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Lapunk megrendelhető: 
a kiadóhivatalban és lapklhordólnkutJAu, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A z ige testesü l jön m e g l 

(P.) Dr. Vadnay Andor főispán a f. hó 

4-én tartott közigazgatási bizottsági ülésen 

egy szép enuncziácziót tett, azt mondván, 

hogy: ,a becsületes és tisztességes közigazga-

tásnak hivatásszerű kötelessége az igazság kide~ 

ritésére minden módot megadni és felhasz-

nálni 

A vármegye egyik főtisztviselője, dr. Ci-

calriczisz Lajos főjegyző, ugyanazon ülésben 

szintén hangoztatott egy tetszetős mondást, 

önmagáról kiállítván a bizonyítványt, hogy 

őt 9hívatalos eljárásában személyes tekintetek 

soha sem vezetik, csak a tiszta tárgyilagosság,* 

Hát ezek nagyon szép és magasztos el-

vek ; csak ne lennének üres szólamok, hanem 

testté váló igék. 

Hiszen a vármegyei ellenzék évtizedes 

küzdelme csupán arra irányul, hogy az az 

erkölcsi felfogás, mely az idézett kijelentések-

ben kifejezésre jut, érvényesüljön a közkor-

mányzatban. S méltóztassanak elhinni, hogy 

abban a pillanatban, amelyben meggyőznek 

bennünket arról, hogy végre valahára ilyen 

puritán irány vezeti a vármegyei kormányza 

tot, a vármegyei ellenzék akcziója rögtön 

megszűnik helyi háború lenni, — s ki-

zárólag az országos politika terére szorít-

kozik. 

Most épen kedvező alkalom volna az 

Ügyek menetének békésebb fordulatot adni. 

Mert aki figyelemmel kiséri a közhangulatot 

és annak nyilvánulásaít, az bizonyára észre-

vette, hogy az utóbbi hetekben ugy a pártok 

között, mint azoknak orgánumaiban — a 

nélkül, hogy összebeszélés történt volna, tehát 

nem jelszóra, hanem valószínűleg kölcsönös 

szükségérzetből — a régen nélkülözött nyu 

godtság és objektivitás félreismerhetlen nyomai 

mutatkoznak. A harcz sokat veszített éles 

jellegéből, a vehemenczia eltűnt, a szenvedé-

lyek elcsitultak és csend honol. 

Lehet, hogy ez a csend csak a vihar 

előjele; de az is lehet, hogy fegyverszünet, 

amelyet a békesség követ. 

Egésszen a vármegye intéző körein áll, 

hogy a kettő közül melyik legyen. 

Ha folytatják a régi rendszer alkalmazá-

sát, akkor a háhoru előreláthatólag ismét ki-

tör ujult erővel, és tart beláthatatlan időkig, 

megmérhetetlen arányokban. 

De ha ugy lesz, amint a főispán hir-

dette, hogy a vármegyei közigazgatás híva 

tásszerü kötelességének tartja az igazság kide-

rítésére minden módot megadni és a saját ha* 

táskörében is minden módot felhasználni; ha 

ugy lesz, amint a főjegyző mondta, hogy a 

vármegyei tisztviselőket hivatalos eljárásuk-

ban személyes tekintetek soha sem vezetik, 

csa* a tiszta tárgyilagosság, — ám akkor le-

oretstjak * sxablyát, s ha uem lesz is köz-

tünk jó viszony — mert az, mig a mostani 

generáczió át nem adja a vezetést uj erők-

nek, addig aligha lehet — de legalább lesz 

béke és nyugalom. 

Rajta hát, urak ott a túlsó táborban, 

érvényesítsék az elveket, amiket emuncziálni 

oly szépen tudnak! 

Az ige testesüljön meg! 

A közigazgatási bizottság ülése. 

(P.) Rövid, alig 5 negyedóráig tartó ülése volt 
a vármegyei kózigazgatasi bizottságnak f. hó 4 éo. 

Az alispáni referádák közül a csongrádi köz-
birtokosság ügye keltett nagyobb, de mindvégig tár-
gyilagos vitát. A földmivelési miniszter megsemmi-
sítette a közbirtokosság megfőlebbezett határozatait, 
kimondta, hogy uj közgyűlés lesz tartandó a főszol-
gabíró elnöklete alatt, egyben elrende.te a vizsgá-
latot Csemegi Antal községi bíró. mint a meg Láma-
Idott közbirtokossági közgyűlés elnöke ellen, főleg 
annak kiderítésére, hogy nem okozott-é a közbirto-
kosságnak valami kárt ? Az ajispán határozati javas-
lata megfelel a miniszter rendeletének, azzal az el 
téréssel, hogy a községi biró ellen nem a vizsgála-
tot, hanem a fegyelmi eljárást rendeli el, s annak 
foganatosításával Cicatriczisz főjegyzőt bízza meg. 

Sima Ferencz nem fogadja el a határozati ja« 
vaslatnak a fegyelmi eljárásra vonatkozó részét; m»-
vel ezt a miniszteri rendelet sem kívánja, hanem 
csak vizsgálatot rendel az iránt, hogy merült-e föl 
kar i* hieg tehát, ha egyszerűen vizsgálat tartatik. 
Fegyelmi uton való megtorlásnak különben se lehet 
helye; mert hiszen Csemegi a saját hatáskörében 
nem tett semmit, ami történt, azt a közbirtokossági 
közgyűlés testületileg cselekedte; azért tehát az el-
nököt ad personám feleletre vonni nem lehet A 
vizsgálat foganalositasara pedig a főjegyző helyett 
mást óhajtana kiküldeni, mert ugy tudja, hogy a fő-
jegyző Cseinegmek ellenlábása volt, az ö eljárása 
teiiat ebből a szempontból esetleg kifogásolható lenne. 

Hegyi Antal pártolja Sima Ferencz indítvá-
nyát. Felvilágosításul megjegyzi, hogy a megtáma-
dott közbirtokossági közgyűlésén azért elnökólt a 
községi bíró, mivel a főszolgabíró nem jelent meg. 
Mint a viszonyok alapos ismerője konstatálja külön 
ben, hogy a közbirtokosságot a Csemegi elnöklete 
alatt tartott közgyűlés hatarozataiból kifolyólag 
semmi kár nem érte, s igy a Csemegi ellen czélba 
vett fegyelmi eljárás tárgytalan. 

