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Basáskodás az egyháznál. 

(P.) Tapasztalásból tudjuk, hogy az a 

párt, melynek Kristó Nagy István egyik leg-

tevékenyebb tagja és legbuzgóbb előharczosa, 

minden téren görcsösen ragaszkodik a hata-

lomhoz, s képes a legbotrányosabb eszkü 

zökhöz is hozzányúlni, hogy uralmának fen 

maradását biztositsa. 

A küszöbön álló reform, egyházi válasz-

tások alkalmából el voltunk tehát készülve 

rá, hogy ez a párt erőszakolni fogja a maga 

jelöltjeit, és különösen erőszakolni lógja 

hogy továbbra is Kristó Nagy István legyen 

a reform, egyház főgondnoka, aki eddigi fő-

gondnoki működésével a reform, egyházat a 

pákulicz-politika egyik főfészkévé és kortes-

tanyájává tette. 

S meg kell vallani, hogy tisztelt ellen-

feleink nem rosszul számítanak. Mert olyan 

két erős vár, amilyen egyrészről a vármegye, 

másrészről a reform, egyház, nagy jelentő 

ségü erődje a pártpolitikának ; s amig ezek 

ben az erődökben ők urkodnak, addig nem 

kicsiny dolgot adnak az ostromló ellenzéki 

tábornak. 

Azért nincs is abban semmi csodálni 

való, hogy mind a két párt heves harczot 

folytat a reform, egyház világi kormányzatá-

ért. De amig a mi oártunk csupán a kapaczitá-

czió tisztességes fegyvereivel harczol, s küz-

delmében egyedül a közvéleményre, tehát 

magára a népre támaszkodik ; addig ellenfeleink 

a csínyekben és a basáskodásban keresik 

az erőt. 

Nem volt elég, hogy a egyháztanács-

ban keresztül vittek egy olyan határozatot, 

mely szerint csak azok a szavazatlapok fo-

gadtatnak el a választásnál, amelyeket az 

egyház hivatalnokai osztanak ki ; ami szem-

beszökő kortesfogás és homlokegyenest el-

lenkezik a szabad választás fogalmával. Még 

tovább is mentek, és oly erőszakoskodást 

követtek el, a melyet még ő tőlük se vártunk. 

Ugyanis pártunk vezetői leakarták má-

soltatni a szavazók névjegyzékét; egyfelől azért, 

hogy a rekiamácziókat megtehessék, illetőleg 

a felszólamlás megtételére az illetőket figyel-

meztethessék, ha netán jogtalan kihagyások 

történtek ; másfelől pedig azért, hogy a vá 

lasztókat értekezletre hívhassák össze, mert 

hiszen az ily nagyfontosságú választásnál 

kívánatos, sőt szükséges, hogy a választók 

egymással előzetesen tanácskozzanak, s egyet-

értő megállapodásra jutni iparkodjanak. 

Kristó Nagy István főgondnok azonban 

— mindeneknek méltó álmélkodására, és 

bátran hozzá tehetjük, hogy közmegbotráu-

kozásra — a választók névjegyzékének lemá-

solását nem engedte meg. 

Szinte hihetetlenül hangzik ez a hallat-
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lan basáskodás; mert a választók névjegy-

I zéke nem a Kristó Nagy István, se nem a 

pákuliczpárt magán tulajdona, hanem édes 

mindnyájunké, akik az egyházhoz tartozunk, 

és minden adófizető egyháztagnak kétségte-

len joga van ahoz, hogy a névjegyzéket meg 

tekinhesse, abból jegyzeteket csináljon, vagy 

akár az egészet is lemásolhassa. 

A vakmerő és kihivó hatalmaskodás azon-

ban tényleg megtörtént, s így pártunk ve-

zetői nem tehettek egyebet, mint azt, hogy 

panaszt emeltek az egyháztanácsnál és kér-

ték az elnökséget, hogy ebben az ügyben 

haladéktalanul presbiteri gyűlést hívjon egybe. 

Hogy mit fog határozni a presbitérium, 

azt nem tudjuk, de nem is tartjuk szüksé-

gesnek bevárni. Pártunk vezetői igy is meg-

teszik a szükségeseket, s azt hisszük, hogy 

a választó közönség is le fogja vonni a bot 

rányos eset konzekvencziáit. 

Az a párt, mely ilyen erőszakos eszkö-

zökkel akarja a győzelmet kicsikarni, s igy 

akarja rátolni a nép nyakára a maga jelölt-

jeit — nem találhat támogatásra a választó 

közönségben, mert a nép nem ajándékozhat 

meg bizalmával olyan embereket, akik még 

azt is szeretnék megakadályozni, hogy a vá-

lasztók egymással tanácskozzanak. S mi csak 

sajnálni tudjuk, hogy az az aggastyán, akitől 

hosszú hivataloskodása után szívesen bucsuz-

tunk volna el békességesen, s akit ősz tür 

tei miatt is örömest kíméltünk volna meg a 

kemény kritikától — ilyen dicstelen módon 

fejezi be főgondnoki pályafutását. 

Főgondnok jelölés. 
(P.) A reform, egyháznál küszöbön álló válasz-

tások ügyében Burián Lajos polgármester f. hó 6-án 

délután 3 órára egy szűkebb körű előértekezletet hí-

vott össze. 

Az értekezletre pártunk szóvivő tagjai közül 

5i> en lettek volna hivatalosak, de egy sajnálatos té-

vedés folytán 15 en nem kapták meg a meghívót, 

s igy tényleg csak 40 en hivattak meg; akik meg 

is jelentek. 

Burián Lajos polgármester röviden elmondván 

az összejövetel czélját, felhívta az értekezletet, hogy 

elnököl és jegyzőt válasszon. Mire elnökül Burián 

Lajos, jegyzőül Körtvélyesi Sándor választatott meg. 

Ezután elnök első sorban is azt a kérdést in-

tézte az értekezlethez, hogy az egyházi választásokra 

nézve a jelölést most kivánja é megtenni, vagy a 

nagy értekezletre kivánja azt halasztani ? Bartha Já-

nos indítványára, vita nélkül, elhatároztatott, hogy 

a főgondnoki állásra nézve ezúttal, a presbiteri es 

egyházközségi képviselői állásokra nézve pedig a 

majdan összehívandó nagy értekezleten tétessék meg 

a kijelölés. 

