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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre. . 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. 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 pén teken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F6azerkeast6 és kiadó-tui&jdonos t 

S I M A F E R E N C Z . 
Felelős-ssei kesztő : 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

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

A kormány bukása. 

(P.) A siralomházba tett kormány hely-

zete napról napra szánalmasabb és egyúttal 

mélyen megalázó. 

Hetek óta hirdetik ország-világ előtt, 

hogy a Wekerle kabinet elbocsátását elhatá-

rozta a király ; maga a kormánypárt zöme se 

csinál belőle titkot, hogy gazdát fog cserélni, 

s eddigi uraival lépten nyomon érezteti, hogy 

nem respektálja többé őket, hanem vágyó 

szemekkel kutatja, hogy kik is lesznek hát 

azok a szerencsés halandók, akiknek kegyébe 

befurakodni jó és hasznos dolog. 

Wekerle megkisérlette a minap azzal 

biztatni a csüggedőket, hogy a király a mos-

tani kormánynak megadja az egyházpolitikai 

javaslatok szentesítését, s időt enged neki a 

válságból való kibontakozásra. 

Erre a hirre a szerencsevadászokban 

feltámadt az a gondolat, hogy : aki időt nyer, 

az életet nyer. *Hátha még is — igy okos-

kodtak — néhány hét alatt sikerül Weker-

lééknek megerősödni a nyeregben, s a vál-

ság minden nagyobb veszed lem nélkül el-

vonul. 

A szentesítés azonban elmaradt, s ebből 

mindenki azt magyarázza, hogy a kormány 

sorsa visszavonhatlanul meg van pecsételve. 

Maga a miniszterelnök is letett immár min-

den reménységről, és elhatározta, hogy a 

tűrhetetlen állapotnak véget vet, s beadja a 

kabinet lemondását. 

A szabadelvűpárt mindent elkövet, hogy 

Bánfify Dezső báró legyen a miniszterelnök ; 

mert — mint a Magyarország irja — azt 

hiszik, hogy ő helyezné a legnagyobb súlyt 

a párt összetartására, és nem gravitálna a 

szabadéivűpárton kivül álló elemek felé. £ z 

okból Tiszáék is nyiltan kijelentették, hogy 

Bánffy miniszterelnökségét most már támo-

gatják, és nem csinálnak ellene frontot ugy, 

mint juniusban Iették. 

Más oldalról azonban azt a hirt terjesz-

tik, hogy az uj kabinetnek egyik kötelességévé 

fog tétetni az Apponyival való egyesülés ke-

resztülvitele. Hogy eddig ebben az irányban 

semmi pozitív dolog nem történt, annak az 

az oka, mert az impulzust e tekintetben fe-

lülről várják. Bécsben ugyan rendkívül ne-

hezen határozzák el magukat arra, hogy Ap-

ponyinak nemzeti követeléseit teljesítsék, de 

mégis azt hiszik, hogy ez alkalommal sike-

rül az ellentéteket kiegyenlíteni. 

A Bánffy-kabinetben a mostani mi 

niszterek legnagyobb része megmarad, csu-

pán Wekerle, Szilágyi és Hieronymi nem. Az 

uj kabinet aztán megnyeri az eddig megalkotott 

három egyházpolitikai javaslat szentesítését; 

a függőben lévő két javaslatot se ejti el el-

vileg, hanem — mint Szilágyi mondta a 

minap — meg várja azok „feltámadását,* 

ami azt jelenti, hogy egyelőre belenyugszik 

a főrendiház határozatába. 

A karácsonyi vakáczióra szétoszló kép-

viselők tehát egy uj minisztériumot visznek 

haza karácsonyi ajándékul a választóiknak. 

Városi közgyűlés. 

(P.) A f. hó 6-ra összehívott városi közgyű-

lésen meglehetős számmal vettek részt a képviselők. 

Különösen a pakulicz-párt" majdnem teljes számmal 

bevonult. De városi párt tagjai közül bizony sokan 

hiányoztak. 

A napirend első tárgyát a városház-építés 

ügyében javaslattételre kiküldött bizottság jelentése 

képezte. A bizottság tudomására hozta a közgyü 

lésnek, hogy a Jurenákház megvételét tárgyazó szer-

ződés, 35 ezer forint vételárral — megköttetett; és 

hogy a szentesi takarékpénztár hajlandónak mutat-

kozik az intézet épületét 85 ezer forint vételár mel-

lett a városnak eladni. Ennélfogva javasolja, hogy 

a szerződes megkötésére az előleges felhatalmazás 

megadassék; s mind a két házról szóló adásvételi 

szerződés érdemleges tárgyalására — a törvényes 

30 nap közbevetésévei — határidő tűzessék ki. 

Bánfalvi Lajos szólott először a tárgyhoz; ki-

jelentvén, hogy elfogadná a javaslatot, ha megnyug-

tató felvilágosítást kapna az iránt, hogy a fölme-

rülő költségek a város nagyobb megterheltetése nél-

kül fedezhetők. 

Sima Ferencz szintén szükségesnek tartja, hogy 

a költségek fedezésének módjával tisztában legyen a 

közgyűlés. Indítványozza tehát, hogy a bizottság je-

lentőse egyszerűen tudomásul vetessék, az érdemle-

ges tárgyalásra határnap tűzessék ki, és a bizott-

ság utasittassék, hogy az érdemleges tárgyalás ide-

jére terjesszen be tüzetesen indokolt részletes jelen-

tést az iránt, hogy honnét és mikép lesz fedezhető 

ugy a telek vásárlás, mint az építkezés köl sége. 

A polgármester felvilágositáskép előadja, hogy 

a telek ára az uj városháza épületében állítandó 

üzlethelyiségek bérjövedelméből, az építkezés költ-

sége pedig részint megtakarításokból, részint uj jö-

vedelmi forrásokból lesz tedezhető. 

Sima Ferenczet a polgármester számítása nem 

elégíti ki. Csak ugy mehetünk bele a házvételbe, ha 

biztosan látjuk, hogy a várható bérjövedelmek a 

házvétel költségeit valóban fedezik, s egyáltalában 

az építkezés által a várost súlyosabb megterhelte-

tésnek ki nem tesszük. Ebben a tekintetben nem-

csak a közönséget, hanem a képviselőtestület tagjait 

is teljesen meg kell nyugtatni. Egy hónap alatt min-

den irányban megtehetjük a kellő számításokat; 

azért indítványát fentartja. 

Glcatriczisz Lajos elfogadja Sima Ferencz in-

dítványát, azzal a kiegészítéssel, hogy a javaslattevő 

bizottság jelentése sokszorosittasséfc, és tanulmányo-

zás végett, az érdemleges tárgyalást megelőzőleg, a 

képviselők kőzött szétosztassék. 

