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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: 

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

Póazerkeastfi éa klaló-tulajdonoa : 

S I M A F E R E N C Z . 
Feleláfl-xBerkoHztA : 

K O V Á T * K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

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

A vonaglás. 

(P.) Wekerle miniszterelnök nem hiába 

járt Bécsben : a kormány életét meghosszab-

bította a király egész — három héttel. Az 

országos költségvetést letárgyalják, az egy-

házpolitikai javaslatok szentesítve lesznek, s 

csak azután nyer elintézést a kormányválság. 

A vonaglás tehát tovább tart. S ez alatt 

a kormánypárt ember fölötti erőlködéseket 

tesz a hatalom megtartására. A niamelukok 

készek föláldozni elveket és személyeket egy-

aránt. Abba a gondolatba már beletörődtek, 

hogy a vallás szabad gyakorlataról szóló tör-

vényjavaslat legjelentősebb intézkedéseit elej-

tik, és készek elejteni a miniszterek közül is 

Szilágyi Dezsőt, Hieronymit, sőt magát We-

kerle miniszterelnököt is. 

Csakhogy Szilágyi bnkása tönkreteszi a 

kormánypárt akczió képességét. Mert Szilágyi 

kilép a pártból és vele mennek személyes 

hivei, mintegy húszan. Husz szavazat elvesz-

tésével pedig az eddigi többség egyszerre ki-

sebbséggé zsugorodik össze. 

Első sorban tehát Szilágyit és hiveit en-

gesztelgetik, kapaczitálgatják, hogy törődjenek 

bele a változhatatlanba, és ne vonják meg 

támogatásukat a párttól. Ha ez a kisérlet 

dugába dől — a mi bizonyosnak látszik — 

akkor megkísérlik a kilépettekkel és Apponyi-

ékkal való egyesülést. Ez azonban csak en-

gedmények árán lehetséges; de nagy kérdés, 

hogy engedmények tételére hajlandó lesz ó 

az udvar í 

A kormánypárt még akkor se fogja mind-

járt kiadni a kezéből a gyeplőt, ha vala-, 

menynyi kísérlete sikertelen marad. Akkor* 

uj kormányt alakítanak Kállai Béni, vagy 

Bánffy Üezső báró elnöklete alatt. Ebben a 

kormány ban YVekerlét is meghagynák pénzügy-

miniszternek, ő azonban aligha elfogadja ezt 

a nagylelkűséget. Nem is szorult rá, mert egy 

nagy pénzintézet elnökségére kapott meg-

hívást. 

Az uj kormány tavaszig kormányoz több-

ség nélkül, és tavaszszal megkoczkáztatja az uj 

választásokat. Hátha sikerül a főispánok erő-

szakoskodásának összehozni egy számbave-

hető többséget. 

A mai viszonyok között azonban — mi-

dőn egyfelől a klerikális párt, másfelől a Kos-

suth Ferencz akcziója folytán megizmosodott 

függetlenségi és 48-as párt fokozott hévvel 

ostromolja a kormányhatalom várának düle-

dező kapuját — az uj választásokkal való 

szerencsejátékot maguk a mamelukok is fz 

utolsó szalmaszálnak tekintik; a mely ha va-

lami különös csodaképen mentődeszkává nem' 

változik, akkor vége lesz a vonaglásnak, és 

beáll a — megsemmisülés. 

Városi közgyűlés. 

— Második nap. — 

A f. hó 27-én tartott folytatólagos közgyűlés 

napirendjén kevés tárgy voit ugyan, mindazonáltal 

a tárgyalás nem szűkölködött érdekes mozzanatokban. 

Mindenki azt hitte — még, becsületükre legyen 

mondva, maguk a pákuliczok is — hogy Kátai Pál 

Jánosnak az az indítványa, hogy a vadászterületek 

haszonbére fordittassék a Szentesen felállítandó Kos-

suth szoborra, lelkesedéssel és egyhangúlag fog elfo-

gadtatni. 

Azonban — fájdatom — nem igy történt. Az 

indítvánnyal szemben Józsa György, Bálint József, 

Babós Sándor és Szánthó Dániel arra az álláspontra 

helyezkedtek, hogy ők ugyan a legnagyobb tisztelet-

tel és kegyelettel viseltetnek Kossuth Lajos emléke 

iránt, s melegen óhajtják a tervezett szobor létesí-

tését ; de a vadászterületek haszonbérét nem tartják 

erre a czélra fordithatónak, mert ugy vannak meg-

győződve, hogy a haszonbér fölött nem a képviselő 

testület, hanem az érdekelt földbirtokosok vannak 

jogosítva rendelkezni. 

E kifogást a polgármester a törvényből merí-

tett érvekkel szépen megezáfolta ; s kifejezte azt az 

óhajtását, hogy Kátai indít*, ánya a város reputáczi-

ója érdekében egyhangúlag fogadtassek el, Hasonló 

értelemben szólott az indítványozó Kátai Pál Já-

nos is. 

Filó Tihamér dr. meg van ugyan győződve arról, 

hogy a képviselőtestület többsége már ma is föltét-

lenül elfogadná Kátai Pál János hazafias indítványát; 

minthogy azonban a Kossuth nagy neve iránt táp-

lált tiszteletnél fogva azt óhajtaná, hogy a határo-

zatot egyhangúlag hozza meg a közgyűlés, a fölve-

tett kifogások alaptalanságának kiderítése cséljából 

indítványozza, hogy az ügy adassék ki a jogügyi 

szakosztálynak oly utasítással, hogy adjon véleményt 

arról, vajon a képviselőtestület jogosítva van-e a 

vadászterületek haszonbére fölött rendelkezni ? Ezt 

az indítványt a közgyűlés elfogadta. 

Ezután a nagyvendéglő haszonbérlete került 

sorra. A gazdászati tanácsnok bejelentette, hogy a 

f. hó 2ü-án megtartott árverésen Kass Gusztáv volt 

a legtöbbet igerő, a ki 4GG0 frt haszonbért igért, a 

mi 160 írttal kevesebb az idei haszonbérnél. Ezzel 

kapcsolatban a polgármester bemutatta Rosenberg 

orosházi vendéglős táviratat, a ki 5500 frt évi haszon-

bért ajánl föl, ha a vendéglőt 3 évre felmondás 

kikötése nélkül kiadja a város. 

