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Hajs ]sza. 
(P.) Rövid pihenés után ismét megindult 

a hajsza a községekben az ellenzéki érzelmű 

tisztviselők ellen. 

E vad hajsza illusztrálásáia nem akarunk 

az évekkel ezelőtt — a Zsilinszky-korszakbau 

— történt esetekből példákat idézni; csak a 

legközelebni múltra, a két éven belől lefolyt 

esetekre tekintünk vissza. 

Megfosztották a kenyerétől (igaz, hogy 

nem közigazgatási uton, hanem a váczi püs-

pök segítségével, de hiszen az mindegy) az 

algyői papot, azután a tápéi kántort. Kiül-

dözték az állásából a tápéi birót és a* ottani 

esküdtet; továbbá a sándorfalvi oirót, a cson-

grádi masodbirót és elvekszálták a dorozs-

mai főnirót. 

Ekkor — mint a ki jól végezte a dol 

gát — egy időre megpihentek babéraikon s 

hónapokon át nem bántottak senkit. 

A mi hiszékeny optimizmusunkkal azt 

kezdtük immár feltételezni, hogy a tisztelt 

vármegye magába szállott, pártszenveeélye le-

hűlt, és abban hagyja a további üldözést. 

Pedig dehogy. A pártszenvedély Asita 

róthja éhes, ellenzéki tisztviselőkre láj a toga s 

a szünetelése nem volt egyéb, mint erőgyüj 

tés a további hajszára. 

Szakasztott ugy tett, mint az egyszeri 

gyc.ek, aki éktelen siránkozásával és orditá-

sával vérig bosszantotta a hoii.ájuk bekvár-

télyozott katonát. Vegre aztán elcsitult a sivalko 

dás, s a szegény katona megkönnyebbülten sóhaj 

tott fel: „No, hála Istennek, csakhogy egy-

szer elhallgattá1." «Majd rivok én mindjár« 

katona uram — biztatta a vásott kölyök — 

csak egy kicsit — p i h e n e k . " 

Hát a tisztelt vármegye is pihent és most 

ujult erővel, lázas mohósággal folytatja az 

ellenzéki tisztviselők ellen az irtóháborút. 

A mult héten a horgosi biróra, Erdélyi 

Miklósra járt rá a rud ; most már Csemegi 

Antal csongrádi biróra került a sor. 

Az Erdélyi Miklós ellen inczenált váda-

kat még nem ismerjük, de a Csemegi Antal 

nagytbünéről vau tudomásunk. A nagyhatalmú 

csongrádi főszolgabíró ugyanis az ottani pá 

kuliczlapban névtelen támadásokat intézeti 

Csemegi ellen, s mikor Csemegi a méltatla-

nul sértett önérzet bátor hangján, féifias erély-

lyel visszautasította a támadásokat, s ígazsá 

gát szintén hirlapi uton a közönség elé vilte, 

akkor a vármegyének nem volt süigősebb 

dolga mint az, hogy sajtóperbe fogatta Cse 

megi Antalt s egyidejűleg a .függelem meg-

sértése" czimén megindította ellene a fegyelmi 

eljárás'. A R*!y F teuc* taktikája világos, *> 

mindö s e ennyiből all: „ha már nem lehet 

másként belekötni Csemegibe, tűrhetetlen inzul-

tusokkal provokálni kell őt az önvédelemre, 

s mihelyt Csemegi reagál a kihívásra, tor-

kon kell ragadni és fejére zúdítani a fegyelmi 

hatalmat." 

Ez a sorsa Csongrádvármegyében az el-

lenzéki érzelmű köztisztviselőnek. De nem baj. 

Mi, csongrádvármegyei ellenzék, olyan agyag-

ból vagyunk gyúrva, amelyet nem lehet paskolás-

ssal megpuhítani, mert mentől több ütés éri, an-

nál keményebb lesz ; olyan aczélkemény, hogy 

végre is a tisztelt vármegye szeme fog tőle 

— szikrát hányni. 

Csongrádvármegye népe még most tűri, 

mert tűrni kénytelen, a hatalom kezelőinek 

ütéseit; de följegyez minden ütést, s ha maj-

dan eljön a leszámolás napja, a vármegyei 

bizottsági tagok yálasztása, bizonyára lesz 

gondja rá, hogy a mostani uralom embereit 

egytől egyig elsöpörje, s tisztába hozza velük 

a számadást. 

Hát csak tessék folytatni a hajszát. Hi 

szen nagyon köunyen czélt érhetnek, mert 

Isten ember tudja, hogy Magyarországon 

ahol nincs fegyelmi törvény, csak fegyelmi 

hatalmaskodás — gyerekjáték ürügyet keresni 

és alkalmat találni az alantos tisztviselőkkel 

való elbánásra. 

Egyet azonban ne feledjenek a hatalom 

kezelői. Azt, hogy: „ m i n d e n b o t n a k 

— k é t v é g e v a n . " 

üeíorrn. eaperesi látogatás. 

lP.) Szabó János, a békés-bánati reform, egy-
házmegye esperese, — mint lapunk mult szamaban 
jeleztük — f. hó 18-án ¿Szentesre érkezett, az úgy-
nevezett kánoni vizsgalat teljesítése végett. Az es-
peres kíséretében szintén ide érkeztek: Oiah iuuroly 
öcsödi lelkesz s egyházmegyei főjegyző, és Darabos 
Sándor bekés-szentandrási lelkesz s egyházmegyei 
tanácsbiró is, mint a kánoni vizsgálóbizottság tagjai. 

Folyó hó íy-éu délelőtt a vizsgáló bizottság 
tagjai az iskolakat latogattak es vizsgállak meg; es 
pedig Szabó János esperes — az iskolaszeki elnök 
meghivasa folytan — resztvett a polgári leányiskola 
i-ső osztályának vizsgáján, habar ezen tamntezet 
nem tartozik az egynazuiegye hatosaga ala; Uiah 
Károly egyházmegyei főjegyző és Darabos Nándor 
egyházmegyei tanácsbiró felosztották maguk között 
es sorba latogattak a reform, elemi iskolakat. 

Az iskolák megvizsgalasa után a kánoni vizs-
gáló bizottság az egyhaztauacs ülésében vett reszt, 
mely delelőtt 11 órakor vette kezdetét. 

Az elnöki széket Szabó János esperes foglalta 
el. s róvid beszedben ismertetveu a kánom vizsga-
lat czéljat, bemutatta a küldöttség többi tagjait, s 
melegen üdvözölte az egyhaztanacsot. 

