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Előfizetési árak: 
6 Irt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előiize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyílttéri kösleményekjt 
a kiadóhivatal mérsékelt ái-

jegyzék szerint számit. 

Egyei páid̂ m ôk, 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy L. könyv- és 

papirkfimskodéséhnn^ 
Kéziratok nem adatnak mutu 

Megjelen hetenként háromszor : 
vanárnap, szerdán ÓH pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F6as«rk«HtA : 
M A F E R E N C 2. 
Kfelelóa-naerkeMtó t 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

S I 
Lapunk megrendelhető: 

a kiadóhivatalban és tapklhor dóink utján, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Az anyakönyvvezető. 

(P.) A folyó hó 11-én tartandó városi 

közgyűlés napirendjére ki van tűzve a bel-

ügyminiszter ismeretes rendelete, melylyel 

nem akar kevesebbet, mint azt, hogy az anya-

könyvvezetői állást a város a saját háztar-

tása terhére rendszeresitse. 

Ez ellen az öuző és minden alkotmá-

nyos felfogást mélyen sértő szándék ellen 

már akkor állást foglaltunk, mikor a kérdé 

ses miniszteri rendelettel a közigazgatási bi 

zottság foglalkozott. Nyiltan kimondtuk ak-

kor, hogy véleményünk szerint sem Szentes 

város, sem Csongrád, Mindszent, és Dorozsma 

nem teljesitiietik a miniszter kivánságat. 

Ma sincs semmi okunk megváltoztatni 

ezt a véleményünket, melyet nem a minden-

áron való ellenzékeskedés viszketege sugal-

mazott, hanem egyfelől a községek anyagi 

helyzetének méltánylása, másfelől pedig az a 

tény tesz indokolttá, hogy az anyakönyvve-

zető a törvény világos szavai szerint állami 

tisztviselő; az Önkormányzat elven alapuló 

községi közigazgatás apparatusában pedig 

állami közeg helyet nem foglalhat. 

Ne beszéljünk most arról, hogy elvileg 

helyeseljük é a polgári házasság intézményé-

ről szóló és az azzal kapcsolatos egyházpo-

litikai törvényeket. Azok immár alkotmá-

nyos uton törvényerőre emelkedtek, s igy 

mindenkinek állampolgári kötelessége előttük 

meghajolni. 

De a végrehajtással járó költségek vise-

lését ésszerűen nem vállalhatjak magukra a 

községek, mert a közösügyes rendszer jóvol-

tából máj is az elviselhetlenségig súlyos köz-

terhek nehezednek rájuk; s ezeket a terhe-

ket nagyban növelik azon kiadások, melye-

ket az anyakönyvvezetésről szóló törvény vi-

lágosan a községek vállaira tolt. Ilyenek az 

úgynevezett dologi kiadások, u : m : a he-

lyiség, a fűtés és világitás, bútorzat, felsze-

relés, szolga személyzettel való ellátás. 

Ez is sok költséget igényel, de ha már 

kötelez rá bennünket a törvény, kénytelenek 

vagyunk viselni. Ám az hogy még anyakönyv-

vezetőt, és a melléje szükséges személyzetet 

is mi adjuk, arra semmiféle törvény nem 

kötelez bennünket, s akkora szolgálatkészsé-

get és együgyűséget ne várjon tőlünk a 

tisztelt kormány, hogy az állami terheket 

önként átvegyük a magunk vállaira. 

Az anyakönyvvezető állami közeg, mint 

ilyet, a kormány nevezi ki. Akinek tisztvise-

lője és aki kinevezi, az fizesse is. Neküiik, 

községeknek, nincs erre az uj intézményre 

semmi szükségünk; ha állami érdek, hogy 

legyen, akkor tessék a költségeket az állam 

kasszájából fedezni, és ne tessék az anya-

könyvvezetői állást a községi tisztikarba be-

leerőszakolni ; mert állami tis tviselŐ az ön-

kormányzati szervezetben ép olyan, mint a 

— fából készült vaskarika. 

Munkásod védelme. 
(P.) A A középitkezések vállalkozóival nagyon 

sokszor bajuk és kellemetlenségük támad a szegény 
munkasoknak. A tisztelt vállalkozó urak ugyanis 
vagy mindenfele ürügyek alatt lelketlenül levonnak 
a kialkudott munkabérből, vagy heteken át elvara-
koztatjak a keserves verejtékkel megszolgált csekély 
összegük után a munkásokat. 

Az utóbbi eset következett be a tranzverszális 
müut szentesi szakaszanak épitesénél is. A munka 
sok kifogástalanul elvégezték es átadták a munkát, 
a vállalkozó azonban csak hitegetéssel fizette ki 
őket. Egy ideig türelmesen varakoztak; de a szük-
ség által kényszeritve, végre panaszra mentek a 
polgármesterhez. 

A panaszkodúkat a polgármester beketürésre 
intette, de egyidejűleg láviratilag ügyeimeztette a 
vállalkozót, hogy ha három nap alatt eleget nem tesz 
fizetési kötelezettségének bejelenti a dolgot a keres-
kedelmi miniszternek. 

A kitűzött három nap eltelt, de a vállalkozó 
nem adott életjelt magáról. An. a polgármester neiu 
az az ember, aki paczkázni enged magával; meg-
sürgönyözte tehát az esetet a kereskedelmi miniszter-
nek, s felhívta a ügyeimét azokra a következményekre, 
melyek az ilyen eljárás nyomában támadhatnak. 

A polgármester táviratának elküldése után aJig 
telt el 48 óra, már megérkezett a kereskedelmi mi 
mszterium egyik műszaki tanácsosa, s kihallgatván 
a feleket, azonnal kifizettette a visszatartott munka 
bért. 

Mi ennek a gyors és erélyes intézkedésnek két 
okból örvendünk. 

Örvendünk először azért, mivel ez az eset is 
ujabb adatul szolgalhat a kormány előtt arra nézve, 
hogy azok a vállalkozók, akik minden vállalatnak a 
zsírját husat elnyelik, miképen bánnak a munkás-
néppel, s mily nagy mértékben okai annak a zúgo-
lódásnak és elégedetlenségnek, melyet oly ravasz 
módon és ügyesen kihasználnak a szoczialista izgatok. 

Örvendünk továbbá azért, mert lathatják a 
munkások, hogy a mikor igazságuk van, mi ,dig szá-
mithatnak legalább itt nálunk — a legerélye&ehb 
hatósági támogatásra. Nem kell nekik lázongani, 
nem kell egyáltalában semmiféle törvénytelen esz-
közhöz és erőszakoskodáshoz nyúlni; elég a panas'., 
amely ha jogos, mindenha lelkiismeretes és buz^ó 
szószólóját találja abban a leríiuban, aki Szentes 
város közigazgatásának élén all, s aki tud is, akar 
is gazdagnak es szegénynek egyaránt partfogoja lenni. 