Soós Pal tisztiügyesz megjegyzi, hogy a köz-
ségi törvény nem kíván előzetes vizsgálatot. Külön-
ben a Csemegi ellen meginditandó fegyelmi eljásban 
nem lát semmi veszedelmet, mert ha a vizsgalat ki-
deríti, hogy nincs fegyelmi vetseg, az eljárást egy-
szerűen beszüntetik. 

Dr, Csató Zigmond alispán nem tulajdonit 
semmi gyakorlati jelentőséget annak, hogy egyszerűen 
vizsgálat, avagy fegyelmi eljárás rendeltetik-é el ? 
Mert törvény szerint ba a tisztviselő ellen tőbb pa-
nasz van, valamennyi együttesen biralandó el; Cse 
megi ellen pedig több fegyelmi eljárás van folya-
matban; ez az eset tehát — akar fegyelmi vétseg-
uek minősíttetik, ftakar nem — a többi panaszszal 
kapcsolatban nyer végleges elintézést. .Ennélfogva 
hozzájárul Sima inditvauyahoz, de azzal a módosí-
tással. hogy a vizsgalat foganatositasára minden-
esetre a tőjegyző küldessék ki, mert ugyanő van 
megbízva Csemegi többi ügyeiben is a vizsgálattal 

ezen intézkedés ellen Csemegi semmi kifogást 
nem tett. 

Dr. Cicatriczisz Lajos kijelenti, hogy őt hiva-
talos eljárásában soha se vezetik személyes tekinte-
tek, hanem csak a tiszta tárgyilagosság. • mi Cse-
megit illeti, vele soha semmi összeütközése nem volt 
nem tekintheti és nem is tekinti tehát magát ellenlába-
sának. De nehogy személyes érdekeltség czimén bárki 
is kifogásolhassa az eljárását, kéri magát a vizsgá-
lat foganatosításának kötelezettóge alól felmenteni. 

Sima Ferencz kinyilatkoztatja, hogy nsm volt 
tudomása arról, miszerint Csemeginek egyéb ügyei-
ben is a tőjegyző van megbízva a vizsgalat teljesí-
tésével, s hogy ez elleu Csemegi kifogást nem tett. 
Elejti tehát azt az indítványát, hogy a vizsgálattal 
ne a tőjegyző bizassék meg; annál inkább, mivel 
ezt nem személyes okokból kívánta, hanem csupán 
az esetleges kifogások elhárítása végett 

A bizottság ezután elfogadta Sima Ferencz in-
dítványát, az alispan által tett módosítással. 

Az alispáni referádák elintezése után iiucyi 
Antal engedélyt kér egy kérdés előterjesztesere. 
Csongrádon — úgymond - a képviselőtestület 
egyik hatarozata ellen, a főszolgabíró propagálására, 
telebbezest adtak be. Ez a főszolgabírónak privát 
cselekménye, amely nem kifogasolhato; de aztan 
nagy visszatetszést szült Csongrádon, hogy mikor a 
felebbezés be volt adva, a főszolgabiro hivatalos 
rendeletben meghagyta az elöljáróságnak, hogy a 
telebbezest némely okmányokkal a község költségén 
szerelje tel. Kérdi, hogy ehez volt é joga a főszolga-
bírónak ; illetőleg a község köteles é közköltség** bi-
zonyítékokat szerezni a telebbezőknek Y 

Dr. Cicatriczisz főjegyző a kérdésre igennel fe-
lel; mert a hatóság mindig köteles a beadvanyo-
kat az ügy elbírálásához szükséges hivatalos ada-
tokkal telszerelm. 

Dobak béta kir. főügyészi helyettes szintén ab-
ban a nézetben van, hogy ha a felszerelést nem a 
főszolgabíró, hanem egy magán ember kívánná, a 
kózseg akkor is köteles azt teljesítem. 

Dr. Vadnay Andor főispán az elnöki székből 
szükségesnek latja annyit kijelenteni, hogy : a becsü-
letes és tisztességes köz gazgatásnak hivatásszerű kö-
telessége ai. igazság kiderítésére minden modot 
megadni és felhasználni. 

Sima Ferencz föltétlenül csatlakozik a lőispán 
euuncziácziójához; mire Hegyi Antal tudomásul 
veve a kapott felvilágosításokat, a bizottság napi-
rendre tért. 

Az árvaszéki elnök előterjeszti, hogy Algyő 
község elöljárósága a telekkönyvi betét-szerkesz-
tés következtében kéri az uj telekkönyveknek hiva-
talból leendő beszerzését, hogy ellenőrizhesse, vajon 
az árvatari kölcsönök az uj telekköuy vekbe ponto-
san ál vezettettek é,? A határozati javaslat a kérelmet 
mint nem teljesithetót, elutasítja; de felhívja a köz-
séget, hogy az árvutári adósokat kötelezze az uj 
telekkönyvek kivonatainak beszerzésére. 

Fekete Márton nézete szerint az árvatári adósokat 
az uj leiekkönyvek kivonatainak beszerzésére kötelezni 
nem lehet Ez veszedelmes preczedens is volna, mert 
megyeszerle sok fölösleges költséget okozna a felek-
nek. Hanem az elöljáróság utasitassék, hogy hiva-
talból szerezzen magának tájékozást az árvatári köl-
csőuök biztosításáról. 

Sima Ferencz elfogadja Fekete indítványát, 
nem ugyan azért, mintha a feleket nem lehetne az 
uj teilekkonyvek kivonatainak beszerzésére kötelezni, 
hanem azért, mert nem tartaná méltányosnak, hogy 
a feleknek ily nagy költségét okozzanak, holott a 



t oíáü. 

jegyző kellő utánjárással megszerezheti magának a 

kellő tájékozást. 
Dobák Béia kir. főügyészi helyettes pártolja az 

árvaszéki elnök határozati iavaslatát, a bizottság 
azonban Fekete Márton indítványát fogadta el. 

A szakelőadók referádái között semmi érdeke-
sebb nem fordult elő, s az ülés féltizenegy órakor 
véget ért. 

P o l g á r i l e ány i sko l á i értesítő. 

(P.) Előttünk fekszik a szentes városi pol 
gári leányiskolának az 1894—95 ik tanév-
ről szóló értesítője. 