Az árverés eredményével a közgyűlés egyálta-

lában nem volt megelégedve. G i c a t r i c i s Lajos 

a feltételekben keresi a hibát, tehát azoknak meg-

változtatása mellett uj árverést sürget. S z e d e r 

János szintén uj árverést tart szükségesnek, de a 

feltételekben csak azt a változtatást tenné, hogy 

azokat az épületrészeket, a melyek nem tartoznak 

szorosan a vendéglő üzlethez, külön adná ki. S o n-

n e n f e 1 d Sámuel a föltételeket helyeseknek tartja, 

de az épületet szeretné kijavíttatni, s renovált álla-

potban 3 évre felmondás kikötése nélkül kiadni. 

L á s z l ó Vilmos dr. főorvos ellenzi a kijavítást, s 

uj épület emelését tartja szükségesnek, mert a mos-

tani épület közegészségi szempontból meg nem tűr-

hető. N o v o b á c z k y Győző tanácsnok a kijavítást 

nem tartja keresztül vihetőnek, mert az épület nem 

állja ki a megbolygatást. Véleménye szerint még 

egy évig meg kellene Kasst hagyni a bérletben az 

eddigi haszonbér mellett, s ha Kass ezt el nem fo-

gadja, akkor uj árverést tartani. N e u m a n Jónás 

hozzájárul Novobáczky javaslatához, de Kasst kö-

telezni kívánja arra, hogy az épületet kellően tisz-

títtassa ki. K á t a i Pál János szintén Novobáczky 

^etóméjö&ikji^an, mert ugy hiszi, I ogy az építkezést 

r ugy sem lehet. 

Végre a közgyűlés egyhangúlag elfogadta No-

vobáczky indítványát; s egyúttal — S z e d e r Já-

nos indítványára — utasította a tanácsot, hogy a 

jövő év folyama alatt a vendéglőnek vagy kijavítása, 

vagy újjáépítése, vagy megszüntetése iránt tegyen 

indokolt javaslatot. 

Az adóügyi tanácsnoki állás helyettesítés utján 

való betöltésére kerülvén a sor, a polgármester a 

szavazást elrendelte. Beadatott 53 szavazat Ebből 

kapott: Szalay Miklós 5, ifj Jószai Sándor 9, Bugyi 

Antal 39 szavazatot. 

Az eredmény kihirdetése után Filó Tihamér dr. 

óvást jelentett be Bugyi megválasztatása ellen; 

mert Bugyi még nincs 24 éves, s ez okból megvá-

lasztatását a belügyminszter már egyszer megsem-

misítette. Ez a választás tehát nemcsak törvény-

telen, hanem nyílt renitenczia a felsőbb hatósággal 

szemben. 

Erre aztán következett egy épületes jelenet, 

Felállott Cícatriczisz Lajos és kijelentette, hogy a 

helyettesítésre vonatkozó hatarozatot az óvás da-

cára is végre kell hajtani, mert Bugyi javára már 

máskor is követett el törvénytelenséget a képviselő-

testület, s ha az megtörténhetett akkor, ugy meg-

történhetik most is. (Nem irunk kommentárt ehez 

az erkölcsös kijelentéshez; csak azt jegyezzük meg, 

hogy Cícatriczisz Lajos megyei főjegyző és helyettes 

alispán is s mint ilyennek, talán még se volna sza-

bad törvényszegésre és a felsőbb hatóság iránt reni-

tencziára buzdítani a képviselőtestületet.) 

A polgármester megjegyezte, hogy a helyet-

tesítésre vonatkozó határozatot a megtett óvás kö-

vetkeztében nem érzi magát jogosítva végrehajtani, 

ha a közgyűlés ki nem mondja, hogy a határozat 

csupán birtokon kivül felebbezhető. Ezt ő a saját 

védelmére szükségesnek tartja, nehogy a felsőbb 

hatósággal szemben remitencziával vádolhassák. 

Még Filó Tihamér dr. intette a közgyűlést, 

l.ogy tudva és szándékosan ne kövessen el törvény-

telenséget és renitencziát; de hasztalan, mert a köz-

gyűlés ragaszkodott a határozatához, és kimondta, 

hogy az csak biztokon kivül felebbezhető. 

Ezután még helyettesitették adóügyi fogalma-

zónak Mácsai Károlyt. S ezzel a közgyűlés véget ért. 

Sima Ferencz beszéde. 
Elmondta a képviselőház november 28-iki ülésén. 

S i m a Ferencz: T. ház ! Midőn azon 

párt nevében, melynek megbízásából szeren-

csém van a szőnyegen forgó törvényjavas-

lattal szemben álláspontunkat kifejteni, előre 

is kijelentem, hogy a törvényjavaslatot még 

általánosságban sem fogadom el a tárgyalás 

alapjául, szívesen concedálom és örömmel 

constatálom azt, hogy az előadó ur szakszerű 

és saját pártálláspoiitjából a helyzetet min-

den irányban megvilágítani és előnyös szín-

ben feltüntetni akaró beszédje módot és al-

kalmat nyújtott nekünk e törvényjavaslat 

magyarázásához olyan terekbe is betekinteni, 

a melyekre nézve sem a közlekedési, sem a 

pénzügyi bizottság jelentései egyáltalán nem 

nyújtottak tájékoztatást. S ha azon álláspont, 

melyet a t. előadó ur szakszerüleg és alapo-

san véd, részünkről már kereskedelmi poli-

tikai szempontból acceptálható volna, akkor 
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szívesen járulnék ahhoz, hogy ez a törvény-

javaslat részletes tárgyalás és alapos elbirá-

lás alá vétethessék. Azonban t. képviselőház, 

pártunk az önálló kereskedelmi politikának 

lévén hive, habar mi a magunk részéről az 

államositási törekvésnek minden irányban 

ellenzői vagyunk is, a közgazdasági kérdé-

sekben szivesen nyujtunk tért arra és járu-

lunk ahhoz, hogy az államositás által a kormány 

ereje minden irányban érvényesülhessen azok-

kal a törekvésekkel szemben, a melyek a 

közös vámterület keretében és az Ausztriával 

való közös közgazdasági viszonyainknál fogva 

a magyar érdekek elnyomására nézve íen-

állanak. 