4iló János, az egyhaztauacs lelkész-elnöke fe-
lelt az esperes szavaira, s a szentesi ev. ref. gyüle-
kezet ntvében szép szavakkal üdvözölte a kanom 
vizsgaio bizottságot es megköszönte annak látogatá-
sát. Altér ve az egyház életenen előfordult fontosabb 
mozzanatokra, a mult évre vonatkozótag utalt az 
éves jelenlesre, mely az esperesi hivatalhoz már be-
terjesztetett. A folyó év legnagyobb jeleutősógü moz-
zanatakent fölemlítette a presbiteri, egyházközségi 
képviselői es főgondnok válaszlast, amely — ugy , 

{pond — a hivek kiváló és eddig még soha uem 
tapasztalt érdeklődése mellett a legnagyobb rendben 
és szabályszerűen folyt le. A hívek ezen lelkes érdeklő-
désében szóló az egyházi elet föllendülésének tanúbi-
zonyságát látja. Szavait azzal vegezte, uogy a többi moz-
zanat az egyház anyagi viszonyaira vonatkozván, 
azokról a fögonduok fog jelentest tenni, akit annak 
előterjesztésére fölkért. 

Sima Ferencz főgoudnok nagy figyelemmel 
hallgatott beszédét azzal kezdte, hogy szerencsésnek 
érzi magát, hogy az esperest es a kanom vizsgáló 
bizottság tagjait az egyhaztauacs eleu, uuut annak 
világi elnöke — Üdvözölheti. Midőn — úgymond — 
engedve a uép bizalmának, a főgondnoki aliast el* 
foglalta, azon uemes auibiczio vezerelte, hogy a 
szentesi nagy refóim. egyhazat minden tekinletbeu 
arra a magas szmvoualra emelje, mely az egyház-
megye ezen tekiutelyes gyülekezetet uépessegéuel es 
inteliigencziájánal fogva megilieü. E leiadat tê jesi-
tesére ereje és tehetsege szerűit mindent el fog kö-
vetni ; hogy azonban czéljat elerhesse, szükségu van 
az esperes és az egyházmegye támogatására, ¿segít-
ségére és vezérfetere, amelyre szaiuit és amelyet 
ezennel kér is. 

Anyagi tekiutetben fontos kezdeményezésekbe 
fogtunk. Ilyen például az egyház adossagauak kon-
vertálása, melyet az tesz immár elodazhatatlaiina, 
hogy az egyház vezetése a múltban nem ugyan gou-
datian, de bátortalan gazdálkodást folytatott, s ez-
zel az egyházat penzügyileg úgyszólván leszerelte, 
ami minden hasznos alkotásra irányzott törekvést 
megbémt. 

Nem kevésbé fontos az a czél, hogy egy kör-
lelkészi állás szerveztessék, melynek feladata lenne 
a leányegyházakbau szétszórtan élő hitsorsosaiuk 
lelki gondozasa. Ezen alias szervezése ugy vau kou-
tempfálva, hogy az egyház az 1200 frtra előirány-
zott körlelkészi Üzeteshez 1000 frttal járul, 200 frt 
allandó évi segélyt pedig a közalapból remény lünk 
és várunk. 

A kitűzött programnak egyik jelentékeny pontja 
az uj templom fölépítésé, valamint egy uj központi 
temető letesitése, melyeket a népesség szaporodása 
és a szükség sürgetnek. 

Látható ezekből, hogy a szentesi ev. ref. egy-
ház az odaadó lelkesedés és hitbuzgóság dolgában 
serkentésre nem, csak támogatásra szorul. Kéri a 
felsőbb hatóságokat, hogy támogatásukat ne vonják 
meg ettől a törekvő egyháztól. Szavait azzal végzi, 
hogy isten áldását kívánja ugy a felsőbb hatóságok 
működésére, mint a szentesi ref. egyház összes tag-
jaira. 

Az éljenzéssel kisért beszéd utan Szabó János 
esperes emelt szót. Köszöni az irányában és az egy-
házmegye iráni kifejezett megtsztelö bizalmat. Mi-
előtt a főgondnok beszédében foglaltakra reflektálna, 
kötelességszerüleg közli az egyháztanácscsal a ká-
noni vizsgálat eredményét. 

Az iskolák állapota minden várakozást és igényt 
teljesen kielégít. Az oktatásügy fejlesztésében az egy-
ház elismerésre méltó buzgóságot tanúsít. A tanerők 
igen jok, a tanítás eredménye kitűnő, az iskolák ma-
gas szinvonalou állanak. Az egyházi tisztviselők mű-
ködése kifogástalan. Az anyakönyvek pontosan ve-
zettetnek ; a szamadások megvizsgáltattak ; s egy-
általában semmi különös intézkedésnek szüksége fent 
nem forog. 

A főgondnok által előterjesztett terveket nagy-

ban és egészben helyesli, azokhoz támogatásat szí-

vesen megigén, s külöuösen a kOrlslkécü állás iur* 
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vsiásét tartja örvendetesnek és az ügy érdekében 

egész befolyását érvényesitepi fogja. 

Örömmel látja, hogy a szentesi reform, egyház 

tagjai nemcsak a szorosabban vett egyházi élet te-

rén, han m az általános kultura előmozdításában is 

dicséretes buzgóságot és áldozatkészséget tanúsíta-

nak. Például ma volt alkalma részt venni a város 

által fentartott polgári leányiskola .vizsgáján, s ott 

örömmel győsődött meg, hogy ez a tanintézet ma-

gas színvonalon áll; s a legmesszebb menő igénye-

ket is túlszárnyalja. Benső megelégedéssel és lelki 

gyönyörűséggel látja, hogy a szentesi reform, egy-

ház nagy és nemes missziójának betöltésére mindent 

elkövet, s ő maga is erőt és ihletet merit abból a 

hitbuzgóságból, melyet itt tapasztal. Isten áldását 

kéri ezen egyház lelkészeire, elöljáróira, tisztviselőire 

S minden rendű és rangú tagjaira egyenként és ösz-

szesen. Ajánlja magát továbbra is az egyház tapasz-

talt jóindulatába. 

A hatásos beszéd befejezése után Filó János 

lelkész ékes szavakban szívélyes bucsut veti a ká-

noni vizsgálóbizottság tagjaitól, s beszédébe egy 

ügyes fordulattal beleszőtte azt az óhajtását is, vajha 

a felettes egyházi hatóság a maholnap életbe lépő 

egyházpolitikai törvények végrehajtása körül részle-

tes utmutatások szolgáltatása által támogatná az 

egyházak elöljáróságait. Mire az esperes ayomban 

kijelentette, hogy a felsőbb egyházi hatóság ily irá-

nyú utmutatást igenis fog adni az egyházi elöljáró-

ságoknak, s a kérdéses utmutatás minden pillanat-

ban várható. 