Kátai Pál János figyelmeztet, hogy abban a 

hitben senki ne ringassa magát, hogy megterhelte-

tés nélkül építhessünk városházát. Egyébként elfo-

gadja Sima Ferencz indítványát. 

Kálmán Mihály ragaszkodik ahoz az eszméhez, 

hogy a városháza a vendéglő helyére építtessék. 

Kristó Nagy István a bizottság javaslatát kí-

vánja elfogadtatni, mert az annyiban túlmegy a 

Sima Ferencz indítványán, hogy elvileg kimondja a 

takarékpénztár épületének megvételét. 

Fekete Márton hasonló váleményben van, de 

azt hiszi, hogy eziel a felfogással nem áll ellentét-

ben a Sima indítványa sem. 

Még Sonnenfeld Sámuel szólt, sokalván a 85 

ezer forint vételárt a takárékpénztár épületéért. Az-

után kimondta a közgyűlés, hogy a bizottság javas-

latát a Gicatriczis által indítványozott kiégészitéssel 

elfogadja, s az adásvételi szerződések érdemleges 

tárgyalására január 14-ét tűzi ki. 

A Jiraszek és társa által a ¡főgimnáziumi épület 

készitéséért még hátralékban lévő 6000 frt megfize-

tése iránt indított perre nézve azt határozta a köz 

gyűlés, hogy a vállalkozónak 3300 frtnál többet fi-

zetni nem hajlandó. Az ügyész utasíttatott, hogy a 

pört vegye föl, s a kifejlendőkhöz képest tegyen a 

közgyűlésnek jelentést. 

Novobáczky Győző tanácsnok előterjesztette, 

hogy Kass Gusztáv a nagyvendéglőért a kővetkező 

évre hajlandó a mostani haszonbért megadni; de 

oly kikötéssel, hogy ha a város <xz 1896-ik évben 

uj vendéglőt épit, az épületek lebontásáig a mostani 

haszonbér mellett meghagyassék a bérletben. Ezt a 

közgyűlés elfogadta. 

Most aztán a villanyvilágitási szerződésre ke-

rült a sor. A polgármester rövid visszapillantást 

vetve az előzményekre, elmondta hogy az első szer-

ződés ellen különböző kifogásokat emeit a minisz-

térium, s mikor azokat elenyésztettük, akkor a vár-

megye s majd ismét a minisztérium uj kifogásokat 

tett. Most már azonban sikerült megszerezni Kapos-

vár város hasonló szerződését, mely miniszteri jóvá-

hagyást is nyert. Az uj szerződésbe pontról-pontra 

azokat a feltételeket vette be, a melyek a kaposva-

riban benne vannak. Lehet, hogy bizonyos oldalról 

ezt is megfogják támadni, de a minisztérium — te-

kintettel az általa alkotott preczedensre — most mar 

nem tagadhatja meg jóváhagyását. Elrendeli az uj 

szerződésnek és a kaposvárinak párhuzamosan, pont-

ról-pontra való felolvasását, 

Ezzel szemben Dózsa Béla vehemens hangon 

követeli, hogy első sorban a fölött döntsön a köz-

gyűlés, vajon egyáltalában kell é villanyvilágítás ? 

Neki nem kefl, mert ő azt lukszusnak tartja. 

A polgármester azonban ragaszkodik álláspont-

jához, mihez Fekete is hozzájárul. 

A felolvasás megtörténvén, először is Fekete 

Márton szólalt fel. A kaposvári szerződést nem tartja 

mérvadónak, mert az a kaposvári viszonyokhoz van 

alkalmazva, nem a szentesiekhez. Kaposváron az 

utczai lámpák száma felényi, mint nálunk; az a 

vállalat tehát kisebb, ebből magyarázható meg, hogy 

ott előnyökben részesittetett a vállalkozó. Ilyen nagy 

fontosságú előny a kizárólagossági jog megadása. 

Ezt Szentes semmi esetre se adhatja meg, mert a 

villamosságnak nagy jövője van, ki tudja, hova fej-

lődik egy évtized alatt is ? ötven évre ne kösse le 

magát a város. Hangsúlyozza, hogy a villanyvilágí-

tás évenként 4000 frttal kerül többe, mint a pet-

róleum világítás. Ezzel még várhatunk. Lám Belgrád-

ban sincs ez még meg. (Egy hang: Afrikában sincs, 

arra miért nem hivatkozik ?) Az uj szerződést a vá-

rosra nézve «okkal hátrányosabbnak tartja, mint a 

régit; azért indítványozza, hogy ne fogadja azt el 

a képviselőtestület (Fekete ur ugylátszik még nem 

volt Belgrádban; mert ott igenis van villanyos vi-

lágítás.) 

Fíló Tihamér dr. abban a föltevésben volt, 

hogy most már nem fogják felújítani ezt a sokszor 

megismételt vitát. Fekete félrevezeti a közgyűlést, 

midőn az 50 éves határidővel ijesztgeti; hiszen 

benne van a szerződésben, hogy 2 évi felmondás 
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mellett bármikor felbontható az egyesség. Ha igaz mely urak a vállalkozó személye ellen törnek. Fe 
kete Márton miért nem kifogásolta az első szerző-

dést, sem itt, sem a vármegyén ? (Fekete közbeszól: 

„Mert nem voltam jelen/) ,De ott voltak az é r-

d e k t á r s a i * — vágott vissza Kátai. Szavait az-

zal a figyelmeztetéssel végzi, hogy Fékete Márton 

volna is, hogy a villanyvilágítás évenként 4000 frt 

tal többe kerül, mint a petroleum-világitás, ne fe-

ledjük, hogy basonlithatlanul többet is ér. Ajánlja 

a szerződést elfogadási a. 

