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Előfizetési árak: 
Ekv evre . . 

Kel evre . 

Nnirved evre . 

5 frt - kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

^ Szerkesztőség: 

.iu :&parti^tca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek es az előfizetesi penzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

rliraetéseKre nezve 
* iap egy oidaia 24 helyre van Deoaztv* 

Egy aeiv ara 90 Kr. Belyegdi) minden 

óeiktatastol külön 3ü kr. 

Hirdetesek Schönfeld A. tönvvEeress© 

deseoen is leivetetnet 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 

161 fogadtatnak el. 

Xyi l t tér-ben 

minden egyes sor közlese 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v i t á r u p , k s d d s i és p é i t i k n r s g g e 
Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tniajdonos 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

SohSnfeld A. kiayv- és paplrksrssksdésébsa. 
Ugyanitt egyes szamok is kaphatók 

Lajos napjára. 
Európának nincs egy nemzete se, sőt 

nem élt és nem él a földön egyetlen nem-

zet, melynek nemzeti önállósága és függet-

lensége annyi nemzeti és államemésztő harc-

nak, küzdelemnek és önvédelemnek lett volna 

kitéve, mint a magyar nemzeté. 

S e nemzet, melynek ereje és hatalma 

a költő szerint nagy volt hajdan; mert e 

hazának magyar tenger vizében hunyt el éj-

szak, kelet és dél hulló csillaga, s hatalma 

alatt alázkodva görnyedt meg egész Európa, 

— s aztán volt idő, mikor a költő szerint 

nem volt méltó e nemzet dicső őseire; mert 

bár lett volna ereje lerázni, mégis nyögve 

hordta idegen hatalmak rabigáit. 

Oh, sok küzdelmen, sok megpróbáltatáson 

ment e nemzet átal, s ma bár korszakon-

ként elernyedt a nemzet ereje s már-már 

porba omlott e szép haza; de az utolsó 

órákban mindig felébredt, s nemzeti öntuda-

tának egész erejével lépett harcba önállósága 

és függetlenségeért, ez annak köszönhető; 

mert a magyarok istene, ki soha nem hagyta 

el végképpen e nemzetet, időről-időre támasz-

tott embereket, kik egy egész nemzet szivét 

és lelkét hordták magokban, s kikben feltá-

madt e nemzet leigázott ereje és küzdelemre 

kelt azokkal szemben, kik végzet szerint a 

magyar nemzet önállóságának és független-

ségének megsemmisítésére törekedtek. 

Hazánk történelme a dicső nagyok kö-

zött, kiket a végzet rendelt ki a nemzet meg-

mentésére, különösen Kossuthot; nemzetünk 

e mithosi nagyságát ünnepli leginkább. Igen, 

őt ünnepli leginkább e nemzet; mert voltak 

e honnak dicső nagy fiai a messze múltban 

is, kiknek emléke előtt az igazi honszeretet, 

mint oltár előtt borul le és imádkozik; de 

Kossuth volt e haza fiai között a legnagyobb; 

mert ő volt e honnak második megalapítója, 

mert a polgári jogegyenlőség behozatalával 

ő vetette meg e haza második ezredéves 

fennállására az alapot. Ö nemcsak szerette 

lelkének megmérhetetlen nagyságával e ha-

zát, de bölcs volt megmérni lángelméjével a 

módot és eszközöket, melyek e nemzet, e 

haza erejének kifejtésére, fennállásának bizto-

sítására szükségesek. 

Ezért volt ő legnagyobb mindazok kö-

zött, kiknek nevét, tettét, és alkotásait örök 

betűkkel jegyezte fel hazánk történelmének 

érctáblájára az emlékezet. 

S mért beszéljem én, hogy mit tett ő, 

g miért borul le előtte egy egész nemzet há-

lás kegyelete? 

Van-e szükség magasztalni Őt, ki még 

meg sem balt 8 neve már is egy nemzet 

imája? Kinek lángleikéhez most is, mint erő-

forráshoz, járul e nemzet, s vele él, vele kél 

és csak eszméi által kiván boldogulni! 

Nincs és nem is él nemzet a földön, 

melynek volna fia, ki nagyobb; de a ki csak 

akkora is volna nemzetének, mint hazánknak 

Kossuth! 

Leborulunk neved nagysága előtt mind-

annyian, oh, és boldogok vagyunk, hogy ez 

annyiszor megtámadott, annyi megpróbálta-

tásnak kitett nemzetnek a honszerelem oly 

lángoló oszlopát adták az istenek, mint te 

vagy, kinek neve említésénél elpirul, megszé-

gyenül minden és mindenki, ki a hatalom 

kegye és adományaiért megfeledkezik a nem-

zetről. 

Véghetetlen nagyságodat mivel jutalmaz-

hatná e nemzet mással, minthogy ünnepet 

ül, nemzeti ünnepet névnapodon f ! 

Két nevet ünnepel igy a magyar nemzet. 

István királyét, az első magyar királyét 

és Kossuth Lajost. — Az egyik a keresztyén-

ség behozatalával egy ezredévet, a másik a 

jobbágyság eltörlésével, a jogegyenlőség be-

hozatalával, és a magyar nemzet jogainak 

meghamisitatlan képviseletével, s a honsze-

relem krisztalizált proklamálásával örök időkre 

biztositá e nemzet fennállását. 

S amint a keresztyén világ ünnepet ül 

Jézus születésének és halálának emlékezetére, 

ugy fog összeseregleni a magyar nemzet min-

den idők folyásán, ha Kossuth nevéről lesz 

szó és ünnepet ül nevének emlékére, még a 

nemzet él és egy magyar lesz a földön! © 

— A társulat . A kunszentmárton — 
mindszenti szakasz f. hó 23-án választmányi 
ülést tartott. Az ülésen tárgyaltatott az igaz-
gatóság előterjesztése a burkolat pótépitése 
iránt és a jövő évi költségvetés. 