Ezután a presbiteri gyűlés — az esperes és a 

kánoni vizsgálóbizottság tagjainak éltetésével — vé-

get ért. 

SZENTESI L A P . 

űrügykeresést s végén a meghátrálást: ögyem in-
tézésére nem két gavallért kértem volna meg, ha 
nem felfogadtam volaa két sílentiumo» zugpró-
kátort. 

Budapesten, 1895. junius 18. 

Bartha Miklós. 

Egy közérdekű rendelet 
— Fatenyésztők figyelmébe — 

A magyar kir. állami rovartani állomás egy 

körrendeletben utmutatást ád egy veszélyes rovar 

ellen való védekezésre, amely rovar a gyümölcsfá-

kat pusztitja. A hatóság felhívása folytán, közérdekű 

voltánál fogva, készséggel közöljük a kérdéses utmu-

tatást, mely a következőleg szól: 

Útmutatás a vérterű ellen való védekezésre. A 
vérterű a nő vény tetvek (Aphidne) csaladjába tarto-

XJ:. n.l.mínt cítnnrnHásánib fnlviimtl 

Polit ikai affér. 
" A Bartha Miklós és Eötvös Károly között fel-

merült és lapunk mult számában ismertetett affér 
dolgaban a Magyarország szerdai száma a követ-
kezőket irja: 

Közöltük már tegnap, micsoda eredménnyel 
jártak azok a lépések, a melyeket Bartha Miklós az 
Eötvös Károly által ellene elkövetett inzultus meg-
torlására tett. A dolog tudvalevőleg ugy végződött, 
hogy Bartha Miklós segédei a felvett jegyzőkönyvek 
alapján konstatálták, hogy Eötvös Károly eljárását 
nem tekinthetik egyébnek, mint kitérésnek a sérté-
sért való helytállás elől. 

A kérdés lényege ez: volt-e hajlandóság Eöt-
vös Károly úrban egy elkövetett igazságtalan sértés 
megkorrigálására ? Vagyis érezte-e azt a kötelessé-
gei, hogy a más ember tisztességét megbecsülje? 
Felelet: nem. Mert hiszen a .Magyarország* meg-
írta, hogy nem Bartha Miklós volt a névtelen czik-
kek szerzője s Eötvös ur még sem vonta vissza 
sértéseit. 

A második kérdés ez: volt-e hajlandóság Eötvös 
Károly úrban a fegyverrel való mérkőzésre? 

A feleletet erre gr. Károlyi Gábor és Horváth 
Ádám urak adják meg, midőn őszinte sajnálatukat 
fejezik ki a fölött, hogy — az Eötvös ur kifejezett 
óhajtása ellenére, az ügyet fegyveres kiállással be 
nem fejezhették. Ezt azt jelenti, hogy Eötvös ur óhaj-
tott verekedni, de segédei nem engedték meg. E sze-
rint Eötvös úrban nem hiányzik a vitézkedésre való 
hajlandós^. 

No jó I Ezt tudomásul vesszük ós várakozó ál 
lást foglalunk el. Mert báró Atzél ós Rudnyánszky 
alkalmat nyújtottak Eötvös urnák, hogy vitézi kedv-
telését rajtuk betöltse. Bartha Miklóshoz intézett le-
velükben ugyanis azt konstatálták Eötvös úrról, hogy 
kitért azon kötelesség elől, hogy sértéséért helyt áll-
jon. Ez magyarul annyit jelent, hogy gyáván meg 
hátrált Nem igen emlékszünk, hogy disztingvált tár 
saságban, párbajügy ilyen megvető nyilatkozattal 
végződött volna. 

Most már tehát Eötvös Károly ur következő. 
Ha a kapott megaláztatásért msgának megfelelő elég-
tételt szerez: akkor igenis elismerjük, hogy Barthá-
val szemben nem ő hátrált meg, hanem a segédei 
helytelen felfogása vitte őt a bajba; de ha nem sze-
rez magának Atzél bárótól ós Rudnyánszkytól elég-
tételt, akkor bizony hazugságba hagyja saját segé-
deit, mert vitézkedésre való hajlandóságát senki el 
nem hiszi. 

Bartha Miklós ebben az ügyben a következő 
érdekes nyilt levelet intézte a segédeihez : 

U v é l 
Báró Atzél Béla és Rudnyánszky Béla bará 

e helyen is hálás köszönetemet nyilvá-
nítom azért, hogy szívesek voltak ügyemben el-
járni s igazságomat a magukénak vallani. 

Kérem bocsássanak meg nekem azon kény-
szerhelyzetért, hogy — habár közvetve is — Eöt-
vös urrai kel le érintkezniük. Ha sejthettem volna 
•llenfe)sm réstérői a napokig tartó huzavonat, 