Erre ugyancsak Bartha János meleghangú be-

szédben inditvanyozta, hogy a főgondnoki allásra 

pártunk vezére, Sima Ferencz országgyűlési képvi-

selő jelöltessék. Az indítványt az ertekezlet kitörő 

lelkesedéssel, egyhangúlag elfogadta. 

Határozatba ment továbbá, hogy még a hét 

folyamán minden tizedben lesz egy értekezlet, a kö-
vetkező helyeken : az 1-ső tized az 1-ső 48-as kör-
ben a 11-ik tized Szánthó Dániel házánál, a Ul-ik 
és IV-ik tized a 11-ik 48-as körben. Az értekezletek 
időpontjának meghatározását az elnökre bízták. To-
vábbá kimondatott, hogy f. hó 13-án vasárnap dél-
után a kurczántuli közgyűlési teremben egy nagy 
értekezlet lesz, amelyre a pártunkhoz tartozó összes 
egyháztagok meghivatnak, s amely a jelölések dol-
gában végleg dönt. 

Végül Filó Tihamér dr. indítványára elhatá-
rozta az értekezlet, hogy testületileg fölkeresi Sima 
Ferencz országgyűlési képviselőt, s felkéri a főgond-
noki jelöltség elfogadására. 

Az elhatározást nyomon követte a tett, s az 
értekezlet tagjai, a polgármester vezetése alatt, Sima 
Ferencz lakására vonultak, hol a polgármester szép 
beszédben tolmácsolta a megjelentek érzelmeit, s 
kérte a megtisztelt képviselőt, hogy : iveinek bizalma 
elől ne térjen ki. 

Sima Ferencz látható meghatottsággal fogadta 
az óvácziót, s megköszönve a személye iránt tanú-
sított ragaszkodást, kijelentette, hogy a megtisztelő 
bizalom elől nem tér ki, és a jelöltséget elfogadja. 
Viharos éljenr.ések által k sért beszédében utalt azokra 
az okokra, melyek őt rendkívüli elfoglaltsága 
daczára is — a jelöltség elíogadására bírják. Beszé-
dének ez a része igen jelentőségteljes szempontokat 
érintett, s nagyban fokozta a jelenvoltak lelke-
sedését. 

A beszéd bővebb ismertetését ezúttal azért mel-
lőzzük, mivel az abban kifejezésre jutott gondolatok-
kal még lesz módunkban behatóan foglalkozni. 

(P.) Főgimnáziumunk államo-
sítása. Függő kérdéseink között bizonyára 
egyik legfontosabb a városi főgimnázium ál-
lamosítása ; mert ha ez bekövetkezik, éven-
ként körülbelöl 10 ezer forint kiadástól sza-
badul meg a város; amely jelentékeny ösz-
szegre — a küszöbön álló nagy alkotásoknál 
— égető szükségünk lesz. 

Tudvalévő, hogy ebben az ügyben Bu-
rián Lajos polgármester és Sima Ferencz 
országgyűlési képviselő személyesen informál-
ták a közoktatásügyi minisztert, aki meg-
ígérte nekik, hogy az általuk proponált föl-
tételek mellett állami kezelésbe veszi a gim-
náziumot. 

Örömmel fogadtuk a miniszter szóbeli 
igéretét, s türelmesen vártuk annak beváltá-
sát. De időközben felszólították a várost, hogy 
töltse be a 1 á-ik tanári állást is; amit azon-
ban a képviselőtestület nem volt hajlandó 
megtenni, hanem feliratilag megsürgette az 
allamositas kérdésének eldöntését. 

A miniszter kedvező választ adott a fel-
terjesztésre, kijelentvén, hogy erre az évre 
nem kívánja a 1:2-ik tanszék betöltését, s 
egyúttal tudatva, hogy az államosításra vo-
natkozó tárgyalások megindítására utasította 
a tankerületi lőigazgatót. 

Magán értesülésünk szerint a tankerületi 
főigazgató a napokban ide érkezik az egye-
ség megkötése végett, s igy ez a fontos ügy 
immár a megoldás stadiumába jutott. 

A közoktatási miniszter rendelete a kö-
vetkezőleg hangzik: 

6iyj5.—sz. Vallás és közokt. m. kir. miniszter. 

Tekintettel Szentes városának anyagi helyze-

tére, a várost a lá-ik tanszék betöltésének kötele-



zettségétől a folyó 1894—5 tanévre is felmentem 
ugyan, de nem azon az alapon, melyet a város kö-
zönsége f. évi szeptember hó 24-én tartott közgyü 
lésében hangsúlyozott, mert az 1883. évi XXX. t. 
cz. 32. g-a csak a minimális tanári létszámot álla-
pítja meg, s miként hivatali elödöm 1892. évi ap 
rilis 13-án 14076. sz. a. kelt intézvényében is kife-
jezte, a városi középiskolák tanárainak létszámára 
nézve a közoktatásügyi kormány mindig az állami 
középiskolák szinvonalát és mértékét tartja irány-
adónak. 

Minthogy e szerint a szentesi főgymnasiumban 
a f. tanévben is csak 11 rendes tanszék van rend 
szeresitve s azonfelül a gymnasiumi épület a nyolcz 
osztály igényének megfelelően mindeddig nem bővít-
tetett ki, a nyilvánossági jogot s az érettségi vizs-
gálatok megtarthatásának jogát véglegesen most sem 
adhatom meg, hanem a nevezett jogokat folytatólag 
csak a folyó 1894—5-ik tanévre adom meg azzal a 
hozzáadással, hogy a Xll-ik tanszékre a pályázat a 
folyó tanév végén kihirdetendő 

E g y ú t t a l t u d a t o m a k ö z ö n s é g 
gel , h o gy a d e b r e c z e n i t ankerü-
l e t i f ő i g a z g a t ó t a t a n i n t é z e t álla-
m o s í t á s á r a v o n a t k o z ó t á r g y a l á -
sok m e g i n d í t á s á r a e g y i d e j ű l e g 
f e l h í v t a m . 

Bpest, 1894. decz. 19-én. 
Eötvös. 