A társulat közgyűlése a mult év őszén 
160 ezer frtot szavazott meg a kunszent-
rnárton—mindszenti szakasz exponáltabb töl-
tésrészeinek borkolattal leendő ellátása iránt. 
— A szakaszigazgatóság a főigazgatósággal 
egyetértőleg f. év március 10-én adta ki a 
burkolati munkálatokat. Ugy az eredeti ter 
vek megváltoztatása, mint az épitési anyagok 
takarékos beszerzése folytán, előre alig látha-
tott tetemes összeg takaríttatik meg ezen épít-
kezésnél, s így az igazgatóság azon helyzet-
ben van, hogy a rendelkezésére bocsátott 
összegből sokkal nagyobb burkolatot épithet, 
mint az előirányoztatott. — Ezen megtakarí-
tásokra való tekintetből, az igazgatóság a gá-
taknak minden veszélyes vonalát felvette az 
ez évi kiépítés programmjába. — E felett 
kellett dönteni a szakaszválasztmánynak, mely 
egyhangúlag fogadta el az igazgatóságnak ugy 
a jaksori, mint a bábockai pótépités iránti 
előterjesztését. — E pótépités több lesz egy 
kilométernél s azért még mindig megtakarítás 
mutatkozik. — Tehát a társulat aagyou sze-

rencsés körülméuyek között fogja végrehaj-
tani az építést. — A burkolat építésére vo-
natkozó javaslat után a szakasz jövő évi 
költségvetését terjeszté elő Sima Ferenc tár-
sulati szakasz-igazgató. — E szakasz kiadása 
a folyó évre 39200 frt 65 krban volt elő-
irányozva. Tekintettel azonban arra, hogy a 
vonal legexponáltabb részei ez évben már 
kitűnő gátburkolattal lesznek ellátva, a szakasz-
igazgatóság mindazon címeken lejebb szállí-
totta a költségeket, ahol csak védelmi szem-
pontból lehetett. S a 160,000 frtos burkolat 
épités már a jövő évi költségvetésnél erősen 
fogja magát érvényesíteni a költségvetésnél; 
mert a 39,200 frtos költségvetés le lett szál-
lítva 30,000 frtra, s ezentúl a bevételeknél 
is ezer frt emelkedés mutatkozik s igy ezen 
szakasznál 10 ezer írttal javult jövő évre a 
költségvetés. — S igy, ha minden szakaszon 
hasonló javulása lesz elérhető a helyzetnek, 
akkor a jövő évre jelentékenyen apadni fog 
a kirovás. — Ami bizony el fér a birtokos-
ságra. 

Ventillatió. 
* A p o f o n r ó l , melyben legközelebb Banfalvi 

utazott, a következő táviratok keltek Csaba és Szentes 
között: 

„ Zsilinszky Mihály főispán Csaba. — Tóth 

Kálmán felpofozott; mit tegyek? Bánfalvi 

, Valasz : ,Bánfalvi, Szentes. Adja at Stammer-

I nek, mert ő a helyettesem. Zsilinszky.' 1  

* S o k n a k j ó l esett. Hogy Tóth Kalman 

Banomfalusi óhrt felpofozta, hat a közönség a szin-

hazban és színházból hazamenet egyébről se beszélt 

Egy hölgytarsaság ment a színházból haza és egyik 

hölgy azt mondja: nekem jól esett az a pofon. — 

„Nekem is-, — szólt a másik; „de meg nekem is 

ám*, — felelt a harmadik. — „De ugyan kinek ne 

ne esett volna ez jól a városban ?• zarta be a meg-

elégedés nyilatkozatát egy férfi. 

* M e d d i g b i r j a k i ? Bánfalvi mossa a pofá-

ját a Tóth Kálmán által adott pofon nyomaitól. S 

Tóth Kálmán ígéri, hogy: ,ha ez nem volt elég, hát 

megpofozlak mindaddig, mig azt nem mondod, hogy 

elég volt, nem állód tovább." 
S most a közönség érdeklődessel várja, hogy 

Banfalvi meddig birja ki ? 

Nekünk pedig erre eszünkbe jut egy érdekes 

vasúti história, melynek humora szinten abban van, 

hogy ogy komis galiciai zsidó meddig bírja ki ? 

Ugy volt az eset, hogy egy galíciai zsidó Bécsbe 

akart menni; de nem volt pénze. — De nem azért 

galíciai zsidó valaki és nem azért komis ember, 

hogy a pénzhiány utazási törekvésében zavarja. — 

Útra kelt tehát. — Felült a vasútra utijegy nélkül. 

A kalauz vizitál és miután nem váltott, tehát nem 

is talált utijegyet a galiciai zsidónál. Követelte tehát, 

hogy váltson jegyet és fizesse meg a birsagot; de 

a zsidónak nem volt egy krajcárja se és semmiféle 

podgyasza, amit lefoglalhattak volna, s igy nem 

lévén mit venni rajta, a legközelebbi allomásná 

kirúgta a kalauz. — De hát nem azért galiciai zsidó 

valaki, hogy ilyen conduktori durválkodas zavarba 

hozhatná, megvarta a legközelebbi vonatot és felült' 

rá újból jegy nélkül és folytatta útját tovább; de az 

előbbi oknál fogva a legközelebbi állomásnál újból 

kirúgták. 

A sok és örökös rúgás miatt a mi zsidónk 

már alig bírta vonszolni elkínzott hatfelét. — De á 
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Bécsbe akart menni és azért újra felült minden 

állomásnál. 

Egy nagyobb állomásnál több ideig kellett 

várni, mig a Bécs felé közlekedő vonat indult s a 

mi zsidónk elkényszeredve várta a vonatot. 

Egy másik zsidó szintén a bécsi vonatra várt 

s kiváncsiságból-e, vagy szánakaratból megkérdezte 

a mi megrugdalt galíciai zsidónkat, hogy hova utazik? 

mire az azt felelte, hogy : 9ha ki birom, Bécsbe 

Hogy a galíciai zsidó ki bírta-e a rúgásokat és 

elert-e Becsbe? — azt nem tudjuk; de ha Bánfalvi 

ki bírja a pofonokat, akkor nincs más mód, bothoz 

kell nyúlni. 

Helyi és megyei hirek. 
— La jos es té lyé t a szentesi 48-as népkör 

1877. év óta minden évben bankettel szokta meg-

ünnepelni. S a kör ezen estélyét minden évben 

nagyobb-nagyobb erdeklődés mellett ülik meg a 

kör tagjai. Szép és nagy közönség gyűlt össze az 

estélyre ez évben is. — A vacsora este 8*2 órakor 

kezdődött. — Az első pohárköszöntőt Sima Ferenc 

körelnök mondta atalanos lelkesültséget keltve, zajos 

eljenzesek között Kossuthért, hazánk legnagyobb 

tiaert. Lelkesült éljenzésben tört ki az estély közön-

ségé, mikor szónok ramutatott, hogy Kossuth szel-

leme virrasztott a magyar parlament felett és ez 

adott az ellenzéknek erőt, hogy a háromszoros több-

ségét kepező kormanyparttal szemben megbuktatta 

a megyek önállóságát, s a tisztviselők valasztási jo-

gát megsemmisíteni célzó közigazgatási törvényjavas-

latot. 