Örömmel konstatáljuk, hogy az értesítő 
adatai is igazolják, miszerint az intézet a foly-
tonos és fokozatos fejlődés utján van, amint 
azt már az évzáró vizsgák méltatásáról szóló 
czikkünkben jeleztük. Ezek az adatok világos 
ságot vetnek továbbá arra is, hogy mily alap 
talan volt az a botrányos vád, mely szerint 
az intézet „gazdátlan*, sőt — a pákulicz-stylus 
gyöngéd kifeiezés-módja szerint — „bitang 
ságban- van. Mert egy pillantás az értesítőnek 
a felügyeletről szóló szakaszára, mindenkit 
meggyőzhet arról, hogy az intézet a felügye 
letre hivatott hatóságok részéről állandó és 
éber ellenőrzés alatt áll. 

Az értesítő különben a következőket tar-
talmazza : 

Az első közleményben Gonda Júlia igaz 
gató értekezik egy gyakorlati jelentőségű fon 
tos kérdésről, az iskolai fegyelemről. A fel 
adatát átérző és a hibákat tiszta ítélőképes-
séggel szemlélő tanitó lelkiismeretességével ko 
molyan figyelmezteti a szülőket, hogy : „le-
pyenek segítségükre a tanítóknak abban a 
nagy és nehéz munkában, mit gyermokeik 
nevelése által magukra vállalnak, mert hiszen 
az iskola csak akkor felelhet meg a czéljá 
nak, ha a szülők a tanítókkal vállvetve igye 
keznek kiegészíteni és pótolni egymás mun-
káját." Melegen ajánljuk a szülőknek, hogy 
ezt az értekezést figyelmesen olvassák el és 
kövessék az abban foglalt intés'. Higyjék el, 
hogy megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek 
vele a — gyermekeiknek. 

A második közlemény az iskolai év tör-
ténetének kiválóbb mozzanatait sorolja fel. 
Mint különösen örvendetes és az iskola fej-
lődését bizonyító tényt, kiemeljük ebből, hogy 
az elmúlt iskolai évben 134 növendéke volt 
az intézetnek, tehát az előző évi létszámnál 
héttel töbn. Kiemeljük továbbá, hogy ebben 
az évben a tanítótestület tagjainak száma 
egygyel szaporodott, amennyiben az üresedés 
ben volt szépirási és rajztanári állásra az is 
kolaszék ideiglenesen Jakó Etelkát alka ma^ta, 
akiben az iskola „egy minden tekintetben ki-
váló, lelkiismeretes, ügyes és pontos tanító-
nőt nyert.* Hangsúlyozza az értesítő, hogy 
a növendékek Írásával s m a tanítótestület 
sem a felettes hatóságok nincsenek megelé-

frt, mely két részben 
íratáskor és február l én. Beiratási díj 50 kr., 
könyvtár illeték 50 kr., az orsz. tanítói nyűg 
díj alapra 15 kr. Szegény tanulók tandíj le-
engedésért folyamodhatnak, ez iránt benyuj 
tandó és szegénységi — illetőleg hatóságibi-
zonyitványnyal felszerelt kérvényeiket azon-
ban tartoznak a városi iskolaszékhez czimezve 
szeptember hó 15-ig az igazgatóságnál he 
nyújtani. 

A magán vizsgálatok dija az egy évre 

fizetendő tandíjon kívül helybeliekuek 6 fit 

vidékieknek 12 frt. 

A jövő tanévben használandó könyvek 

jegyzékét az értesítő végén találják az ér-

dekeltek. 

SZENTES I L A P . 79* 
fikálásánál nem üz szemfényvesztést, sőt lel-összeg behajtatnék s megütközéssel veszi tudomá-
kiismeretes óvatossággal és üdvös szigorú- «1 a fegyelmi határozatnak azon k.jelentését, bogy 
á í j^r el Öttömös puszta Sándorfalvához csatoltnak mon-

S ^ S l L S tUdü Í 'da t0 tI 'yken határozatra az emberi jobb érzés feljaj-
V a l 0 7 ö S e Ü a X e Z Z f u ^ . 1. « V a íélek Istenhez emelkedve kérdi hogy mi az 

3. napji!L történnek. Tandíj egész évre 10 ember a földön s a valód, hsztesség és igazság lé-

fizetendő, u. m. a be- tezik-e és hol van?! 
Egy közönséges paraszt bíró (Tóth J.mre) a 

ki irni és olvasni alig tud, jogosulatlanul bírálat alá 
veszi, birálat alá véteti egy kvalifikált, jogtudósok-
ból is álló másodfokú f gyelmi biróság határozatát, 
azt helytelennek, igazságtalannak nyilvánítja; a köz-
ség megítélt jogos kártérítési igényét, a mikor a köz-
ség oly szegény, mint a koldus eldobja s ehhez 
hozzá kontráz Molnár István holyettes jegyző is: 
nem fékevesztett ség-e ez és nem botrány-e ? 

Azt hiszem és elvárom a főispán úrtól, bogy 
az ilyen emberekkel el fog bánni s a képviselőtes-
tület felebbezését visszaveti, mivel szerintem a kép-
viselőtestület sem mint panaszos, sem mint panasz-
lott nem érdekelt és nincs felebb ẑésí joga és mi-
után a községi képviselőtestület azon tagjai, a kik 
a határozatot szavazatukkal meghozták, a fegyelmi 
biróság, mint felettes hatóság ránti engedetlenséget 
és kihívást tanúsítanak, ezenkívül a község anyagi 
és szellemi ügyei vezetésében rosz akaratot és tu-
datlanságot nyilvánítanak és árulnak el, mert a 
község kártérítési jogát a sárba taposták a községi 
szabályrendeletet, pedig, melynek 76. §-ában ez áll: 
»Sándorfalva nagy község és Öttömös puszta köz-
ség elöljárósága áll :* tehát Öttömös szabályrende-
let szerint van csatolva Sándorfalvához — ignorálják 

megvetik: megteszi hivatalból a törvényes lépése-
ket, mert az ilyen képviselőtestületet szét kell kergetni. 
A képviselőtestületnek ezen határozata n m csupán 
felebbezés Zsarkó jegyző javára, a kit a mellette 
szavazó kebelbelí barátai szerető keblükről eleresz-
teni nem akarnak, hanem egyúttal a község anyagi 
érdekeit érintő olyan határozat, a mit meg kellett 
felebbezni. 

A beadott felebbezésre felkérem a főispán ur 
és a vármegye t. bizottságát ez uton is, azon figyel-
meztetéssel, hogy szavazatuk helyes irányú és igaz-
ságos latba vetésétől függ hogy Sándorfalván a béke 
és szeretet valahára létesüljön. 