A községek reformja. 
— Hieronymí belügyminiszter törvényjavaslata. — 

(Folytatás.) 
A belügyminiszter és a pénzügyminiszter fel 

vannak hatalmazva a körök polgái mi stereit, a ren-
dőrtiszteket és adótiszteket ideiglmcs minőségben 
kinevezni. 

Az ideiglenes szolgálati idő legfeljebb három 
évig tart. 

A polgármestert, rendőrtisztet és adótisztet az 
illetékes miniszter egyik községi körből a másikba 
bármikor áthelyezheti. 

Polgármesternek az nevezhető ki, aki 
a) az 1883. 1. tör vény czik 6. §-ában meghatá-

rozott képességi bizonyitványnyal bír, vagy ha ilyen-
nel nem bir, kimutatja, hogy az 1871. XVIIi. tőr-
vényczik életbelépte előtt legalább hirom évig köz-
ségi jegyzői vagy körjegyzői hivatalt viselt; 

b) a községi kör lakosságának nyelvét írásban 
és szóban tökéletesen bírja. Ha a községi kör lakos-
sága a magyaron kivül többnyelvű, elegendő a ma-
gyaron kivúl a községi kör lakossága által beszélt 
egyik nyelvnek tökéletes ismerete. 

* 

Rendőrtisztté csak az nevezhető ki, aki 
a) a hadseregnél, honvédségnél, csendőrségnél, 

mint tiszt kifogástalanul szolgált; 
b) az állam nyelvét és a községi kör lakossá-

gának nyelvét a 135. b) pontja értelmében Írás-
ban és szóban tökéletesen bírja. 

SZENTES I LAP . 

Adószedővé csak az nevezhető ki, ki irni ol-
vasni tud és a számolásban jártas Az adószedő az 
állampénztárból tiszteletdijat huz, a mely rendsze-
rint nem lehet több az adószedő által tényleg be-
szedett egyenes állami adóknak egy százalékánál. 

A körválasztmány. 
Minden több faluból álló községi körben kör-

választmány alakittatik. 
A körválasztmány elnöke a körpolgármester, 

tagjai: 
1. a kört alkotó faluk községi birái; ha azon-

ban a községi kört alkotó faluk száma az ötöt meg-
haladja, a legtöbb lakossal bíró őt falu bírája; 

2. a községi kör választói sorából a főszolga-
bíró javaslatára a közigazgatási bízottság által vá-
lasztott öt olyan tag, ki az 1874. XXXIII. t.-cz. alap-
ján bir választójoggal. 

A körválasztmányi tag állása tiszteletbeli, azért 
fizetés vagy díjazás semmiféle alakban nem jár. 

A körválasztmány hat évre alakittatik. 
A körorvos és körállatorvos, valamint az adó-

szedők a választmánynak ̂ hivatalból tagjai. 

A körválasztmány (képviselőtestület) a községi 
kör területére való hatálylyal, rendőri szabályzatot 
alkothat, mely a tilalomnak vagy rendelkezésnek 
megszegését két napig terjedő elzárással és husz 
forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtandó kihágásnak 
minősítheti. 

A községi kör háztartásáról. 
A községi kör köteles a polgármester hivatalos 

helyiségeinek elhelyezésére szolgáló alkalmas törvény-
házról és ezzel kapcsolatban megfelelő közigazgatási 
let&rtóztatási helyiségről gondoskodni. 

A letartóztatási helyiségek kellékeit a belügy-
miniszter állapítja meg. 

A törvényházban a polgármester számára le-
hetőleg lakás nyújtandó. A polgármesternek a tör-
vényházban adott lakásért, annak lakbérilletménye 
a kör pénztárába fizetendő. 

A polgármesteri hivatal dologi kiadásait a köz-
ségi kör viseli. 

• 

A községi kör a jelen törvényben megállapított 
czélokon (törvényház, hivatalos lakás) kivúl ingatlant 
nem szerezhet. 

Átmeneti intézkedések. 
A jelen törvény életbeléptetése idején életfogy-

tiglan alkalmazott körjegyzők és segédjegyzők, úgy-
szintén azon nagyközségek életfogytiglan alkalmazott 
jegyzői, mely nagyközségek a jelen törvény alapján 
nem alakulnak mezővárosokká, mint ideiglenes al-
kalmazott állami tisztviselők eddig élvezett készpénz 
fizetésükkel a belügyminiszter rendelkezése alá he-
lyeztetik. 

Azon községek, melyekre jelen törvény hatálya 
kiterjed, a törvény kihirdetése után körjegyzőt köz-
ségi jegyzőt és segédjegyzőt életfogytiglan nem al-
kalmazhatnak. 

A polgármesterek és adótisztek az ideiglenes 
állami tisztviselőkként átvett jegyzők és segéd-jegy-
zők sorából nevezendők ki, a mennyiben az állás 
betöltésére a jelen törvény határozatai szerint mi-
nősítve vannak. 

Azon ideiglenes állami tisztviselőkként átvett 
jegyzők és segédjegyzők, kik három év alatt nem 
neveztetnek ki a jelen törvény alapján rendszeresí-
tett polgármesteri vagy adótiszti állásokra, azon 
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Nem adja a lányát. 
— Igaz történet. — 

Irta: Sima Ferencz. 

Ha elgondoljuk, hogy a mai korban már a 
15 éves kisasszonykák is a férjhez menetelről áb-
rándoznak s a papák és mamák ezer ügyességet 
fejtenek ki, hogy egyetlen kedves leányukat, az enni-
val j Málcsikát, vagy Tiniket néha általuk eléggé 
nem is ismert és sokszor semmire se becsült gaval-
lérnak a nyakába varrják, s igy egyetlen gyermekük 
számára a jövőt a házasélet nagyon problematikus* 

1 oldal 

jegyzői nyugdíjintézet szabályai szerint, melynek 
előbbi alkalmazásukban tagjai voltak, ideiglenes ál-
lami tisztviselői szolgálatidejük beszámításával nyug-
díjaztatnak. 

A jegyzői nyugdijalapokból a jelen törvény 
életbeléptéig szabályszerűen kiutalt nyugdijak as il-
lető vármegyei jegyzői nyugdijalapot terhelik, mely 
a szerzett igényekért egyedül szavatol. 