zik ós életmódja, valamint szaporodasának folyamata 
nagyjában véve olyan, mint a növénytervek nagy 
részéé. Test alkatásara nézve szintén hasonlít a többi 
növénytetűhöz. Vértetűnek azért nevezik, mert tes-
tének belsejében vérpiros nedv és ha az állatot 
valami világos alapon szétnyomjuk, piros folt ma-
rad a helyén. Ámde ez a körülmény még nem biz-
tos ismertetőjele ennek a fajnak; mert több roko-
nanak szintén meg van az a tulajdonsága. Miből 
ítélhetjük meg tehát legbiztosabban, vájjon igazan 
vértetűvel van é dolgunk? Mindenek előtt tudnunk 
kell, hogy a vértetű főképen almafákon, ritkábban 
körte és birs almatakon, kivételesen a galagonyan 
és berkenyén él. Ezek közül a fak közül az almafa 
az, a melyre nézve legártalmasabb. Sohasem a le-
veleken támadja meg, hanem mindig csak az ága-
kon, fiatalabb fáknál magán a törzsen is. Társaság-
ban él együtt és a serdültebb példányok testéből 
valami viasz-féle hóíehér, gyapjúhoz vagy gyapot-
hoz hasonló váladék izzul ki. Hogyha sok vérterű 
szorosan egymás mellé telepedve lepi el a fanak 
valamelyik részét, akkor az a hófehér gyapjus vála-
dék közös takarót alkot az egé34 csapat felett es 
olyan, mintha azon a folton der lepte volna el a 
fát. Még magasabb fákon is könnyű őket ezen a 
réven felismerni, mert a vértetű kolóniák jobbára az 
agaknak a földfelé néző odlalan szeretnek csoporto 
sulm, nyilván azért, hogy az esőtől ilyen módon job-
ban meglegyenek kímélve. Ha az említett fehér vá-
ladékot ecsettel vagy tűvel gondosan eltávolítjuk, 
akkor meglátjuk a fakergen sűiűn egymás mellé 
sorakozott és szorosan a fához lapult tetveket, na-
gyot kicsit vegyesen. A felnőttek lVt millim. hosz-
szuak, testük némileg körte alakú, színük sötétbarna. 
Szemük vörhenyes, csápjuk a testhes képest arany-
lag rövid. A fejnek alsó részén van a három izü-
lékből álló szipóka, vagyis szivócsőr, melylyel a fák 
kérgén megszúrjak, a kéreg alatti élő szövetnek (a 
cambiumnak) nedveit kiszívják és evvel a fát elő-
ször elsatnyitják, késöhb pedig esetleg meg is ölik, 
ugy, mint a hogy a filloxera megöli a szőilőtőkét. 
A szívás helyén a faágakon, rendetlen daganatok, 
dudorodások támadnak, melyeknek fellazult szövete 
könnyen korhadásba megy át és így a tápláló ned-
vek tovább vezetésére alkalmatlanná válik. Azok a 
vértetvek, a melyek tavasztol őszig taialhatók, mind 
szárnyatlanok es mind anyak; hímek n.ncsenek köz-
tűk, hanem valamennyi — megelőző párzas nélkül, 
tehát szűzen szaporodas utján — 30—50. eleven 
ivadékot szűl. A fiatalok először sárgák, és csak to-
vábbi növekedesük mellett öltenek először sötet-
sarga és később foksaorosan barna szint. Miután igy 
egymásután nyolcz vagy tiz ivadék csupa szárnyat 
lan eleven szülő .anyákból állott, végre őszszel a 
társaság egyes példanyai tökéletesebb fejlődést érnek 
el ós megszárnyasodnak. 

Ezek a szarnyas alakok szintén mind anyák 
ugyan ós a mellett sűrűen szaporodók is, azonban 
ezek már nem eleveneket szülnek, hanem petéket 
tojnak. Elgondolhatjuk, hogy nem hiaba van szár-
nyuk és nem is maradnak meg születésűk helyén, 
mint szarnyatlan testvéreik, hanem átengedik magu 
kat a légáramlatnak ós ennek segitségevel elrepül-
nek ujabb ós ujabb helyekre, ilyen modon terjeszt-
vén a bajt mindig nagyobb területekre. A hova egy 
ilyen őszi szarnyas anya leszállott, ott petéiből va 
iódi hímek és nőstények keletketkeznek, melyek 
parosodnak, ós ennek révén a nőstények való-
sagos termékenyített petéket tojnak. Etek a meg-
termékenyített peték a jövő évi fiatal kolóniák alap-
jai. Nevezetes ós figyelemre igen méltó teny még az 
is, hogy a vértetű példányok egy rós.e l?vándorol 
a megtámadott tagyökereire is, és ott epén olyan mó-
don ól, mint tesivék-ei az agakon. Mind a mel-
lett a példányok túlnyomó resze a telet is föld fe-
letti részeken húzza ki. A vórtetüt, már a mult szá-
zad közepe táján fedezték fel Észak-Araerikaban, 
Ganadában, kétségtelen tehát, hogy az atlanti Oczeán 
túlsó partjairól került át hozzánk Europaba. 1789-
ben Angolországban, 1812-ben Francziaorszagnan, 
Bretagnóban, nyolcz évvel később Parisban állapí-
tották meg. innen azután tovább terjedt Belgiunba, 
Hollandiéba, Nemetorszagba és lassanként Európa 
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majdnem minden áüsmébs, ejreszen a Kaukázusig. 
Hazánkban 1884-hen Puszta-Födémesen. Pozsony-
vármegyében, 1885-ben Temesvármegye Palánka, 
Vereslemplom és Vracsevgái községeiben, 1886-ban 
Magyar-0váron, 1888-ban Ménesen fedezték fel. 
Azóta az infokczió különösen Arad és Temesvár-
megyékben öltött nagyobb mértéket; majd felmerült 
az erdélyi részekben is, még p^d'g Brassóban. Jó-
formén mindenütt bebizonyult, hogy máshonnan 
hozatott gyümölcsfa csemetékkel hurczolták be a 
vészt. A csemeteforgalora tehát a bajnak főter-
jesztője. 

Védekezés. Első dolog az, hogy a hová a bajt 
még nem hurczolták be, ott mindenki nagyon ova-
tos legyen, és ne vásároljon csemetét; sőt még oltő 
gallyat sem máshonnan, mint olyan helyről, 
melynek vértetütői való men'essége kétségte'enl 
Főképen pedig a küKőldről va'ó behozatalnál kelt 
¿gen óvatosnak lenni. Ha azonban mind a mellett 
befészkelte magát valahova a vértetű. akkor a fákat 
azonnal és nagyon lelklismeratesen fertőzetleniteni 
kell. A fertőzetlemtést a következő módon lehet 
megejteni: a vértetű lepte fiatalabb csemetéket és 
oltó gallyakat gondosan bekenjük olyan keverékkel, 
mely 150 gramm söld szappantól, 200 köb 
czentimeter kozma szeszből és 19 gramm kar-
bolsavból készül. Ezeket az alkotó részeket annyi 
vizben kell feloldani, hogy az egész egy liternyit te-
gyen ki. Az egészet még 4 liter vízzel felhígítjuk. 

öreg fáknál a megtámadott foltokat valami 
növényi olajjal kell beecsetelni és utána az összes 
mélyedéseket és sebeket olyan (apasrszal kell bemá-
zolni, mely fele részben gyúrható anyagból, fele 
részben pedig friss tehéntrágyából áll és amelynek 
alkotó részeit nagyon jó! ős-zckeverték. A hol a vérj 
tetű már a fiatalabb ágakat is ellepte, ott ezeket le-
kell nyesni és elégetni. A fönnebbi eljárások mind-
addig ismétlendők, míg a vértetűk mutatkoznak 
és nemcsak az almafákra, hanem az esetleg szintén 
fertőzött körte-, birs- és kerkeiynyefákra, valamint 
galagonya bokra is ki kell terjeszteni. Mivel pedig a 
vértetűk egy része a fak gyökerén élősködik, azért 
őszszel az illető fak töve körül másfél arasztnyi 
mélységre oltatlan meszet kell helyezni. Az oltat'an 
mész mennyisége a fa nagyságától függ és arra való 
hogy a gyökereken fészkelt tetük ne mászhassanak 
fel a föld feletti részekre: Francziaországban ugyan 
erre a czélra jó sikerrel használnak fazekas agyag 
ból való vakolatot, melyet 8-10 czentiméternyi 
vastag rétegben a fa törzse körűi, közvetlenül a főbb 
gyökerek fölé; 39 - 40 czentiméternyi körben alkal 
maznak, pontosan ügyelve arra, hogy mindenütt jól 
összeálljon és repedés ne legyen rajta. Ha ez a bur-
kolat jól el van készítve akkor a gyökerekben levő 
tetük a szabadlevegőtől igen alaposan el vannak 
zárva. Budapest, 1895. február havaban. Magy. kir. 
allami rovartani állomás. 