A gimnázium államosítása. 

(P.) Lapunk múlt számában jeleztük 
már ama sajnálatos tényt, hogy a gimnázium 
államosításának ügye egyelőre megfeneklett; 
nem ugyan azért, mintha a közoktatási kor-
mány nem akarná az államositást, s vona-
kodnék adott szavát beváltani, hanem azért, 
mivel az idei állami költségvetésben erre a 
czélra nincs fedezet. 

Ma ez a dolog két okból is aktuális. 
Először azért, mert a már megkötött szerző-
dés értelmébeu az állami kezelésbe való át-
adásnak az 1894—%-iki iskolai év végén 

kell megtörténnie; s ez a határidő immár 
itt van. Másodszor pedig azért, hogy a tisz-
telt kormány a helyett, hogyha szerződést 
jóváhagyná, újból sürgeti a lá-ik tanári ál-
lás betöltését; s ez a sürgetés ép a t hó 
11-re összehívott körgy ülésen kerül tárgya-
lás alá. 

Ugy a szerződés magyarázatára, mint a 
14-ik tanári állás betöltésére nézve eltérőek 
a vélemények. 

Némelyek ugyanis azt vitatják, hogy az 
iskolai évnek a vizsgákkal vége van, s e 
szerint a szerződés érteimében már julius 
1-től fogva az államnak kellene viselnie a 
gimnázium fentartási költségeit. Mások ellen-
ben abban a nézetben vannak — s mi is 
azt tartjuk — hogy az iskolai évhez a szün-
idő is hozzátartozik; s ha a jövő iskolai év 
kifejezetten szeptember 1-én k e z d ő d i k , 
akkor a mostaninak aug. utolsó napján keli 
v é g z ő d n i e ; e szerint az állam köi.ie-
zettsége csak szept. 1-én áll be. 

A 12-ik tanári állás betöltésére nézve 
némelyek ugy gondolkoznak, hogy a minisz-
ter követelésével szemben előzékenységet kell 
tanúsítani, mert az ellenkezés esetleg rossz 
vért szülne, s hátráltatná az államosítás kü-
lönben is megfeneklett ügyét. Mások pe-
dig — s ezekkel tartunk mi is — épen a 
miniszter sürgetését tartják jó alkalomnak 
arra, hogy teherviselési képességünk kimerü-
lésére hivatkozva, sürgessük az államositást. 

Készünkről annál inkább szükségesnek 
tartjuk ezt, mivel — ha a minisztériumban 
csakugyan meg van a kellő jóakarat az adott 
szó beváltására, amiben egy pillanatig sem 
kételkedünk — nem nehéz dolog megtalálni 
a kellő megoldási módot arra, hogy az álla-
mosítás a szerződésnek megfelelően még az 
idén megtörténjék, daczára annak, hogy a 
fentartási költségelvre az idei állami költség-
vetésben nincs ledezet. 

A szerződés szerint ugyanis a város az is-
kola tentartásahoz évenként ezer forinttal 
járul, mely összeg évnegyedeukénti részlstek-
ben előre üzetendu. Ha tehát az átvétel szept. 
1-én történik m g, a város ugyanaznap 3000 
Irtot, deezemner 1-én ismét 3000 frtot köte-
les az allami pénztárba belizetni. Ez a 6000 
frt bőségesen fedeti a szept. 1-től decz. 31-ig 
eső kiadásokat. 

Ha pedig a szerződés oly értelmezést 
nyer, hogy az állami kezelés jut. 1-től szá-
mittafik, akkor a város által fizetendő 6000 
frt nem elé? ugyan a kiadásokra, de a vá-
ros megteheti azt, hogy előlegezi a január 
1-én és apr. 1-én esedékessé váló részlete-
ket is még z idén, s igy nem volna kény-
telen a mii uzter az idei költségvetést túl-
lépni. 

Természetesen, ha a város előleget ád, 
a miniszternek a jövő évi "lami költségve-
tésbe akkora összeget kell beállítania, hogy 
ne csak a folyó kiadás, hanem a városi elő-
leg is fedezetet nyerjen. Ez azonban a köz-
oktatási költségvetésben szembetűnő differen-
cziát nem idézne elő. 

Melegen ajánljuk tehát a közgyűlésnek, hogy 

ezt a megoldási módot proponálja a uuuigz« 



fent a jövő évi költségvetést, küldöttségileg 
és azonnal tegye meg előterjesztését; mert 
erre a dologra nagyon is alkalmazható az 
ismeretes mondás, hogy : ,az idő — pénz*. 

(P.) Szabad a vásár. Tudtuk, hogy 
mihelyt a vármegye gyeplője a főjegyző kezébe ke-
rül, mindjárt találkozunk valami hatalmaskodással 
és visszaéléssel, amit szóvá kell tennünk. S ime, 
alig hogy kihúzta a lábát a főispán és az alispán 
— akik még is csak diskrétebbúl tudnak «kormány-
zóskodni* — Gicatricz mindjárt csintalankodik. 

Ezúttal nem nagy dolgokrol van szó, de még könyvvezetői állás 
is olyanokról, amelyek visszaélést és hatalmaskodást belügyminiszteri rendelet. 
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Meg vagyunk ugyank győződve, hogy egy- rületébe Füsti Antal végzett joghallgató szentesi la-
előre hasztalan h á n y j u k a falra a borsót; mindazon-¡kost díjas joggyakornokká nevezte ki és a bajai 
által följegyezzük ezeket a túlkapásokat, hadd sza- kir. járásbírósághoz osztatta be. 
p o r o d j é k a r o v á s . Nem lesz ám mindig s z a b a d a — Az utczákon tilos a legeltetés, 
v á s á r ; lesz még valamikor s z á m a d á s is. Ezen tiltó rendeletnek érvényt fezerezni a rendőrség 

kötelessége, azonban a II. tízedben valamennyi ut-
t j | j r _ c z á n k°ra t a v a s z hirka, liba, tyúk falkák és 
M e i y 1 e S % e j y es I l i r e .K . . sertések legelésznek s a birkák és sertések esős idő-

— Városi közgyűlés lesz f. hó 11-én, meiy- a »ázak fehérre meszelt falát sárral mocskolják be. 
nek tárgysorozata a következő: Azt hinné ez ember, hogy a II. tízed a rendőrség 

1. Szentes város területére vonatkozó anya-előtt egy terra íncos?nita, ha azonban közelebről nézzük 
rendszeresítése tárgyában kelt meg a dolgot ugy találjuk, hogy az ott lakó 

egyes rendőröknek is lerelész több-kevesebb sertésük 
2. A debreczení tankerületi főigazgató megke- és más háziállat juk ergó; szabad a legeltetés I Ez-

resése a városi főgyimnasíumban a 12-ik tanári ál- úttal elhallgatjuk a kihágást etkövető rendőrök ne-
lás sürgős betöltése tárgyában. veit, remélve, hogy tudni fogják kötelességeiket. 