Mi tehát t. ház, mint az önálló magyar 

közgazdasági és kereskedelmi politika hivei 

már ezen elvi álláspontból kifolyólag is per-

horreskáljuk a törvény javaslatot, a mely le-

hetetlenné teszi, még a törvényben a kormány 

részére biztosított, elismerem, nagy mértékű 

befolyás mellett is, Magyarország közgazda 

sági érdekeinek oly irányú érvényesülését, a 

mint azt a mi pártunk az ország közgaz-

dasági fejlődése, előhaladása és felvirágozása 

érdekében feltétlenül szükségesnek és kivá 

uatosnak tartja. De pénzügyileg is feltétlenül 

károsnak tartjuk az országra nézve e törvény 

javaslat elfogadását, mert t. képviselőház, a 

dolog ugy áll, hogy ezen törvényjavaslat sze 

riut egy gőzhajózási-vállalat szándékoltatik 

alakíttatni, melylyel szemben a rizikó teljesen 

és feltétlenül a magyar államkincstárt terheli 

és mely mégis magának annak a részvény-

társulatnak biztosítja a jövőt és biztositja a 

jövőben teljesen birtokát annak az alaptőké-

nek, a melyet ezen törvényjavaslat nélkül az 

illető részvénytársaság egyáltalában nem linán-

cirozhat. Ugy áil nevezetesen t. ház a dolog, 

hogy az állam évenként a törvényjavaslat sze 

rint első sorban is 400000 frt föltétlen, 50000 

frt, kivételes, és még azonkívül 300000 frtig 

menő esetleges támogatásban részesiti ezen 

10 millió alaptőkével alakulandó részvény 

társaságot. Igaz t. ház, hogy a törvény sze-

rint csak 20 évre van ezen szerződés becik-

kelyezése contemplálva, de mindnyájan tud-

juk, sőt azt hiszem, hogy az előadó ur maga 

sem tagadja, hogy 20 év letelte előtt ez a 

társaság majd újból előáll a hosszabbítás 

érdekében és ezen szerződés újból meg fog 

hosszabbittatni 20 vagy 30 évre, vagy anny 

időre, a mennyit annak idején a kormány és 

a törvényhozás többsége ezen kérdésijén jó-

nak látni fog és újból biztosíttatik ezen tár-

saságnak hasonló államsegély. Ha tehát az 

állam ezen szerződés értelmében egy társa-

ságnak minimum 450000 frt államsegélyt 

b ztositott évi suDv ntioként, azonkívül pe-

dig 2 millió frt értéket meghaladó, most az 

államvasutak birtokát képező hajórajt bo 

csát a szerződés értelmében a társulat 

rendelkezésére, amelyet a t. előadó ur nem 

mutatott ugyan ki, de tudomásunk van róla, 

hogy az talán évi 10000 frt haszonbér mel-

lett lesz az illető társulat rendelkezésére bo-

csátva. Ha tehát ezen 2 millió forintot meg-

haladó hajórajnak alaptőkéjét pusztán csak 

4°/o-os kamatoztatással veszem is, akkor már 

ezen hajórajnak a társulat részére való át-

engedése által külön 80000 frt évi subventi-

tióban részesül a társulat. A hajó használat, 

a kopás stb. mind természetesen a magyar 

állam kincstár terhére esik, de ha ettől tel-

jesen eltekintek is és tisztán csak az ez uton 

nyújtandó évi készpénz segélyre kívánok rá-

mutatni, akkor pusztán e két tételt véve is 

a 400000 frtnyi direkt és a hajóraj utján 

nyújtott 80000 frtnyi állami subventiot, ez 

480000, a kivételes esetbei* nyújtandó 50000 

frttai 530000 frtot tesz ki. Már most t. ház, 

ha csak a 450000 frtnyi feltétlen subventiót 

veszem, melyet az állam évenkint nyújt s 

10 millió alaptőkének képezi amortisationalis 

részletét, nem sokkal helyesebb, gazdaságo 

sabb és az állam érdekében fekvő lenne e 

az, ha ezen összegnek megfelelő tőkét rész-

vényekben maga az állam bocsátaná ki és 

részéről az ezen szerződésben contemplált 

kivételes és nagy állami segélynek nyújtása 

ezen hajózási vállalat számára, mert csakis 

ily kivételes allami segélylyel lehet elérni azt, 

hogy ez a hajózási vállalat versenyképes le-

gyen a Dunagőzhajózasi társulattal szemben.! 

Ha azon felfogásboí indulunk ki, hogy e ha-, . . . ... . . . . .. 
, . ¿11 i * i i / \ 4 , ii . fes vegyes hírek rovataban „iparosok az iskolázás 

józási vallalatnak versenyképességet keli biz-Liieu- czimen „megbízható keiből* egy közlemény 
tositam a Dunagozhajózasi tarsulattal és ái-jjelent meg, melynek alaptalan vádaskodására, alól-

talában a Dunán eddig jaró minden hajózasi iroitak, mint a kik a kérdéses előljárósági ülésen 

maga fektetné be azt egy önálló hajóraj lé- tárgyalásába sem hajlandó bocsátkozni, 

:.esitésére, a mely azután áiiami kezelésben hanem feltétlen elvetését kívánja, és ezért 

teljesen függetlenül és korlátlanul az állam vagyok bátor pártom nevében a következő 

rendelkezésére állana s igen természetes do-határozati ja/aslatot benyújtani (Olvassa): 

log, hogy nemcsak az államvasutak kihasz- „Mondja ki a képviselőház, hogy a magyar 

nálása érdekében, de a külfölddel való érint- kir. államvasutak gőzhajózási vállalatát állami 

kezés és egyáltalán a hajózási üzem kihasz- üzemben oly arányban kívánja kifejleszteni, 

nálása szempontjából mint a kormánynak hogy a létesítendő hajóraj a dunai forgalmi 

feltétlen rendelkezésére álló eszköz, az állani akadályok elhárítása esetében is teljesen meg-

közgazdasági kereskedelmi érdeke czéljából feleljen az ország közforgalmi érdekeinek. Miért 

minden irányban inkább kihasználható lenne, is utasittatik a kormány, hogy a magyar ál-

(Élénk helyeslés a szélső baloldalon.) lamvasutak üzemrendszere szerint kezelendő 

A mint maga az előadó ur különösen jegy önálló magyar állami gőzhajózási hajóraj 

yozta, t. ház, azért szükséges az állam j előállítása és üzembehozatala iránt terjesz-hangsulyozta, 
szen azonnal a képviselőház elé törvényja-

vaslatot. * (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

Levél a szerkesztőséghez. 

A „Szentesi Lap44 f. évi 138. számában a helyi 

vállalattal szemben akkor, ha az állam vállal 

minden rizikót ezen versenyképesség bizto-

sítása érdekében, miért nyújtsa azt egy ide-

gen társulatnak, mely igy allami subventióval 

bizonyos idő leteltévei korlátlan birtokába jut 

az egész befektetési tőkének, melyet az állam-

kincstár az általa nyújtott évi hozzájárulása 

fejében önmagának feltétlenül biztosíthatna, 

ezt most könnyelműen játsza idegen részvé-

nyesek, illetőleg vállalkozók kezébe t (Helyes-

lés a szélsőbaloldalon.) 