A polgármester emlékezteti a közgyűlést, hogy 

volt idő, midőn a petróleum-lámpákért is darabon- és ,é r d e k t á r s a i" ne vigyék bele a személyes 

ként 20 frt világítási költséget fizetett a város. A gyűlölködést a közügyek intézésébe, 

villamlámpák 20 frtért 16 gyertyafényt adnak, mig Fekete Márton tiltakozik azon feltevés ellen, 

a mostani petróleum-lámpák alig szolgáltatnak hogy őt személyes okok vezérlik. Ellenkezőleg, a vá 

nagyobb fényt, mint egy fagygyugyertya. Fekete ros cselekedett személyes okokból, midőn a válla-

Márton és társai miért nem állottak elő a ki- latra nem hirdetett nyilvános pályázatot. (Viharos 

fogásaikkal akkor, midőn a villany világítási közbeszólások: ,Hát Önök a vásárhelyi vasúttal 

rendszerre való áttérést határozta el a város ? nem ugy tettek ?•) Elismeri, hogy az előhaladás ut-

Nem akar rekriminálni, azért nem kutatja, hogy ján neki és társainak elől kellene járni, de ezt azért 

tulajdonképen mi vezeti az illető urakat. De fö- nem teszik, mert kisebbségben vannak a városnál, 

lőttébb szomorú jelenségnek tartja, hogy épen ar- Egyébként ismétli kifogásait és kéri a szerződés el-

ról az oldalról ellenzik a város előhaladását, a hon-vetését, 

nét joggal várhatnánk a haladási törekvések istá-l A polgármester röviden össze foglalja a tár-

polását és kezdeményezését. ¡ ^ a , á s eredményét, és elrendeli a névszerinti szava-

Sonnenfeld Sámuel a mellett kardoskodik hogy zást arra a kérdésre, hogy elfogadja-é a közgyűlés 

vétessék le a napirendről a szerződés; és várjon a * vállalati szerződést? Beadatott 88 szavazat; ebből 

város legalább egy évig, a mig kitapasztalja, hogy 39 igen, 49 nem A szerződést tehát a többség nem 
a házi kezelés mellett mire lehet menni a petróleum 

világitással. Hasonló szellemben szól Bánfalvi Lajos 

fogadta el. 

A váratlan esemény a városi párt tagjait és 

is, megjósolván, hogy pár év múlva olcsóbb lesz a a pákuliczokat egyaránt meglepte. A pákuliczok 

villamosság. ¡örültek, de a városi párt egyáltalában nem vette 

Ecseri Lajos dr. tárgyilagos és higgadt beszéd- tragikusan a dolgot, igazán van is abban sok kő-

ben sorra megczáfolja a Fekete Márton okoskodásait.¡mikum, mikor a kisebbségnek sikerül meg verni a 

Kimutatja, hogy ha az uj szerződésben némi finán-:
nagy többséget. 

cziális előnyök mutatkoznak is a vállalkozó javára, 

de azt bőven ellensúlyozza az a tény, hogy hold-

világos éjjeleken is köteles vilagitani, a mely köte-

De a történtekből le lehet és le is kell vonni 

egy komoly következtetést is; s ez az, hogy Szentes 

város előhaladása könnyen zátonyra jut, ha Sima 
lezettség alól a régebbi szerződés felmentette. Olyan'Ferencz akadályozva van (a mint egyéni érdekeltsé-

vállalati szerződést, a melyben nincs kikötve a ki- généi fogva ezúttal akadályozva volt) a közéleti küz-

zárólagossági jog, az országban nem találhatunk; delmek személyes vezérletében. (Ugy látszik, hogv 

se kikötés mellőzését kivánni abszurdum. Ha minden ;ezért szeretnék a pákuliczok, ha Sima minél többet 

uj alkotással arra várnánk, hogy hátha későbbenjvolna Pesten, és minél kevesebbet törődnék a helyi 

olcsóbb lesz, akkor sohase haladnánk előre. A szer-

ződés 50 éves határidejét teljesen paralizálja a fel-

mondási jog; s az az ellenvetés, hogy felmondás 

esetén meg kell váltani a berendezést, komoly kifo-

gásnak nem tekinthető; mert olyan vállalkozót kép 

zelni se lehet, aki felmondás esetén ingyen adja át 

a szerelvényeket és eszközöket. A maga részéről te-

hát készségesen elfogadja a szerződést; szavazatát 

csupán azon feltételhez köti, hogy a biztosíték kö-

telezettsége pótlólag vétessék be a feltételek közé. 

kérdésekkel.) 
Hanem azért tisztelt pákuliczaink legyenek nyu-

godtan : a v i l l a n y v i l á g í t á s m é g i s csak 

meg l e s z ! 

Országgyűlés . 
A decz 4-iki ülésben folytatta a Ház a földmi-

velési tárcza tárgyalását. Első szónok Pap Géza, a 
|Ház érdeklődése mellett nagy szakértelemmel foglal-
íkozott a gazdasági adminisztráczió s közoktatás híá 

Kálmán Mihály egyetért Ecserivel; de a vál-'nyaival. Megyei, járási gazdasági bizottságok alaki-
lalati időt 30 évre szeretné leszál'itani. Különben tására van szükség. Súlyt helyez az ismétlő iskolákra. 

felhívja azokat, akik ellene vannak a szerződésnek, 

hogy mutassanak jobbat. 

Kátai Pál János ugy találja, hogy nem a fel-

tételekben van itt a hiba, hanem abban, hogy né-

A ̂ SZENTES I L A P P J A R C A J A. 
Bűvös kotő. 

— Elbeszélés. — 

Irta: Kovács Á. 

(Folytatás.) 

Laczinak nagy kedve lett azonnal s indult 
Lakosékhoz, de elébb egy csókot lopott Tercsi ar-
czárói, aki azonban kezire ütött egy kanállal s azt 
mondta pajkosan. 

— Siccz kormos! Nem kapsz addig, mig el 
nem veszed Katát. 

Laczi már induló félben találta a kompániát, 
az „ itató *-ba akartak menni. 

Mikor meglátta őt a kapun bejönni Lakos uram, 
olyan haragos képet vágott reá, mintha megakarná 
őt ölni, de annál barátságosabban fogadta Kata, 
ugy, hogy meg nem állhatta, hogy ő is viszont ne 
mosolyogjon reá. 

Lakos uram most már azt mondta, hogy „nem 
megyünk egy tapodtat sem !• s büntetésül azt szabta 
Laczira, hogy addig folyvást innia kell, amig le nem 
issza magát a sárgaföldig. 

A vendégek már majdnem mind ilyenforma 
állapotban voltak, csak a gazda volt még józan, 
pedig ő sem éppen tele vette le szájáról a poha-
rakat. De hát erős ember volt, nem ártott meg neki. 

Hozzáfogtak ismét mulatni, ittak, ittak és har-
madszer is ittak, ha egy üveggel kifogyott, hozták 
a másikkal, nem sajnálták, most nem nézték azt, 
hogy hányadik már a pohár? hanem diktálták be 
egyiket a másik után. 

Közbe-közbe pedig a zene lelkesítő hangjainál 
— lányok hiányában — megforgatták egymást. 

Laczit is fülön fogták, átkarolták, vitték ma-
gukkal ugy, hogy annak akaratlanul is tánczolnia 
kellett, pedig az éppen nem volt kenyeres pajtása. 

Majd áttér a tervben levő agrár bankra s annak 
üdvös következményeit vázolja. Beszédét pártja figye-
lemmel hallgatta s élénk tetszéssel kisérte. 

