyei birodalom illem-

lelkesedéssel, a birói állásra az egyedüli pályázó'tani szabályaiból. Íme egy pár mutatvány : A leve-

Rácz András, a másodbirói aílásra: Berkecz József, jlokot ilyenformán kezdjük: „Hogy az ég minden 

pénztárnoknak : itj. Gémes István, közgyámnak :jáldása hulljon önre — ezt kivánja az ön hülye 

Kecskés István, esküdteknek : B. Muzsik András,Jöcsikéje !" Ha az ember a családjáról ir, igy beszél: 

szegedi kir. törvényszék, s igy az esetnek mégis lesz j ö U e k v o , n a f ö l vaiamennyien. Olyan ájtatos szelid-
egy kis komoly következménye. séggei sétálgatnak a folyosókon, mintha templomba 

(r.) - A tartalékos tisztek bemutatása készülnének, olyan jámboran és meghatottan ülnek 

november 4-én megy végbe az illető hadkiegészítő 

parancsnokságnál. 

(r.) A szentesi országos vásárok egy 

be a büfTébe, mintha az elnök csengetyüje imára 
hivná őket. Nem politizálnak, sőt — ami sokkal 
fontosabb — még csak nem is tréfálnak. Legföljebb 
Horánszky csip egyet Simán, a főispán-faló csong-

nappal való meghosszabbítása iránt folyamodott a rádi vezéren, mondván neki ilyeneket : 
város a kereskedelmi miniszterhez. A kérvényt a; — A ti ázsiótok a szünet alatt emelkedett, vi-
miniszter véleményadásra leküldte a szegedi keres-,fázzatok, hogy be ne olvadjatok a kormányba! 

— Hogy hogy? 
Két főispán is került ki a napokban a pár-

kedelmi és iparkamarához. A kamara f. hó 8-ánj 

tartott ülésében foglalkozott az ügygyei és pártoló! totokbó, államkormány^t 
véleménynyel terjeszti vissza a kérvényt a minisz-

terhez. 

(r.) — Hangverseny. Az iparos ifjak önképző 

körének dalárdája mint bennünket szóbelileg ér-

tesítettek — f. hó 27-én hangversenyt rendez. Az 

élvezetesnek Ígérkező hangverseny — melynek mű-

sorát legközelebb közölni fogjuk — már is széles 

körben keltett nagy érdoklődést. 

(r. 

Bihari Mátyás, Mihály József és Szarka István, köz-

igazgatási írnoknak : Nagy Sándor, adóügyi jegyzői 

írnoknak: ifj. Ternai György, végrehajtónak: Ágos-

ton Imre. A választások az ellenzék teljes diadalát 

jelentik. E diadalhoz örömmel kívánunk szerencsét 

szegvári elvtársainknak. 

Jó tékonyczé lu mulatság. A „Szegény 

izr. gyermekeket felruházó egylet" saját alapja-javára 

folyó hó 27-én a K a s s szálloda nagytermében hal-

vacsorával egybekötött tánczmulatságot rendez, melyre 

miután külön meghívók kibocsájtva nem lettek, ez 

uton hivja meg az igen tiszteit közönséget a ren-

dezőség. Aláírni lehet t. Salling Géza urnái, továbbá 

Bányai József utóda, Wellisch Vilmos, Czukermann 

ignácz, Szépe Károly urak kereskedésében s Kass 

Gusztáv és Gömöry Miksa urak vendéglőjében kitett 

aláírási iveken Kezdete fél 8 órakor. 

Bál . A 11-ik 48-as kör, folyó hó 21-én 

azaz vasárnap, az alsópárti kávéházban (Teli-féle 

házban), saját könyvtára-javára jótékonyczélu táncz-

vigalmat rendez 30 kr. belépti-díj mellett. 

— ,A légy súlya. Egy pihent eszű angol, a 
kinek nem akadt okosabb dolga, azon törte a fejét, 
hogy mennyit nyomhat egy légy ? Addig méregetett, 
inig kisütötte, hogy egy közönséges légynek a súlya 
egy gramm hetvenedrészét teszi, tehát ebből az al-
kalmatlan szárnyas szörnyetegből 70 drb. egy gram-
mot, és 70 ezer drb. egy k»lót nyom. 