3. Az állam által kiépítés alá vett alföldi trans- (r.) — Sertés kiviteli és elárusitási ti-
versális müutnak Szentes város belterületén eső szaka- laloiii. A kormány Békés, valamint Vasvármegye 
szán, a szükségessé vált csatorna kiépítésére vonat- területéről a sertés kivitelt, s ugyanezen vármegyék 
kozó terv és költségvetés. területén a sertés vásárok tartását, további rendele-

4. Számonkérőszék jelentése a városi hivatalok tig betiltotta, 
megvizsgálásáról. (r.) — Vásár a szomszédban. A szomszéd 

5. Magyar Elek főjegyző 6 heti szabadság idő H. M-Vásárhelyen f. hó 13-án kezdődik az orszá-
engedélyezése iránti kérelme. gos vásár. 

6 Tóth Dezső alszámvevő 35 napi szabadság Köszönet-nyilvánitás. Mindazon jó 
idő engedélyezése iránti kérelme. ¡barátaink és ismerőseink kik f. hó 7-én d. u. felejt-

7. Jegyzőkönyv hitelesítésre küldöttség kine-( hetetlen férjem földi maradványainak eltakarításánál 
vezése. ¡résztvenni s lesújtó fájdalmunkat becses jelenlétük-

(r.) Dr. Csató Zsigmond alispán hét- kei enyhíteni szívesek voltak, fogadják ez uton is 
főtől kezdve szabadságon van, mely 6 hétig tart, legforróbb köszönetünket. Szentesen 1895 julius hó 
amiből 4 hetet a budapesti Lukács fürdőben tölt el. 8-án Murányi Istvánné szül. Szilágyi Sára. 
Távolléte ideje alatt az alispáni hatalmat dr Cicát- — Ezer esztendős rózsatő. A híldesheími 
ríczisz Lajos vármegyei főjegyző .kezeli." Ebből az d ó m Anna-kápolnájában egy hires rózsatőt őriznek. 

képeznek. Az esetek a következők: 
A pákuliczpárt megakarja szerezni a szentes 

követválasztók névjegyzékét, s a főjegyző vállalko-
zott rá, hogy lemásoltatja. Ez ellen nem lehet semmi 
kifogást tenni; de azt már nem hagyhatjuk szó nél-
kül, bogy Cicatriczisz ur a tisztán pártczélra szol-
gáló munkát a vármagyei iroda személyzetével vé-
gezteti. Tudtunkkal a vármegyei Írnokokat és dijno-
kokat csak a vármegyei közigazgatás czéljaira sza-
bad felhasználni, s még eddig nem méltóztattak el-
ismerni, hogy a vármegyei közigazgatás a mameluk-
párt közvetlen szolgálatában áll. Majd kérdést inté-
zünk ez iránt az illetékes helyen, s kíváncsian várjuk, 
hogy az érdemes főjegyző ur ismert rabulisztikája 
miféle körmönfont okoskodással üti el a dolgot ? 

A másik eset szintén a pártpolitika körébe 
vág. Egy ismert pákulicz követválasztási ügyben 
adófőkönyvi kivonatot kért az adóügyi tanácsoktól 
aki kérelmével a polgármesterhez utasította. Az 
illető azonban elkerülte a polgármestert, hanem 
elment egyenesen Cicatriczisz Lajoshoz, aki mint 
helyettes alispán azonnal rendeletet intézett nem 
városi hatósághoz, illetőleg a polgármesterhez, ha-
nem közvetlenül az adóügyi tanácsnokhoz, kemé-
nyen meghagyván neki, hogy a kért kivonatot szol-
gáltassa ki. 

Eltekintve attól, hogy a helyes adminisztráczió 
érdekében először is az illetékes fórumhoz: a pol-
gármesterhez kellett volna utasítani a panaszkodót, 
— csak azt vagyunk bátrak kérdezni a tisztelt he-
lyettes alispán úrtól, hogy miféle szolgálati rendtar-
tás alapján bocsátkozik ő közvetlen levelezésbe az 
egyes városi tisztviselőkkel ? Eddig Magyarországon 
az volt a szokás és a szolgálati rend, bogy az alis-
pán a polgármesterhez intézte a hivatalos felszólí-
tásokat és rendeleteket; s bizonyára Cicatriczis ur 
is nagyot nézne, ba például valamelyik miniszter-
nek eszébe jutna az adminisztratív ügyekb n az alis-

alkalomból fogadják a községi és vármegyei tisztvi-
selők s alkalmazottak, a legmagasabb rangban lé-
vőktől egészen a hajdúkig, egyenként és összesen 
legmélyebb részvétünk kifejezését. 

(r.) — Pályázat a varosnál. A Szentes vá-
rosánál üresedésben lévő s V00 frt évi tizetéssel és 
200 frt fizetési pótlékkal javadalmazott árvapénztár-
noki állásra a vármegye alispánja meghirdette a pá-
lyázatot. A kérvények f. hó 22-ig adandók be; 
a választás pedig - mint halljuk — f. hó 25-én lesz. 

(r.) — Pályázat ösztöndíjra. A Sváb Ja-
kab-féle alapítvány ösztöndíjas helyeire a pályázat 
meghirdettetett. A kérvények f. évi szeptember 25-ig 
adandókjbe. A továbbiakra nézve a hirdetési rovatunk-
ban közölt pályázati hirdetményre utalunk. 

(r.) — ü j jogtudor. Albertényi Adolf ügy-
védjelölt a mult héten, a jó sikerrel letett szigorlat 
alapján, jogtudorrá avattatott. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Levél a vörthi torol. 

Megigertem, hogy a vörthi tó felséges környé-
kéről írok valamit a «Szentesi Lap"-nak. ime be-
váltom az Ígéretem. Küldök egy rövid leírást; de 
ezt csak akkor ismétlem meg, ha a levelemben elő-
forduló orthograffai hibák a szerkesztőseg által gon-
dosan ki lesznek javítva. fNem okozott nagy gon-
dot; mert amily ép és erőteljes a stílus, epen oly 
kevés helyről maradt el a megfelelő nyűgjei. Szerk.) 