Ezután egymást ertek a pohárköszöntők, 

melyeket dr. Filó Tihamér, Lövy Sándor, Kiss 

Mihály, Varga Benjámin ismételt felszólalásban 

mondtak. Éltetve lett Sima Ferenc, mint a városi 

part vezere, ki a varmegyével szemben Szentes 

varos törekvéseit vezérli, és a küzdelemben lanka-

datlanul halad előre. A partot tömöríti és ez által 

mind közelebb, közelebb viszi ezt a pártot győzelu»e 

tele. Utana Filó Lajos, mint a szentesi 48-as nép-

kör alelnöke lett eltetve, majd dr. Filó Tihamér, 

kinek vezetése alatt a második 48-as népkör az 

egyetertes erdekeben be lett vezetve az első, tehát 

anyaegyletbe, s ez altal biztosíttatott, hogy a két 

kör nemcsak országos; de helyi politika! küzdel-

mekben is egyet fog érteni, s ez által biztosíttatik 

a part győzelme minden helyi kérdésben, hol a part 

szükségét tartja a zászló kibontásának. Ezután éltetve 

lett Ugrón Gábor országos képviselő, ki nagyszabású 
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parlamenti küzdelmeivel döntő szerepet játszott a 

közigazgatási törvényjavaslat megbuktatasában. Éltetve 

lett az or>zágos függetlenségi párt. — Volt még 

számos pohárköszöntő. A vacsorának lO'a órakor 

volt vége, s azután táncra kerekedett a tarsaság egy 

része és a mulatság a legélénkebb hangulatok között 

reggel 5 óráig tartott. — Szentesen ez évben csak 

a 48-as párt ünnepelte meg Lajos estélyét, a mult 

I évben megünnepelte a kaszinó is; de most — ugy 

látszik — száműzve lett a Kossuth-kultusz. 

— A Döme-fé le sikkasztas ügyében Burián 

Lajos városi ügyész a megyei számvevőséggel 

szemben oly terhelő okmányokat bocsájtott a vizs-

gáló bizottság rendelkezésére, melyek alapján el-

kerülhetlennek látszik, hogy ez a sikkasztasi ügy 

ujabb bünfenyitővizsgálat ala kerüljön. Azt mond-

ják ugyanis, hogy azon okmányok kétségtelen bizony-

ságot tesznek arról, hogy a városi és megyei szám-

vevőség a sikkasztás megkönnyebitése iránt — ösz-

szejátszott volna a sikkasztókkal, amennyiben ugy 

a pénztárvizsgálat, mint különösen a számadások 

vizsgálatánál közős megállapodások szerint voltak a 

dolgok intézve. Ha ez való, akkor a Döme-féle sik-

kasztás targyaban megindított fegyelmi vizsgálat 

befejezése rövid idő alatt alig várható, sőt évek kel-

lenek hozzá, mig ez le fog bonyolittatni. 

— He l f i I g n á c országgyűlési képviselő f. 

hó 22-én Mindszentre érkezett, hogy választóinak 

beszámoljon országgyűlési munkásságáról. A szere-

tett képviselő tiszteletére vasárnap este a 48-as kör-

ben bankett volt. Helfi Mindszentről egyenesen 

Makóra ment, hogy jelen legyen a Makó város köz-

gyűlési terme részére készített Kossuth-kép leleple-

zésén. Innen ismét a kerületbe jön s vasarnap Szeg-

várra fog érkezni. 

— La jos n a p j a . Kossuth napja alkalmából, 

a helybeli színtársulat a nagy hontalan neve iránti 

kegyeletből, disze'őadást íog ma a színházban tar-

tani. A nemzeti szabadsag első legnagyobb alakjának, 

Il-ik liákócy Ferenc fejedelem emlékére irt hazafias 

dráma fog szinrehozatni. Makó társulata kitűnő erők-

kel rendelkezik, hogy e darabot teljes hatassal ad-

hassa. S igy nemcoak a hazafias érzelemnek; de a 

színművészeti szórakozasnak is ünnepe lesz ma este 

a színházban. 

— A v i h a r pusz t í t á sa i . Borzasztó vihar 

vonult el f. hó 23-án délután városunk és határa 

felett, a legbirzasztóbb erővel azonban 6 óra tájban 

tört ki, amikor is a merre ment, utjaban mindent 

elsöpört. A vihar egy koromsötét felleg képében 

nyugatról jött s őrült sebességgel rohant keleti irany-

ban. A veszterhes, csaknem földig érő sötét fellegek 
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oly megdöbbentő zúgás és morajjal kavargottak, 

hogy ember és állat rémülve igyekezett menedeket 

keresni. Szóval a vihar oly féktelen dühvel seperte 

végig a főidet, hogy útjában nem maradt épen semmi; 

a még behordatlan vontatókat, vagy már behegyezett 

kazlakat, mint pelyhet ragadta fel s szórta el messze, 

tetemes károkat okozva minden* felé. De nemcsak 

vontatókat és kazlakat döntött és szórt szét ez a 

vihar, hanem a legerősebb épületeket is megingatta, 

egész tetőket leszakított, messze dobott, s szilárd 

tűzfalakat és kéményeket is ledöntött. Határunkban 

a derekegyházi oldolon dühöngött a legirtózatosabD 

mérvben. Itt az Erdődy-féle szélmalom vitorláját zúzta 

pozdorjává, az iskola és melléképületeinek tetejéről 

a cserepet leszórta, erős tégla kéményét lehajította s 

oly erővel vágta az épület hátsó falához, hogy az hosz-

szan megrepedt, egy szilárd faalkotmányu mellékhelyi-

séget pedig talpgerendáival együtt felszakított, s ugy, 

amint allt, a mögötte levő sövényen át mintegy 18 ölre, 

a szomszédos kukoricaba dobva, ízré-porra zúzott; 

az iskola csukva levő kamrájanak ajtaját az orkán 

oly erővel nyomta be, hogy az ütközőt is kiszakí-

totta. Tőrök József és Négyesi Ferenc- és még töb-

bek tanyájanak tetejét szintén ledobta a vihar. A 

legnagyobb kart azonban aligha nem Vecseri Bálint 

szenvedte; mert ennek meg künn levő 170 buza-

vontatójat és a környékben levő takarmányát stb. 