A községi körök. 
A közigazgatási teendőket végzik: 

I. a mezővárosokban : 
1. a választott polgármester és a mezőváros 

szervezési szabályrendelete szerint rendszeresített 
többi tisztviselők; 

2. a belügyminiszter által kinevezett rendőrtiszt. 
II. A községi körben. 

1. a kinevezett polgármester; 
2. az adótiszt és rendőrtiszt, a mennyiben ezek 

alkalmazása szükséges; 
3. az adószedő, illetve adószedők; 
4. a kőrgyám, illetve körgyámok ; 
5. az irodai munkákra esetleg alkalmazott se-

gédszemélyzet. 
• 

A kör polgármestere, az adótiszt és a rendőr-
tiszt élethossziglan alkalmazott állami tisztviselők. 

A polgármestert és a rendőrtisztet a belügy-
miniszter, az adótisztet a pénzügyminiszter nevezi 
ki; a hivatali esküt vagy fogadalmat a főispán ke-
zébe teszik le és a főszolgabíró által vezettetnek 
be hivatalukba. 

gyogó bádogos kupolájába ütött fekete keresztjével 
szinte áhítatra, örök pihenőre inti az utazót, ki gya-
log, vagy szekéren az Orsováig vezető hires galam-
bosi országúton elhalad. 

— Micsoda kápolna az ott, kérdeztem a fu-
varostól, kinek szekerén Lúgos-felé s onnan a Bu 
ziási fürdőbe utaztam. 

— Hát nem tudja az uraság, szólt vissza bá-
mulva a fuvaros, s megcsóválta a fejét, bizonyosan 
a feletti álmélkodásában, hogy legyen élő ember, ki 
ne tudná, hogy az ottan Szappanos Benedek kriptája. 

— Nem e vidékre való vagyok, mondám a 
fuvarosnak s kértem, hogy álljon meg. 

ö megállt; de nem adott választ a kérdésemre. 
öröme és boldogságával biztosítsák, — mondom, ha!_ Leugrott a bakról, meghuzogatta már négy egész 
mindazt napról-napra látjuk szemünk előtt külön-'óra óta koczogó lovainak üstökét s aztán várta, hogy 
féle variatiókban lejátszódni, akkor b zonyára cso-'mit parancsolok. 

dálkozni fognak önök azon a megható histórián, me-
lyet nekem a nyáron Délmagyarországon tett utazá-
som alkalmával a krassó-szörénymegyei hires pén-
teki kastélyban beszélt Drágfy tiszttartó az ő urá-
ról, asszonyáról és asszonyának apjáról a hires Szap-
panos Benedekről, kinek tetemei immár ott nyug-
szanak a pénteki uradalom parkjában ezelőtt két 
évvel épült remek mausoleumban. 

Ez a mausoleum egy százméter magas dom-

bon áll közel az országút mellett s ezüstként ra-

Az országútról, ott ahol megálltunk, egy düllő-ut 
vezetett be és fel a kápolnához. Sajátságos érzés 
fogta el a lelkemet, amikor a kápolnához és annak 
fekete keresztjéhez feltekintettem. Nem birtam to-
vább menni. 

— Atyafi, szóltam a fuvaroshoz, a pejkók (pe-
dig a lovak szürkék voltak) jól ki mozogták ma 
gukat, nem árt nekik egy kis pihenés. Adjon nekik 
egy abrakot; addig én felmegyek a kápolnához, ta-
lán nyitva lesz, imádkozni akarok. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A válság. A kormány válság 

ügyében eddig még nem történt döntő for-
dulat. Az már befejezett dolog, hogy Khuen 
Héderváry Károly gróf horvát bán lesz* a 
miniszterelnök, de hogy kik kezébe jut a 
többi miniszteri tárcza, azt ebben a pillanat-
ban még senki se tudja. Az is bizonyos, hogy 
a fúzióból egyelőre nem lesz semmi; s az 
eddigi kormánypárt kezében marad a hatalom. 
Valószínű azonban, hogy az uj kormány 
nem lesz képes magát soká fentartan», s még 
a folyó évben feloszlatja az országgyűlést, 
és megtartja az uj képviselőválasztásokat. Az 
uj kormány kinevezése különben csak e hét 
végére várható. 

(r.) — Értekezletek az egyházi 
választások ügyében. Mint lapunk 
más helyén, „Főgondnok jelölés* czimü czik-
künkben olvasható, a reform, egyháznál kü-
szöbön álló választások ügyében, Burián La-
jos polgármester elnöklete alatt, a mult va-
sárnap egy szükebbkörü előértekezlet volt, 
mely elhatározta, hogy még e hét folyamán 
minden tizedben kkülön-külön legyen az ösz-
szes választók részvételével értekezlet. Ehez 
a megállapodáshoz képest a polgármester 
a 11-ik tizedben lakó református választó-
kat a S z á n t h ó Dániel házához folyó hó 
10-én, csütörtökön délelőtt 10 órára; az 1-ső 

— Menjen az uraság, szólt a fuvaros elfogó-
dott hangon, jólteszi, jobb helyen nem imádkozhatik. 

Egy jó negyedóra járásba került, mikor a dombra 
felérve, a nyitva talált kápolnába beléphettem. 

Nem »olt benn senki. Az ajtóval szemben az 
oltár áll, rajta a megváltó keresztre feszitett képé-
vel. A boltívre Jézus mennybemenetele van festve. 
— Semmi más kép nincs a belől tiszta vörös már-
ványból épült mausoleumban, melynek belvilága 
hosszasságban tizenkét, szélességben hat méter. 

Az ajtó mellett jobbról egy fekete asztalka áll, 
melyen egy fekete selyembe kötött nagy könyv fek-
szik. Felnyitottam a könyvet, melynek első lapján 
finom női írással a következő sorokat találtam. 

„Apám, bocsáss meg, hogy a szerelem 
legyőzte bennem a szeretetet. 

1891. aug. 6.« 

A legsajátságosabb érzések nehezedtek ezen 
sorok láttára lelkemre. Mintha lábaim gyökeret ver-
tek volna, mozdulatlanul álltam ott és meredtek 
szemeim az írásra s bár a tiszta fehér lapon egyet-
len betücske se volt több, nekem ugy tűnt föl, 
mintha a vékony női írás alatt nagy kacskaringós 
fekete betűkkel a következő szavak állanának: 

vNem harczolok tovább" t 

^Folytatása következik.) 