Helyi ós vegyes hirek. 
(r.) — A k á n o n i v i z s g á l a t ep i l óg j a . 

A ref. esperesi latogatasról és a kanom vizsgalat 
lefolyásáról, s egyáltalában mind arról, ami a vizs-
gálat alkalmábó. a zöld asztalnál előfordult, lapunk 
más helyén részletes tudósítást hozunk. Itt csak azt 
említjük meg, ami a vizsgalat kellemes záradéka 
gyanánt a fehér asztalnal történt Ugyanis Filó Já-
nos, a helybeli ref. egyház köztiszteletben álló vete-
rán lelkésze, a vizsgálóbizottság tagjainak tiszteletére 
fényes ebédet adott, melyen imndvégigkedélyes hangu-
lat és magyaros fesztelenség uralkodott. A dus lakoman 
egymást érték a szebbnél szebb, szellemes felkö-
szöntők. Legtöbbször szólott a köztiszteletben áhó 
házigazda, akinek felköszöntőit találó bibliai hason-
latok ékesítették. Nagyon szép és emelkedett szellemű 
beszédet mondott Sima Ferencz főgondnok a papi 
hivatás magasztossagáról, poharat az illusztris ven-
dégekre ürítvén; mire Szabó János esperes, Oláh 
Karoly egyházmegyei főjegyző és Darabos Sándor 
egyházmegyei tanacsbiró igazan lendületes, szellemes 
telköszöntőkkel valaszoltak. A vidám lakoma dél-
után 5 óráig tartott, a mikor vendégek szívélyes 
bucsut véve, elutaztak. 

(r.) — Megszüntetett sajtópör. 
Még bárom évvel ez; lőtt, 1892. évi junius 

14 én ,Szabad gazdálkodás" czim alatt egy 

vezérczikk jelent meg lapuukban, melyben 

élesen elítéltük és érdeme szerint ostoroztuk 

azt a sáfárkodást, amit az akkori polgármes • 

ter, dr. Tasuádi Antal űzött a város rová 

sára. A budapesti kir. főügyészség akkoribau 

— Tasnádi panaszára — nyilvános rágal-

mazás és becsületsértés czimén sajtópert in-

dított lapunk ellen az emiitett közlemény 

miatt, a budapesti sajtóbiróság előtt. A vizs-

gálat meg is tartatott, de annak eredménye 

— ugy látszik — nem volt kedvező a pana-

szosra, mert a főügyészség most, az eset 

utáu kerek három esztendő múlva, czélszerü-
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nek találta a vádat visszavonni, minek követ-
keztében a sajtóbiróság a további eljárást 
megszüntette. 

(r.) — Hosszú czimtt úszómester. No-
vobáczky Győző városi tanacanok sz épülő türdőhaz 
részére egy úszómestert hívott meg a fővárosból, 
kinek unikumszámba menő névjegyét volt alkalmunk 
látni. A tisztelt urnák oiyan hosszú czime vau, hogy 
méltán megirigyelhetné tőle a persa sah is, akinek 
temérdek címét tudvalevőleg *ánte lehetetlen volna 
könyv nélkül elmondani. A mi úszómesterünk nev-
jegyón szórói-szóra ez áll : .N y 1 s z a B o d o g i 
R a j i R a d o v i t s Sándor , úszómester ós vizi-
buvar, oklevéllel ellátott első hajókormanyos és kot-
rógepmester, vívó-ököl-vitőr-birkozó es penge tanar, 
magyar, német, franczia, angol, török, román, szerb, 
olasz és az összes szláv nyelvek hiteles tolmácsa, 
Zadak féle mentő és uszókészülókuek uszó es ugro 
művésze, műjégpálya mester és korcsoiya tamto. 
Tovább nincs; de azt mondja a jó ur, hogy meg 
lehetne, csakhogy több nem fórt mar a nevjegyre. 

(r.) — Sertés bevitel i t i l a l om . A kor-
mány további intezkedesig betiltotta a sertéseknek 
Kőbányára, illetőleg Budapestre való bevitelet. 

(r.) — Országos vásárok. A kapitány 
sághoz érkezett ahratok szerint Üorozsmán junius 
23-an, Kisteleken, Karciagon és Szabadszallason jú-
lius 7 és 8 an lesz az országos vásár. 

(r.) — Csavargás m i a t t 8 napi elzárásra 
Ítélte a békés-csabai főszolgabíró Sallai Sándor és 
Miskoiczi Imre szentesi dologkerülőket, kiket 
büntetés kiállása után haza tolonczolnak. 

(r.) — Elveszett t á rgyak . Egy elveszet H e i l l i e b e r g - S e l y e m csakis akkor valódi, 
.mákos szűrt-, es egy trikokau«tot keres a rendőrt ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és szi-

8ZENTESI LAP. 
tékonység durvaságra hajtotta Bodnár Gyulát, a ki a 
szegény asszonyt ütötte verte. A szép Takács Lujza 
nem tudta elviselni ezt a banasuiodot ÓÖ három 
héttel erelőtt elhagyta fórjót. Bodnár bánatában a 
korcsmákat kereste fel ós éjjel-nappal mulatott. Há-
rom hét után most találkoztak először. A vóleUen 
hoz*a őket össze délután egy órakor a kalvaria-ut-
czában. A férj megallitotta a feleségét. Az szóba 
allt lelketlen uraval. Ez most megváltoztatta előbbi 
viselkedését ós rimánkodva kérte az asszonyt, hogy 
térjen hozzá vissza. A megtört asszony hajthatlan 
maradt. Bodnár Gyula ekkor kitakadt / 

Azért nem jösz vissza, mert szeretőket 
tartasz I 

E szavak hallatára a szép asszony a faképnél 
hagyta az urat. Bodnár egy darabig utána nézett, 
aaitan futva sietett az asszony nyomaba. A tő-ut-
czan, a Novatilszky-haz mellett utolérte. Átkarolta 
a megriadt asszonyt, zsebéből kést rántott elő és 
háromszor egymásután a felesége mellébe döfte. A 
boldogtalan asszony eszméletlenül esett össze. A gyi-
kos menekülni akart, de Kosinkó rendőr elfogta ós 
a kapitánysagra vitte. Ezalatt szazával verődött össze 
a nep a gyilkosság színhelyén. Odaérkezett dr. Vand-
raschek Jenő rendörorvos is, aki megvizsgálta az 
eszméletlen asszonyt. Nem lehetett rajta segiteni. Par 
percznyi haláltusa után ott az utcza kövén adta ki 
a leiket. A gyilkost nyomban kihallgatta Mihalik 
Bela rendőrkapitány, asinek Bodnár igy felelt: 

— Azért öltem meg, mert hütleu lett hozzám. 
Bodnárt azonnal átkísérték a királyi ügyészség 

foghazába. 

seg. A becsülites megtalaló vagy uttaigazitó illő 
jutalombna részesül. 