dülőföldekre szórta szét. Az irtózatos vihar közben 

itt alig néhány csepp eső esett. Sajátságos, hogy a 

kezdetben kelet felé rohanó szélvész a legféktelenebb 

erővel akkor tört ki, midőn megfordulva, északi 

irányt vett, ugy, hogy a kezdetben felragadott tár-

gyakat kelet felé, a később felragadottakat pedig 

észak felé szórta szét. — Mint értesülünk, a vihar 

Ördőngösön is nagy pusztítást okozott s itt egy nagy 

górét szintén feldöntött. Szegvár, Mindszent és Cson-

grádról is érkezet jelentés hozzánk a vihar pusztításai-

ról, a legszomorubbat azonban Kunszentmártonból 

vesszük, mert itt és a homoki határban a jéggel 

vegyes zápor nemcsak az összes kukorica termést 

tette tönkre, hanem a szőlőt is. Isten óvjon ben-

nünket hasonló vihartól ! 

— H e i n r i c h J ó z s e f boraszati vándor-

tanar a ministerium rendeletéből tegnap délelőtt tar-

totta meg szőlőhegyünkön a vizsgalatot. Mint érte-

sülünk, a vizsgalatnak szomorú eredménye van s a 

phillokszera jelenléte a borászati vándortanár által 

is konstatálva lett. 

— A r e n d ő r s é g t a l p o n . A Tóth-Sze-

kely uffairből kifolyólag, miután a párbaj elkerül-

hetlen s a targyalások be vannak fejezve, ugy a pár-

bajozni akarók, mint ezek segédei és lakásaik napok 
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Az ü gyvéd tárcá ja . 
— Kegény két kötetben. — 90 

Irta Hugó Alfréd. 

A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Én egy szegeny, nyomorult, ön pedig te-

kintelyes, gazdag ember lett, akinek nem is lenne 

áldozat, ha kéresemet teljesítené, annyival inkább; 

mert, mint mondám, kesz vagyok magam az ön által 

jónak vélt minden teltetelnek alavetni. 

— Ám legyen, azonban ki kell jelentenem, 

hogy ha ez egyszer teszek is önért valamit, ez csupán 

szánalomból történik és semmi más okból. 

— Köszönöm, örökre hálás leszek érte. 

— No, no! meg nem vagyunk ennyire. Előbb meg 

akarom fontolni a dolgot, várjon tehát holnaputánig, 

s akkor majd tudomására adom, hogy mit tehetek 

önért, feltéve, hogy ostoba fecsegéseivel felhagy. 

Ezzel vége szakadván közöttük a beszélgetésnek, 

az idegen távozott. Verhagen hallva, hogy az ifjú 

távozni készül, szintén elhagya buvhelyét s az elő-

szobába sietett, melyet pár perc múlva az idegennel 

együtt hagyott el. 

Az ügyvéd láthatólag megrettent, midőn a törpét 

megpillantá, ki feltűnő kíváncsisággal vizsgálta az 

degent, annak hiányos ruházatát s halvány, beesett 

arcát, lélekben azonban csakhamar összeszedte magát, 

s az idegent egész a kapuig kisérte. 

Midőn az távozott s a kaput sajátkezűleg 

bezára, ismét visszatért irodájába. 

— Mit keres itt ily későn? — kérdé nyersen 

a törpétől, midőn mellette elhaladt. — Ma nincs 

időm, s mint láthatta, egy ügyfelem a kelleténél 

tovább ült a nyakamon, semhogy illett volna. 

— Bizonyára a fajta kellemetlen vendég volt, 

akit az ember a legszívesebben csak akkor lát, mikor 

a háta közepét, nemde? — mondá Verhagen csúfo-

lódva és szikrázó tekintetét Reinhardra függesztve. 

— Mit fecseg ön ? — kérdé Reinhard felpat-

tanva, — talán személyesen is ismeri őt ? 

— Hála istennek nem ! Soha nem szerettem az 

olyan embernek barátságát, aki veszélyes lehet reám. 

Reinhard arca halálsápadt lett a törpe ezen 

kijelentésére. 

Ijedtség és félelem szállta meg egész valóját. 

Villogó tekintete, mint tőrszurás érinték a törpe csúf 

arcát, ki gúnyos vigyorgással nézett szemei közé. 

— Ön hallgatódzott? —tőrt ki vegre Reinhard 

indulatosan s dühtől reszkető hangon. 

— Miért tagadnám : igen! — válaszolt a törpe 

nyugodtan, — nos, de e miatt nem tehet szemre-

hányást, mert ha olyat beszélünk, amit idegen fülnek 

nem szabad hallani, hogy arra U figyelmünk kell, 

hogy az ajtók gondosan zárva legyenek. — Emlé-

kezzék jövőre ezen figyelmeztetésemre, kedves öcsém 

uram. 
— Mit? Ön egy — egy . . . . 

— No, no! Semmi gorombaság, kedves öcsém 

uram. Ilyenekkel már ugy sem segíthet a bajon, 

— vágott a felindult ügyvéd szavába a törpe, — s 

hogy ellenséges indulatra ne gerjesszen, ez első sor-

ban is önre nézve a legkívánatosabb. S most tér-

jünk az irodaba. Sok, nagyon sok megbeszélni va-

lónk van együtt s e hely nem nyújt elég biztonsá-

got a bizalmas beszélgetésre. 

Reinhard szó nélkül engedelmeskedett a törpe 

felhívásának, s midőn beléptek az irodába, egy szék 

karjára támaszkodva nézte, hogy mily óvatossággal 

zárja be Werhagen az ajtókat. 

— Ki bocsátotta önt be a kapun? — kérdé 

az ügyvéd erőltetett nyugalommal a törpétől. 

— Hát ki más, mint Klausné. 

— Tudta ön, hogy amaz idegen nálam van? 

— Nem. 

— Hogy jött hát mégis ide? 

— Puszta véletlenből. 

— Véletlenből. Mondja inkább, hogy előre 

történt összebeszélés folytán; mert ha nem csaló-

dom, ön szövetségben áll a vén kígyóval. 