Tagadhatatlan és nincs e házban egyet-

len egy párt és egyetlen egy elfogulatlan bi-

ralója e törvényjavaslatnak, aki el ne ismerné, 

hogy a kormány a kontemplált szerződésben 

lehetőleg biztosítani kívánja a maga teljesen 

független befolyását az illető vállalattal szem-

ben ; biztositaui kívánja természetesen azért, 

mert azon közgazdasági és kereskedelmi ér-

dekeket, a melyeket az előadó ur szakszerü 

beszédében igazan alaposan világított ineg 

ezen hajózási vállalattal szemben csak ugy 

képes érvényesíteni, ha a kormánynak lehe-

tőleg döntő befolyása van biztosítva ugy a 

társulat adminisztrácziójára, mint tariffakeze-

lésére. Ezt feltétlenül konczedalnom kell és a 

törvényjavaslatnak ily irányú rendelkezéseivel 

szemben, bár annak egyik-másik pontjához 

szó fér, teljes elismeréssel kell adóznom. Azon-

ban ez nem egyenérték azon óriási áldozattal 

szemben, a melyet a vállalatnak az állam a 

törvényjavaslatban kontemplált évi hozzájá-

rulással nyújtani kiván ; mert mint beszédem 

elején rámutattam, ha évenkint csak 450000 

frtban vesszük is az évi állami szubvencziót, 

ez megfelel 10,000.000 frt alap tokének. Tehát 

miért nyújtson az állam 10,000.000 frt alap 

tőkével szemben ennek teljesen megfelelő évi 

szubvencziót, ha ez a 10 millió idő multával 

egy idegen tarsaságé lesz ( (Ugy van! a 

szélsőbalon.) 

De ha még ettől el is kívánnék tekinteni, 

b mint pénzügyi szempontból, az állam finan-

cziális erdekében ettől eltekinteni nem lehet, 

akkor sem szabad szem elől téveszteni azon 

álláspont teljes érvényesítését, melyet az elő 

adó ur is hangsúlyozott, hogy e gőzhajózási 

vállalat a magyar kereskedelmi politika teljes 

érvényesítése szempontjából szükséges és en 

nek érdekében az államnak el keh mennie a 

legvégső határig az áldozatok meghozatalában. 

Már most azt vagyok bátor kérdezni az 

előadó úrtól, mint a t. ház minden tagjától, 

hogy ha az állam saját üzemében állítja fel 

a hajórajt; nem lesz-e inkább képes megfe-

lelni ezen feladatnak, mint amint képes 

erre egy idegen társulat. S nem szivesebben 

hozna-e meg az állam idővel e czélra mind 

nagyobb áldozatot, ha tudja, hogy ezt saját 

vagyona gyarapítására teszi, s nem idegen 

vállalatnak szerez birtokot? 

Ez a két főszempont az t. ház, a mely 

miatt pártunk e törvényjavaslatot teljesen 

perhorreskáija és annak még részletes 

jelen voltunk, kénytelenek vagyunk az igazság érde-
kéből is észrevételeinket megtenni, kérve a tekinte-
tes szerkesztőséget, hogy jelen nyilatkozatunknak be-
cses lapjában tert engedni szíveskedjék. i 

Az egész közlemény nem egyébb tenijentiosus 
rágalomnál, melynek világos czélja, hogy »elöljáró-
ságunk és annak elnöke nyilvánosan meghurtczoltas-
sék. De bármennyire „megbízható14 is a „Keze* a 
hírlapi közlemény t. beküldőjének, mégis inegbiz-
hatatlannak bizonyult emlekező tehetsége, alz ipar-
törvényben járatossága és különösen megbizhjatatlan 
igazságérzete, elöljáróságunk iránti pártatlan jóajkarata. 

Ha ugyanis a t. beküldő személyesen! jelen 
volt, — mint a hogy másképp nem is lehetlitt, — 
a f. hó 19-én tartott előljárósági ülésen, miinden 
megerőltetés nélkül eszébe juthatna, hogy fclzony 
azon az ülésen semmiféle kamarai megkereset nem 
targyaltatott és mint hiriapi szereplés viszketefcében 
szenvedő az iparügyek iránt érdeklődő honplblgar, 
tudhatná, hogy az ipartörvénynek oly reudelki >zése, 
a me ly a 14 éven a l ó l i g ye rmek ) nek 
t a n o n c z u l f e l v é t e l é t t i l t a n á nijLics, 
és ha az ülésen figyelme csak egy kicsit is jelenF volt. 
tudhatná, hogy ott 14 éves életkorról szó seiaf volt. 

Hanem igenis targyaltatott az elöljáróság» ülé-
sen a bpesti országos közp. bizottság által az i kp a r-
t ő r v é n y a l a p j a n k i d o l g o z o t t '{sza-
b á l y z a t a „tan- és munka viszony" rendi késé-
ről. Ezen szabályzat egyik szakaszaba van f«LIvévé 
az ipartörvény azon rendelkezése, mely szeimat a 
„12 éven alóli gyermek, tanonczul fel nem vehaktö." 
Egyik előljárósági tag ezen t-telnek olyatén módo-
sítását indítványozta, hogy ne vétessék fel tanoncául 
azon 12 éves életkort meghaladott gyermek sem, 
ki „irni és olvasni nem tud." Ezen indítvány mái ̂  
a ért is általános ellentmondással találkozott, mert' 
csak szabályzat alkotásról levén szó, az a törvény-
nek úgysem derogálhat. De ellentmondásra talált 
ezen indítvány azon okból is mert - miként azt 
az ügyhöz hozzászólók között különösen Soós Fe-
rencz elnök hangsúlyozta - ezen intézkedés felvé-
tele által sok szegény és árva fiu, kiknek viszonyaik 
az iskoláztatást, az iras és olvasás megtanu'ását le-
hetetlenné teszik, az ipari foglalkozástól elüttetnék. 
Láttam már én — monda Soós Ferencz elnök — 
derek iparost, a ki az írás és olvasásban nem na-
gyon volt járatos, viszont láttam olyan iparost, a 
ki gimnáziumokat végzett, de azért mégse tartozott 
a derekabb iparosok közé. A vita befejeztével az 
elnök a kérdést határozat alá bocsátván, az ered-
mény az lett, hogy 2 tag kivételével a szabályzatba 
foglalt szakasz módosítás nélkül elfogadtatott. 