A főispán urnák és a vármegyének erkölcsi és 
hivatásszerű kötelessége a községnek és a népnek 
igaz érdekeit juttatni érvényre és nem dédelgetni 
azt a nagy uri hatalmat, a mely a nép erejéből és 
véres izzadásából meríti erejét és hatalmát. 

Én a béke olajágát hordom kezemben, a t sz-
becsúlet és az igazság Istenének nevében; 

de minden olyan törekvést és intézkedést, a mely a 
közérdeket s a szegény község lakosságának érdekeit 
károsan érinti és sérti: vasvesszővel fogok verni. 

Kecskemét, 1895. julius 1. 

Kovács István, 
ügyvéd. 

gedve; s ezért első sorban az elemi iskolák|felebbezéssel éltem. 

Vidéki levelezés. 

Tekintetes szerkesztő ur! 

A Zsarkó Ferencz sándorfalvi községi jegyző 

elleni fegyelmi ügyben régóta hallgattam. Oka en-

nek, hogy vártam a fejleményeket. 

Most, a mikor az ügy végbefejezés alatt áll, 
ismét felveszem a tollat annyival inkább, hogy ugy 

nagyközönség tájékozva legyen és mert olyan uj 
körúlményea merültek fel, a miket szó nélkül nem 
hagyhatok. 

Az első fokú fegyelmi biróság, az alispán ur, 
Zsarkó jegyzőt, az esetek halmaza közül csak két 
esetben mondotta ki bűnösnek, nevezetesen: az Ötö-
mös puszta közigazgatási kezelésében és az italmé-
rési díj jutaléknak az adószedő pénztárnoktóli elvo-
nása ügyében 9 ezért 150 frt pénzbirságra Ítélte. 

A többi eseteket az ítélet fel sem hozza, s 
nen; intézkedik a fegyelmi ügyben felmerült költsé-
gek megtérítéséről nem, holott a közigazgatási tör-
vény világosan intézkedik, bogy a fegyelmi határo-
zattal a költségeket megállapítani, vagy azok meg-
szüntetését indokolni kell. 

A határozat, habár én magam személyesen fel-
jelentő voltam, de ugy is szerepeltem ; mint jogi 
képviselő: nekem nem kézbesittetett. Ennélfogva az 
I-ső fokú határozat ellen alaki és érdemi szempont 
ból felebbeztem. 

A másodfokú fegyelmi biróság telvett még egy 
másik esetei is, melyben Zsarkó jegyzőt bűnösnek 
mondja ki s így őt hivatalvesztésre ítélte, a mint e 
lapban is közzé volt téve; azonban, habár ezen ha-
tározatnak a hivatalvesztést kimondó része, mint 
igazságos intézkedés elismerést érdemel: ezen hatá-
rozat sem öleli fel az eseteket, felebbezésem kérel-
mére és indokaira egy szóval sem reflektál s így 
ezen határozatot sem kimerítőnek, sem a mellékkér 
désekben helyes irányúnak nem tartván - ellene 

tanitóit teszi felelőssé és egyszersmind tőlük 
várja az üdvös változtatást is. A magunk ré 
széről is reméljük, hogy az illető tan'tó!? ezt 
a figyelmeztetést megszívlelik. 

A harmadik fejezet a tanhatóságok, a 
negyedik a tanítótestület tagjainak névsorát 
foglalja magában ; s ezt követi az óraterv és 
az órarend. 

Ezután a tananyagok kimutatása követ-
kezik. Egy másik fejezetben pedig a tanesz 
közök és szerelvények szaporodása van fel-
tüntetve. Kiemel ük ez utóbbiból, hogy az in 
tézet egy 300 forintos zongorát vett, mely 
nek árából 235 frtot a mult évben rendezett 
hangverseny jövedelme szolgáltatott. 

A növendékek által készite't kézimun 
kákról szóló részletes kimutatás szerint ősz 
szesen 1539 darab kézimunka kés. ült; amely 
nek «.¡állítása kellemesen lepte meg az évzáró 
vizsgálatok közönségét 

A tanulók érdemsorozata azt bizonyítja, 
hogy a tanítótestület a növendékek klasszi-

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — Szeinléyi hir. Dr. Vadnay 

Andor főispán hosszabb időre terjedő sza-
badsággal elutazott. 

(r.) — Az u j fftrdőház. Minden ol-
dalról interpellácziókkal ostromolnak bennün-
ket, hogy mikor nyílik már meg az uj für-
dőház ? Nem csodáljuk, sőt nagyon természe-
tesnek tartjuk a közönség türelmetlenségét; 
mert ebben a rekkenő melegben, amely mú-
miává aszalja az embert, valóságos jótéte-
mény és gyönyörűség volna az uszoda és a 
zuhany. Azért állandóan szemmel kisérjük az 
építkezés előhaladását és örömmel jelentjük, 
hogy a jövő héten már okvetlenül megnyí-
lik a fürdő. 

(r.) Képviselő választók név-

Ezuttal ezen általános bírálaton tul menni 
nem akartam, várom, hogy a III-ad fokú hatóság 
mit tesz. 

Ezen soraimnak fő czélja, hogy a községnek ez 
ügygyei kapcsolatos eljárását ismertessem melylyel 
az lesz nyilvánvalóvá, hogy a községi élet nemcsak 
hogy nem fog fejlődni hanem a mostani vezetés 
mellett még inkább hátra megy. 

A íl-od fokú fegyelmi biróság határozata a 
község képviselőtestületének kézbesittetvén, a kép-
viselőtestület junius hó 21-én 24. sz. határozatával 
olyanokat caelekedett, a mik bámulatra méltók. A 
másodfokú hatóság határozatát megfelebbezte Iván-
kovics Imre, mint őrgróf Pallaviczini ő nmltósága, 
uradalmának számvevője javaslatára. Kimondotta 
15 szavazatul 5 ellen, hogy Zsarkó jegyzőnél hűsé-
gesebb és munkásabb embert keresni sem lehet, to- j e g r y z é k e . Á törvény értelmében a mai 
vábbá: hogy a községnek nem kell semmi kártéri- naptól kezdve 10 napi közszemlére lesz ki-
tésí összeg, a mit a másodfokú fegyelmi hatóság téve a képviselő választók névjegyzéke. Fo-
Zsarkó terhére megállapított; súlyos anyagi kárnak lyó hó 15 ig tehát azt mindenki megtekint-
veszi a képv selőtestület a községre nézve, ha Zsarkó heti, sőt le is másolhatja ; s ha valakit jog-
jegyzőtől a fegyelmi határozattal megállapított kár- talanul kihagytak, vagy illetéktelenül bevet-
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tek, az ellen mindenki élhet felszólamlással, hétig időzött a puszta sziklákon. A kapitány mini-
A vármegyében lévő elvtársainkat különben mális adagokra osztotta a sós vizben ázott kétszer-
más uton is figyelmeztetni fogjuk a teen- «ültet, a melyet a hajótöröttek zsebeikben megmen-
dőkre. 