(r. — B i t ang t ágban . Ezidő szerint egy 
2V> éves csikó és egy lud kvartelyoznak a bitang-
akjlban. Tulajdonosaik jelentkezzenek a kapitány-
ságnál. 

— A szerelem ha lo t t ja i . Kanizsáról ír-
jak : hogy Kiss Karoly oroszionyi fiatal fóldmives 
nagyon feltette a feleségét, aki egy kissé csapodar 
volt. A minap kihívta a szőlőbe s olt arra kérte, 
hogy hagyjon fel kaczórkodasával, mert különben 
mindaketten elpusztulnak. Az asszony vállat vono-
gatva mondogatta: 

— O.yan leszek, amilyen voltam. Ölj meg, 
ha féltesz. 

Az elkeseredett ember erre forgópisztolyt vet 
elő s a menekülő asszony utan lőtt, aai a lövésre 
összeroskadt. Kiss ekkor hazarohant, elbúcsúzott a 
rokonaitól, ak kaek megmondotta, bogy a feleseget 
megölte, s azután agyon.Ötte magat. M kor mar holtan 
feküdt, jött haza a telestge, aki a lovéstol csak ijed-
tében esett öss.e. Az öngyilkos iránt, aki csak nem-
régibtn vált meg a csendorsegtőí, nagy a részvét. 

— Békés G y u l á n egy M. J. nevű irnok 
szülei hazaban szívciilőtte magat. Az öngyilkossagLa 
boltogtalan szerelem vitte. 

— Vésztőn T a r d y Sándor, akiuekj a 
felesége néhány havi boldog házassag utan meghad, 
a temetés heteban felakasztotta magat. A temetőben 
hallották, amint többször mondogatta: 

— Ne félj lelesegem nem sokara találkozunk. 
— M a n t u a herezege a kártyaasztal-

ná l . Gonzaga Sándor, Maniua herczegnenek lia egy 
este a klubban volt az édesapjaval, aki nagyobb 
összeget vesztett. Az öreg herczeg nem titkolhatta 
a boszuságat annal inkább, mert a fia tanuja volt 
veszteségének, valamiképpen tehát könyiteni kellett 
magán. Azért következőképpen szólott: 

— Tudják-e uraim, hogy mi a különbség nagy 
Sándor ós az én Sándor fiam között ? Nagy Sándor 
boszankodott édesapjanak a győzelmein, mert attól 
tartott, hogy neki mar semmi sem marad, amit 
meghódítson ,* az en fiam pedig bosszankodik a vesz-
teségeimen, mer attól fól, hogy semmi veszíteni va-
lót nem hagyok neki, 

— Buf fon fügéi . A párisi Jardin des Plan-
tes igazgatója egyszer egy eleg ostoba szolgaval két 
szép tüget (egy tanak első gyümölcsét; küldött Buf< 
fonnak, a üires természettudósnak. UtközLen a le-
gény kísértésbe jött es az egyik fügét megette. Buf-
ton, aki tudta, hugy ket fügét kell kapnia, megkér-
dezte a szolgát, hogy mert hozott neki csak egyet. 
A szolga egesz töredelmesen bevallotta a vétségét, 
amire Buffon ezt kérdezte tőle: 

— De hat hogy is tehette maga ezt? 
— Igy — mondta a szolga es azzal a másik 

füge is eltűnt a szájában. 
— Gyi lkosság a kassai fő utczán. Kas-

sáról megrendítő gyilkosság biret írjak. Bodnár Gyula 
kőmives>egéd a nyílt uczan leszúrta a telesegét. Az 
eset részletei a következők: Bodnár Gyula ez év ja-

- nuár hó 19 ón vette nőül a fiatal szép Takacs Luj-
zát, a ki a kassai szivargyarban dolgozott. Mar há-
zasságuk első nspjai sem voltak boldogok, mert 
férj féltékenységével üldözte a tíata; asszonyt. A fel-

neseket 35 krtól 14 frt 65 krig méterként — sima, 
csikós, koczkázott, mintázottakat, damasztot a. a. t. 
(mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintá-
zatban) s. a. t. postabér és vámmentesen a házhoz 
szállitva és mintákat postafordultával küld: üenne-
berg O. (cs. k. udvari-szállító) s e l y emgyá r a 
Z ü r i c hben . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 
és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Ma-
gyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz-
tetnek. 8V16 

hasonlít ugy Vilmosomhoz mint a kegyedé. Ha el 
akarja adni, bármilyen összeget megadok érte. 

Az anyát nagyon bántotta ez a beszéd, magá-
hoz szorította fiat s röviden csak ennyit mondott: 

— Uram, én caereanyét és nem gyermeket 

árulok. 
Az angol azonban nyugodtan válaszolt 
— A dolog nem siető*. Jól fizetek és csak 

annyit kérek, hógy a szülők gyermeküket ne akar-
ják újra látni. A szomszédos fogadóban lakom, fon-
tolja meg jól a dolgot, mert gyermekének a jövő-
jéről van a azó. Három napi gondolkodási időt 
adok kegyednek. 

A szegény anya töprenkedett a különös aján-
laton, az egész városka beszélt a gyermekvásárlóról, 
ski legslább tiz más gyermeket kapott volna. A szép 
gyümölcsárus asszony azonban igy nyilatkozott, ami-
kor három nap múlva az angol jelentkezett nála: 

— Bűnt követnék el, amelyet a jó Isten soha-
sem bocsátana meg nekem, ha gyermekemet hitvány 
pénzért eladnám. 