Valótlannak kell tehát kijelentenünk a hivat-
kozott közlemény azon állítását, hogy Soós Ferencz 
elnök és elöljáróságunk az irni és olvasni tudás el-
len állást foglalt és hadat üzent volna Ily törekvés 
távol áll elnökségünktől és az elöljáróságtól, de az 
fel sem tehető. Hiszen az 1884. évi ipartörvény 
szintén nem vette fel intézkedésébe az „irni és ol-
vasni tudást«; az 1893. évben Miskolczon tartott 
111. országos ipartestületi congressus, mely az ipar-
tőrvény revisióját tűzte ki egyik feladatául, szintén 
oglalkozott ezen kérdéssel és az irni, olvasni tudás-
Kötelezőnek kimondását a tanoncz felvételénél mely 
lőzte épp azon indokból, mert nem lenne méltányos 
elzárni az ipari kenyérkeresettől azon szegény, — 
legtöbbnyire árva gyermekeket, akik az iskoláztatás 
altalános kötelezettsége mellett is a legelemibb isme-
reteket sem sajátíthatták el. 

Elöljáróságunk tehát nem tett egyebet, mint-
hogy azon álláspontra helyezkedett, mint az 1884. 
évi t. czikket megalkotott törvényhozó testület és a 
melyen volt az 1893. évi lll. orsz. ipartestületi con-
gressus. Nincs róla tudomásunk, hogy ezen határo-
zatáért az 1884-iki törvényhozó testület, akár pedig 
az 1893-iki congressus ellen ily qualiücálhatlan hír-
lapi támadást intéztek volna, bizonyára azért nem 
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mert azon öléseken nem volt jelen a t. „megbiz- tesi iparosok tűnjenek fel távollétükkel, hanem láspontjának Szeder János volt a szószólója, aki a 
ható kezű beküldő.11 tudom azt és bizom abban, hogy a m i n t , békesség megóvása érdekében indítványozta, hogy 

Részünkről elégnek tartjuk az elmondottakat " * * 4 

a közlemény czélzatos valótlanságának beígazolására. 
Még csak azt jegyezzük meg, hogy testületi elöljá-
róságunk, a mely csekély vagyoni erőnkhöz képest 
részt vesz az iparos tanonczok segélyezésében, kikül-
döttei által képviselteti magát a tanonczok iparisko-
lai oktatásain, a legnagyobb roszakarat nélkül nem 
vádolható azzal, hogy elzárkóznék a korszerű hala-
dás alapfeltételei elől. Mivel tehát ily rosszakarattal 
szemben még a hírlapi érintkezést is kerüljük, kije-
lentjük, hogy az illető czikkiróval e téren sem kívá-
nunk továbbra szóba állani és jelen nyilatkoztunk 
is nem a czikkiró kedvéért, hanem a valóságnak 
registrálása czéljából és főleg azért tettük közé, mert 
a t. szerkesztőség által arra felhiva lettünk. 

Szentes, 1894. november 24-én. 

Tisztelettel: 

(Botka István m. k., 
Cxeglédi Fülöp, 
Karai Ferencz m. k., 
Mátrai Lajos m. k., 
(Doszlop JV. Sándor m. k.y 

Ugrai Mihály, 
(Rácz (Béniámin 
előljárósági tagok. 

Kiss Sándor, 

Kolpaszki Lajos, 

(Dobóczky József, 

(Dóczy Lajos, 

Kotvics Lajos, 

Győri Sándor, 

* * * 

A jelen nyilatkozattal a kérdés egészen tisz-
tázva lévén, a vitát befejezettnek nyilvánítjuk. Csu-
pán annyit jegyzünk meg, hogy a kérdéses hir be-
küldőjéről — akit személyesen ismerünk — rossz-
akaratot feltételezni sem lehet. Mindössze félreértés 
történt; ami a gyűlésen lefolyt vitából kimagyarázható. 

Semmikép sincs tehát igazolva az a vehemens 
hang, melyet a t. elöljáróság fentebbi levelében 
használ. S z e r k e s z t ő s é g . 

A közönség köréből. 

képesek lelkesedni minden szép és jóért, ép olyan szavazatlapok is elfogBdtassanak, a melyeket 

ngy felfogják karolni a kiállítás ügyét és nem az egyházi elöljáróság oszt ki. Indítványa mel-

abban készítményeikkel minél nagyobb szám- lett 14-en szavaztak, a Kristó Nagy Istvánék reak-

ban vesznek részt annyival inkább, miután czionarius intézkedése mellett pedig 16-an. De a 

ez a részvétel eminenter az ipárosság egyik'legszomorúbb az a dologban, hogy ezt a protestan-

legvitálisabb érdeke. jtizmus szellemével merőben ellenkező határozatot 

Ezen ügyben felhívom a város ö s s z e s nem csupán pákuliczok hozták; mert egypár ellen-

iparosait, h o g y a f . é v i d e c z e m b e r zéki érzelmű presbiter is Kristó Nagy Istvánnal sza-

h ó 2-án d é l e l ö t t 9 ó r a k o r a z i p a r -

t e s t ü l e t n a g y t e r m é b e n t a r -

t a n d ó é r t e k e z l e t e n ninél nagyobb 

számban megjelenni szíveskedjenek. 

Tudatom továbbá, hogy a mondott napon 

ugy délelőtt mint délután a kiállítási helyi 

bizottság ülésezni fog, tehát azok a kik ké-

szítményeikkel a kiállításban részt venni óhaj-

tanak, egész napon át jelentkezhetnek. Fel-

világosítást a bizottság azonnal ad és a beje-

lentési lapokat is kiállítja; miután pedig a 

kiállításban való részvétel, ez év végéig ok-

vetlenül bejelentendő a kiállítás országos 

igazgatóságánál, felkérem az iparosokat, hogy 

a mondott napon mindazok, kik a kiállításra 

munkát készíteni akarnak, ezen szándékukat 

a bizottságnál okvetlenül bejelenteni szives 

kedjenek. 

Szentes, 1894. november 24. 

JVyíry Gyula, 

helyi bizottsági elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Személyi hir. Vadnay Andor dr. fő-

ispán, Csató Zsigmond dr. alispánnal és Cicatriczis 
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősségit a Szerk.) | L a j o g d f főjegyzővel f. hó 28-án Budapestre Uta-
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Felhívás, 
Szentes város közönségéhez. 

vazott. A mi bizony elég sajnálatos botlás. 

(r.) — Plébános beigtatás Uorozsmán. 

Nagy Zakart, a dorozsmaiak uj plébánosát, f. hó 

25 én igtatta be hivatalába, a szokott ünnepélyesség-

gel, a váczi püspök kiküldöttje : Bogyó Pál kanonok. 

Nagy Zakar alkalmi szónoklata a közörségre rop-

pant hatást tett. A beigtatást kedélyes lakoma kö-

vette, melyet lelkes áldomások fűszereztek. 