Egy barátné n ajánlotta nekem ezt a helyet, aki 
minden év nyarát itt tölti. Hálás vagyok neki érte; mert 
a vörthi üdülő hely, az Osztrák Magyar monarchiának 
ter mesze ti szépségekben elég gazdag hataran belől, 
egyik legfelségesebb pont. Bizonyára a legszebb, i 
olyan embernek, ki nem testi baja ellen keres gyó-
gyulást, hanem lelki pihencsre, nyugalomra vágy: 
ez megfizetbetlen kincs. Nekem való hely, mert amily 
telséges természeti bájaiban éppen oly csendes, egy-
szerű, nemes az idesereglett üdülők életmódját te 
kintve. 

Klágenfurthoz, e régi ó német stilban épült vá-
roshoz egy kis órajárás kocsin, tiarátném várta ér-
kezésünket. Mi ugyan a hosszú ut által isten igazá 
ban eltörődve érkeztünk e hatalmas és igazan szép 
osztrák városba; de villanyozó, boldogító hatással 
volt ránk a kedves ismerős arcz; mely öleléssel, 
csókkal várt a teljesen idegen földön és nép között 
bennünket. 

A jóbarát mindig megfizethetlen kincs az em-

bernek ; de messze az otthon oltalmat nyújtó karja-
itól, idegenek kőzött: nelkülözhetlen. Mert a termé-
szet szépségéi is csak félbecscsel bírnak az ember 
előtt, ha nincs kinek nyomban elmondani a mindun-
talan fel felujuló kellemes benyomásokat. 

Pedig aki először van itt, az olyan, mint az el-
zárt helyről a természet szabad nagy csarnokába 
lépő ember, alig birja tele szinni tüdejét; itt, s nem 
bir az ember szeme betelni a látással. 

Megkísérlem leírni e helyet. 
Egy nagy, nagy tó van itt, messze terül 

el azúr kék vizével. Ezt a tót óriási hegyek veszik 
körül. — S ezen erdős, öreg hegyek lábát lo-
csolgatja a számtalan csolnak és apró hajók által 
hullámba vert tó vize. Ez a milliárd és milliárd lics 
locs, különösen este tündéries zajával mint egy lat-
hatatlan hinta lágyan ringatja az ember lelkét s űz 
el róla minden gondot, minden szenvedést. Mintha 
nem is léteznék az ember. Mintha lénye felolvadt 
volna a nagy természetben, melyhez végtére is örök 
pihenőre térünk. 

ilyenkor ez a hely a pihenes és a nyugalom 
menyországa. 

Szentesnek szeretnék küldeni innen egy nya-
l á b l e v e g ő t . 

A tavat körülövező hegyekeu egymást váltják 
fel a nyaralók és a vendégek befogadasara szolgáló 
kényelmes vendéglők. Ezen a tündéri tón vannak 
apró szigetek is. Egy ilyen szigeten, közel a hegy-
lábához van egy régi várszerű ősi ház, mely hajdan 
valamelyik osztrák dimaszta szórakozási helye volt. 
Kívülről teljesen az őoi idő pusztította, mohette, 
képpel, szinte Pató Pál urat juttatja az ember | 

All;tólag ezer esztendős. Néhány asztendővel ezelőtt 
egy kissé pusztulni kezdett, ugy hogy a város ta-
nácsa szakértőket hívott meg akiknek a féltett 
kincs egészségét kellett visszaszerezniük. A kitűnő 
ápolás következtében a rózsatő gyorsan magához 
tért és hirtelen erősen fejlődni kezdett. Kilátás van 
rá, hogy az idén teljes pompájában fog virágzani; 
délfelé néző ágain máris rengeteg sok rózsa van. 

— A sötétben. Egy ur (a kupéban, amikor 
a vonat az alagútba érj: Ha énjmost magát meg 
akarnám csókolni. . . . 

A kisasszony: Akkor sietnie kellene, mert a 
legközelebbi állomáson kiszállok. 

— Boldogtalan család. Sok nyomorúság 
van a világon és az ember lassan-lassan megszokja, 
hogy majdnem megindulás nélkül regisztrálja a nyo-
morúság minduntalan meg-megujitó tragédiáit. De 
az a nyomorúság, a melyet dr. Andrássy szegedi 
kerületi orvos fedezett fel Szegeden a legride-
gebb ember szemében is könyet csal. Véletlenül 
vetődött az orvos a Mora-utcza 19. szám alá, 

eszébe; de belől német pedians tisztasággal ven-
déglőnek átalakítva. Mi ebben a regényes épület-
ben birunk lakást. Lakásunkból közvetlen benyiló 

a nagy közös terembe, mely az erkélyre 
vezet, honnan felséges kilátás nyílik a vizre és a 
hegyekre. 

A vizén locsol a csolnakos evező lapátja száz 
és száz ponton, s est alkonyon a hegyekből és a 
csolnakokról felhangzik a melanchoiikus német dal. 
S bár mindenfelől más ária hallik mégis oly tündé-
ries összhangban olvad a szürkülő légbe, hogy az 
ember ilyenkor egy pillanatra a természet szépségei-
től elzárja szemét, hogy lelkét a gondtól ment me-
rengés szárnyain eressze tova, a messze, láthatatlan 
világok felé. 

De körülöttünk egy lélek magyar embersincs. A 
kedves magyar hang hiányzik ebből a levegőből, s 
ez rontja azt a fölséges összhangot, melyet ez a hely 
természeti szépségeinek utóiérhet lenségével és a nép 
életmódjának nemes egyszerűségével reám gyakorol. 

S van még itt egy nagy hiba. Nem akarom 
megsérteni a német sógarékat; de a konyhájuk ízet-
lenebb valamicskével, mint a mienk. Sokszor ugy 
ebéd és vacsora előtt meglep a vágy, hogy a főző-
kanalat én vegyem a kezembe és savát, borsát én ad-
jam meg az ételnek. 