— A linivásárhelyi vasúti á l lomás. Ala-
pos és jogos panaszról ir czikket a „Vásárhely és 
Vidéke" laptársunk. Arról, hogy még mindig nem 
nagyobbítják az ottani vasúti állomásházat. A mi-
niszter még az év elején elrendelte a városi hatóság 
és a szegedi kereskedelmi és iparkamara fölterjesz-
tésére az állomásépület kibővítését, de még félév 
multán sem történt az ügyben semmi. Igaza van a 
Vásárhely és Vidékének abban, hogy Hmvásárhely 
állomáson óriási a forgalom, a váróterem pedig oly 
szük, hogy az utazó közönség negyedrésze sem fér 
bele és szélben, esőben szabad ég alatt kénytelen 
ácsorogni, sőt még a nyitott perron fakorlátjain be-
lől sem találva helyet, életbiztonságát veszélyezteti 
a sinek között. Laptársunk erélyesen sürgeti, hogy 
a hatóság ezt az ügyöt újból a miniszter elé vigye 
és nemcsak az állomás-épület megnagyobbitását ki-
vánja, de egy födött perron építését is, amire a vá-
sárhelyi tömeges személyforgalom mellett valóban 
elutasithatlan szükség van. 

— A Ház folyosójáról. A Magyar Hirlap 
okt. 14-iki számából vesszük át ezt a jóizü aprósá-

számvevő f. hó 15-én tartotta eljegyzését Döbszőrlgot: Máskor az őszi ülésszak kezdetén, hacsak egy 
Teréz kisasszonnyal Áldást kívánunk frigyükre. órácskára ült is össze a parlament, eleven, friss, 

! > / i in ' 1 ^ pezsgő képe volt a tisztelt Haznak. Az egy parthoz 
(r.) - Párba j úgy a törvényszék előtt, tartozók ölelkeztek és barátkoztak, az ellenzék a 

Bodor Imre városi adótiszt és Mátéffy Ferencz dr. megpihent lélek harczia? kedvével fenyegette a kor-
ügyvéd kőzött, a mult évben tudvalevőleg pisztoly- mányt, a kormány csöndes megadással vette ezt 

Mi hangyák!" A czimet ilyenformán kell irni: „Az 

én nyomorult viskómból dicső bátyám gyémántos 

hajiokába !" Ha valakit vacsorára hi az ember, ezt 

írja: „Az alulírott, az ön engedelmes majma, esdő 

kezeit a végből terjeszti Excellenciád felé, hogy mél-

tóztassék megközelít »ni házunk düledező romhal-

mazát !" 

— A walesi herczeg botjai. Érdekes bot-

gyüjteménye van a walesi berezegnek. A gyűjtemény 

százhetven különféle botot tartalmaz. Ezek legtöbbje 

Indiából való és a fa-elefántcsontfaragásnak valósá-

gos remekei. Rendkívül nehéz köztük az a vasbot, 

amely a régi London-Bridge egyik vascölöpéből ké-

szült. Piaczi értéke azonbau az egész gyűjteménynek 

a beszerzés költségeihez mérten nagyon kevés. A 

világ legdrágább botja egy amerikai orvos tulajdona. 

E bot állitólag testvérek között is megér ötmillió 

dollárt. A bot fogóját képező aranygombhoz hir sze-

rint három font aranyat olvasztottak össze, maga a 

bot pedig véges-végig a legdrágább gyémántokkal 

van kirakva. A kérdés csak az, nem kell-e az olyan 

embert, aki e hirt, amire az az Óceánon át hozzánk 

elérkezik, elhiszi, — bottal fogni ? 

Irodalom. 
* Matlekovics Sándor v. államtitkár gyer-

gyó-szent-miklósi képviselővé történt megválasztatása 

alkalmából az „Ország-Világ" ezen előkelő szépiro-

dalmi képes hetilap részére gyönyörű mondást irt, 

melyet a- „Ország-Világ" legutóbbi számában eredeti 

autograminban Matlekovics arczképével együtt közöl. 

Az Ország-Világ az a lap, melyben a szellem óriása; 

lalalkoznak, amennyiben az „Ország-Világ" minden 

száma a legjelesebb hazai és külföldi írók müveit 

hozza. Képei magas színvonalon állanak; elsőrangú 

művészek rajzai elsőrangú müintézetben reproducál-

tatnak, ugy hogy úgyszólván az Ország-Világ az 

egyetlen hazai szépirodalmi hetilap, mely a külföldi 

hasonirányu lapokkal a versenyt- kiállja. Jó szolgá-

latot vélünk tehát tenni olvasóinknak, midőn az 

Ország-Világot, Váradi Antal e közkedveltségü, el-

terjedt, és legszebb szépirodalmi hetilapját figyel-

mükbe és pártfogásukba ajánljuk Mutatványszámot 

ingyen küld bárkinek a kiadóhivatal. Előfizetési ára 

pedig a hazai szépirodalmi lapok között a legcseké-

lyebb. Negyedévre csak 2 frt, félévre 4 frt, egész 

évre 8 frt Kiadóhivatal : (hová az előfizetési pénzek 

küldendők) Budapest, V. Hold-utcza 7-ik szám. 