— A lióliér kedvese. Bécsben a minap te-
mették Seyfried Jozset hóhért. Koporsóját számos 
koszorú diszitette, a többi közt a menyasszonyáé, 
szalagján e felirattal: Bizonyara isten akarta hogy 
megváljunk attól, a ki legdrágább volt nekünk." 

Mikor a koporsó födelét le akartak szögezni, 
a mennyasszony kétségbeesett zokogassal a halottra 
vetette magát s hangosan jajveszékelve össze vissza 
csókolgatta a deszkákat. Csak erőszakkal tudták a 
koporsótól eltávolítani. 

— Egy ő rü l t rémtette. Irtózatos gyilkos-
ságot vitt veghez egy hirtelen megőrült ember, Mayes 
Brüssel melletti községben. Az őrült leöntötte két 
kis gyermekét petróleummal, meggyújtotta őket én 
aztán nyugodtan végignézte az elevenen elégetett 
gyermekek borzasztó haláltusáját. A megháborodott 
elméjű gyermekgyilkos szörnytette végrehajtása után 
önként jelentkezett a rendőrségnél. 

— Ubrik Borbála-féle eset. Kis András 
öcsödi földmivelőnek nagyon fájt a íoga arra a cse-
kély kis összegre, mely elmebeteg testvére tulajdo-
naként a gyámpénztárban kezeltetett. Hogy ez ösz-
szeghez hozzá juthasson, pokoli tervet eszelt ki. Test-
verét egy roskadozó tanyai épületbe zárta be, hogy 
ott étlen, szomjan elvesszen. A megejtett vizsgálat 
kiderítette, hogy a szegény elmebeteg csaknem mez-
telenül hevert a földön az istállóban, hová bezára-
tott, testét a férgek lepték el s a lyukas ház tetején 
becsurgó eső ellen csak egy rossz zsaknak takaróul 
való használataval védekezhetett. A lelketlen testvér 
4—5 napig sem adott egy falat kenyeret, vagy egy 
ital vizet a szerencsétlennek. Végre a hatóságnak 
fülébe jutott ez eset s Kis András ellen a bünfenyitő 
eljárást megindította. 

— A vi lág legnagyobb kérvénye. Was-
hington tanácsa a napokban Albany városától óriási 
küldeményt kapott, a melyet, mikor kiborítottak, 
ijedve látták, hogy az csak egy kérvény. A munka, 
a melynek összeállítása tiz évnél hosszabb időt vett 
igénybe, hatezer lapból áll, finom térkép-papirosból 
készült és 45,000 abra van a szövege között. A vas-
tagsaga egy méter husz czentiméter, súlya 490 kiló! 

Az amerikai szenátor urak bizonyara nem va-
lami túlságos örömmel fogadták ezt a — folya-
modványt. j 

— Megszökött menyasszony. A zenta 

zott, hogy a magyar államvasutak igazgatósága és 

a szentes-vásárhelyi vasúttársaság között felmerült 

dillerencziak ügyében informálja a kereskedelmi mi-

Az ezred éves kiállítás sikerének elő- mszteriumot. 

mozdítására egyik fontos eszközül jelöli meg (r.J — A lő ispán Csongrádon. Vadnay 

a kereskedelmi miniszter ur azt, ha testű- Andor dr. főispán az általunk mar jelzett közigaz-

letek és egyesek azon díszesebb és gondo- gatási vizsgálatot f. hó 27-én tartotta meg Csong-

sabb munkát és kivitelt igénylő czikkeket rádon. Az eredményről még nem kaptunk értesítést, 

vagy berendezéseket, melyekre különben is (r.) Pá lyázatok a városnál . A legközelebbi 

szükségük van előre megrendelik az illető üók-tisztujitás alkalmával megüresedett alszámvevői 

vidék tehetségesebb iparosainál azzal a czél- és egy írnoki állásra mint lapunk hirdetési ro-

zattal, miszerint e készítmények a kiállításon vatában látható — a varmegye alispanja meghir-

is benthagyhatók legyenek. dette a pályázatot. A kérvények f. évi decz. 10-ig 

A hivatott szentesi iparosok ily módon nyújtandók be az alispánhoz, 

való támogatásának érdekében, az ezredéves (r.) — A képviselőház keddi ülésében min-

kiállitás szentesi helyi bizotságának intéző den vita nélkül betejezte a kereskedelmi minisztérium 

választmánya, teljes bizalommal fordnl a t. költségvetésének tárgyalasát, és szerdán hozzáfogott 

közönséghez azzal a kéréssel, hogy egyes a hajózási törvényjavaslat tárgyalásához. E vitában 

esetleg ugy is beszerezni tervezett ipari készit- az országgyűlési függetlenségi es 48-as párt állás-

ményeket, az intéző válaszmány közremük- pontjának kifejtésével lapunk főszerkesztőjet, Sima* ,, , - 4I - - . 
M , , 11 ii i • íz?. x i aa\ i £ , . •. , • ,J (1rpap kapta a napokban a következő megható leve-
ödése mellett oly időben és oly engedélyei Ferencz orsz. kepviselót bízta meg; kinek beszédet [et| anleiyhez nem kell kommentár: 
rendelné meg képzettebb és megbízható szen- lapunk más helyén egész terjedelmében közöljük. 1 NT — — • 

tesi iparosokról, hogy azok az igy megren- (r.) _ A Döme-léle sikkasztási ügyben 

delt czikkeket gondosan elkészithesék és az h o z o t t fegyelmi határozat némileg eltér attól, a mit 

ezredéves tárlaton kiállíthassák. e r r ő j iapUnk mult számaban irtunk. A mi közlésünk 