Különben jó hogy ezen hiányokat mndennap 
érezzük az az, hogy én érzem : mert másként oly vonzó, 
oly felséges, oly isteni itt minden, hogy ha az ég, föld 
és nyelv is magyar volna; ide vágynám szeretteim-
mel otthonom s nem kívánkoznám ki, e vizkatla-
nos hegy koszorú bájos ölelő karjai közül soha 1 

Simáni* 



3. oldal. 

a hol egy alacsony, dohosfa'u kis s/obában né?y iszerre. A gőzpadokon heverő emberek egy része szé- amerre egy kis darab szabadság látszik az ég kék 
szerencsétlen teremtést talált az éhségtől és beteg- dülten esett a földre, másrész»; tántorogva indult az foltja, ugy tetszik mintha mindnyájan apró mar-
ségtől elcsigázva. Az ágyon feküdt az özvegy anya, ajtó felé, a melyet azonban sehogy sem tudott meg-
Kiry Anna, meg 13 éves fia, Imre. Mindaketten a találni. A fuldoklás miatt kiáltani is alig birtak s 
szívbaj legelőrehaladottabb stádiumában sinlődnek menthetetlenül ott vesznek, ha egy városi ember be 
már hónapok óta. Senksisom gondoskodott róluk, nem nyit az ajtón. Ez azonnal felismerte a helyzetet, 
senkisem szerzett nekik enni valót, orvosságot, csak az ajtót végr.í kitárta, aztán segítségért sietett. Hű-
ha a jószivü szomszédok valami alamizsnát adtak szonöt embert ugy kellett a katlanszerü hőségből 
nekik, akkor csillapították néha napokig eltartó 
éhségüket. A télhalott anya ugy feküdt ott az ágyá-
ban, mint valami mártir, a ki az élet küzdelmeiben 
elhagyatva, mindenkitől elfeledve, várja a halál meg-
váltását. Mellette nyöszörgö't 13 éves fia, a kit az 
anya saját könnyeivel és saját fájdalmainak emle-
getésével csititott. És a mig az ágyban a két nagy 
beteg vívódott az élettel és halállal, mellettük ket 
ártatlan teremtés egy 10 és egy 5 éves gyermok 
rimánkodott napról-napra betevő falatért. Es rimán-
kodásuk gyógyította anyjukat. Gyógyította, mert 
minden perczczel közelebb vitte a korai halaihoz. 
Ilyen állapotban akadt rájuk az orvos. A betegeket 
beszálitottatta a kórházba, a hol aligha húzzák ki 
ezt a hónapot. A két kis árvát pedig a rendőrbiz-
tos vette oltalmába, elhelyezvén őket a szegenyek 
házában 

— Pusztí tó zivatarok. Az utóbbi napok 
rettenetes zivatarjai sok pusztítást vittek végbe min-
denfelé, s különösen Ausztriaban okoztak nagy ára-
dásokat. A julius 2-iki és 3-ikí záporok nyomán a 
Weitentbalban olyan nagy áradas tamadt, amely 
feldúlta az egész völgyet es Weiteneck nyaralóhelyet 
jórészben elpusztította. A hidakat az aradat mind 
elszakította s az ottlakók el vannak szigetelve a vi-
lágtól, s nemcsak eleségben, de meg ivóvízben is 
hiányt szenvednek. A lakosok ruha és fehérnemű 
nélkül maradtak, mert csalt puszta életüket ment-
hették meg; az áradat métermagassagu iszappal bo-
rította be ingóságaikat, amelyeket ugy kell kiasmok 
és megtisztogatniok. A vész ember áldozatot h 
szedett. Egy Preisszel nevü ruhafestő felesége egyet-
len hároméves fiacskájával és ket nevelögyermeké-
vel a vacsoránál ült, amidőn a férj kihívta az asz-
szonyt a kertbe, hogy hordja be a szaritásra kiakasz-
tott ruhát, mert a patak áradni kezd. Mikor azutan 
a szülék visszatértek a házba, a víz a tulso oldalról 
bezu lult a házba s a földszintet egész a menyeze-
tig ellepte. Preisszel csak élete veszélyeztetésével ha-
tolhatott be az ebedlőbe, hogy az asztal tetején uszó 
két nevelőgyermeket megme ítse s az emeletre vigye. 
Saját gyermeke nem vott seuol s csak Másnap ta-
lálták meg holttestét a szobában, amiKor a víz le 
futott. Az asszony nyakig gazolt a vízben, nagyue-
hezen tudott fölmeneküln az emeletre. Még ször-
nyűbb eset fordult elő egy Beinder ne vő szabó ha-
zában. Az asszony amikor a víz betódult a hazba, 
álmából fölébredve n in tudott kimenekülni a szo 
bából, mert a viz már fölibe emelkedett az ajtónak 
és ablakoknak. Az ágyon állva s két gyermek fejet a 
viz sztnén felül tartva, egy teljes órát töltött a sze-
gény anya a legiszonyúbb kínok közt, mig végre 
annyire elgyengült, hogy egyik, barom éves gyerme-
két elejtette. Az nyomban el is sulyedt a vízbe és 
megiuladt. A másik, hét éves gyermeket erősebben 
szorítva magahoz, belekapaszkodott a mennyezetből 
kiálló horogba, s igy varhatta be ferjet, aki jajkiál-
tásait, végre meghallotta és sikerült valahogyan be-
férkőznie a szobába, hogy feleségét és megmaradt 
gyermekét megmentse. 

— Há rom testvér S552 éves. Szamosuj-
váron három igen magas korú nő él, mind a haro-
man testvérek s mind a harman összesen 2o2 éve-
sek, egyenként 8 i évesek. A három asszony Kiu-
cses Kristofné, Pap Zakariásáé es Üeak Simonne. 
Nemcsak azért nevezetesek, mert magas kort ertek 
el, vagy mert mind a hárman egy napon mentek 
férjhez, hanem azért is, mert mind a hárman egy 
napon egy anyától születtek. A harmas ikertest-
vérek meglehetősen jól érzik magukat s hosszú ele-
tűket megédesíti az a tudat, hogy ferjeikkel soha-
sem veszekedtek. 

— Negyven ember lialulveszedelme. 
Egy meggondolatlan ember könnyelműségé allal 
óriási veszedelemnek volt kitéve — mint nekünk Ír-
ják — Székesfehérvárott az odavaló gőztürdőben 
negyven ember. A jó falusiak tömegesen mentek a 
városba, hogy a flrózfürdöt megpróbálják s Pal Fe-
rencz polgrádii gazdaember kalauzolására bizták ma-
gukat, a ki már jártas volt ott. Áthaladtak a külön-
féle medenczéken s a gőzterembe jutottak. Pal Fe-
rencz elmagyarázta nekik, hogyan kell bánni a hi-
degvizes spongyával, hogyan kell foról-fokra fennebb 
feküdni a gőzben uszó padokon s jól is ment min-
den egy ideig. Pál Ferencz azonban azt vette észre, 
hogy a gőz kevesebb, mint máskor. A jaratosabb 
ember önb zalmavel ment neki a gőzcsapnak, hogy 
jobban megeressze, mialatt a többiek hangosan ki-
áltozták : 

— Elég a gőz 1 Elég a gőzl 
Pál Ferencz mégsem tanított s addig facsar-

gatta a csavart, amíg a csap derékban ketté törölt. 
A következő pillanatban fütyülve, zúgva áradt ki a 
göz a mérsékelhetett vastag csövön s egy szem-
pillantás alatt átiathatatian, sürü gőztengerbe bon-
totta a termet, a mely égetőt és fulasztoit egy-

kivonszoln\ a kiket aztán alapos kura alá vettek. 
Pál Ferencz ellen vizsgálatot indítanak, kiderítendő, 
hogy nem volt-e vétkes szándékosság az eljárásban. 