Az angol azonban nem tágított, fűt-fát ígért 
az asszonynak, de mindhiába. Végre igy szólott ; 

— Fogadom, hogy megkapom a gyermekét, 
mert mindenáronSenyémnek kell lennie. Kérdőzőaköd-
tem kegyed felől óa mert kegyed nagyon hasonlít 
Jennymhez — ime megkérem a kezét és fia pótolja 
meghalt gyermekemet. Szabad ós gazdag vagyok ós 
cssk azt az egyet kérem, hogy vegye föl a Jenny 
nevet, a fiát pedig nevezzük el Vilmosnak. 

Ezt az ajánlatot már meggondolta á fiatal öz-
vegy ós nem volt szüksége három napra, hogy elha-
tározza magát. 

Saját gyártmányul f f t o K l t U : 
l iri-rnha Q7H\/AtAL * á rok ' D i aeona i szövetek uri-ruild bZUVUUM) Ooissék, Satin színezett 

kendők stb. 
a legújabb divatos színű n a d r á g szövetek szél-
zettel, áthúzó szövetek, czélszeiű finom és elegáns 
divatszöveiek méterenkínt 1 frt £2i/skr., bérmentve 

a házhoz szállítva csak is 3—7 
OETT1NGEB & <Jo., ZÜRICH (Sch weix.) 

Minták uri és női szövetekből bérmentve. 
Kettős levélbélyeg 1 Színezett divatkép ingyen. 

Irodalom. 
Nemzet i Jub i leum. Valósággal nemzeti 

jubileum az, melyet az Emke ült a minap Székely 
Udvarhelyen. A jubileum nagy jelentőségót egy lap 
se méltányolta, ugy mint az 0 r a z á g-V i 1 a g : 
ünnepi czikkekben emlékezik meg az Emkóről, a nem 
kevesebb, mint huszonöt pompás képet hoz a szép 
jubileumról. Ezen kívül is több értékes kép tarkítja 
hasábjait: czikkekben jó nevü irók becses dolgoza-
taiban pedig szintúgy diszkedik ez a száma is, mint 
a többiek. írtak bele többek közt Váradi Antal, 
Adorján Sándor, Illés Bálint, Beöthy Zsigmond, 
Krúdy Gyula, Róna Béla, Vértes József. Téglás Gá-
bor stb Valóban csak ajánlásra méltó ez a pom-
pás hetilap, melynek előfizetési ára ia csekély: ne-
gyedévre 2 frt. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal (Budapest, V. Hold-utcza 7. az. 

Egy ábrándos angol házassága. 
— Igaz történet. — 

Egy gazdag angol, aki a mult nyáron egy pyre 
n&uusi fürdőben nyaralt és eredetiségével mindenütt 
kitűnt, szép cselekedetet vitt véghez. A vásáron egy 
szegény, de nagyon szép fiatal asszonyt vett észre, 
aki gyümölcsöt árult. Ez az asszony korán özvegy-
gyé lett és a gyümölcsárulásból tengette a maga és 
kis fiának az életét. A gyermek ott játszodozott anyja 
mellett. Az angol az asszonyt és a gyermeket hosz-
szasan csodálta, azután az asszonyhoz lépett és 
igy szólott: 

— Maga tetszik nekem éa a gyermek is; meg 
is mondom, hogy miért. Még csak nemrégiben na-
gyon szép feleségem volt, aki magához nagyon ha-
sonlított, s akit én.ezen a világon a legjobban szeret-
tem. Fájdalom, korán meghalt és egy fiút hagyott 
nekem, az ő hasonmását, egy angyali gyermeket, 
aki azonban csakhamar követte az édesanyát. Hogy 
fájdalmamat enyhítsem, bejárt.m a világot s ha va-
lahol egy szép fiút találok, aki az ón Vilmosomhoz 
hasonlít, annyi pénzt adok, amennyit csak kérnek 
tőlem, s megkérem a szülőit, hogy a kis gyermek 
sorsáról gondoskodhassam. Londonban már négy 
ilyen kis gyermek van, akiket gondosan neveltetek̂  
A fiuk közű! azt aki tizonöt esztendős korában a 
legokosabb lesz ós legjobban hasonlít ahhoz a kép 
hez, amelyet magamnak Vilmosomról ebben a kor-
ban alkotok, fiammá fogadom és nevem, meg nigy 
vagyonom örkösévé teszem. A többinek kellemes 
helyzetet biztosítok. A gyermekek közül egy sem 

Nem szédelgés, 
hanem valóság, „ amit 26j,évi gyakorlatom 
is bizonyít; mert oly csinos kivitelben f o g -
sorokat még itt soha nem készítettek fo-
gászok, és oly tartós plombálást csakis én 
eszközlök, úgyszintén a legfeketébb fogakat 
is gyöngyfehérre tisztítom ártalmatlan szerrel; 
fogat fájdalomokozás nélkül húzok érzéstele-
nítő szerek alkalmazásával, — egy szóval 
a száj-űrben előforduló minden műtétet végzek. 

Tanácsot adok a fogak ápolására. 

Kőrösy Kálmán István, 
az erdélyi rész kedve l t fogásza. 

Lakásom : Nagy vendéglő 5. sz. 

Itt maradásom néhány napi 2—3 

Mülogsor javitás végett található egész nap. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

MINDEN KONYYKERESKEDESBEN 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért mfive 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" 
60 k raj c zár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 16V52 



4 oktal. 

J t f f c f t y a l k a l m i v é t e l ! ! ! , a k 

Kézmű-, divat- és rövid-áru kereskedésemnek 

a kispiacz-térről a Kossuth-tér re 
való áthelyezése végett: 

Raktáron levő árukat a következő m é l y e n 

leszállított árakon árus tom el: 

1 röf jó mosó kart, melynek gyári ára 25 kr. csak 15 kr. 

1 röf jó , vaál-karton, 28 kr. csak 18 kr. 
38 kr. csak 28 kr. 
35 kr. csak 21 kr. 
45 kr. csak 30 kr. 
53 kr. csak 35 kr. 
65 kr. csak 45 kr. 
1 frt csak 55 kr. 

1 röf jó , zefír s atlasz sat., 
1 röf dupla széles szövet , 
1 röf v , , , 
1 rőf , • , i 
1 rőf , , • . 
1 rőf , • • > 

Ezenkívül minden a legfinomabb férli 
és női ruha kelmék, mindennemű 

vásznak, sitfon, zeflr és kanavász-
nak, asztalnemüek, férli és női 
szabó kellékek rendkívül olcsó: 
Gyári árakon alól kaphatók. 