3. oldal. SZENTESI LAP. JL1^ 

tizedben lakókat pedig az I-ső 48-as kör he-
lyiségébe ugyanaznap délután 2 órára hivla 
össze. Bár külön meghívók is bocsáttattak 
ki, mindamellett e helyen is figyelmeztetjük 
a pártunkhoz tartozó reform, híveket, hogy 
az értekezleten minél nagyobb számmal je-
lenjenek meg. 

— Adomány a szegényeknek. Bese Ben-
jámin egy egész juhot; dr László Vilmos orvos 10 
liter bort és Ugrai Andrásné asszony fél véka lisztet 
adományoztak a városi szegény-menházban elhelye-
zett szegények-javára ; melyért a városi hatóság la-
punk utján is köszönetet mond a nagylelkű ada-
kozóknak. 

(r.) — Felsülés. A reform, egyházi választá-
sok úgyében tartott előértekezlet nagy szeget ütött 
a pákuliczok fejébe. Addig törték a furfangos eszű 
ket, mig végre kifundálták, hogy mikép lehetne as 
értekezletet meghiúsítani. Átküldték az egyházfiakat 
a polgármester előszobájába, hogy az érkezőket hiv-
ják át az egyházhoz, azt füllentvén nekik, hogy az 
egyház tanácstermében lesz az értekezlet, s a főgond-
nok ur a legbarátságosabb mosolyával várja ott 
őket. A balekfogás azonban nem sikerült, az érte-
kezleti tagok közül senki se ment lépre, s az egy 
házfi urakat végre is kipirongatták a polgármester 
előszobájával. 

— A szentesi kereskedő i i jak egyesü-
lete előbbi határozatához képest folyó hó 26-án 
tartja meg felolvasó és zene estéllyel egybekötött 
tánczmulatságát. Az e czélra alakult zenekar győ 
nyörü darabokat tanult be, mely igen nagy élveze-
tet fog nyújtani, ugy szintén Széli Nina k. a. czim-
balom játéka, továbbá Ágh Lajos főgymnásiumi 
tanár ur felolvasása. Lesz még ezen kívül szavalat 
is. Kereskedő ifjaink bálja mindig nagy látogatotságnak 
szokott örvendeni; most midőn a sok élvezetet igérő 
programot tekintjük, hisszük, hogy a farsangban ez 
lesz a legsikerültebb mulatságok egyike, melynek ér-
dekében a rendezőség mindent elkövet. Meghívók és 
részletes programm a napokban küldetik szélylyel. 

— Eljegyzés. R ó z s a Béla Uj-szentesi (Va-
dászerdő) kereskedő jegyet váltott Török Róza kis-
asszonynál Uj-Szentesen. 

— öngyilkosság. Létai György 49 éves 
szűcsmester f. hó 7-én reggel saját lakásán felakasz-
totta magát. Mi inditotta őt e végzetes tettre ? Bi-
zonynyal nem tudni, valószínű azonban, hogy anyagi 
zavarok kergették a halálba; mert utóbbi időben a 
kártyázásnak adta magát s ott is mindig veszítvén, 
anyagilag is a tönk széléig hagyta magát sodortatni, 
ez a különben szorgalmas ember. 

— Tüz. A helybeli járásbíróság helyiségében 
f. hó 6-án túz ütött ki. Nagy csapat iráscsomag 
volt ugyenis felhalmazva ott egyik mellékhelyiség-
ben, a hova a kaminból szikra pattanván be, ez 
tűzet gerjesztett, Már-már veszélyessé kezdett válni 
a lappangó tűz, a mikor az egyik alkalmazott észre 
•ette azt és segítségért kiáltott. A csakhamar elő-
siető tűzoltók azután nyomban eloltották a k let-
kező tüzet s igy a rémületnél nagyobb baj nem 
történt. 

—- Fölhívás. A .magyarországi tanítók Eöt-
•ős-alapját gyűjtő és kezelő országos bizottság" 
tisztelettel felkéri tagjait és a tanítói özvegyek és 
árvák sorsát szivükön viselő nemeslelkü emberbará-
tokat, emlékezzenek meg járulékaikkal adományuk-
kal orsz. jótékony intézetünkről s küldjék be azokat 
még a f. évi január 15. előtt Roller Mátyás pénz-
tároshoz (VI Nagymező-u. 1) annyival is inkább, 
mert az előre látható kedvezőtlen mérleg szer nt — 
a várható kegyes adományok nélkülözésével, csak 
igen kevés segély volna az évről-évre szaporodó 
segélykérők között kiosztható. Ügyfeleinket fokozot-
tabb tevékenységre kérve, ama reményünknek adunk 
kifejezést, hogy kérésünk nnm lesz .kiáltó szó" a 
pusztában ! 

— Paraszt furlang Furcsa dolog történt 
a napokban egy előkelő budai család házában Az 
egyik cseléd vidéken lakó édes anyjától a karácsonyi 
ünnepekre jóféle aprólékot kapott. Az öreg paraszt 
levelet is irt a leánynak, s megírta neki, hogy van 
a küldeményben 30 krajczár is, a melyet arra szánt 
hogy a leánya elmehessen a népszínházba. A leány 
kereste is a csomagban a pénzt, de nem akadt rája. 
Már azt hitte, hogy a pénz elveszett, vagy az apja 
elfelejtette a csomagba tenni. Épen az utolsó kol-
bászt akarta elfogyasztani, a mikor valami kemény 
tárgy akadt meg a torkán, a mitől fulladozni kez-
dett. Szerencsére hamarosan segíteni tudtak rajta, 

hogy a leány most már veszélyen kivül van. 
A dolog nyitja az, hogy az öreg paraszt nem akarta 

a pénzt utalványon feladni, s minthogy tudta azt is, és ugy odaveszett, hogy szülei, bár tűvé tették az 
hogy csomagban nem szabad pénzt küldeni, ugy egész országot, még csak a hirét se hallották többé 
hát a 30 krajczárt huszfilléresekben a kolbászba töl- soha. Volt is nagy bánat a Balogh János házábán. 
tötte s igy küldötte el leányának. 