4. oldal. 

Vasú t i m e n e t r e n d . 

Budapest—Szentes. 

Budaputröl indul 8 óra Í5 perc reggel, 1 óra 55 perez 
délután, 9 óra 15 p. este ós 10 órakor éjjel. 

Szolnokra érkezii 11 óra U perc délelótt, 3 óra 53 perc 
délután, 11 óra 12 p. éj. 1 óra 07 perez éjjel. 

Szölnokról indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 ó i a35 perc 
délután, 3 óra 55 perc éjjel. 

Szentesre érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 
este, 8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

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

Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 4« perc d. u. 
10 óra 1 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 15 perc d. e. 4 óra 18 perc. d. u 
í óra 39 perez éjjel. 5 óra 23 p. reggel. 

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

Szentes—h. m.-vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vácárhelv, 

Szentesről indul 4 óra 50 perez éjjel, 8 óra 45 perez 
reggel, 5 óra 15 perez délután. 

li.-M.-Vásárhelyrt érkezik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
37 perez délelőtt, 7 óra 08 perez éjjel. 

H.-M.-Vásá'hely—Szőnie.*. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 
10 perez délután, 8 óra 10 perez éjjel. 

SetUesre érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, i óra 00 perez 
délután zés 10 órakor éjjel. 

Egészselyem, mintázot t Fou lardoka t 
(mintegy 450 különböző fajban), méterenként 85 
krtól 3 ft 05 krig — valamint fekete, lekér 
és színes szelyemszöveteket 45 krtól 11 ft 05 
krig szállít — sima, koczkás, csikós, virágos, da-
maszolt minőségben (mintegy 240 féle dispositió 
és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít pos-
tabér és vámmentesen Hennebeg G. (cs. kir. 
udv. szállító) selyemgyára Zürichben. Min-
ták postafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 

Tiszta vér adja az egészséget! 
Titkos betegségek, kiütések, sápadt-

ság, általános fáradság, gyengeség mind 

megszűnnek, ha a vér egészséges! A 

mi módszerünk használata mellett ala-

pos eredményért jót állunk. 

Kérdéseknél a válaszra szükséges 

10 kros bélyeg melléklendő. 

„OFFICE SAMTAS," PARIS, 
30. F a u b o u r g Mon tma r t r e . 

SZENTESI LAP. 

Nyilttér. 
(E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a Sierk.) 

A Czukor Dávid által tőlem 
megvett, de át nem vett 16 mé-
termázsa heremag folyó 1894. 
évi október hó 18-án, vagyis csü-
törtökön délelőtt 8 órakor a vá-
rosháza udvarán Bolyó Kálmán 
kir. közjegyző úr közbenjötte 
mellett nyilvános árverésen el-
adat! k. 

Fazekas Benjámin. 

özv. Balogh Józsefné 
I. t. 225. számú házánál több rendbeli lakás 

van azonnal kiadó. Értekezni lehet II tized 

64 szám alatt. 1V2 

3541. aü. 1894. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város 1894 évi ebadó-lajstroma 

Szabadalmazott találmány! 
Fejkorpa elleni kenőcs, a fejbőr-hámlás és fej-

viszketegség megszüntetésére. 

Majd minden embernek a feje korpás, 
mi nem egyéb, mint a fejbőr felületének 
hámlása. 

Hogy ez és az ezzel járó fejviszketegség 
mennyire alkalmatlan, azt mindenki tudja. 

Sikerült nekem egy oly kenőcsöt fel 
találni, mely nemcsak a f e j k o r p a képző-
dését, de az ezzel járó kellemetlen fej-
v i s z k e t e g s é g e t is megszünteti. 

E kenőcs tiszta zs iradékból és egy 
virág porábó l van összevegyitve, teljesen 
ártalmatlan és biztos kipróbált szer a fej-
korpa és fejviszketegség ellen; sőt a 
gyakori fejfájás ellen is sikerrel használható. 