— Ugyan! S mely célból? Hiszen ön, mint 

estvéremnek gyermeke, öcsém, Klausné pedig egy 

idegen személy. 

— S mi köze önnek az őccshőz? 

— Mi közöm? Furcsa! Egy gazdag és tekin-

télyes öccsre mindig büszkék lehetünk. 

— Ugy? S azt hiszi, hogy szintén gazdag lesz 
általa? 

— igen s remélem, hogy nem is csalódom? 

Reinhard e kijelentésre gúnyosan kacagott fel 

s aztán egy karos székbe dőlt. (Folyt köv.) 
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óta állandó rendőri felügyelet alatt állanak nemcsak; 

de sőt amint halljuk, még a tul a kurcai közgyü 

lési terem is bezaratott s kulcsa rendőri biztonsagba 

helyeztetett, nehogy az ellenfelek itt mérjék össze 

kardjaikat. Szóval zár alá vannak helyezve. Ha ezt 

a zárlatot is Stammer rendelte el, ugy van remény 

hozzá, hogy ki lehet játszani. 

— A g g h a r c o s o k figyelmébe. A m. kir. 

belügyminisztérium f. évi 49,670. szam alatt kör-

rendeletet bocsájtott ki, melyben felhívja mindazon 

aggliarcosokat, akik 1848—49. évben Olaszországban 

a Radecky tábornagy alatt vivott csatakban részt-

vettek, hogy a Radetzky-szobornak Bécsben törté-

nendő leleplezésénél vegyenek részt. Ha netalan va-

rosunkban is lennének, akik Radetzky alatt harcol-

tak, az ünnepélyen való részvétel céljából jelentkez-

zenek a városi tanácsnál. 

— U j o k m á n y és levé lbé lyeg . Augusztus 

elsejétől uj okmány belyegek jöttek forgalomba. — 

Szeptember elsejétől a jelenlegi bélyegek érvényte-

lenek lesznek, de ujakért minden adóhivatalnal be-

cserélhetők. Éppen igy a levélbélyegek és pedig leg-

közelebb az 5 kros levélbelyegek helyett is ujak 

adatnak ki, amelyek sötétebb veres szinüek lesznek 

— Ú j o n c b ó l . Az ezen évben besorozott 

szentesi iparos ujoncifjak f. évi szeptember hó 13-an 

a kávéház nagytermében jótékonycélu ujoncbalat 

rendeznek. Belépti dij személyenkint 1 frt, csalad-

jegy 2 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor. A tiszta jöve-

delem a helybeli iparos ifjúsági egylet zászló-alapja 

javára fog fordíttatni. — A gazdalkodó iljak szintén 

bállal vesznek bucsut a „cibil* élettől, és pedig 

szeptember 13-án és 20-án. Mindkét bal a Halasz-

Szabó-féle hazban fog megtartatni 60 kros belépti 

dij mellett. 

— Vás á r . A csongrádi nyári országos vasár 

ma és holnap (aug. 25. és 26.) tartatik meg. 

— S z í n h á z i m ű s o r . Színházunkban e héten 

a következő darabok fognak szinre kerülni: Ma, 

kedden: ,11. Rakócy Ferenc fogsaga.u Történeti 

szinmü. Szerdán: „Bőreger.- Opereite. Penteken: 

„Lear király." Tragoedia. Szombaton: „Bűvös vadasz." 

Opera, fényes tüzijatekkal. Vasárnap, délután nep-

előadásul félhelyárakkal: „Szegény Jonathan." Ope-

rette, este 8 órakor: „Fityfirity." Nepszinmü. 
— Munkaközben. Vas János 33 éves, ref. vallású nős és 

családos részes f. hő ¿3-án reggel 6—7 óra tá jban Vecseri 

Sándor kajáni 4 sz. tanyájan munkaközben összerogyott s 

szörnyet halt . Beszállították a kórházba , ho l orvos-rendörileg 

felboncoltatván, hirtelen ha l á l ának okáu l tüdő- és agyszeihüdés 

konstatáltatott, melyet a szívnek nagyfokú túltengése idezett elő. 

— K i f o g o t t ho l t tes t . Lapunk egyik kö-

zelebbi szamaban téves információ alapjan közöltük 

lapunkban, hogy Dobos Sándor cipésztanonc hullaja 

is kifogatott a Tiszából. A szerencsétlen fiu hullaja 

a sövényházi hatarban, Dócon f. hó 19-én délelőtt 

fogatott ki s ugyanott el is temettetett a nélkül, 

hogy a hulla személyazonossaga megallapittatott volna. 

Most a szülők a hulla felasatásának és személyazo-

nossaganak megailapitásat kérik a dorozsmai főszol-

gabiróság utján, bizonyosságot óhajtvan szerezni 

aziránt, ha váljon az eltemetett hulla csakugyan a 

Dobos Sándoré volt-e ? 

— Baromf i vész . Ujabb veszedelem fenye-

geti gazdaközönségünket, s ez a baromfivész. Törők 

Istvánné III. t. 428. sz. a. lakosnak Orosházáról 

hajtott libái között ugyanis ragadós baromfivósz, 

úgynevezett libakolera ütött ki. Az eset bejelentet-

vén, a rendőrhatóság a legmesszebbmenő óvrend-

szabalyokat foganatosította. 
— Helyreigazí tás. Lapunk f. h ó 23-iki számában Tóth 

K á lmán ur á l ta l közzétett nyilatkozat végső sorából egy szó 

tévedésből k imaradt , a m i értelemzavarólag hat, minélfogva 

sietünk azt helyre igazítani. Az idézett helyen ugyanis az van 

irva, hogy , ú j s á g b a meri kiírniholott, mint a kéziratból is 

meggyőződtünk, az a következőkép hangz ik : „újságjába becc-

mérlülcg meri kiirni.* 

Hírek a szomszédból 
— A p r ó h í r e k H .-M .-Vásá rhe l y r ő l . 