— Szerencsétlenség a vasúton. Óriási 
szerencsétlenség történt jan. 4-én Legenye-Mihályfalva 
és Velejte között, mely hét ember halálával végző-
dött. Ezen az uton roppant hófúvások voltak, me-
lyek a vasúti síneket több méternyi magasságban 

Az anyjuk éjjel-nappal a kis Eszterről álmodozott 
és folyton ugy rémlelt neki, mintha látná, hogy ra-
gadják meg a kóbor, sátoros-czigányok egyetlen 
gyermekét. A nagy sopánkodás azután sírba vitte 
az asszonyt. De Balogh János most tizenöt esztendő 
után nagy örömre virradt karácsony éjjelén. A le-

beborították. A vonalak kiszabadításán több s z á z
 vélhordó hozta neki a kriszkindlit, még pedig olyant, 

munkás dolgozott és már sikerült is a vonal egyik a melyiknél különbet nem is hozhatott volna. Messze 
részén kivágni a hóból egy jó nagy darab részt, földről jövő ötpecsétes levél volt az, idegen írással, 
Ekkor érkezett oda egy vonat, melyet két mozdony söt ismeretlen tartalommal is. A levélben három 
vitt és mely teljes erővel szelte a' havat. A moz- ezer dollár volt, meg azonkívül angol nyelven csak 
donyt a munkások nem vették észre és a mozdony- annyi: .Ha meg akarja látni elveszett leányát jöj-
vezető is csak későn látta meg a munkásokat, akik jön Amerikába. Itt vagyok Ghikagóban 175-it utcza 
eszeveszetten menekültek. De hova ? A havat csak *93ö. szám alatt.* Hogy hogyan került oda a leány, 
annyira vágták ki, hogy a vonatok mozoghattak »zt Balogh uram majd csak Amerikáján fogja meg-
rajta. A kétségbeesett emberek neki vetették a há- tudni. 
tukat a hónak és abba akartak belenyomulni a biz- — Vacsorálnak a katonák. Az, hogy a 
tos halál elől. Hasztalan volt minden erőlködés. A katonák vacsorálnak nem is olyan önként érthető 
mozdony részint a ruháiknál, részint a lapátjaiknál dolog, hogy ne volna érdekes megírni. A legénység 
fogva elrántotta őket és mindnyájan a Kerekek alá eddig csak reggelit és ebédet kapott, vacsorát nem. 
kerültek, melyek borzasztóan összeroncsolták őket. Bylandt-Reit gróf, a volt hadügyminiszter azt szokta 
Szerencsére a mozdonyvezető nagy erőlködéssel meg- mondani, mikor a katonák vacsorája dolgában fag-
állt mert akkor a vonal másik részén dolgozó több gatták: Az ügyes baka m&jd csak talál magának 
mint hetven ember is hasonló sorsra jut mint az a valami szakácsnét, aki ellátja vacsoraval; a ki nem 
hét munkás, kiket a kerekek formálisan szertetéptek, talál, az nem érdemli meg, hogy egyék estére. A 
A mint a vonat megállt, azonnal a helyszínére sie- mostani hadügyminiszter nem hagyatkozik tisztán a 
tett Sztankovics üzletvezető-helyettes, a ki éppen a szakácsnékra; elrendelte, hogy ezentúl — egyelőre 
vonaton utazott és az előzetes vizsgálat megejtésé- csak hetenkint egyszer — kapjon a legénység vacso-
hez fogott. Ekkor a sebesültek jajgatásába a bosszú rát Ez a vacsora mákos tészta lesz, de bizony ugyan 
kiáltása vegyült bele. Egyes izgatók feldühösiteni kevés tojással, mert manapség drága Budapesten a 
igyekeztek a meg nem sebesült munkásokat, a kik tojás. Azok a bakák, a kikről orvosi vélemény 
lapátjaikkal megakarták rohanni a vonat személyze- mondja ki, hogy nagyehetők, dupla porcziót kapnak( 

tét, hogy azokat a társaikért meglyncheljék Sztojan-1 
kovich h. üzletvezető azonban lecsillapította őket 
azzal, hogy erélyes és igazságos vizsgálatot igért. A JjEG UJABB, 
sebesülteket a vonatra szedték s a munkások foly-j 

tatták a hóhányást és a vonat nagynehezen tovább (Budapest, jan. 8. felad. 6 ó. 10 p. este.) 

^ „ i S ^ S ^ S S u í ^ » - " « » ^ megkapta a iormaszerü meg-lyel indították meg. „ V J , 
szerencsétlenségről a miskolczi üzletvezetőséget, az bízást a kabinet-alakításra. A következő minisz-
államvasutak igazgatóságát és a sátoralja-ujhelyi kír. 
törvényszéket. Ez utóbbi részről a vizsgáló bíró azon-
nal kiszállott a helyszínére s a vizsgálat megejtésére 
már minden faktor megérkezett ugy Budapestről 
mint Miskolczról, bár a jelekből az látszik, hogy itt 
senki sem hibás és véletlen szerencsétlenségről van 
szó. A hét munkás közül, kik a kerekek alá kerül-
tek, egy sem maradt életben. Négy munkás, négy 
jtót azonnal szörnyet halt. két tót még az alatt 
meghalt miga vonaton vitték s a hetedik, egy czi 
gány, tegnap aata ki lelkét. A roppant szerencsét-
lenség mindenfelé óriás szenzácziót kelt és félő, hogy 
néplázadábra ad okot ami most roppant baj lenne, 
mikor a vasutasok nem tudnak mozdulni munkás 
kezek nélkül. 

— Jószivü cselédleány. Egy fiatal ujságiró 
megházasodott. Boldog kedélyhangulatában az esz-
mék csak ugy tódultak tolla alá: egész nap otthon 
¡volt és szorgalmasan dolgozott. A házaspár nyakig 
úszott a boldogságban, hogy mindig együtt lehetnek. 
Egy szép napon a szakácsné pirulva, félve megszól-
litja úrnőjét: 

— Megkövetem a nagyságát, valamit szeret-
nék mondani. 