Azon reményben, hogy a t. közönség a határozati javaslatnak felel meg, a javaslaton 

készséggel támogatja a szentesi ipart minél azonban némi módosítást tett a fegyelmi választ-

inpozánsabb bemutatására irányuló törekvé- m á n y . Nevezetesen felmentette a felelősség alól 

seinket, felkérjük a t. közönséget, hogy tervezett Burián Lajos polgármestert, Borsos Péter volt irno-

megrendléseik a helyi bizottság alulírott el- és Albertényi Antal megyei föszámvevőt. Ellen-

nökével közölni, és vele ugy mint a kijelő- ben' elmarasztalta a kártérítésben Balogh János es 

lendő iparosokkal mielőbb érintkezésbe lépni sarkadi Nagy Mihály volt polgármestereket, Magyar 

szíveskedjék. József h. polgármestert, Veisz Ede volt ülnököt, 

Szentesen, 1894. november 20. Szabó Károly és Götzl Ignácz volt számvevőket, és 

A szentesi helyi bizotság nevében Ónody Károly ülnököt. A marasztalási összeg nem 

v , ' rug 5000 frtra, de 4000 írtnál valamivel több.i 
JMyiry Gyula, j ^ _ A r e f o r m . © g yháztanács st ik l i je 

még is csak sikerül. A csütörtöki ülésben tárgyal-

ták ugyanis Burián Lajos presbiter előterjesztését, 

Felhívás. melyet a Lapunk mult számában ismertettünk, s mely-

. . . nek czélja az volt, hogy a szabad választási jogot 

Szentes varos iparosaihoz. «megvédje a pákulicz mesterkedésekkel szemben. Az 

Az ezredéves országos kiállítás iránt, a ülésről pártunk tagjai közül sokan elmaradtak, kö< 

város iparosai mind oly lauyha érdeklődést zöttük maga Burián Lajos is, mivel az előterjesztés 

tanúsítottak, hogy ez ideig a kiállításon való nem volt felvéve a tárgysorozatba, s igy mindenki 

részvételre igen kevesen jelentkeztek. azt hitte, hogy ez a kérdés ezúttal nem fogja a pres-

Azt hiszem, nem óhajtják e város ipa- biterium tanácskozásának tárgyát képezni. Ha sej-

rosai, hogy a Magyarország ezredéves fenn- tettük volna, hogy szőnyegre kerül a dolog, bizony 

állásának megünneplése alkalmából rende- rom értek volna czélt a pákuliczok. igy is mind 

zendő országos kiállításon, éppen csak a szen-

Nagyságos tisztelendő ur! 
Én mint vőlegény vagyok itt megjelenve. 

'Panaszom van és pedig nem a legtetszősebb. Tet-
szik tudni, hogy a ránk gyüvő esküvő napon akar-
tunk egybe kelni és jegyesem egy duhaj paraszttal 
megelőztette, mert tegnap virradóra párosan vele 
megszökött. 

Most engem nyelvre-szóra tett, amit nem 
tudom, egésségel, hogy helyibe másikkal egybe 
támadhassak. Kérem a Tekintetes tisztelendő urat 
esetembe bepillantani: a szégyent elhárítani és a 
jegypénzt tőle nekem gyalázatosnak vissza déli-
vatoskedni, mert jót nem is mondhatok az ilyen 
anya nevelményről, aki hogy izé az én jussomat 
ühozzá igy a szégyen garádicsára tette ifjúsá-
gom rovataban. 

Kérek elégség adást, különben párosan, hegy 
újra nősülhessem. 

Amit hogy már meggyőződtem, arról már 
be is vannak foglalva a szökés mián párosan Fáj 
a belsőrészem ha rá gondolok, hogy ami az enyém 
a hirdetésben is, azt más viszi szökésbe egybeke-
lésünk előtt: ezolyan komédia, ami három ha-
tárba ritka és én szégyelem a történteket, mi-
kor hogy fogadkozott íratáskor hogy szerelménye 
csak az enyém, anyja is azt prédikálta mindig és 
lám az ő hitreménysége! 

75 és 70. Mult vásárnap érdekes esküvő 
volt Budapesten. Egész csöndben, szük körben tör-
tént meg. A vőlegényt Karbó Dánielnek hívják, a 
menyasszonyt pedig özv. Dimbitz Amáliának. Neve-
zetes az esküvőben pedig az, hogy a vőlegény imár 
75 esztendős, míg a menyasszony őt esztendővel 

össze 2 szótöbbséggel győztek. A Burián Lajos ál-'fiatalabb. Ugy történt a dolog, hogy valamikor ié-
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gen, nagyon régen szerették egymást és egybe is 
akartak kelni. Hanem hát olyan akadályok léptek 
közbe, melyek lehetetlenné tették az esküvőt. A le 
ányt máshoz, gazdagabb emberhez kényszeritették 
a szülői s ő fájó szívvel volt kénytelen megírni ked-
vesének a lemondó levelet: 

„Nem lehetek a tied. Máshoz kell nőül men-
nem. De szeretni foglak mindig, őrökké." 

Sok esztendő multán találkoztak újra. Akkor 
Amália máj özvegyasszony volt. Hófehér lett a ha-
juk mindkettőjüknek. Arczukra barázdákat szántott 
az idő. Hanem a régi, mély szerel m még nem halt 
ki szivükből. £s a férfi megkérdezte : 

— Akarsz-e az enyém lenni ? 
Felelt a nő: 
— A tiéd leszek ! 
Cs mult vasárnap egybekeltek. 

Kiadóhivatal! izenet. 
Vass Anta l , Budapest. A lapot megindí-

tottuk; hanem még 25 kr. beküldését kérjük, mert 
lapunk előfizetési dija egy évre 6 frt, s igy egyne-
gyed évre 1 frt 50 kr. 

gyei" 

Irodalom. 
Uj zenemüvek. „Magyar hazánk dalgyön-

czimü kedvelt és elterjedt népdalgyüjtemény-

ben, mely Hubay Karoly szerkesztese alatt jelenik 

még és mely gyűjtemény csakis az ismert és az 

országban elterjedt magyar népdalokat hozza, ismét 

egy kedvelt magyar népdal zongorára vagy ének-

hangra, melynek a czime: Ha lehull az égről az én 

csillagom. Eljön értem rég sovárgott halálom, a 

„Harmónia" zenemű és zongorakereskedésben Buda-

pest, Váczi utcza 9. sz. jelent megy. A r a 1 korona. 

A magyar nemzet ezer éve« története. 

Az egesz ország kőzvéleményenek magasztaló nyil-

vánulása között, mely az Atheneum r. társaság kia 

dásában megjelenő „A magyar nemzet története" 

cziinü tiz kötetes illusztrált nagy munka első füze-

tenek megjeienese alkalmaból a sajtóban és közbe-

szédben mindenfelé nyilvánult, íme az első füzetet 

nyomban követi a második füzet, mely folytatása 

Marczali Henrik „A vezérek kora" kötetének. Ezt a 

második füzetet különösen érdekessé teszi a legré-

gibb irott magyar történeti emlékeink egyik legbe-

csesbikenek, a szent-galleni códex egy lapjának szí-

nes kőnyomatban előállított hasonmása szövegolva-

sással, továbbá a magyar nemzeti muzeumban őr-

zött kelta fegyverek sikerült rajza, valamint a szöveg 

közé nyomatott számos csinos kisebb metszet. Ez az 

eddig megjelent két füzet most már megközelítő 

fogalmat ad annnak a nagyszabású történeti mun-

kának alakjáról és impozáns kiállításáról, mely a 

magyar nemzet ezeréves fönnállása emlékének ma-

radandó megörőkitője lesz. Egy hét múlva a harma-

dik füzet következik. Előfizetés negyedérve (12 füzet) 

3 frt 00 kr. Egy füzet ára 30 kr. 