Bernáth Béla a szőlőkultúra bajaira tért át 
A költségvetés mostoha gondoskodását a szőlő ujjá-

Egyszerre nagy lárma, zaj, kiabálás keletkezett, 
a melyre a kiváncsi asszonynépség is befutott, köz« 
tük Kata és édes anyja is. 

A legények egy kötőt lebegtettek s kapkodtak 
ki egymás keze közül. A Lakosné kötője volt, ame 
lyet Laczi hordozott a keblén. Valahogy az ugrálás 
és hejjehujázás közben kicsúszhatott a madzaga, 
egy a jó állapotban levők közül aztán megpillan-
totta, kirántotta s magasan lebegtette a levegőben 
a többiek nagy hahotája és kiabálása közben. 

Lakosné azonnal megösmerte a kötőt szegé-
lyéről. 

— Hisz ez meg az én kötőm — kiáltá örven-
dezve — az én elveszett kötőm ! Hol volt, ki ta-
lálta meg ? 

— Csombor Laczinak a ködmöne alól huztuk 
ki — kiáltának többen, miközben ismét elkezdődött 
a nevetés, meg a vihogás. 

— Na öcsém — szólt most már Lakos Laczi-
hoz — tisztázd magad, mert még rád sül, hogy 
loptad! 

A Laczi tekintete találkozott a Katáéval. Laczi 
valami bátoritót, biztatót talált abban a mosolygó 
arczban. 

Odafordult Lakoshoz : 
— Hát legyen! Bevallom, laptam a kötőt?! 
— A tolvaj! a tolvaj! — kiálták most már 

vidáman a legények — el kell fogni a kötő-tolvajt! 
Lakos mosolyogva kérdezé: 
— Hát miért loptad el Laczi ? 
— Miért ? Elmondhatná az előttem álló ember 

is: Suba Dömötör uram, de el mondom én magam ! 
Tudja az mindenki, hogy én szerettem Katát, s na-
gyon szerettem volna feleségemül is. De ő nem hall-
gatott rám, elfordult tőlem s én kétségbeesésem 
kőzött fühöz-fához kapkodtam, csakhogy ismét meg-
szerezhessem szerelmét. Ekkor Suba uram nógatá-
sára el mentem a javasasszonyhoz. Az azt mondta, 
lopjam el Kata kötőjét s viseljem keblemen éjjel-
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építése érdekében behatóan megbírálván, mely sze-
rint mintegy 230 ezer frt kiadás van e czélra fel-
véve, áttér a miniszter programmja ide vonatkozó 
részének méltatására s azt elégtelennek jelzi. Majd 
a teendők felsorolásához fog, melynek főpontja az, 
hogy az állam támogatás nélkülözhetlen főleg a hegy-
vidéki szőlők rekonstukcziójához Ez irányban hatá-
rozati javaslatot is ad be, aláirva főleg a szőlőter-
melés által érdekelt képviselőkkel, melyben ponton-
ként felsorolva utasiltatik a kormány törvényjavaslat 
előterjesztésére, főleg kamatnélküli kölcsön biztosí-
tására a kisebb termelők javára. 

Gróf Festetich Andor m'niszter a határozati 
javaslat felolvasása után kijelenté, hogy ennek in-
tencziójához hozzájárul, s kész ez irányban javasla-
tot benyújtani, azonban a határozati javaslat rész-
leteit most magáévá nem teheti, s ezeket függőben 
hagyatni kéri. 

Bernáth Béla a miniszter nyilatkozata folytán 
a határozati javaslatot visszavonja. 

Kubinyi Árpád főleg a felvidék gazdasági vi-
szonyaival foglalkozott, s az állattenyésztés érdeké-
ben a tüdőlob által előidézet marhavész meggátlá-
sára erélyesebb intézkedést tart szükségesnek. 

Érre az elnök öt ptrcznyi szünetre az ülést 
felfüggesztette. 

Következett Szemere Huba, a ki egyikét tar-
totta a Házban a legnagyobb figyelmet keltő szak-
szerű előadásoknak. A szónok nem csak a figyelő 
de a gyakorlati gazda éleslátásával figyelmeztetett a 
bajokra. Sorba mutat a mag-, a takarmánytermelés 
s állattenyésztés mai hibáira. A magtermelésnél a 
hozamra kell a súlyt fektetni, de itt ezután a ter-
melő mag kiválasztása a fő. Anglia példájára utal, 
hol a föld teljesen áttanulmányozva műveltetik. 

Francziaországban térképszerüleg van kimutatva 
a föld minősége, igy aztán a gazda tudja azt is, 
mily trágya szükséges részére. Így vagyunk a takar-
mánynövényekkel is. Földelemzés és vegyelemzés 
alapja a gazdasági kezelésnek. Ezt kell megvalósítani. 
Az állattenyésztésnél reá mutat a kisbéri telep ha-
nyatlására. — A szarvasmarha-importot helyesli, — 
de állategészségi intézményünk mai állapotában a 
haladás kétséges. Gyakorlati példákkal mutatja ki a 
hiányokat. A kötelező állatbiztosítást szükségesnek 
tartja s az állatok törzskönyvezését. Szólót mind-
végig nagy figyelemmel hallgatták s ritka szakszerű 
fejtegetéseit nagy elismeréssel üdvözölték s éljenez-
ték nemcsak elvtársai, hanem más pártok tagjai is. 

Bornemissza Lajos volt az utolsó szónok, ki 
szintén nagy szakértelemmel foglalkozott a kérdéssel, 
kiemelve, hogy a mezőgazdaságnak egyik baja ma 
az adók aránytalansága, s mai nagysága is. Ennek 
részletes ismertetésével reá tér a mezőgazdaságot 
érdeklő szeszmonopóliumra, melyet a pénzügyminisz-
ter kilátásba helyezett. Ezt helyesli. De nem helyesli 
a kartellmalmoknak adott vám visszatérítési engedélyt. 

A f. hó 5-iki ülésben az első szónok Szily Pon-
grácz volt aki előbb az ellenzéki szónokokai polemi-
zált és különösen a nemzeti pártra tett csípős meg-
jegyzéseket. Hosszasabban foglalkozott a búzaárak 
hanyatlásának okaival és azt bizonyítgatta, hogy a 
földmivelésügy egyetlen és igazi apostola gróf Fesz-
tetich miniszter. Az ő programmja az egyedül üd-

nappal. Én azt hittem, hogy az ő kötőjét loptam el, 
a melyet azóta mindig a keblemen hordtam és hogy 
általa megszereztem-e Kata szerelmét, nem tudom, 
de annyit mondhatok, hogy én még most is szere-
tem Katát és ha ide adja Lakos uram, elveszem 
feleségül. 