— Csak rajta, mit kíván ? 
— De nem fog megharagudni reám a nagysága ? 
— Soh'se féljen, csak bátran ki vele! 
A leány zavarodottan gyűri össze kötényét, 

hallgat egy idejig, végre megszólal: 
— Ugy-e bár én tiz torint bért kapok egy 

hónapra ? 
— Hisz, ha csak ez a baj, azon segíthetünk. 
— Isten mentsen, felel a leány — éppen azt 

akarom mondani, hogy is mondjam no . . . szíve-
sen elszolgálok én 8 frtért is, a míg . . . a mig a 
férje munkát kap. 

— A dörrengrundi csoda. A csehországi 
dörrengrudi erdőben nemrégiben egy Ringéi Krisz-
tina nevü leány csodát látott: megpillantotta az 
isten anyát. Énnek híre terjedt s a nép mindenfelől 
tódult a csodát látni. Ugy a hatóság, mint a kőnig-
rátzi püspök betiltották a bucsujárást ennek daczára 
azonban e napokban ¡nem kevesebb, mint 10,000 
ember gyűlt egybe az erdőben, mert a leány elhí-
resztelte hogy az isten anya ismét meg fog jelenni 
A csendőrség közbelépett s a leányt el akarta tá-
volítani a helységből, -- a hivatalba idézte. A leány 
azonban nem jelent meg, mire a csendőrök karha-
talommal szállították el. Erre nagyzavargás lámadt, 
ugy a járásbiró, mint a csendőrök életveszélyben 
forogtak. Az erdőben egybegyűlt sokaság — mialatt 
a rendőröket dobálta — egyszerre elkiáltotta magát: 
.Itt az Isten-anya!" S mind azt mondta, hogy 
imént jelent meg az égi látvány egy rózsa-felhő kö-
zepén. A járásbiró ezt kétségbevonta s erre istenta-
gadónak nevezték s meg akarták linchelni. Csak futva 
menthette meg életét. Számos letartóztatás történt. 

— Az ötpecsétes levél. Tízenöteszdendei 
bánatot okozott Balogh János sótonyi földmivesnek 
leánya, a kis Eszter, aki akkortájt nyolcz éves kis 
leány volt. Mert Eszter egy napon eltűnt hazulról 

teri liszta forog közkézen: Elnökség és belügy : 

Khuen-Héderváry Károly gróf, pénzügy: Tisza 

István, kereskedelem : Batthiányi Lajos gróf, 

igazságügy : Czorda Bódog, közoktatásügy: 

Eötvös Loránd báró, honvédelem: Fejérváry 

Géza báró, földmivelés: Miklós Odöu, király 

személye körüli miniszter: Bethlen András 

gróf, horvát miniszter: Pejacsevich Tivadar 

gróf. Ez a kombináczió azonban még az 

utolsó perczben is változás alá eshet. 

Elhaltak névsora. 
1894. deczember hó ¡29-től 1895. január hó 5-ig. 

Szalai Erzsébet, 55 éves, májbetegség. — Kiss 
Terézia, 11 hetes ránggörcs. — Varga János, 83 
éves, végelgyengülés — Simon Andor 11 éves, tüdő-
vés*. - Bertus Franczi, 73 éves végelgyengülés. — 
Bálint Anna, 90 éves, végelgyengülés. — Kósa Fran-
czi, 60 éves. 

460/vh. 1894. szám. 

Árverési hirdetmeny. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX, t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a kunszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1894. évi 2304/p. számú végzése 
következtében dr. Neuberger Márk ügyvéd 
által képviselt Dopper Izidor javára Hajduska 
Katalin ellen 254 frt 29 kr. s jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
felülfoglalt és 1002 frt 30 krra becsült ,bolti 
czikkek s egyebek"-bői álló iugóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kunszentmártoni kir. 
jbiróság 4616/1894. számú végzése folytán 
254 frt 29 kr. tőkekövetelés, ennek 6°/o ka-
matai és az összes már megállapított költsé-
gek erejéig Czi bakházán leendő eszközlésére 
1895. évi január hó 18. napjának délelőtti 
9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. g-a értelmében készpénz-
fizetés mellett, a legtöbbet igérőuek becsáron 
alul is elfognak adatni. 

Kelt K.-szt.-mártonban, 1895. évi jan. hó 3. 

Bozóky János, 
kir, jbirósági végrehajtó. 



4. oldal. 

Polgár Sámuelnek 
Nagy-királysági szélmalmában mindenféle 
szerszámja eladó, u. m. fa, vas, kő és anyag, 
— Értekezni lehet II. tized 3. szám alatt, 

Hirdetmény« 
A város közönsége által fentartott ,Sze 

génymenház"-ban az élelmezői állás f. év 
január hó 20-ától Jkezdődőleg megüresedvén 
ennek betöltésére ezennel pályázat hirdettetik 

Ezen állást elnyerő a menházban tartó 
zik lakni, a hol egy szoba, konyha, kamra 
pincze, padlás és tartozékaiból álló lakást 
fog természetben kapni s ezen felül tűzi fa 
ellátásban részesül. 
, ^Pályázni kiváuék felhivatnak, hogy 50 

krros bélyeggel ellátott ajánlataikat zárt bo 
ritékban, az elelmezésre vonatkozó fejenként 
és adagonként számitott árak, családi álla-
potuk és eddigi foglalkozásuk megjelölésével 
f. évi január hó 17-én d. u. 5 óráig hivata 
los helyiségemben hozzám nyújtsák be. 

Az élelmezésre vonatkozó feltételek £ 
városi tanácsteremben megtekinthetők. 

Szentesen, 1895. évi január hó 8-án. 

Novobitczky Győző, 

1—3 gazd. tanácsnok. 

450/1894. vh. szám. 

Arveresi hirdetmény 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881, évi 

LX. t.-cz. 102. értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a kunszentmártoni kir. já-
rásbíróság 18y4. évi 38ü í/p. siámu végzése 
következtében, dr. lii^ocz Káluuu ügyvéd 
által képviselt Bergel Zsigmond javára Haj-
duaka Katalin ellen ¿6 frt 54 kr s jár. ere-
jéig foganatosított biztositási végrehajtás ut-
ján felül foglalt s 1002 írt 30 krra becsült 
bolti czikkek s egyebekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kunszentmártoni kir. 
jbiróság 3861/1894. számú végzése íolytán 
19 frt 80 krban hátr. költség erejéig Czibak-
házán leendő eszközlésére 1895. évi januar 
hó 18. napjának délelőtti 9 órája i atáridőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, nogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 107. és 
108. $-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsaron alul is elfog-
nak adatni. 