Midőn e körülményre a t. közönség szi-

figyeimét felhívom, azon megjegyzéssel, hogy 
ezen alkalmi vétel csak rövid 
ideig tart, ennélfogva saját érdekében áll 

SZENTESI LAP . 

nemmel már a mult évben is megróva vol-
a lajstrom kitételének uapjától, 
b) azon adózók pedig, kik a most kive-

tett adónemmel, ez évben rovattak meg elő-
ször, adótartozásaiknak az adókönyvecskébe 
történt bejegyzést követő 15 nap alatt be-
nyújthatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul el-
késve beadott felszólamlások figyelembe vé 
tetni nem fognak. 

Szentes, 1895. 

3 - 3 

1 

73. srátn. 

Határidőn tul, elkésve beadott felszólam-

lások tigyelem be vétetni nem fognak. 

Szentes, 1895. junius 15. 

3 3 Nagy József, 
adóügyi tanácsnok. 

g * *XXXXXXtt! OXXXXKjN 

X 
junius 15. 

Nagy József, 

adóügyi tanácsnok 

2107/aŰ. 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény 
A fegyver- és vadászati adóról szóló 1883. 

évi XXIII t.-cz. értelmében kötelesek a lő-
fegyver tulajdonosok adóköteles fegyvereikről 
a bejelentést — az e czélra szolgáló és a fél 
kívánatára ingyen kiszolgáltatandó űrlapon a 
városi adóhivatalnál benyújtani. 

Ezen bejelentések megtételére záros ha 
táridőü f. évi junius hó 30 ik napja oly 
megjegyzéssel tűzetik ki, hogy azok, kik az 
1895. aug. 1-től 1896. julius 31-ig terjedő 

kitett időben adóévre bejelentéseiket a fent 
mindenkinek raktáromat megtekinteni s szűk- m e g ü e m teszik, vagy adóköteles fegyvereiket 

ségleteit fedezni. 

Pontos, szolid és lelkiismeretes kiszolgá-

lásról üzletem jó hirneve kezeskedik. 

Kiváló tisztelettel : 

6-52 B Ü D A Y I M R E . 

Esscnz 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. JLleber-léle idegeróaitó 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

lc7ál/ACCQrr a regrosszabb esetben is gyó-
gyitható Sougode Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával va£y * nélkül. Szin, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Hoffmann gyógyszertára Sclieuditz 
Leipzig. 2ó-40 

T i n c t , n e r v i t o n i c a 
(Dr. LieSer tanár ideyerosito ElixirjeJ 

Csak a kereszt és horg. vétijegygyei valódi. 
Készül M. Fanta gyógytárában Pragában orvos 

és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás, szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e gy z é ke t tngyen. Egy üveg 
ára 1 ia, 3-5 Mark. 

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

Viz Iszony gyógyítható a Hydroa» Easenz 
által. Minden állapotban biztos eredményert felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ, a hol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 
28-40 K ö z p o n t i fő-üzl.et: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

2061 —aü. 1895. 

J t i L i r d e t n i é i i y . 

Szentes város 1895. évi lil-ad oszt. ke-
reseti adó kivetési lajstroma összeállitatván, 
folyó évi junius hó 17-től 24-ig terjedő 8 na-
pon át oly figyelmeztetéssel tétetik közszem-
lére a városi adóhivatalnál, hogy azok, kik 
a kivetésben meg nem nyugosznak, netaláni 
felszólamlásaikat és pedig: 

j O azon adózók, kik a most kivetett adó-
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* c z e l l i 

romor 
• J cseppek 

nagysierüen hatnak gyoi 
nélkülözhetetlen és áltolán< 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség ti 
lantig, gyomorgyengeség, bűzös 
felfujtság, savanyu, telböffögés. 
gyomorégés, felesleges, nválkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyeiT|flrcs 
szDMHée. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnéi ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok ée htmor-
r'ioidáknál. 

Emiitett bajoknál a T l a r i s s e i e l l l 
K y o n i o r e M e p p e k évek ota Htfi-
nöknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
biionyitvány tanusit. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
üveg ára 70 kr. 

Magyarországi főraktár: T S r f i k 
J o z n e f gyógyszertára B u d a p e s t , 
Király utcza 12 sz 

A védjegyet és aláirást tüzeteeen 
lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 

burkolatára 

eltitkolják : az la83. XXIII. t.-cz. 42. 43.§§-ai 
értelmében 10 frttól 20 frtig terjedhető bir-
;ággal fognak sújtatni. 

Szentes, 1895. junius 15. 

Na#y József, 
! 3 aü. tanácsnok. 

2063—a£L 1895. 

H i r i l e t i i i é i i y . 

Szentes város 1895. évre összeállított 
földadó kivetési lajstroma, az 1883. évi XLlV-ik 
t. cz. 16-ik §-a értelmében folyó évi junius 
hó 17-től 24-ig terjedő 8 napon át oly figyel-
meztetéssel tétetik ki a városi adóhivatalnál 
közszemlére, hogy azok, kik a kivetésben 
meg nem nyugosznak, netaláni felszólamlá-
saikat és pedig : 

a) azon adózók, kik a most kivetett adó-
nemmel már a mult évben is meg megróva 
voltak, a lajstrom kitételének napjától, 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-
tett adónemmel ez évben rovattak meg elő-
ször, adó tartozásaiknak az adókönyvecs-
kébe történt bejegyzést követő 15 nap alatt 
benyújthatják. 

gggjtfl 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásványvizek királya. 

K i t ű n ő é l v e z e t i és g y ó g y v í z , mely a bécsi és párisi világ-

tárlatokon elismerő okiratot és ezüstérmot nyert. 

Leggazdagabb szabad és félig kötött szén savtartalmánál fogva eddig 

az egyedüli, mely az egyenlítő alatt is átszállítható, anélkül, hogy akár 

erejében, vagy jó izében és üdességében változást szenvedne. 

M i n t g y ó g y v í z igen jó hattással alkalmaztatik : vérszegénység, 

idegbántalmaknál, emésztési zavaroknál, valamint női bajok és a hugy ivar-

szervezett több bántalmainál. 

M i n t ü d i t ő i t a l tiszta, kellemesízü, pezsgő, borviz, tisztán vagy 

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul á l l ! 

Főraktár: Szentes és vidékére. 

I Ó C Z K Á L M Á N 
üveg és porczellán kereskHőn l̂ Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden fűszer-kereskedésben. 24V 

tessék elfogadni, melyeknek 
zöld szalag van ragasztva a keazitö 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal 
.Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczelli gyemeroseppek vakxlian 
kaphatók. 

Szentes ; Várady Lajos és Pbod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-
ton : Szilánlfy Károly és Romet̂ y 
Dezső gyógyszertáraiban. 23-23 
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1896. Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi eWÖ könyvnyomda ré«zvéi>ytár«a*íg' 

mxm 
pyorssajHján. 