„ Éljen *-t! kiáltottak rá a legények s keresték 
Katát, hogy oda vezethessék Laczihoz, de az Laczi-
nak utóbbi szavai után kirohant a házból, nem tu-
dott bent maradni égő szerelmével. 

Lakos uram egyet köhintett s mikor felesége 
bevezette Katát, megfogta annak a kezét, beletette 
a Lacziéba és azt mondta : 

— Kata Laczi, látom, hogy szeretitek egymást 
hát legyetek egymáséi! Éljetek boldogul! 

A vendégek megéljenezték Lakost, aztan körül-
fogták az ifjú párt, megszorongatták azoknak kezeit, 
s boldog életet kívántak nekik. 

Leghátul maradt Suba Dömötör, kezében volt 
a , b ü v ö s kö tő* , odadta Laczinak s mikor meg-
szorongatta kezét, azt mondta: 

— Laczi itt van a kötő! Nesze! aztán viselj 
gondot rá* mert mégis csak sokat sokat köszön-
hetsz neki! 

Laczi meg fogta s a kötőt ott hordta holta 
najáig a keblén. 

XIH. 

Karvaly Pistát kigyógyították a betegségéből, 
a mely miatt három hétig nyomta az ágyat, kigyó-
gyították mulatós voltából is. Becsütetes ember vált 
belőle. Fogsága alatt megtanulta a szabóságot, s 
mikor kiszabadult, nem ment haza, falujába addig 
mig másutt nem szerzett egy kis pénzt. 

Tercsi ismét magához fogadta s most már bol-
dogok és megelégedettek voltak s — kölcsönös ko-
maságban éltek Csombor Lacziékkal. 

(Vége.) 
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vőzitő és az ellenzékről felvetett mindtn eszme csak 
üres jelszó. 

Papp Elek mondott el ezután jóizü humorral 
sok okos dolgot a földmivelésügyről. Feltárta a ma-
gyar gazdaközőnség bajait, felpanaszolta az adóügyi 
mizériákat. Találóan ecsetelte a kormánypárt által 
ajánlott orvosszereket, melyek szerinte Tippon-flas-
tromhoz hasonlítanak, s a melyet régente a tyúk-
szemére ragasztottak annak a betegnek is, a kinek 
tüdőgyuladása volt. 

— Hát attól a flastromtól — szólt nagy de-
rültség kőzött — a melyet a túloldalon ajánlanak, 
még égy kis hascsikarás sem múlik el nemhogy a 
gazdaközőnség nagy betegségét orvosolhatnák vele. 

Főként azonban a vizügyekkel foglalkozott s 
itt több megszívlelendő megjegyzést tett az ármen-
tesitő társulatokra. Az ármentesítés államosítását 
kívánta és ez iránt határozati javaslatot is nyúj-
tott be. 

A vízügyi viszonyok fejtegetése közben is több-
szőr megkaczagtatta a házat. Felállítanak — úgy-
mond — olyan theoriát, melylyel müvizeket fejlesz-
tenek. A mübor-gyártást már eltiltottuk, most a 
müvizcryártás lép életbe. 

Égy másik határozati javaslatot is nyújtott be 
a marhasónak olcsó áron leendő elárusitása iránt. 

A szélső baloldal nagy tetszéssel fogadta a 
beszédet, melyre Miklós Ödön államtitkár válaszolt. 
Arra kérte Papp Eleket, hogy határozati javaslatát 
vonja vissza, mivel a kormány úgyis rövid idő múlva 
előterjeszti az uj vízjogi törvényt. Papp ellenben ez 
igéret daczára is fenntartotta javaslatát. 

Rosenberg Gyula azt vitatta, mint meg annyi 
elvtársa, hogy a mezőgazdaság és az ipari érdekek 
között ellentétek nincsenek. A határidőüzletről is 
szólott s részben elitélte a tőzsdei üzelmeket. 

Ivánka Oszkár beszéde két részre osztható. Az 
első felében a földmivelésügyi miniszterrel gúnyoló-
dott és ez az ingerkedés láthatólag bosszantotta a 
minisztert; beszéde másik felében a gabonabehoza-
tal körül fennálló törvénytelenségeket fejtegette és 
állításai igazsagot a miniszterelnök múltkori beszé-
dének bonczolgatásával iparkodott bebizonyítani. A 
gabona-behozatalra vonatkozólag szintén határozati 
javaslatot nyújtott be. 

Még Lukács Béla kereskedelmi miniszter nyúj-
totta be a Spanyolországgal kötött ideiglenes szer-
ződésről szóló törvényjavaslatot, mire az ülés vé-
get ért. 

SZENTESI LAP . 

Helyi és vegyes hírek. 
— Személyi hir. Vadnay Andor dr. 

főispán f. hó 5-én hazaérkezett. 

(r.) A vármegyei b í rá ló választmány 

f. hó 6-án, Vadnay Andor dr. főispán elnöklete 

alatt ülést tartván, tárgyalás alá vette a virilis 

megyebizottsági tagok névjegyzéke ellen beadott fe-

lebbezeseket A hozott határozatok között a legér-

dekesebb az, hogy Nóvák József uradalmi ügyész, 

a ki a vármegye területén sem ingatlan birtokkal, 

sem lakással nem bir, s igy a tőrvény világos ren-

delkezése szerint megyebizottsági tag nem lehet — 

a megyei virilisek névjegyzékéből kitöröltetett. 

(r.) — Viszahelyezett tisztviselő. Tóth 

Gyula városi adópénztári ellenőrt tudvalevőleg bot-

rányos viselkedés és többszörös mulasztás miatt, állá-

sától felfüggesztette és fegyelmi eljárás alá vonta a 

képviselőtestület. A Tallián-korszak nagyobb dicső-

ségére Tóth visszahelyeztetett hivatalába, és 150 frt 

pénzbirsággal büntettetett, azonfelül kimondatott az 

is, hogy a felfüggesztése idejére visszatartott fizeté-

séhez nem tarthat igényt. A város ezen határozat 

ellen felebbezéssel élt; de a belügyminiszter az első 

fokú ítéletnek a pénzbirságra vonatkozó részét hely-

ben hagyta, sőt azt is elrendelte, hogy Tóth Gyu-

lának a visszatartott fizetése kiadassék. Az ilyet is 

i g a z s á g n a k hivják nagy Magyarországon. 

— Bet i l tot t munkásgyülés . Tarnóczi Mi-

hály és társai vasárnap azaz e hó 9-én a vásárté-

ren újból munkásgyülést terveztek. Kérelmüknek 

azonban Aradi rfőkapitány a már ismert miniszteri 

rendelet alapján nem adott helyet s igy a tervezett 

népgyűlés ez úttal is elmarad. 