Árverési hirdetmény. 

SZENTESI LAP. 

zabszalma, törek, polyva, kukoriczaszár, gyé-

kény, nád, misling, bükköny és széna becsér-

tékök 1G30 frt, egy teljesen felszerelt legjobb 

karban levő G'ayton-féle gőzcséplőgép becsér-

téke 500 frt, gazdasági fölszerelések 392 frt 

becsértékben, házi ingóságok 10 frt becs-

értékben. 

Ugyanezen földbirtokon az örökhagyó 

másik tanyáján kazalba berakott összes ta-

karmány neműek — ugyanazon fenti időben 

bocsájtatnak árverésre becsértékök 322 frt. 

1894. évi deczember 12-én délelőtt 

9 órakor: 

' a szentesi határban a Derekegyházi ol-

dalon a néhai Sarkadi Nagy Antal hagya-

tékához tartozó 44-ik szám alatt levő tanyá-

ján található kazalokba rakott buza- és zab-

szalma, törek, kukoriczaszár, polyva becsér-

tékök 100 frt; csőveükukoricza becsértéke 

20 frt. 

Ugyanezen nap délelőtti 11 ólakor: 

ugyancsak a s entesi határban a lapistói 

düllőben nevezett örökhagyó hagyatékához 

tartozó 14-ik számú tanyáján kazalokba be-

rakott buzaszalma, törek, polyva és széna 

becsértékök 151 frt, kazalokba rakott venyige 

galj és ölbe rakott tűzifa, valamint 60 drb. 

faderék becsértékök 99 frt, gazdasági eszkö-

zök és hordók becsértékök 13 frt. 

Erre a venni szándékozók felhivatnak ; 

a megvett tárgyak a vevőnek azonnal birto-

kába bocsájtatnak; takarmány neműek tava-

szig a helyszínén maradhatnak. 

Kelt Szentesen, 1894. november 26-án. 

142. szám. 

11780./J 894. Csongrádvármegye alispánjától 
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Bolyó Kálmán, 
kir. közjegyző. 

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

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 8ANITAS/ PARIS, 
30. Faubourg Montmartre. 

zati 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő és évi 500 frt fizetéssel java-

dalmazott alszámvevői, — továbbá egy, évi 

400 frt hzetéssel díjazott írnoki állásra ezen-

nel pályázatot hirdetek s felhívom mindazo-

kat, kik ezen állások valamelyikét elnyerni 

kívánják, hogy képesítettségüket és erkölcsi 

niagukviseletét igazoló okmányokkal kellően 

felszerelt palyazati kévényeiket f . é v i d e -

czember üo IO-ik napjanak dél-
után ö órájáig nyújtsák be. 

A megválasztandó alszámvevő, a váiasz-

tas napjától számítandó 8 nap alatt 1000 írt 

hivatali óvadékot köteles letenni. 

Szentes, 1894. november 23. 

Ur. Csaló Zsigmond, 
1—3 alispán. 

i i u c i . n e r v i í o n i c a 

(Dr. Lieber tanar idegeraslto Elixirje.J 

Csak a kereszt es üorg. védjegy gyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógytaraban Pragaban orvosi 
és hatóság iag hitelesített rendelveny szerint. Ezen 
szer regi ido ota ismeretes mint idegerősitő szer, 
különösen gyeiigesegeknel, telelem erzet, szívdobogás, 
natiajas szédülés, rossz emesztés stb. ellen. 

Kivanatra á r j e g y z é k é t mgyen. Egy üveg 
ara lyi, 3—5 Mark 

Uyomor la josoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab fele gyomorcsepp. Egy 
üveg ura 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Knsenz 
által. Minden ailapotban biztos eredmenyert felelős-
seget vallalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg ott is hasznai, a hol minden remenyt 
eladtak. Gyógyulashoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 

; 4—40 K ö z p o n t i f ő-ü z l e t : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

Alólirt szentesi kir. közjegyző részéről ̂  || R ^ T P I f i E 
i £ ezennel közhírré tétetik, hogy a néhai Sar-

kadi Nagy Antal szentesi volt lakos hagy a- 8 

tékához tartozó ingóságok, lábas jószágok ésI S 

takarmány neműek az alábbi írt helyen és! 8 

r 

időben nyilvános árverésen készpénz fizetés 

mellett elfognak adatni, és pedig : 

1) a folyó 1894. évi deczember hó 10-én 

délelőtti 8 órakor — szentes város vásár-

terén. 

581 drb. birka, kos, ürü és bárány 

becsértékök 1162 frt. 67 drb. sertés, 48 drb. 

malacz becsértékök 700 írt. 22 jármos ökör 

becsértékök 900 írt. 15 fejős tehén becsérté-

kök 390 írt. 1 bika és 1 bikaborju becsér-

tékök 60 frt. 28 drb. ló és csikó becsértékök 

280 írt. 14 borjú becsértékök 70 frt. 51 drb. 

heverőmarha becsértékök 916 írt: továbbá 
liba, pulyka, kácsa, tyúk és csirke 146 frtnyi 

becsértékben; 

Ugyan ezen nap délutáni 2 órakor a 

háznál levő ingóságok és borok ; 

1894. deczember hó 11-én délelőtt 9 óra-

kor a Fábián-Sebestyéni határban néhai Sar-

kadi Nagy Antal hagyatékához tartozó nagy 
tanyán : 

buza, árpa, zab és csőveskukoricza 1930 

frt becsértékben; kazalokba rakva buza- és 

Iső M a j i Cognac-gyár 
mely csak Tokajban létezik, állami kedvezménnyel 

kitüntetve. 

| A m. kir. kereskedelmi minisztérium 

I felügyelete alatt. 

A r a n y é r m e k : Páris, Bordeaux, Brüssel, Hága, London, Berlin, 

Chicagó. 

1894. bécsi uemzetközi kiállításon díszoklevél, mint legmagasabb ki-

tüntetés. 

Óvakodjunk értéktelen utánzásoktól. 
V a l ó d i t o k a j i c o g u a c T o k a j b é l 

Csakis ezen 

czimerével 
Tokaj város 

valódi borkivonat. 

Kapható: ifj. Kovács Sándor, Eisler Lajos és Löwinger Adolf uraknál. 
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Üzente«, 1Ö94. Nyomatott Sima Ferencz gyorsaajtóján, 