(r.) — Ki nevezés a vármegyén. 
A vármegye főispánja Stammer Béla joghall-
gatót közigazgatási gyakornokká nevezte ki. 
Az uj gyakornok a központba van beosztva. 

(r.) — A szentesi hegyközség ós a mé-
hek. Tudvalevőleg i szentesi hegyközség hadilábon 
áll a méhekkel. amelyeknek a szöllőhegy területén 
való tenyésztését eltiltotta A főldmivelési miniszter 
azonban más véleményben van, s a hegyközség ha-
tározatát a méhészet érdekében megsemmisítette. 

(r.) — Titkos rendőrök. Két kubikos, név-
szerint Koczán István és Darabos Szilveszter egy 
kortakocsmában fogyasztották a bicskanyitót, ami-
kor balsorsa közéjük vezetett egy csinos leányt. A 
kubikosok szive lángra gyuladt, s szerelmi ajánla-
tokkal ostromolták Éva leányát, aki azonban ész-
revétlenül a faképnél hagyta őket. A jómadarak 
nem nyugodtak bele a dologba s keresésére indul-
tak az elosont leánynak. Találomra megkopogtatták 
a Kátai Tóth Szilveszter ablakát, akinél épen pász-
torórán volt a kedvese, Berkecz Viktor. A kubiko-
sok a törvény nevében bebocsáttatást követeltek, s 
mikor Kátai Tóth Szilveszter ajtót nyitott nekik, és 
meglátták a megijedt menyecskét, komoly képpel 
kijelentették, hogy ők t i t kos -endőrök , akik-
nek az a kötelességük, hogy a szerelmi találkákon 
ért nőket a kapitányság elé állítsák. Felszólították 
hát Berkecz Viktort, hogy menjen velük, s mikor 
ez vonakodott engedelmeskedni, erőszakosan ma-
gukkal hurczolták. Az uton aztán arra kapaczitálták 
a menyecskét, hogy adjon nekik pénzt, akkor sza-
badon bocsátják; minthogy azonban az asszonynál 
nem volt pénz, megelégedtek volna egy kis — sze-
reim eskedéssel is A menyecske azonban erélyesen visz-
szau'asitotta az ajánlatot, mire dühbe jöttek, leteperték 
a védtelen asszonyt és meggyalázták ; azután haza 
bocsátották Berkecz Viktorpanaszttetta rendőrségnél, 
ahol Koczán és Darabos beismertek annyit, hogy titkos 
rendőröknek adták ki magukat, de m i n d e n egye-
bet konokul tagadnak. A (enyitő biróság fog 
felettük Ítéletet mondani. 

— Elfogott szocziálista apostol. A hód 
mező-vásárhelyi szocziálista mezei munkások — mint 
a ,B-t" irja — tüntetni akartak vasárnap. A ren-
dőrség a kérelmezett gyűlés megtartását betiltotta. 
Vasárnap reggelén fel is gyülekezett a városháza 
előtt elterülő Kossuth-térre mintegy 4-5000 mezei 
munkás, kik kezdetben csendesen viselkedtek H vár-
tak a templom előtti szokásos hirdetésre, mikor h r-
telen megszólalt közöttük az öreg Szabó József, a 
ki a mult évi zendülésben is tevőleges részt vett, s 
kikelt a polgárság ellen, összetartásra és arra ösz-
tönözve elvtársait, hogy ne vállaljanak munkát, ne 
álljanak a dologba, hadd lássa a burzsóá, hogy mi 
következik. — Kiszipolyozzák a gazdák az utolsó 
csepp vérünket is, testvérek, — kiáltott — hát to-
roljuk vissza a lelketlenséget azzal, hogy ne kezd-
jünk hozzá az aratáshoz. Ekkor hirtelen megjelent 
a rendőrség a munkások között s Szabót letartóz-
tatta. Mig a kapitányságnál kihallgatása tartott, a 
tömeg zúgolódva szétoszlott. Szabót az a tán erős fe-
dezet mellett átkisérték a biróság fogházába. 

— A hajótöröttek. Grönland fagyos jég-
hegyei között olyan tengeri dráma játszódott le a 
mult napokban, a mely az éczaksarki ezpedicziók 
szenvedéseire emlékeztet. A Thetis nevü angol hajó 
mely Grönlandból Kopenhágába érkezett, magával 
hozta a jéghegyek között elpusztult Uvidbjörnen 
nevü hajó legénységét. Az Uvidbjörnen utasai és le-
génysége borzasztó szenvedéseken mentek át Áp-
rilis 12-én, a mikor a hajó egy különben csendes 
öbölben horgonyozott, hirtelen iszonyú vihar támadt 
a mely mozgásba hozta a jégkolosszusokat és a ha-
jót egy jéghegyhez csapta, a hol darabokra lörött. 
A legénységnek csupán annyi ideje volt, bogy mentő-
csónakot bocsásson vizre, a melyben egy havi elesé-
get raktak. Do alig tettek egy-két evezőcsapáást, a 
csónakot egy iszonyú hullám felfordította és a ha-
jótöröttek most úszva menekültek a közeli sziklákra. 
Élelmi szerek és lakás nélkül állottak a dermesztő 
hidegben a puszta sziklán, távol minden emberi se 
gélytől. A tizeanyolcz emberből álló társaság három 

tettek, a parton szerencsére barlangot találtak, s 
abban töltötték az éjszakát. Legiszonyúbb kinokata 
szomjúság okozott nekik, a melyet csak felolvaszlott 
jéggel csillapíthattak. Husz napig tartott a mig a 
közeli Iviglutban tudomást szereztek a hajó töröttek 
sorsáról. Ez idő alatt egy német hölgy, a Schles-
wigből való Fogdol kisasszony tűnt ki hősi bátor-
ságával, a melylyel a szenvedéseket elviselte és még 
vigasztalgatta, ápolgatta is a férfiakat. Egy ember bele 
is halt a sok kínlódásba. Holttestét a tengerbe sülyesz-
tették. Noha az embereket az éhség és szomjúság 
tökéletesen elcsigázta, mégis minden nap felkapasz-
kodtak a legmagasabb sziklára kémlelni, vájjon nem 
jön-e hajó a megmentésükre. Vérgre is szálfákból 
kis tutajt készítettek, a melylyel Ivigtutba eveztek. 
Az ut természetesen igen veszélyes volt, mert jobb-
ról-balról uszó jégsziklák között kellett elsurrania. 
Szerencsére tizenkét órai evezés után találkoztak a 
Foxi gözössel, amelyet Ivigtutból küldöttek ki értük. 
Ez felvette a sokat szenvedett hajótörötteket és át-
adta őket a Thetisnek, a mely Kopenhágába szállí-
totta valamennyit. 