— Vásár. Csongrádon az országos vásár jövő 

hétfőn fog megtartatni, 

— Egy helyes intézkedés. Kossuth ut-

czában a járdán és a palincson jármüvekkel járni 

tegnaptól fo?va, többé már nem szabad. Tegnap 

vette e hirre vonatkozólag, a végrehajtás foganato-

sítása iránti rendeletet a rendőrkapitányság, a mely 

nyomban intézkedett, hogy ez a tilalom minél hama 

rabb tudomására jusson a közönségnek. Az e ren-

delőt ellen vétők legszigorúbban lógnak büntettetni, 

Bizony bizony, ez az intézkedés csakugyan rend-

jén volt már. 

Tolvaj bet lehemesek. Régi szokás 

hogy az adventi szent idők elkezdésével a rkatho-

likusoknál betlehemesek járnak; vagyis egy kis pa-

pír templomkában a betlehemi eseményt előtüntető 

képeket helyeznek el és abban gyertyát tevén kará-

csonyi énekeket zengedezve járnak egyes kis cso-

portok .köszönteni a kis Jézuskát*. Ez tette többek 

kőzött a napokban az a csoport is a melyet azu 

tán majd a rkapitányság tanít meg reá, hogy mi< 

képpon kell ily szent dolgot megbecsülni. A szó-

ban lévő betlehemesek ugyanis azzal szenyezték ba 

magukat, hogy egyik házból, a hová bementek 5 

üveg fefőztet loptak el és igy csúfolták meg azt az 

eszmét a melyet pedig dicsőíteni indultak. Hanem 

csakhamar kitűnt turpisságuk most már a rendőr 

kapitányság kinyomozta a tetteseket és hisszük, 

hogy méltó büntetésük nem marad el. 

— öngyi lkosság. Régebben ábrándozott már 

Jancsik István fodrász-segéd boldogtalan szerelemről, 

megcsalt szívről, reménytelen jövendőről, de nem 

hitte neki senki, hogy komolyan veszi a dolgot és 

hogy csakugyan megakart halni. Szerdán délben 

azután azzel lepte meg gazdáját, Czeglédi Fülöpöt, 

hogy annak alsó épületében felakasztotta magát. 

Mire tettét észrevették, már halva volt. Levelet ugyan 

nem hagyott hátra, de ábrándos magaviselete után 

ítélve, kétséget sem szenved, hogy tettét boldogtalan 

szerelem miatt követte el. 

— Megőrü l t feltaláló. Egy földhordó gép 

feltalálásába fektette egész vagyonát Vitális Pál 

szarvasi kovácsmester. A mikor pedig a gép készen 

lett, nem tudta értékesíteni. A szerencsétlen ember 

ezt annyira szivére vette, hogy megőrült. Rögeszmé-

jében egyre azt hangoztatja, hogy a kormány 5000 

forintot küldött a gépeért, de a szarvasi főszolga-

bírói hivatalban a pénzt elsikkasztották. 

— A becsípett telién. Bálint András csur-
gói gazda, mint levelezőnk írja, a minap reggel az 
istállóban kissé furcsa pózban találta a Riska tehe-
nét. Az állat hanyatt feküdt, prüszkölt, a lábaival 
pedig az istálló tetejét verdeste. A gazda segítségül 
hivta a szomszédokat, de nem sikerült a makacs 
állatot talpra állitaniok. Nagy volt Bálint András 
ijedtsége, hogy az egyetlen egy tehene elpusztul. 
A szomszédok biztattak, hogy a javasasszony ki 
tudná kúrálni a kiska tehenet. Az öregasszony 
megpróbálta a gyógyítást s kötelet hozatott, bele-
akasztotta a boldogtalan tehén nyakába és komoly 
hókusz-pókuszok közt kilencz csomót csinált a kö-
télre. Azután seprűket hozatott, azokat az istálló 
küszöbén keresztbe rakta s az egész kis társaságot 
átugratta a seprü-korláton. A Riska tehén másnap 
csakugyan egészséges lett és Bálint gazda áldotta 
a javasasszony tudományát. Csakhogy a csodás meg-
gyógyulás hirére Bálint kocsisa is vallomást tett. 
Elbeszélte, hogy az azelőtt való nap egy dézsa bort 
hozott a pinczéből és letette az istállóban. Mire 
megfordult, a tehén kiitta a bort és berúgott. Mas-
napra persze kijózanodott. 

— Egér-invázio Oroszországban. Hihe 
tetlen dolgokat írnak Oroszországból az egerek el-
szaporodásáról és garázdálkodásairól. A storobelski 
kerületben, Charkow kormányzóságban a falvakat az 
egerek a szó igaz érteimében teljesen ellepték; a 
macskák, a melyek azelőtt örömmel láttak az ege-
rek pusztításához, alig nyúlnak már az egerekhez. 
A lakosságnak sehol nyugalma, bármerre igyekszik 
szabadulni, mindenütt a nyomában a sok egér. Aludni 
csak ugy képes a lakossag, ha az ágy körül vizes 
edényeket állit, az ágy lábakat vizes dézsakba rakja 
s azon nyugosznak az ágyak. Fényes nappal a pa-
raszt lakosság ruháiba kapaszkodnak az egerek, a 
rni élelmiszereket találnak, azt megdézsmálják s bi-
zonyosra lehet venni, hogy a tél beállta előtt az egész 
környéken nem marad egy szem gabona, s a veté-
sek is tökéletesen tönkre fognak menni. Egyes köz-
ségekből a rettenetes egér-invázió folytán mindenki 
kiköltözött már; nemcsak a terményekre csaptak 
már át az egerek, hanem a szalmafedeles háztető-
ket, bútorokat stb. megtámadták. A lakosság az 
egész kerületben folyton künn, kocsikon tanyázik, a 
mint azonban valahol a kocsik megállapodnak rög-
tön tele vannak azok száz és ezer egérrel. Az ege-
rek ellen alkalmazott irtás, igy a Lőffler-féle egér-
irtás is tökéletesen rosszul sikerült és nincs is ki-
látás, hogy valaha embert erővel lehessen a sok 
százezernyi desjatina területen lévő egereket kipusz-
títani Poltawa kormányzóságban is hasonlóak a vi-
szonyok ; itt is annyi az egér, hogy a lakosság me-
nekülni kénytelen. Itt már minden terményt elpusz-
titottak az egerek. 