— A kocsikerekek alatt. Nagy-Kanizsá-
ról irják: A Bécsből jövő 304. számú személyvonat 
Marizs Józsefet, a (íelse és Magy-Kazsina közötti 
111. számú őrházban lakó vasúti őrt elgazolta olyan 
szerencsétlenül, hogy két lábát összezúzta. Mikor a 
vonat megállt borzalmas látvánv tárult az utazó 
közönség szeme elé. Maricsnak égyik lába a test 
mellett, a másik pedig néhány méter távolságban 
feküdt s igy csodának mondható, hogy az igy meg-
csonkult testben nemcsak megvolt még az élet, 
hanem az áldozat még beszélni is tudott. Valószí-
nűleg részegen került a vonat kerekei alá. Beszállí-
tották a nagy-kanizsai közkórházba, ahol két napi 
szenvedés után meghalt. 
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Vakáczió. 

kétségki-
,Szer-

A budapesti nagy napilapoknak 
vül egyik legérdekesebb rovatjuk 
kesztői üzenetek*. A közönség egy jelentekeny része 
elsősorban eziránt érdeklődik, mert nap-nap után 
talál benne elmés és tanulsagos feivilagositasokat, 
ezek közt akárhány olyat is, amely mindenkit érde-
kelhet és amelyből mindenki okulhat, nemcsak az, 
a ki a szóban forgó felvilágosításért vagy tanacsért 
az illető laphoz fordult. 

Hogy egy eklatans példát említsünk itt van 
mindjárt a .Magyar Hírlap", a mely valoságos orá-
kulumává valt olvasóinak a szerkesztői üzenetek ál-
tál. Nagyon komoly társadalmi kerdesekre, nagyon 
is az életből vett, valósággal megtörtent esetekre ta-
lálja meg a bizalmas olvaso ebben a rovatban a 
helyes útbaigazítást, amint megtalalta az aggódó 
ap i is, akinek a kerdezősködése alkalmat adott rá, 
hogy megírjuk ezt a czikket. 

Egy szegény kis csenevesz gyermek vakáczió-
jérol lehetett szo; arról hogy hogyan töltse azt a 
két hónapot, amit üdülésre, iejiődesre, erősődesre 
adott most neki a mi tanrendszerünk. 

Csak ki, ki vele a szabadba, ahol az isten ra-
gyogó napja süt; ahol a városi nyűgnek vége, ahol 
az inges gatyas parasztgyerekek közt s velők játsza-
dozva, kinyílnak arczaii a sapadt vidámság és elet-
kedv egészséges piros rózsái. Nem fenyves, nem 
magány, nem árnyék keli az ilyen gyermekuek, ha-
nem elsősorban nap, azutan megint nap és újra 
nap, meg a szabadsag és felszabadulás; hadd masz-
szon lara, hadd üljön loaa, hadd üssek hatba a 
laptavai, hadd szaladjon a iepkek utau s vegre 
mindezek után hada. tamadjou fel farkas elvagya, 
örökös éhsége, mint amilyen az egyiptomi saskae. 
igy lesz belőle erős, ügyes, edzett, bátor, eletrevaló 
ember. 

Ez a tenorja annak a válasznak, amit az ag-
gódó édesapa kapott s olvasvan ezt a vaiaszt ön-
kény telenül is megragad bennünket, a téma fontos-
sága, mert hisz a legközelebbi generaczio sorsavai 
függ össze minden ami ebben a kerdésben közfel-
fogássá válik. 

Itt az ideje, hogy egy-ket tigyelmeztető szot 
szóljunk olvasoink közül azokhoz, akik szülök, itt 
az ideje, hogy a gyermek legfontosabb életkerdeset 
az egeszseges, okszerű testi fejlesztést tóteladatuk-
ként emlegessük. Mindnyáján lassak mar egyszer-
máskor, hogyan ujongnak fel azok a szegeny kis ra-
bok, amikor csoportokba kiözönlenek az iskola kapui 
aloi; hogyan csicseregnek, lármáznák, kaczagnak. 
néha egy kicsit tan pajkoskodpak is, ami az ilyen 
virgoncz, eleven verü népségnél másképén el sem 
kepzelhető: vonják le abból a termeszet követeleset, 
törvény, amit nem szabad szem elöl téveszteniük; 
adjak meg a módot a gyermekeknek, hogy most 
amikor az övek a világ, amikor nem nyakgatja őket 
a sok professzor: igazan hasznukra valjek a pihenés 
ideje. 

Sokkal inkább mondhatnok: a játék ideje, 
mert hisz melyik gyermek .pihen, a vakaczió alatt, 
a szó igazi értelmében ? A gyermek minden öröme 
üdülése, pihenése a játék, ami sokszor hatalmas ta-
radsaggal er f l 

Jatszaui 1 jatszani 1 . . . ez a fő, ez a fontos, 
a helyes a gyermek vakácziojaban. 

Szomorú az, mikor a nagy városi elzarkozott 

tirjai volnának a czivilizáczionak. Vájjon nem tá-
mad-e fel láttokra mindenkiben ez a gondolat, hogy 
ezek a soha igazi szabadságot nem érzett fiatal 
öregek idő előtt megunják, majd az örökös üdülés 
nélkül való kziést az élet később megösmerendö 
viharaival? — Az ilyen gyermek, ha felcsepekeeik 
ha emberré válik: nem gondol vissza örömmel az 
ő gyermekkorára, sőt inkább csodálkozni fog azon, 
hogy is lehet a gyermekéveket kegyelettel emlegetni. 

Hisz nincs nekik fogalmuk arról a gyermek-
korról arról a vakácziókrói, amely ott folyik le a 
nagy papsajttal benőtt, palankkal körülvett udvaro-
kon, a ribiszkebokorral végig beültetett kertek 
környékén, a napsütötte mezőkön, a hová a falu 
kis kocsissá* kiterelik este a lovaikat. Ennek a játé-
kos boldog korszaknak az emlékezete mélyen bevé-
sövik azokba a szivekbe, amelyek legzsengébb koruk-
ban nem voltak kenyteleuek az elnyomottság titkos 
fajdalmát erezni s magokba fojtani. Hisz mmél to-
vább tudjuk lelkünkben megtartani azt a képessé-
get, hogy a gyermekkor naiv örömei iránt fogéko-
nyak legyünk; annal kevesbbé keli tartanunk attól, 
hogy az elet mindennapisaga és teljes prózája 
előbb-utóbb vegkepen kilöki bensőnkből az érzést s 
a gyöngéd hajlamokat. 