Kelt K.-szt.-mártonbau, 1895. évi jan. 3. 

Bozóky János, 
kir. jbirósagi vegrehajto. 

479/1894. vh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. év1 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a kunszentmártoni kir. já-
rásbiróság 1894. évi 3t527. polg. szamu vég-
zésé következtében dr. Léderer Lajos ügyvéd 
által képviselt Kern Hermann javara Haj-
duska Katalin ellen 18 írt 57 kr. s jár. ere-
jéig foganatosított kulégitési végrehajtas utján 
íelülfogialt és 101 2 irt 35 krra becsült »bolti 
czikkek s egyebek"-bői álló ingosagok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kunszentmártoni kir. 
jbiróság 4042/1894. szamu végzése folytan 
18 frt 57 kr. tőkekövetelés, ennek 1893. évi 
novemb. hó 9. napjától jaro ü°/o kamatai és 
az összes biróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Czibakhazan leendő eszközlésére 
1895. évi január hó 18. napjának délelőtti 
9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
száudékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingó agok az 1881. évi LX, 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
lizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsaron 
alul is ellodnak adatni. 

Kelt K.-szt.-mártonbau, 1894. évi dec. 28. 

Bozók.y János, 
kir. jbirósagi végrehajtó. 

SZENTESI LAP. 

53 sz. 1895. O o n p r á d vármegye alispánjától 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő s 300 frt évi fizetéssel és 
városi szervezeti szabályrendeletben megálla-
pított jövedelmekkel javadalmazott egyik ál-
latorvosi állás betöltése érdekéből ezennel 
pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, 
kik azoh tiszti állást elnyerni kívánják hogy 
képesítettségüket és erkölcsi magaviseletüket 
igazoló okmányokkal kellően felszerelt pályá-
zati kérvényeiket 1895. é\\ január hó 25-ik 
napjának d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be, 

Szentesen, 1895. évi január hó 3-án. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1—3 alispán. 

14. Mám. 
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aria-* 

*czelli 

Gyomor-

cseppek 
nagyszerűen 
nélkülözhetetlen és 

k gyomor bajoknál, 
általánosan ismeretes 

hatnak 
i 

házi és népszer. 
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-

lanság. gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
felfujtság. savanyu, felböffögés. hasmenés, 
lyomorégés, felesleges, nyálkak¡választás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgflrcs 
zükUlés. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
¿ármazott, gyomortulterhelésnél etetekkel 
•s italokkal, giliszták, májbajok és hámor-

rSoidáknál. 
Emiitett hajoknál a Jlárlaexelll 

K ^ o m o i T M e p p e k erek ota kitű-
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr. 

Magyarországi főraktár: Töröl* 
J o / m c í ' gyógyszertára B n d a p e M t , 
Király utcza 12 sz 

A védjegyet és aláírást tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a keszito 
aláírásával (C. Urády) és ezen szavakkal: 
.Valódiságát bizonyitom*. 

A Máriaczelli gyomorcseppek valodian 
Laphatók. 

Szentest Virady Lajos és Phod- J 
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már- q 
ton: Szilárdfy Károlv és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 3—23 tí 

CXXXXXXOXXXXX*H3 

in éter mázsája 10 forint, kisebb-
nagyobb mennyiségben is kap-
ható Sima Ferencz gőzmalmában. 

T i n c t . n e r v i t o n i c a 
(Dr. Lieber tanár idegerósltó ElixlrjeJ 

Csak a kereszt és liorg. védjegygyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvosi 
és h«tóság lag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás, szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kivánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveg 
ára li/i, 3—5 Mark. 

Óyonioriájosoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ara 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essenz 
által. Minden állapotban biztos eredményért feletős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ, a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark. 

9-40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

amat 

| Vélemény. 
F. évi szept. 2G-án személyesen jelentem meg a 

Gróf Esterházy G.-féle cognacgyár 
részvénytársaság 

budapesti gyártelepén, hogy ott a megejtendő kémiai 
vizsgálatra cognac-mintákat vegyek. 

E czélból a nagy udvari raktárba és gyárhe-
lyiségbe mentem, a melyek berendezése a 
technikai ujabb követelményeknek minden 
tekintetben megfelelő és tisztasága mintaszerű. 

raktárban körülbelül 40,000 (negy-
venezer) palaczk cognac volt elkül-
désre készen elhelyezve, a melyek közül min-
den minőségből tetszésem szerint vettem egy-
egy palaczkot magamhoz. A raktárból a nagy 
és tágas pintzébe kisértek, a hol körülbelül 

200,000 (kétszázezer) liter cognac 
íekszik hordókban, minden hordó számozva 
és csillagokkal jelezve van. Miután azt a fel-
világosítást nyertem, hogy a csillagjelzés a 
minőségét jelenti, innét minden minőségből 
személyesen vettem mintát, a melyeket külön-
külön szakszerűen vizsgáltam. E vizsgálat 
eredménye, hogy az E s t e r h á z y - c o g n a c 
tiszta bordesztillatum és minőségre nézve a 
forgalomban levő jobb fajta cognacokkal egy 

színvonalon áll. 

típest, 1894. okt. Ü. Nyilvános kémiai laboratórium 

Dr. Neumann Zsigmond, 
keresk. törvénysz. hites vegyész 

Budapes t . 

(P. H.) 
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12779. .«7.. alisp. /894. Csongrád vármegye alispánjától 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben lévő s 600 forint évi fizetéssel és 
150 frt lakbérrel javadalmazott aljegyzői ál-
lásra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen tiszti állást elnyerni 
kívánják, hogy képesiletségüket és erkölcsi 
magaviseletüket igazoló okmányokkal kellően 
felszerelt pályázati kérvényeiket 1895. évi 
január hó 21-ik napjának délutáu 5 órájáig 
hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. január 2. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1 8 alispán. 

Sxentei, 18%. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtójin. 

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-téle idegerősitő 
Elixír, védjegy.! a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

HQQácr a ro&r°sszabb esetben is gyó-
iO£ai\uooag nyitható Sougode Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Holl^nann gyógyszertára Scheuditz 
Leipzig. 12-40 