— Vakmerő rablótámadás. Vakmerő 
rablótáma dás történt a Jászberénynyel szomszédos 
Jász-Mihálytelek nevű kis községben. Két eddig még 
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ismeretlen — fölfegyverkezett ember délután négy 
óra tájban bement Novitny Józsefnek a falu köze-
pén levő házába és elkezdte feszegetni a szekrénye-
ket. A feszegetés azonban nagy zajjal járt, mii a 
kertben dolgozó Novotnyné meghallott. Meg akarvan 
nézni, hogy ki csörömpöl a szobában, benyitott oda, 
de vesztére, mert a munkájukban megzavart rablók 
kétszer rálőttek. Az asszony — mindkét lövéstől ta-
lálva — összerogyott, mire a rablók, abban a hit-
ben lévén, hogy Novotnyné meghalt, folytatták mun-
kájukat. Feltörték a szekrényeket és elvitték a ben-
nök levő nyolezvan forint készpénzt és több apró 
értéktárgyat. Az utczán járkálok meghallottak a lö-
vés zaját, de minthogy maguk nem mertek semmit 
se tenni, lovaslegényt küldtek a jászberényi csend-
őrökért. A rablók azonban nem várták be a csend-
őrök megérkezését, hanem mindjárt a lovaslegeny 
megindulása után a kertek felé eltávoztak. A jász-
berényi csendőrök csak éjszaka érkeztek meg és leg-
először is a fején és lábán súlyosan megsebesített 
asszonyt hallgatták ki és aztán megindították a nyo-
mozást. 

— Az anya védője. Mint szegedi tudósítónk 

táviratozza, a szegedi alsótanyán Zombory János 

parasztgazda késsel támadta meg anyjat, követelven 

tőle, hogy oszsza föl közte és a katonaságtól most 

haza került Pali öcscse között a birtokot. Zombory 

Pál látván bátyja gyilkos szándékát, védelmére kelt 

anyjának és dulakodás közben ugy torkon szúrta 

bátyját, hogy az nyomban meghalt. Az anyja védel-

mében gyilkossá lett Zombory Pált már elfogta a 

csendőrség. 

— Uj óriás faj. Tucopra szigeten, mely a 

Csendes óczeánban fekszik, az Uj-Hebrida szigetcso-

porttól éjszakra egy uj óriás fa t fedeztek fel. A 

férfiak izmosak, hosszú hajúak, a nők valamivel 

alacsonyabbak, de mégis magas termetűek. Békés 

indulatu nép és boldogan él zsarnok benszülőtt ki-

rály alatt. 

— Az á lmat lanság ellen. Hunley angol 

orvos egy csalhatatlanul hatásos szert ajanl az ál-

matlanság leküzdésére. Ha aimatlanság bánt ben-

nünket, úgymond, dugjuk fejünket a takaró alá s 

csak az igy korlátolt levegőt szívjuk be. Az éleny-

adag ily módon jelentékenyen csökken, s az ember 

csaknem rögtön elalszik. A dolog legcsekélyebb ve-

szélylyel sem jár, mert bizonyos, hogy a mint eial-

szunk, legott kibújik fejünk a takaró alól, s ismét 

annyi friss levegőt kapunk, a mennyi csak kell. Hun-

ley szerint ezt a rendszert követik a kutyák, s a 

macskák is, midőn összezsugorodva orrukat a bun-

dájukba temetik, hogy elaludjanak. A madarak ha-

sonlóan szárnyuk alá rejtik csőrüket, ha aludni 

akarnak. 

Irodalom. 
— Mi l l en ium i Magyar Történelem. Az 

Athenaeum r. tarsasag kiadasaban és Szilagyi Sán-
dor szerkesztésében megjelenő „A magyar nemzet 
története* tiz kötetes nagy munkanak (milleniumi 
kiadás) most jelent meg a harmadik füzete, mely 
pazar fényű kiállitásara nézve valóságos meglepetes 
számba megy meg az előző ket díszes füzet utan is. 
A mint a boriteklapot felütjük, rögtön Munkácsy 
Mihálynak .Honfoglalás* czimü immár vilaginru 
festmenyenek remek aquarelljén akad meg szemünk, 
melyet a nagy mester utolsó vazlata után Neográdi 
festett. Rögtön utána az aquincumi ampnitheatinm 
látképe következik sikerült fény nyomatban es oly 
tiszta előállításban, hogy ennek az ó-nudai, eddig 
meg minálunk kellőleg nem méltatott történelmi 
kincsünknek legkisebb pontja is azonnal felismerhető. 
Ezen r^mek mümeilekletek megtekiutése után mo-
hón vágjuk fel a füzetet, mely tele van szebbnel 
szebb, sikerült szöveg közé nyomatott metszetekkei. 
Így mindjárt az első lapon tataiunk egy szép diszi 
tést IX. szazadból, majd ezen a lapon meg a pom-
pás ímcziálót is megtekintvén, a második lapon 
Nagy Károlynak a* aacheni székesegyházban őrzött 
kardjának sikerült rajza lathato, ezután 1. Miklós 
pápa ólom-öullájauak sikerült hasonmása, az együaz 
és állam symboiikus kepe, mely a Lateranban őrzött, 
IX. századbeli eredeti mozaiak képnek tiszta szép 
fénynyomata ; azután egy nyugatrómai (frank) csá-
szár képe látható 111. Ottó császár evangélikus köny-
véből. A szöveg köze nyomatott nagyöbű képek 
még, a melyok X. szazadbeli lovas, majd gyalogos 
harezosokat ábrázolnák, Német-Ovar látképe, mely 
az avar-trank határon fekszik; kisebb kepek 1. tía-
silios, Konstantin Porphyrogennetos es 11. Romanos 
pénzei; 11. (Német) Lajos pecsetje, a horvát őske-
resztény emlékek, a zalavari őskeresztény emlékek 
stb. A szöveg Marczali Henrik: Vezérek kora művenek 
folytatása. Ebben a füzetben a Honfoglalás tárgya-
lása kezdődik s az egyes fejezetek Európát a ma-
gyarok bevándorlása korában és Pannoniat a magya-
rok bejövetelekor tárgyalják. 



4. oldal 
A'tudós szerző vonzóan és teljes világításban 

«.adja elő hazánk történelmének ezen kiváló fontos-
ságú részletét és előadásának emelkedettsége, irályá-
nak világossága az olvasó ügyeimét teljesen lebilin-
cselik. Mondhatjuk, nincs művelt ember e hazában, 
a kit e munka szövege és külső kiállítása egyaránt 
ki nem elégítene. 

Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés évnegyedre, 
mely alatt 12 füzet jelenik meg, 3 frt 60 kr. Fél-
évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Megrendelhető minden 
könyvkereskedésben és a kiadó Athenaeumnál. 