E szabadalmazott kenőcsöt férfiak és 
n ő k egyaránt h a s z n á l h a t j á k , s min-
denkinek mint biztos kipróbált szer' ajánlja 
a feltaláló. SZABÓ L A J O S . 

Használati utasítással mellékelve egy 
t é g e l y n e k ára 00 kr., nagyobb 1 í r t . 

Egyedüli raktár Szentesen : Wel l fsch 
Vi lmos ü z l e t é b e n . 2—10 

v : : 

F ö l d birtok eladás. 
Gróf Teleki Józsefné őméltósága Bács-

folyó évi október hó 15-től 23-ig terjedő 8 | A l m á s i uradalmához tartozó alább megneve-
napon át a városi adóhivatalban közszemlére z e t t s réSzben épületekkel ellátott külön bir-
lesz kitéve; felhivatnak az adózók, hogy a 

lajstromot a fent jelzett idő alatt megtekint-

hetik, s netaláni kifogásaikat megtehetik. 

Szentes, 1894 október 13. 

Ragy József, 
3 aü. tanácsnok. 
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g 0 
g Legbiztosabb óvszer a kolera q 
^ bagymaz és egyebb fertőző betegségek ellen! I 1 0 
y Tökéletes fertőtlenítés I Teljesen szagtalan I 0 

y ÖNMŰKÖDŐ TÖZEGSZÓRÓ-CLQSETTELo 
Ü Bei földi és kültöidi szabadalmak ! Szobai ár- Ü 
g nyekszekek mindenfele tetszetős alakban. Árnyék- g 
m szek berendezesek, kórhazak, laktanyák, iskolák, g 

| iparvallalatok, szállodák s t b. részére. q 

0 Magyar tözeg-és mutragya-ipar részvényt. 0 
Q Igazyatosag ; Budapest, IV., Városház ter 9. (Hariabazar). g 

g Fertőtlenítő es szagtalanító tőzegpor! Tőzeg- g 
g alom! Mindennemű tőzeggyártmány nagy raktára, g 
q Különlegesség 2 emberi és városi hulládé- q 
^ kok ipari- és gazdasagi értékesítése. Várostiszti- ^ 
9 tasi es elfuvarozasi vailalatok szervezése. 6V 
0 Mütragyagyáit. Keszlete» tervekkel költségvetésekkel és 0 
q eredeti bizoiiyitvanyokkal szívesen szolgai az igazgatósán g 
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tok testek akár egy tagban, akár parczellázott 

5 vagy 10 lánczos (1 láncz 2000 nsz.-öl) 

részletekben eladók, esetleg 5 évi törlesztésre. 

Az eladás önkénytes árverés utján tör-

ténik olyképen, hogy a legtöbbet Ígérőnek 

bánat pénze vissza tartatik s az árveréstől 

számítva 8 nap alatt a tulajdonos Grófné 

őméltósága határoz az ajánlat el vagy elnem 

fogadása felett. 

Egyéb feltételekre bővebb értesítéssel 

szolgál liács-Almáson Magyar urad. intéző. 

Eladás alá jelölt részek : 
Szabadkai határb. 205 lánc 1371 D-öl j fekete 

Kelebiai 

Almási 

Kunbajai 

1 6 
12 

164 

609 

12 
29 

3 

825 

1400 

764 

764 

128 

613 

829 

szántó 

föld 

homok, 

szántó, 

legelő 

és 

I kaszáló 

Az árverés a szabadkai, kelebiai birtok 

testekre nov. 4-én a csikériai majorban, az 

Almásira nov. 11-én Bács-Almáson, a Kun-

bajaira nov. 18-án Kunbaja községben tör-

ténik, mindenkor reggel 9 órakor. 2—3 

Bács-Almás nagy község, a szabadka-

bajai vonal mentén, posta távírda helyben. 

Csak akkor valódi ha a háromszögű palack az itt levő 
szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. 

Eddig fölül mú lha ta t l an 

Maager Vilmos-féle v a l ó d i t i sz t í to t t 

M A j - ^ ^ ^ p a j ^ r 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 erősitését, 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 1U/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 

Várady Lajos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

Maager Vilmos, Bécs, I1I/3. Heumarkt 3. 

Utánzások törvényileg büntettetnek. ~Wtt 1 — 18 

Sxtntts, 1894. Nyomatott Sima F u i ü u g y tma iM j á u . 