A városi tanacs az 1892. evi költségvetési előirány-
zatot már elkészítette. A tervezet szerint, dacára, 
hogy a költségtervbe a választás alá jövő tisztvise-
lőknél a fizetések arányositasa mellett lakbér illet-
mény és a segéd- és kezelőszemélyzet részére 50 frtos 
ötödéves korpótlék is felvéve van, a községi pótadó 
59 krban van megállapítva. - A város részére szük-
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séges 1262 köbméter tűzifa szállítását Steiner L. Jó-
zsef fakereskedő nyerte el 4200 frtért. — A kistói 
kertészi állomasra a tanacs Germán Ferencet, Mun-
kács város főkertészét valasztotta meg. — A rom. 
kath. egyháztanács, a folyton emelkedő iskolai szük-
ségletek fedezhetese végett, az egyházi pótadónak 8 
krrol 10 krra, a parbérnek 2 frt 40 krról 3 frtra le-
endő felemelését tervezi. — A hódmezővásárhelyi 
takarékpénztár Újvároson sajat költségén kisdedóvo-
dat építtetett és szerelt fel s azt a város részére 
ajanlotta fel. Az atadas f. hó 29-én lesz. — Cutor 
Béla, a vásárhelyiek kedvelt Bela ciganya, nem sokáig 
muzsikál már a „vásárhelyi sétatérén," amint a nóta 
mondja róla. Elkívánkozik onnan s Szegeden próbál 
szerencsét. 

— A k u n s z e n t m á r t o n i i f j ú s á g altal f. 
évi augusztus ho 19-ik napjan a felső-erdőben ren-
dezett jótékony célú tancmulatsag bevetele volt : 
beleptijegyekból 77 frt; felülfizetésekböl9 frt, összesen 
86 frt. Kiadas: 56 frt 70 kr. s igy a tiszta jövede-

| lem : 29 frt 30 kr, mely összegnek fele része az 
iskolaba jaró szegeny gyermekek felruhazasara, másik 
fele része pedig a helybeli „csolnakazó és korcso-
lyázo egylet41 alaptőkejenek gyarapitasara fordíttatott. 
Felültizeítek: Dosa József plébános 4 frt, Kiss Lasz-
lóné (özolnok) 1 frt, ifj. Neugebauer Antal (Szolnok) 
1 frt, Kotzó István 2 frt, Kövesdy Karoly 50 kr, 
Remetey Dezső 50 kr. összesen 9 írt. kiknek áldo-
zatkészségéért a rendező bizottság ez uton mond 
köszönetet. 

Hazánk és a főváros, 
— A j á n d é k K o s s u t h L a j o s nak . Kos-

suth Lajosnak 83-ik névnapja alkalmabol Fiscber 
Ernő csabai fiatal gépeszsegéd ajandékot küldött, 
melyet ő maga készített és igazan elmésen combi-
nalt össze. Az ajandék egy miniatűr cséplőgép-gar-
nitúra. Egy mintegy 25 negyszögcentiméter nagy-
ságú mozdony, szerkezettel, síppal, tokmérővel, fá-
radt gőzkieresztővel van ellatva, ugy hogyha abba 
ket-harom gyüszünyi vizet tesznek, a tüzelésre szánt 
szánt helyre keves borszeszt öntenek, s azt meg-
gyújtják a mozdony egy másod perc alatt mozgasba 
jön es 20 -25 percig müködesben van, egyúttal 
működésbe hozza a cséplőgépét, mely alatt egy oly 
nagyságú itatóspapirrral bevont henger van, hogy 
ha a cséplő ele egy nyolaadret nagysagu level pa-
pírt tesznek, azl a cséplő az itatós henger ala vonja 
es a nedves irast telitatja. A cséplő maga levelbé-
lyeg gyűjtőül szolgai, míg egy nagyobb buzakazal, 
a cséplő mellett tolltartóul, egy másik kisebb kazal 
az irotoll tisziitásra szolgál. A mozdony pallérozott, 
a cséplő, kazal termeszetes színre vannak festve. 
Magaban véve az egész levélnehezék igen csinos és 
nagyon fáradsagos munka s készítője ügyességéről 
tesz tanusagot. Fischer Ernő egy levélben kérte 
Kérte Kossuthot az ajandek szives elfogadasara. 

— M a g y a r m u n k á s sorsa R o m á n i á -
ban . Nem irigyelni való azoknak a magyar munka-
soknak a sorsa, akik Romaniaban próbainak szeren-
cset. Petrozsenyból olyan esetről ertesitenek most, 
amely eléggé bizonyítja, hogy a magyar munkást 
nem becsülik meg a szomszédok. — Fehér Kálmán 
szegedi munkás a szurdoki-ut Romániához tartozó 
részén valami Huberti nevű vailalkozonal dolgozott 
s munkájaért alkujuk szerint 4 frankot kellett volna 
hogy kapjon naponkint. Fizetés napjan a gazda, nem 
tudni mi okból, a kialkudott bérből levont napjara 
1 frtot. Fehér panaszt tett a jogtalan levonás miatt, 
de nem talalt orvoslást, minthogy Romániaban az 
idegen munkásnak sohasem adnak igazat, a szegény 
ember a magyar őrházhoz ment kenyeret vásárolni 
de a midőn onnan visszatért, az olah katonák —-
amiért a kenyeret athozta a határon — ugy elver-
ték, hogy máig is betegen fekszik a dévai közkór-
házban. 

3. Qld\L_ 

nőségü szövetgyapju 100—108 frt, jó közép 74-86 
frt, középfinom egynyiretü 60—70 frt, fehér kétnyi-
retü 70—71 frt, feher nyári gyapjú 62—69 forint 
tiszai kétnyiretü 58—60 frt, hevesi kétnyiretü 63—64 
frt, bacskai hibatlan 57—62 frt, bacskai hibás 54— 
55 frt, durva kétnyiretü 55—56 frt, bolgár mosat-
lan gyapjú 39—40 frt, gyárilag mosott gyapjú, közép-
finom 105-120 frt és finom 135—180 forint. 

Közgazdaság. 
Ser tésüz le t . Budapest, aug. 22. Az üzlet 

élénk volt, árak emelkedő irányt követnek. Heti át-
lagárak: Magyar válogatott áru 260 360 kilogramm 
nehéz 48'2-49 krajcar, 180 260 kilogramm nehéz 
50 -501* kr. — öreg 300 kilogrammon tuli —.—kr. 
vidéki sertés könnyű 50-51*2 kr., szerb 49-501* 
kr., román — kr. tiszta kilgrkint. Páronkmt 45 
kilogramm életsuly levonás és 4 százalék engedmény 
szokásos. — Eleségárak: Tengeri 6.65, arpa uj 6.70 
frt. Kőbánván átvéve. 