3809 T. 894. 

Hirdetmény. 
A szegedi mkir. pénzügyigazgtóságnál 

vett felhivás folytán értesiti a városi tanács 

a közönséget, hogy a nmélts. mkir. Pénz-

ügyminisztérium által f. évi november hó-

nap 7-én 44674 szám alatt kibocsátott ren-

delet értelmében azon egyének, a kik a pá-

linka főzést kölesén üstön szokták gyakorol-

ni, a vám fejében adott szeszes ital után a 

törvényes italmérési adót lefizetni kötelesek. 

Szentes, 1894 évi november hó 30. 

Burián Lajos, 
2—3 polgármester. 

Árverési hirdetmény. 
A csongrádmegyei takarékpénztár rész-

vénytársaság ezennel közhirré teszi, hogy a 

nála zálogba helyezett és bezárólag f. év ju-

nius hó 30-ig lejárt, de be nem váltott sors-

jegyek, arany és ezüst neműek az intézet 

alapszabályainak 71. §-a alapján nyilvános 

árverésen eladatni fognak. 

Az árverés f. év deczember hó 7-én 

délután 2 órakor a szentesi kir. közjegyzői 

hivatalban fog megtartatni, hova a venni 

szándékozók ezúton meghivatnak, 

Az árverés alá bocsájtandó tárgyak az 

árverést megelőző nap déli 12 óráig az inté-

zetnél az előlegnek s járulékainak készpénz 

ben leendő befizetése mellett kiválthatók. 

Szentes, 1894. nov. hó 28-án. 

A csongrádmegyei takarókpénztár 

2V2 részvénytársaság. 

SZENTESI LAP . 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban, 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség:, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika. rossz széktétel stb ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-íéle idegerősitő 
El ixir , védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

lc7Ql/nccQrr a regrosszabb esetben is gyó-
ISZaKUSbd^ nyitható Sougede Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szín, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: I lo i fmann gyógyszertára Scbeuditz 
Leipzig. 8 40 

264. kgy. 894. 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a közönség, hogy a városi 

képviselőtestület a f. évi november hó 27-én 

tartott közgyűlésében 264. szám alatt hozott 

végzésével, Szentes város virilis képviselői-

nek névjegyzékét az 1805. évre megállapította* 

Ezen névjegyzék a f. évi deczember hó 

H i r d e t m e n } . 
Szentes r. t. város tulajdonát képező 

tiszai kikötő és rakpart dijszegési jogát 1895 

évi január hó 1-től kezdődőleg 1897. decz. 

31-én terjedő egymásután következő három 

évre haszonbérbe kiadni szándékozván. 

Felhivatnak haszonbérleni szándékozók, 

hogy f. hó 15-én d. e. 9 órakor a városi 

tanácsteremben megtartandó nyilvános árve-

résen 60 frt bánatpénzzel ellátva jelenjenek 

meg. 

A feltételek alulírottnál megtekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1894. deczember hó 5. 

Novobáczky Győző, 
1—3 tanácsnok. 

Kisteleken a főtéri piaezon, 
egy bolt helyiség lakással együtt azonna 

haszonbérbe kiadó 

Franki Ignácz kereskedőnél 
Kistelek (Csongrádmegye.) 

G U M M I ! 
Valódi párisi különlegességek! F. Be gue-
rand fils párisi gyárából. Gummi és hnlhó-
lyag iótállás mellett tuczatonkint 1. 2. 4 5 és 
6 frt. Gapottes americains; tuczatonkint 3. 
4 és 6 frt. Párisi szivacska 2-6 frtig gyűjte-
mény uraknak 3-10 frtig. — Eredeti pessarium 
oelusivumMausinga tanár szerint 1.80 5.80 frtig. 
I l ir lnnearr I Minden hölgynek nélkülözhetet-
U jUUl lodg ; ] e n a ,Diana-Öv« 2.50 5frtig. 
Betegápolási czikkek gyári árakon. lOfrtnyi meg-
rendelésnél lOP/o árkedvezmény. Megrendelés 

pontosan és diseréten eszközöltetnek. 
K E L E T I J . 4-5 

cs. és kir. szab. sérvkőtő gyártója 
Budapest IY . Koronaberczeg utcza 17. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. i 

145 szám. 

3-tól deczember hó 18-ig terjedő 15 napig 

a városi iktatói hivatalban közszemlére lesz 

kitéve, hol azt bárki is megtekintheti és el 

lene ugyanazon idő alatt a polgármesteri 

hivatalnál benyújtandó felebbezéssel élhet. 

A névjegyzékbe felvett özvegynők, inté-

zetek, illetve jogi személyek pedig, kik kép-

viselői jogukat csakis megbízottak által gva-

korolhatják, — felhivatnak, hogy megbízott-

juk nevét a f. évi deczember hó 31-ik nap-

jáig (Jsongrádvármegye alispáni hivatalánál 

nyújtsák be. 

Kelt Szentes város képviselőtestületének 

1894. évi november hó 27-én tartott üléséből. 

2 3 Burián L^jos, 
polgármester. 

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 SANITAS," PARIS, 
30. Faubourg Montmartre. 

Csak akkor valódi ha a háromszögű palack az itt levő Eddig f ö l ü lmu lba ta t l an 

szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. | Maagef VÉflOS-fófo ta 1 ó d i t i s z t í t o t t 

i JfaffEL // ^S 
¿ ¡ * r M Á J - 0 L AJ. 

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

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

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

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

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

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 

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

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

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

•'¿*' Utánzások törvényileg büntettetnek. 6 — 18 

K Ü H N E E D E 
gazdasági gépgyár Mosonban alakult 1856-ban 

Bizományi raktár Szentes és vidéke részére 

Polacsek Nándornál Szentesen. 
Ajínlja általánosan kedvelt, egyszerűségé-

ben felülmulhatlan s több mint 14000 
példányban elterjedt 

HUNGARIA DRILL ÉS JUBILEUM DRILL 
sorvető gépeit leszállított árakon, 

Hegyes, hullámos területre „MOSONI DRILLe 
legújabb legegyszerűbb sorvetőt. Sack-íéle 
ekék, két és többvasu ekék. Laacke-íel* 

szántófőldboronák 12-téle nagyságban. 

Laac e-f,le kedvelt rétboronák, Rosták, Kon-

kolyozók, Konkolyozók. Kitűnő s:eelő magár-

rosta (33 frt,) meglepő munkaképesség. 

Ventzky-íéle iül lesztők. 

Szecska és répavágók, morzsolók, da-

rálók, járgányok stb. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Főrak t á r BUDAPEST , saját ház 

VI. Váczi-körut 57a. 

Sieataa, 1894, Nyomatott Sima Ferencz gyoraaajtóján, 