Hadd jusson hat egy kis igazi szabadság a 
gyermekéveknek, amig gyermekek; hisz kitudja há-
nyat itél közülök a sors örökös rabságra; folytonos 
szakadatlan gyilkolo kűzdesre a napi kenyerért ? 
Ezt a küzdelmet csak ugy fogjak kibírni, ha most 
zsenge korukban megedződik, ellenállásra képessé 
válik a szervezetök. 

A test fejlesztésére s az egészség megszilárdí-
tására szánt két hónapja a vakacziónak, ne is for-
dittassek hat egyébre. Hadd jatszék, hadd erősödjék 
a gyermek ez alatt a u nany het alatt; hadd lelje 
örömét abban a szabadsagban, aminek gyors és üd-
vös eredmenye rögtön meglátszik az etvagy műkö-
désében, az egészséges és túlzott alvásban. 

Mar pedig egészségesebb tarsadalom az, amely-
nek a tiai behunyt szemmel álmodnak, amikor az 
alvásnak van ideje, mint az amelyben az ébren ál-
modozás divatja teszi örökössé a faradságot s a pi-
henés vagyat. 

Csak ki velők a szegény gyermekekkel a sza-
badba. Mikor a szdidsegerői ösmeretes, komoly, 
künyvfaló legenyke e őször próbálja meg, hogy el-
lenaihatatian kivansaggal ugorjon tel a metőn le-
gelő gebek vaiamelyuere: akkor kezdődik is mar 
testi ujjaszúletese, ami a lelki megerösödest is maga 
utan vonja. 

Elhaltak névsora* 
18U5. junius ho 22-től 1S'J5. julius hó 6-ig 

Debreezenyi Kiss Mihály, 66 éves, tüdőlobb. — 
Jozsa Antal, 39 éves, tüdő vesz. Bartucz Rozália, 

eves, tüdóvesz. — barkadi Nagy Eszter, 31 éves, 
tudoszelíiűdes. — Szabó Mihály, 75 éves, gümőkor. 

Orosz Julianna, 10 honapos, ranggörcs. - Jano 
Peter, 3 eves, heven) agy koriob. — Sípos László, 
:i éves, tüdöiob. — Juhász Pal, 64 4ves, idült maj-
baj. — Erdöhati Nagy Julianna, 2b éves, agyhar-
tyaiob — Pardi Ferencz, 61 éves szívbaj. Fe-
resi András, 60 éves, gűmőkor. — Király Eszter, 
18 eves, tüdövesa. - Tóth Zsuzsanna, 42 eves, 
gyermekágyi laz. — Nomedi Mihály, 45 eves, vizbe 
lult. — Stammer ilontca, lü houapos, hörglob. — 
HUZJ Moinar Sándor, 8 eves, csuz. — Hepási Ist-
ván, i ora, szüietesi gyengeség. Juhos József, 3 
hónapos, bellob. — Juhász Judit, 3 éves belhuruL 
— Voltinger Maria, 7« éves, agyszelhűdés. — Kiss 
Bálint, 42 eves, tüdOvész — Kadar Anna, 86 eves, 
agyszelhudes. túlnan Nagy Imre, 7 hetes, bél-
hurut. — Takács Judit, 32 éves tüdővesz. — Bartha 
József, IV» eves, beiburut. — Kabai Imre, 60 eves, 
majbetegseg. — Kis Nyíri Bálint, 4 j éves, vizbeiuit. 

Szólat Julianna, 24 éves, tüdő vész. — Kiss Já-
nos, 80 eves, aggkór. 

i r o d a l o m . 

(»Uj Idők".) A magyar olvasó közönség egy 
régi vagya beteljesült. Kapott vegre egy jó, modern 
ízléssel, de azért magyaros szellemben szerkesztett 
kepes hetilapot. Ez a hetilap az vUj i d ő k " . Csak 
igazságosak vagyunk, mikor ezt az első félév utan 
es az uj évnegyed első számánál konstatáljuk. Ebbe 
a szamba hosszabb és tólytatasos neveiiák kezdőd-
nek H e r c z e * FerencztÖi meg B r o d y Sándortól, 
pompás kis vi^jaiébot irt bele M u r a i Károly, Mik-
száth Kálmán t j4ylatja .Szent Peter esernyője" czimü 

Ságban növekvő gyermek komolyságát dicsérik, cso- elbeszeleset és apróbb költemenyekkel gazdagítják a 
daljak, Mennyi öntudatlan lemondás van azokra az 
örökké elmelyedt, rnelankoliat sejtető tiatal vona-
sokiu irva l Ain nt o.c ülaek a csendes szobák kar-
székeiben s olvasgatnak, unatkoznak, titkos szomorú 

szarn tartalma B á r s o n y István meg S e b ő k 
Zsigmond. A kiluuó illusztracziokat S k u t e t z k y , 
N e o g r á d y meg K u b o v 11 s szolgáltatták. Az 
f U j i d ő k " kiauoütvataia (Audrassy-ut 10 az.) bár-

pillantásokat vetnek az ablakra, ahol besüt uap, a k nek kivanatra ingyen küld mutatványszámot. 
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5865/1895. Csongrád várraegye alispánjától, hirdetek, s felhívom azokat, kik ezen tiszti 
D^l . A w ; állást elnyerni kívánják, hogy képesitettsé-
Palyázati hirdetmény. g ü k e t é s erkölcsi magaviseletüket igazoló ok-

A Sváb Jakab-féle alapítvány kamatai- Hiányokkal kellően felszereli pályázati kérvé-
ból létesített 2 300 forintos és 3-200 fo- nyeiket 1895. évi julius hó 22-ik napjának 

it. 
A megválasztandó pénztárnok a városi 

szervezési szabályrendelet értelmében 1600 

frt tiszti ovadékot lesz köteles lefizetni. 

Szentes, 1895. julius 6. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1-3 alispán. rintos tanulmányi ösztöndíjas hely betöltése d u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be, 

nyi okirat értelmében első sorban Csongrád 
községbeli illetőségű, másod sorban pedig 
Csongrádvármegye egyébb községeiben ille-; 
tőséggel biró, valamelyik hazai felső vagy kö-( 

zép tanintézetet látogató fiu növendékeknek 
adományozandók, kik jeles tehetséget, jó er-
kölcsi magaviseletet, k váló szorgalmat s ta-
nulmányaikban jó előmenetelt tanúsítanak, 
árvák, vagy szegénysorsu szülők gyermekei. 