— Az anya én vagyok . . . Vézna, kis 
sápadt leány-asszony állított be a minap a szegedi 
rendőrkapitányhoz. Hervadt virághoz volt hasonló a 
gyenge teremtés, a ki aszott karján néhány napos 
csecsemőt tartott. Ijedten nézett körül a hivatalos, 
komor szobában s aztán rekedt hangon igy szólt: 

— Behoztam ezt — s a karján levő csecsemőre 
mutatott. Nem bírunk már neki enni adni. Nagyon 
szegények vagyunk, kérem szépen . . . 

A leány beesett szemeiből kicsordultak a kö 
nyek. 

Miért nem jött be vele az anyja ? — kérde 
a kapitány. 

Az anya, az én vagyok . . . föleit s heves 
zokogásban tört ki. 

Annak a pirinkó kis leánynak, az a kevésbbé 
kis leánv az anyja. Tizenhárom éves volt, mikor 
bűnbe esett, most tizennégy esztendő nyomja a vál-
lát s már a hatóság könyörületére bízza gyermekét. 
De hiszen mit is tehetett volna a szegény ? A cse-
csemő apja egy lakatoslegény volt. Ez azóta agyon-
lőtte magát; a leányasszony apja-anya földhöz ra-
gadt szegény napszámosok, a 14 éves anya pedig 
olyan fejletlen, csenevész teremtés, hogy még szop-
tatni sem tudja gyermekét. Hát a hatóság elvette 
tőle a kis, szerencsétlen árvát és kiadta dajkaságba. 
A tizennégyéves anya pedig megkönnyebbülne cso 
szogott ki a hivatalból. Tétova léptekkel haladt ki-
fele és lábai meg-megroppantak, mintha valami het-
venesztendős anyóka volna 

— Kossuth Lajos segítsége Wasserman 
Márton abauj szántói lakos csak 5 nappal ezelőtt 
oly szegény volt, hogy számos tagból álló családjá-
nak nem volt ennie. Télen azzal tengette életét, hogy 
az üzletekből petroleumot vett és hordott a házakba, 
a hol szegénységére való tekintettel néhány krajczár-
ral drágábban fizették. Most nyáron azonban ez a 
keresete is megszűnt és családja a legnagyobb nyo 
mórnak volt kitéve. A minap egy 25 frtos vál-
tója járt le a takarékpénztárban s ez egészen két-
ségbeej'é, mert annyi pénze sem volt, hogy a ka-
matokat megfizesse. E szükségben, midőn bánattal 
terhelt fejét asztalára lehajtva a nagy busulásban 
elszendergett, megjelent neki álmában Kossuth La-
jos ősz alakja és vállára veregetve, felszólitá, hogy 
ne busuljon, ne csüggedjen, mert közel van a men 
tés. Felébredve, eltűnődött sokáig az álomképen, 
egyszerre egy gondolat villant meg agyában, hogy 
nem volna-e jó ezt a lutrira tenni ? Mindjárt kom-
binálni is kezdett: Kossuth Lajos 92 éves, ezt a 
számot nem lehet meg tenni. Váltója 25 frt, lejár 
22-én ez összesen 47-et ad, Kossuth Lajós éveihez 
tehát hiányzik még 45, tehát 22, 25 és 45 a mentő 
szamok. Nem volt nyugta, mig e számokat meg nem te-
szi Kikölcsönzött 50 krt és sietett vele a lottógyüj-
tödébe. Útközben mégelbeszélte furcsa álmát SzázsMó-
zes mészárosnak és Hartman Ignácz korcsmárosnak, a 
kik szintén 50—50 krl tettek e számokra. S ime, a jun. 
22-iki húzás alkalmával mind a 3 szám kijött. Midőna 
szegény Wasserman megtudta, hogy olyan összeget 
nyert, milyent még nem nevezett soha a magáénak 
örömtől nem tudott szóhoz jutni és csak annyit tu-
iott kiáltani minduntalan, hogy : .Éljen Kossuth La-
jos 1* Az emberek őrültnek hitték, mig meg nem tud-
ták, hogy mennyi oka van Kossuthot éltetni. Há-
rom ternot hozott tehát még halála után is Kos-
suth Tehát, a hol a szükség a legnagyobb, ott Ko-
suth segítsége leghamarabb. 

— Gyilkos fegyenczek. A péterváradi ka-
tonai fogház egyik börtönőre : Mari Pál, a napok-
ban két fegyenczczel: Uhl Péter altüzérrel és Sches-
ták Mátyás kőzlegénynyel egy fás pinczébe ment s 
a fegyenczeknek egy-egy fejszót át a favágáshoz. A pé-
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terváradi sörház közelében az egyik fogoly hirtelen 
ráugrott az őrre, leteperte és fojtogatni kezdette őt, 
a mig egy másik fejszével halálos csapást mórt reá. 
Azután elvették a fegyverét és megszöktek. Az őr 
később magához tért, haza vánszorgott és bejelen-
tette az esetet. A szökevényeket, akik valószínűleg a 
kameniczi erdőben rejtőzködnek, eddig még ered-
ménytelenül nyomozzák. 

— Megrázó szerencsétlenség. Szegeden 
Csikós Antal tanyáján megrázó szerencsétlenség tör-
tént. Csikós Antalnak egy édes gyermeke, a tanya 
udvarán játszott őrizetlenül, s az udvarra kivert 
malaczok megtámadták a védtelen kis gyermeket, 
akit irtózatos módon összemarczangolták a falánk 
jószágok. A szerencsétlen fiúcska lábairól, kezeiről 
lerágták az ujjacskákat és fülén orrán ejtettek rajta 
súlyos sérüléseket A gondatlanság, mely miatt ez 
a megrázó szerencsétlenség történt példás büntetést 
érdemel. 