Gyap j u ü z l e t . Budapest, aug. 22. Az e hé-
ten véget ért augusztusi vásár hangulata altalaban 
nyomott volt és csak e^yes fajtak ara volt fenntart-
ható. Ezek a jobbfajta szövetgyapju és a bácskai 
gyapjú. Kétnyiretü és nyári gyapjú valamivel olcsóbb 
volt, gyöngébb m i n ő s é g ű egynyiretüt azonban a szál-
lítók csak igen mérsékelt árakon vásároltak, mert a 
kártolyfonók nem voltak képviselve. Szintúgy jóval 
olcsóbban kelt a gyanlag mosott gyapjú. El kelt 
körül-belül 3000 mm. a következő arakon: jobb mi-

Iskolai értesítések. 
— A Szentes városi IV. oszt. polgári leányiskolába! a 

j övő 1891—92. tanév szeptember hó 1-ső nap ján kezdődik. A 

beiratások szept. hó 1-től 4-ig d. e. 9—11-ig és d. u. 3—5-ig 

történnek leányiskolánk igazgatói i rodájában. 

A polgári leányiskola 1. osztályába szabályszerűen csak 

oly növendék léphet b e : 

a) aki eletenek legalább 9. évét betöltötte és 

b) kinek az elemi (nép-) iskola IV. osztálya számára ki-

szabott tantargyakban elegendő jártassága van s ebbeli isme-

reteit, vagy elemi iskolai bizonyítvány altal, vagy az iskolai 

elöl járóság előtt felvételi vizsgálat ut ján igazolja. 

A polgári leányiskola bármely osztalyába felvehető oly 

tanuló, aki koráná l fogva az általa kijelölt osztályba beillik ós 

az azon osztályban megkívántató elökészültségről vizsgálat ut-

j á n bizonyságot tesz; mas polgári iskolából átlépni kívánó nö-

vendek bizonyítványa alapjan is felvehető. 

A lelveteli, esetleg javító- ós potvizsgálatok szeptember 

hő 4-en delelőtti 9—11-ig fognak megtartatni és díjmentesek. 

A rendszeres tanítás pedig szept. hó 5-en veszi kezdetét az isk. 

fegyelmi es rendtartási szabályok felolvasásával és kellő meg-

m agyar ázásával. 

A felvételre jelentkezőknek szüleik, gyamjok, vagy azok 

megbízottjainak kíséretében kell megjelenni es magokkal hoz-

mok : keresztlevelet, illetve születési bizonyítványt, oltási, eset-

leg ujraoltasi bizonyítványt. Az első osztályba lépők, vagy a 
mas iskolabol jövők a megelőző évben vegzett tanulmányokról 

zerzett hiteles iskolai bizonyítványt tartoznak felmutatni , vagy 

felvételi vizsgálatot tenni. 

Tandíj egész évre 10 frt, mely két részletben fizetendő » 

u. m . beirataskor és február h ó 1-en. tíeiratási dij 50 kr. 

Azonkívül m inden novendek 50 krnyi könyvtári dijat tarto-

zik űzetni. 

A szegénységüket szegénységi bizonyitvanynyal igazolni 

tudok tandijelengedésért folyamodhatnak, s eziranti kérvényü-

ket szegenysegi, illetve hatosági bizonyitvanynyal s a megelőző 

évben vegzett tanu lmányokró l szóló hiteles iskolai bizonyít-

vanynyal Jelszerei ve s a városi tek. iskolaszékhez címezve, az 

igazgatosagnal nyújtsák be, legkésőbb szept. h ó 15-ig. 

Magantanulok az egy evi tandí jon s beiratasi dí jon kívül 

a maganvizsga letevésekor ¿0 frtnyi vizsgadíjat tartoznak fizetni. 

Az igazgatóság. 

— A Szentes városa altal fenntartott fógymnásiumbaa 
az 1891—2 iskolai évre a beírások í. évi szept. 1., 2.. 3. es 4-ik 

napja in lesznek d . e. 8—12 , d. u. 2—5 óráig a fógyinnásium 

épületében. 

A felvétel felvételei a következők: 

aj Az első osztályba törvényszerűen csak a 9. óvet be-

töltött tanulok vétetnek f e l ; 12 évesnel idősebb fiu felvétele 

felett a tanártestület határoz. 

b) Az ismeretek mértekére nézve megköveteltetik, hogy 

a fiu a népiskola 4-ik osztalyanak tananyagaban kellő jártas-

saggal bírjon, ezen ismereteit vagy nyilvános népiskolai bizo* 

nyitvanynyal, vagy ennek h i ányában kü lön felvételi vizsgálattal 

kell igazolnia. A felvetetni kívánó tanulók korukat keresztlevél-

lel, i l letőleg születesi bizonyitvanynyal kötelesek igazolni. 

c) A felsőbb osztályba való felvetel a nyilvános es ma-

gantanuloknal attól teteleztetik fel, hogy az előbbi osztályról 

minden tantargyból legalább elegaéges előmenetelt tudjanak 

bizonyitványayal felmutatni . 

d) Minden tanuló első felvételekor szemelyesen szülői, 

gyámja, vagy ezek megbizottja kisereteben tartozik az igazga-

tonal jelentkezni. 

e) A felvételi, javitó- ós pótióvizsgálatok szept. 1-ső és 

2-án délután 2—4 óráig, az engedelyezett magánvizsgálatok 

rasbeli resze szept. 3-án, szóbeli része szept. 4-en d. u. 3—4 

óráig tartatik meg. 

í) A fel ve telnél a következő dijak fizetendők; 1. A i évi 

tandíjnak fele része. Az óyi tandíj a négy alsó osztályban a 

helybeliekre nezve 12 frt, a vidékiekre nézve 15 f r t ; a négy 

felső osztalyban helybeliekre és vidékiekre nezve egyaránt 24 
irt. — 2. Beirási dij 50 kr., melyet minden ú jonnan belépő 

tanulónak lueg kell fizetni. — 3. if júsági könyvtári dij 50 kr. 

g) Azon tanulók, kik rendkívüli tárgyra iratkoznak be 

kötelesek azt az ev végéig tanulni. 

h) Az iskolai év ünnepélyes megnyitása es az iskolai 

törvenyek felolvasasa szept. 5-én d. e. 9 órakor lesz. A rendes 

tanitas szept. 7-en veszi kezdetét. 

i) Mindazon tanulók, kik az 1887. évi XXU . t. cz. értei* 

meben 12-ik evőkig újra nem oltattak, csak akkor vehetők fel 

véglegesen a főgyinnasiumba, ha ú jra történt beoltásukról 

bizonyítványt mutatnak fel. 

t ) Az V-ik osztályba lépő tanulók irány valasztása, vájjon 
a görög nyelvet, vagy a pótló targyakat fogja-e tanulni ? az illető 

szülők, vagy gyamok által szóbelileg történik. Távolléttök ese-

tén írásbeli nyilatkozatuk lesz felmutatandó. 