Felhívom mindazokat, kik ezen alapít-
ványi helyek egyikét elnyerni kívánják, hogy 
kellőleg felszerelt pályázati kérvényeiket Csong-
rádvármegye közönségéhez czimezve, folyó 
évi szeptember hó 25-ig hozzám nyújtsák 
be, elkésetten beadott kérvények figyelmen 
kívül maradnak. 

Az alapítványi helyek betöltése a folyó 
évi október havi törvényhatósági rendes köz-
gyűlésben fog eszközöltetni. 

Szentesen, 1895. julius 3. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 

P h ö n i x - i i a j k e n ő c s 

a stutgarti egészségügyi es be-
ji tegápolási kiállításon 1890-ben 
JUJ j dijat nyert. Orvosi vélemény és 

9 ezer hálairat szerint az egyet-
len reális es ártatlan szer, SSSk **ogy uraknak és nőknek teljes 
üde hajzatot növesszen; igen 

' A fiatal uraknál erős bajuszt 
W\tt növeszt. Sikerért és ártatiansá 
J1B 1 \ gáért jótállás. Egy tégely 80 kr., 
MflMia postai küldemény vagy ut an-

vét 90 kr. 11-13 

K. HOPPÉ, Wien, XIV., Scnweglergasse 12 

csillagban. 

a kis leány, mert a máskép oly kedves arcza 
a bör tisztátlansága által oly réTen el van csú-
fítva és csak most tudta meg, mily könnyen és 
mily hamar segíthetett volna azon, az álta-

lánosan ismert és kedvelt 
Vértes gyégysz. Lugosi arezkenocse 

által. 
Ezen arczkenőcs a legjobb szer a májfoltok, 
szeplők bőratkák, pattanások, úgymint min-

den más bőrtisztátlanság eltávolítására. 
1 adag GO kr.. 1 frt és 2 frt. — 2 frt 20 kr. elő-
leges beküldése ellen 1 nagy vagy 2 kisebb 

adag bérmentesen küldetik. 

Nézzen meg- engem 

j . 

gyomorcseppek. 
Essenz stomatika compos. 

Szent Jakab-féle 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatastalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz szék tétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
sẑ r ismeretes a dr. Lieber-iéle idegerősitő 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesitett vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

IcTsI/ficcárr a reffrosszabb esetben is gyó-
l o ^ dKU^dg gyitható Sougede Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyen tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Möllmann gyógyszertára Scheuditz' 
Leipzig. 3ü 40j 

Tinct, nervi tonlca 
(Dr. Lieber tanar idegerősitő E l i x l r j e j 

Csak a kereszt és horg. védjegygyei 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 éke t ingyen. Egy üveg 
ára Ii/* 3—5 Mark. 

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

Viz iszony gyógyítható a üydross EMSOUZ 

által. Minden állapotban biztos eredményért 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 
óO—40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LE1PZIG. 

7107/1895. Csongrád várraegye alispáujától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő, s évi 700 frt fizetéssel és a 
f. évre 200 frt pó.fizetéssel javadalmazott 
gyámpénztárnoki áll.isra ezennel pályázatot 

Szentes, 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: 

vagy más hölgyeket, kik a Szicziliai haj-
iQitót használják és találni fogja, hogy az, 
ez által visszaszerzett hajszin, eredeti hajszí-

nünktől nem különböztethető meg. 
A szicziliai hajifjitó nem tartalma ártalmas 
szereket, nem technikai festőszer, hanem a leg-
egyszerűbb medon. naponta csuk egyszeri 
használása által adja vissza az ősz hajnak ere-
deti szinét, a nelküi, hogy a bőrön vagy fehér-
neműn pecsétet hagyna hátra, vagy a haj mo 

sásánál szint hagyna. 
1 üveg 2 frt. 3 üveg 6 forint előleges bekül-
dése ellen bérmentve küldetnek. Megrendelés-
nél kéretik a haj eredeti szintéu megadni 

1 adag pomádé epidermale, a mely a hajnak 
eredeti fényét visszaadja. 1 frt. 

hogy feje későbbi években hirdetési czélokra 

használt issék, a haja ápolásához 

D r Heuffel-féJe haj<>ze*zt 

vegyen. 

Ezen hajszesz a fejbőrre erősitőleg és üditő-
leg hat, megakadályozza a korpásodás és a 
hajnak kihullását, mi által dúsgazdag haj-

növést eredményez. 
Egy üveg ára 1 frt 50 kr. — Hat frt elő-
leges beküldése ellen 4 üveg bérmentesen 

küldetik. 

és erőteljes szakáll leggyorsabban és legbiz-
tosabban nyerhető 

Dr. Heuffel féle bajnaznövesztő-
pomádéva l . 

Ezen teljesen ártalmatlan szerekből készült 
pomádé által a legrövidebb idő alatt még 
16 éves ifjak is, gyönyörű b a j u s z t és dus 

s z a k á11 nyernek 
fél adag 1 frt 25 kr., egy egész adag 2 frt. 

2 frt 20 kr. előleges beküldése ellen 1 egész 
adag bérmentesen küldetik. 

Kapható gyógyszertárakb. és illatszerészeknél. 
F ő r a k t á r : Szentesen : ifj. Várady La-
jos, gyógyszertárában, és más 
helyeken a hol „Vértes La-
jos-féle Sósborszesz* kapható. 

A hol nincsen raktáron, meg rendelendő egyenesen a készítőtől: 

V é r t e s L a j o s sas f ryógry tára , J^ueros 155 sse. 
Fent nevezett czikkek csak akkor valódiak, ha azoldalt nyomtatott védjegygyei vannak ellátva. 
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KÜHNE EDE*' 
gazdasagi «i'pgyár Mosonban ala-

kult 1856-ban 
Bizományi raktár Szentes és vidéke 

részére 

Polacsek Nándornál Szentesen. 
Ajánlja általánosan kedvelt, egyszerű-
ségében felülmulhatlan s több mint 

10000 példányban elterjedt 

HUNGÁRIA DRILL ÉS JUBILEUM DRILL 
sorvető gépejt leszállított arakon. 

Hegyes, hullámos területre „Mosoni Drill* 
legújabb legegyszerűbb sorvetőt. Sack-féle 
ekék, két és tőbbvasu ekék. Laacke-féle 
szántóföldboronák 12 féle nagyságban 

Laakce-léle kedvelt rétboronák, 
ltusták, Konkoly o/ok. Ki tűnő sze-
lelő magtár-rosta (Ü3 írt,; meglepő 

munkaképesség. 

Ventzky-féle tüllesztők. 
Szecska és répavágók, morzsolók, da-

rálók, járgányok stb. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Főraktár: BUDAPEST, saját ház 

VI Váczi-körűt 57. sz. 

.Szentesi elaőkönyvnyomda réazvéuytársaság- gyorssajtóján. 