— A játék vége. Pisik András és Majkó 
Ferkó töqbed magukkal a mult hó 23-án Abauj-
Szántón ferbliztek, a mig Pisik elnyerte Majkó min-
den pénzét s ekkor tovább játszani nem akart. 
Majkó erre dühösen felszólítja őt, hogy vagy adja 
vissza pénzét, vagy pedig játszék tovább, a mit ez 
nem akart. Ebből nagy verekedés támadt, a mi az-
zal végződött, hogy Pisik előrántott egy baltát és 
három oly kemény vágás mért Majkó fejére, hogy 
ez azonnal összerogyott és néhány órai szenvedés 
után meghalt. A csendőrség elfogta a gyilkost és 
átadta a járásbíróságnak. 

— Gyilkos örült. Meiszner temesvári sütő-
mester elbocsátotta a mult héten Jorgován Illés 18 
éves imsát, aki a közeli községbe Giroda ment, hol 
az utczán játszó gyermekeket kezdte ütni, s egyet 
közülök a kútba is akart dobni, de tettében meg-
akadályozták. Szombaton végre kiment a legelőre, a 
hol Birieszku Mária nevü öreg asszony észrevett , 
hozzá futott, kivette kezéből a sarlót és azzal félig 
átvágta a nyakát. Erre a közelben fekvő kaszát ra-
gadta meg s vele össze-vissza marczangolta az élet-
telen testet annyira, hogy a nő 4J iszonyú sebből 
vérzett; köztük husz föltétlen halált okozó seb volt. 
A helyinére futott községi lakosok elfogták a tettet, 
a kit okvetlenül szétmarczangolnak, ha acsendorseg 
nem lép közbe. A suhanezot beszállították Temes-
várra, s a kirendelt vizsgálóbíró és dr. Steroteld 
térvónyszéki h. orvos előtt egészen ártatlan módon 
kijelentette, hogy ő az asszony boszorkányoskodásá-
tól mentette meg magát s csupán csak egy szúrásra 
emlekszik, mert, hogy azután mi történt, azt nem 
tudja; különben kéri magát szabad lábra helyez-
tetni, mert rögtön munkába kell állán a. Azt vélik, 
hogy a yilkos elmebeteg, a ki tettét vérengzési dü-
hében vitte véghez. 

— Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. 
ugy keményíteni, hogy ugy néznek ki, mintha ujak 
volnának. — Tekintettel azon követelményekre, me-
lyeknek mai nap a fehérneműnek fényesség és me-
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-ke-
ményítőt különféle pótszerek — mint főtt bóris, 
gummi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a 
mosónők javitan, ami azonban csak gyakorlat és 
tapasztalat utján, érhető el. Ez az oka, hogy sok 
háztartásban folytonos a rosszul sikerült keményités 
miatti panasz. De a keményités mindenkor biztosan 
pompásan sikerül, ha Mack kettős keményítőjével 
történt mely feltétlenül megbízható és használatra 
teljesen elkészített keményítő szer, a mely továbbá 
a szükséges pótszereket, úgyszintén a fenyítésre szol-
gáló anyagokat kellő arányban tartalmazván, lehe-
tővé teszi, bogy gallérok, kézelők stb. rövid idő alatt 
ugy keményithetők, hogy ujaknak tűnnek fel. 1—3 

Foulárd-selyinet 65 krtól 3 frt 
¿<> krig méterkint — japáni, chinai, s. a. t a lég-
ii i bb mintázattal és színekben, ú. m. fekete, fehér 
és színes Hennebe r g-s e lymet 35 krtól 14 frt 
,65 kr. méterkint sima, csíkos, koczkázott, mintázot-
! lakat damasztot s. a t (mintegy 240 különböző mi-
nőségben és 2000 szín ós mintázattal s. a. t. posta-
bér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat 
küld postafordultával: Henneberg G. (cs. k. ud-
variszállitó) s e l yemgyá r a Z ü r i c h b e u. — 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, és levelező la-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek 8V16 

/ \ Alapíttatott 1876. n Kitüntattatatt 1883 ZŰLÖr^aSSSÉ?. 

UETTINGER & Cc, ¿0R1CH S^weiz. 
K ü l d m a g á n o s o k n a k egyenesen a ház-
hoz, az összes e u r ó p a i á l l a m o k b a , ugy 

egész Aus z t r i P-Magya r o r s z á gba 
legdivatosabb uri, flu és női ruhaszöveteket 

&\A LrfÁl kezdve méterenkint a legli-
bérmentve d R KllUI nomabb válfajokig. 

Gazdag minta-gyűjtemény kívánatra bérmentve. 
Sziues divatképek ingyen. 4-7 



L «idd. 
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a r T Ű Z t t 
biztosítást asztagra, miut minden más takar-

mány készletre, épületekre és élőtárakra 

ugyancsak általános biztcsitásokat is, a leg-

előnyösebb^ díjtételek mellett elfogadok, a ga-

bona szem^és szalma a cséplés után is biz-

tosítva marad, ha annak mennyisége és a 

hely ahova az behordatott, bejelentetik :: 

H o f f m a n n J,a k a b a .Magyar Franczia 

Biztosító Részvénytársaság" f ő ü g y n ö k e , 

Hariss-ház. 1V3I 

OOOOOOOOOO! OOOOOOOO 
Önkéntes jelöltek tanfolyama. 

£ czim alatt Kolozsvárott már 4 év óta egy 

oly tanintézet, áll fenn, mely alaposan elő-

készít 1 6 — é v e s korban lévő iljakat, aí 

kik érettségit nem tettek, mégis mint egyéves' 

önkéntesek akarnáuak szolgálni, az egyéves | 

önkéntességre jogosító vizsgálatra, r el vétet-j 

nek olyanok is, a kik csak 3—4 osztályt vé-

geztek. Az intézet internatussal van egybe-

kötve, s igen szép eredményeket mutathat 

fel. Bővebb felvilágosítást ad az intézet igaz-

gatósága, Kolozsvárott, Wesselényi-utcza 1. sz. 

8ZÉNTESI LAP 

Hirdetmény. 
Tóth Árpád gőzmalom tulajdonosnak Pooxáu 

Biharmegye központi járásában 500 hold 

1200 nsz. öles jóminőségü szántó földje ked 

vező fizetés feltételek mellett e l a d ó , bőveb-

ben értekezhetni a tulajdonos vásártéri gőz-

malmában. 3—3 

79 niw. 