1) Minthogy a nmlgu vallás- és közokt. minisztér ium f. 

évi 27131. sz. alatt kelt rendeletével a 8-ik osztály feláll ítását 

engedelyezte, az uj iskolai év kezdetével intézetünkben exen 
osztály is megnyíl ik. 

Szentesen, 1891. augusztus hóban. 
Á fógymmsium tgatgatósága. 



4. oldal. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között) 

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentet—Szt laok. 

SZENTESI LAP 103. s?áir. 

Szentes 
Tőke 
Kszt.-Márton 
P.-Homok 
T.-Földvár 
Martfű 

Kengyel 
P.-Tenyő 
Szajol 
Szolnok 

indul 5 
6 
6 
7 
7 
7 

indul 8 

, 8 ó. 
, 9 ó. 

órk. 9 ó. 

Budapestre érk. 1 ó. 

35 p. éjjel, 12 o. 

11 p. éjjel, l í o. 

51 p. d. e. 1 ó. 

23 p. d. e. 

41 p. d. e. 

59 p. d. e. 

34 p. d. e. 

55 p. d. e. 

16 p. d. e. 

44 p. d. e. 

55 p. d. u. 

1 ó. 

2 ó. 

2 ó. 

3 6. 

3 ó. 

3 ó. 

4 ó. 

7 ó. 

p. d. u 
p. d. u. 
p. d. u, 
p. d. u. 
p. d. u, 
p. d. 

d. 
d. 
d. 
d. 

Szelnek—Szentet . 

B.-pestről indul 9 ó. 

Szolnok , 3 ó. 

Szajol „ 4 ó. 

P.-Tenyő , 4 ó. 

Kengyel , 5 ó. 

Martfű , 5 ó. 

T.-Földvár , 6 ó. 

Homok indul 6 ó. 

Kszt.-Márton , 7 ó. 

Töke , 7 ó. 

Szentesre erk. 8 ó. 

40 

45 

20 

43 

11 
39 

08 

20 

10 p. 

38 p. 

13 p. 

éjjel, 8 ó. 

éjjel, 11 ó. 

éjjel, 12 ó. 

éjjel, 12 ó. 

éjjel, 1 ó, 

éjjel. 1 o. 

d. e. 2 ő. 

d. e. 2 ó. 

d. e. 

d. e. 

d. e. 

2 ó. 

3 ó. 

4 ó. 

45 p. éjjel. 

15 p. d. e. 

47 p. d. e 

20 p. d. u 

41 p. d. u 

09 p. d. u. 

36 p. d. u 

03 p. d. u. 

15 p. " 

52 d 

d. u. 

d. u. 

25 p. d. u. 

— p. d. u. 
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Üzletfeloszlatás! 7 J 

NYÍRI GERZON g 
uri-utca III. t. 137. szám alatti saját házában (dr. Polatsek Albert ügyvéd ur ft 

háza átellenébeu) lévő í t 

« rőfös üzletének teljes feloszlatása A 
^ folytán mindennemű rőfös á ruk gyár i áron a ló l gggf* 3O°|0 és 5O°|0 Q 

x kaphatók. — Legfinomabb vo&l és kartonok 13 kr tó l , női 

S ruhaszövetek 15 k r t ó l kezdve. S 

A csongrád félegyházi h. é. vasút menetrendje. 

Félegyhiza—Ctongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 

K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 

Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Ctengrád—Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 

Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 

Félegyházáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Félegyházáréi Budapett felé indul: 

Személyvonat 3 óra 24 perc éj jel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 

reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 

perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibuszv 3. 

6. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9. ó . 30 p. éjjel. 

^ W W V W W W W W I W I W W W N i ^ W W V W W W W * 

x Vörös disznópor. k 
Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek bizo- ^ 

nyúlt a sertések között nagy pusztítást oko^ó o r b á n c (Rothlauf), l é p t á l y o g X 

(Milzbrand), tüdőlob (Lungenentzündung), rosz emésztés, hasmenés (Ruhr, q 

Durchfall) n á t h a és h u r u t ellen. ^ 

Ezen bajok esetében a beteg állat korához alkalmazkodva, naponként kétszer, 

vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi kevertessék a 

sűrű moslékba, vagy kölön liszttel és mézzel keverve adassék be. 

Hetenként egy-kétszer rendesen adatván, megakadályozza a sörte hullatást 

és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt okozó bajnak 

veszi elejét. 

Kapható S z e n t e s e n : 2 

x x 
X 

X 

^ VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. 
x 
\ A A A A A A A A A A a a a a a A I A A I A A A A A A A A A A A A A A A A , 

X 
X 
X 

x 

x 2 

SIMA FERENC KONYVNYOMDAJA 
SZENTESEN. 

Elvállal minden, a 

könyvnyomdászat körébe vágó munkákat, 
úgymint: 

diszes számlák, jegyzékek és tudósitó levelek, eljegyzési és esketési kártyák, ízléses meghívók és táncrendek, étlapok, városi 

és községi hivatalos nyomtatványok; 

ÁRJEGYZÉKEK, CIM-, ASZTALI ÉS NÉVJEGYEK, GYÁSZLAPOK, 
táblás kimutatások, takarékpénztári mérlegek, időszaki és folyóiratok, hírlapok, müvek, diszes kivitelű szalag-aranyozások, 

IPAR ÉS KERESKEDELMI KÖRLEVELEK, 
ügyvédi és irodai nyomtatványok, levélpapírok és borítékok cégnyomással, falragaszok stb. stb. minden szin és nagyságban, 

gyors, pontos, Ízléses és j u t á nyos á ron . 

> 4 4 

Ugyanitt a 

» « « « N T I 8 I L Á P * 
cimü vegyes tarta lmú közlönyre, mely immá r a h u s z o n e g y e d i k é v i f o l y a m á b a l é p e t t , - e l ő f i z e t é s e k 

elfogadtatnak, hirdetések felvétetnek. 

1*91 Nysmtt»tt Sima PVrenct rysrusaj tóján 