MINDEK KÖmKERESKEDESBEN 
kapható, 

dr. M ii 11 e r t^éHzségttgyí tanácsosnak 

m e g j u t a l m a z o t t és 27. kiadást ért mfive 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" { { 
ÖO krajcEiir 

levélbé'yegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi : 

Eduá rd Bendt . Braunschw^itr. 18V52 

acl<fíie 
Dupla-

Epyeduli frvártrtja a íeltalaló: Mack Henrik üim c 

i Ipgegyszfriihl) és ippgyorsahb mód g a l l é r o k a t , k é ze l őke t . 1 
| stb. C8«'"kélv fáradságfral ugy keményíteni, hogy ^ ^ , 
f ^ o!y szépek, mint ha ujak volnának, 

1 k lzáról . i í? abban áll. hogy 
M a c k títp!o k e m é n y í t ő i é v e l > 

t-eiiiéu.vitjnk azokat. 
Aki egyszer h.isz i ' mindig csak ezt alk.ilmar.~i. 

Mindenütt kanhnto 3. • ¿s 20 krajcárom Cm • 
Főraktár < ' magyarország iés/.éu': 

Voith « o f i . - f t . i i / f * be n I I . 

P h ö n i x - h a j k e n ó c ^ 
a stutfMri' egészségügyi és be-
tegápolasi kiállításon 1890 ben 

i di jat nyert. Orvosi vélemény ¿s 
ezer halairat szerint az egyet-
len reális és á r ta t l an szer, 
hogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen; igen 
fiatal uraknál erős bajuszt 
növeszt. Sikerért és ártatlansá 
gáért jótállás. Egy tégely 80 kr., 
postai küldemény vagy ut án-

vét 90 kr. 10-13 J K. HOPPÉ, Wien, XIV., Schweglergasse 12 

'4 

Hirdetmény. 
A Szécheny-ut mentén a kuezori csárdaj 

mellett az ezelőtt a rakpart bérlethez tartó 

zott területen, uj rakodókert létesíttetett; hol 

és bárminő szálas takarmány, a szokásos 

dijak tizetése mellett berakható. 

A felügyelettel a tíerkó János-féle tanyán 

lakó Hajdú György tanyás van megbízva, ki 

nek a kezeihez a dijak egyszersmind fize-

tendők. 

Kelt Szentesen, 1895. junius hó 28-án. 

2-3 

Novobáczky (¿yőző, 
gazd. tank. 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

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

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ara 1 es 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. JLáeber-ieie idegeioauo 
fclixir, védjegye a kereszt és a horgony. Kerjuak 
árjegyzeket. Orvosi és hatosagilag hitelesített veveny 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Praga. 

lQ7áknQQácr a r̂ kfos32^^1-» esetben is gyo-
iai.ai\UdOdg gyithato gougede Eaaeiiz 

által, itatása csodálatos; használüalo az egyen tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag es íz nelkul. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ara 3 mark. 
Fő-depot: l io l t i i iaun gyógyszertára Scheuditz 
IAS ipzig. 2'J —40 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásványvizek királya. 

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

tárlatokon elismerő okiratot és ezüstérmet nyert. 

Leggazdagabb szabad és félig kötött szénsavtartalmánál fogva eddig 

az egyedüli, mely az egyenlitő 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-

szrrvezett több bántalmainál. 

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

bor és szörpökkel vegyit ve páratlanul áll ! 

Főrak tá r : Szentes és vidékére. 

U O ( Z K Á L .<] A H 
üveg és porczpllán kereskedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden füszer-kereskedésben. 24V 

T i n c t , n e r v i t o n i c a 

(0r. Lieöer taaar idegsrotiito tnxirje.y 
Csak a kereszt es üorg. védjegygyei valódi. 

Készül M. Fanta gyógy tarabari l'ragaüan orvos 
és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerösitó szert 
különösen gyengeségeknel, telelem érzet, szívdobogás, 
hattájás, szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveg 
ára li/s, 3-5 Mark. 

UyouiorlájoHokmik ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-tele gyomorcsepp. Egy 
üveg ara 1 v. 1 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross E*senz 
által. Minden állapotban biztos eredményert teleiős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg olt is hasznai, a hol minden remenyt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1— 4 üveg ára 5 Mark 
29—40 K ö z p o n t i fő-üzl.et: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LE1PZIG. 

n i ay t on & Shuttleworth 
U mezőgazdasági g ryarosok® BlldapeSt 

állal a icgjuiuuyosabb árak mellett ajü -iltatnak : 

Váezi-kőrut 
68. sz. 

l-kfi<í7Ltok -'»eKesz 12 lóerőig, továbbá JArfjAnv-
I l\Bi£MBJl céplrtgépek. ti*ztlt<V-ro*tAk, kon-

- ea arut <>g*|>ek, boronAk. nrAimgy OJtAk. 

COLUMBIA1' »•SJobbaorr. tft^p, U. «ec.kavAK*k. répa»Aj.rtk, kukort«». 
m U U L U I H U I H m..r««olrtk «larAlAk, Hi-lA-malmok 

Egye emes aczél ekek 2 és 3 vasu 9kék 

¿b minden egyéb * v Razdaaági gépek. 

O O O O Ű ü O O U O O O O ü Ö 

KÖNYVNYOMDA. 
Van szerencsénk a nagyérdemű 

jközönség b. tudomására hozni, hogy 

minden e szakmába vágó munkák, 

u. m. : Városi és községi hivatalos 

nyomtatványok, takarékpénztári zár-

mérlegek, ipar- és kereskedelmi kör-

levelek, ügyvédi és irodai nyomtat-

ványok, meghívók és tánezrendek, 

divatos eljegyzési és névjegy kártyák, 

árjegyzékek, gyászjelentések, falraga-

szok, folyóiratok, művek, levélpapírok 

és borítékok czégnyomással stb. stb. 

a legjutányosabb áron, csinos kivi-

telben gyoisan és pontosan készít-

tetnek el, ajánlom a n. é. közönség 

szives pártfogásába. ^ ^ ^ ; 

A „Szentesi első könyvnyomda 
19 részvénytársaság." 

Q O O Ű O O O O O O O O O O O 
Szentes. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi elsőkönyvnyomda réfzvénytámság' gyorssajtóján. 




