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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

lég ós kiadóhivatal: 

Kurr , .iti-rtcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Péntek, julius 12. 

POLITIKAI ÉS V E G Y E S TARTALMÚ K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdeténket 

OS nyilt-tóri kötUményekot 
a kiadóhivatal nénékJt ár-

jegyzék 

Egyet péMfcyok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
éa Szigethy L könyv- ót 

papirkereskedésébenj 
Kéziratok i 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes száui ára 5 kr. 

KA«B«rki»Hct6 : 

S I M A F E R E N C Z . 
Pelelón-HierkMBtA t 

K O V Á r s KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh iva ta lban ós l apk i ho rdó i nku t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

V i l á g p o l g á r o k es haza f i ak . 

(P.) Csodálatos a józan észnek olyan 

eltévelyedése, és megdöbbentő a sziv érzel-

meinek olyan elvadulása, amit az úgynevezett 

szocziálista munkások egyrészéuél tapasztalunk. 

A magyar nép egy ezredéven át törhe-

tetlen hazaszeretetéről volt hires Európában. 

Századokon át ontotta vérét ezért a darab 

földért, amelyben őseinek csontjai nyugsza-

nak, s a melynek minden rögéhez, minden 

fűszálához szent emlékek csatolnak mindnyá-

junkat. Ellenség fegyvere, a zsarnokság bitó-

fája, vérpad, börtön és bilincs nem volt ké-

pes kiirtani keblünkből a lángoló szeretetet, 

a tántoríthatatlan ragaszkodást a h a z a iránt. 

S ime, egyszerre előáll egy csapat kül-

földi éhenkórász, idegen országokból elkerge-

ted naplopó, s kiadja az utálatos jelszót, hogy : 

„nincs haza, csak világ, nincs hazafi, csak 

ember; s a zászló, a melynek hűséggel tar 

tozunk, nem a dicsőséggel koszorúzott há-

romszínű, hanem a vérontást jelképező vö-

rös lobogó." 

Azt hitte volna az ember, hogy mikor 

ezt az őrült jelszót hangoztatják, a magyar 

munkások köveket ragadnak, és pokolba ker-

getik azokat, akik elég vakmerőek megcsúfolni 

a hazafiasságukat. 

S nem az történt. Hanem megtörtént az 

a hihetetlen, hogy a h a z a ellenségei meg 

hallgatásra találtak, s az ország fővárosában 

nyiltan kimondta egy csapat örjöngő magyar 

munkás, hogy : „Nekünk Magyarország uem 

hazánk s a nemzeti szmü zászlóhoz semmi 

közünk." 

Szerencsére azonban ennek a visszata-

szító föllépésnek meg van már az ellenhatása 

is. A magyar munkások józauabb részének 

felnyílt a szeme, s immár igazi világításban 

kezdi látni azokat az ámitókat, akik tagadhat 

lan ügvességgel és jobb ügyhöz méltó szor-

galommal plántálják maszlagos tévtanaikat a 

nyomazstó sorsa miatt elkeseredett munkásosz-

tály lelkébe; nem komoly meggyőződésből, 

hanem rut önérdekből, hogy a félrevezetett 

tömeg felbuzduló áldozatkészségét kizsákmá-

nyolhassák. 

Készünkről mindig bíztunk abban, hogy 

a magyar munkás nép józan esze és romlatlan 

lelke nem lehet alkalmas talaja az olyan vad 

ideáknak, amelyek gyűlöletet hirdetnek az is-

teni és emberi törvények ellen, s megtagid-

ják a legszentebbet: a hazát, és a kivihetet-

len vagyonközösség balgatag reményével ke-

csegtetik az együgyüeket. 

Örömmel látjuk, hogy föltevésünkben 

nem csalódtunk, mert a fővárosi munkások 

egy bátor és hazafias csapata már nyíltan 

állást foglalt a külföldről dirigált bujtogatók 

ellen, s a mult vasárnap tartott gyűlésében 

proklamálta velük szemben a harczot. Ez a 

munkás gyűlés ugyanis kimondta, hogy: 

„A gyűlés csatlakozik a munkások 

ama részéhez, amely megelégelve a szo-

cziál-demokrata párt nemzetellenes üzel-

meit, oda fog hatni, hogy a magyar mun-

kásságot felvilágosítsa amaz érdekszövet-

ségről, mely a nemzetközi szocziál-demok-

rata párt „vezérei* között a munkások 

félrevevezetése, kizsákmányolása és kizsa-

rolására nézve fennáil ; egyben felhívja az 

országban levő iparos egyleteket, társulatokat 

és önképzőköröket, hogy e párt országrontó, 

nemzetellenes, s a magyar munkásokra 

nézve közgazdaságilag is kárhozatos törek-

véseivel szemben, a legszélesebb méretű 

ellenakcziót haladéktalanul indítsa meg.* 

Igy szól az emliteit munkásgyülés hatá-

rozata, s reméljük, hogy annak nem sokára 

tapasztalni fogjuk az üdvös hatását. 

Nom kívánjuk, hot,y azok a munkások, 

akik többé kevésbé hite t adlak az apostolok-

nak, minden á tmen t aólkül, egyszerre fron-

tot változtassanak. Csak arra intjük őket, 

hogy ügyeljenek az elleumozgalomra, s egy-

előre foglaljanak el várakozó állást és azu-

tán ítéljenek. Meg vagyunk győződve, hogy 

nem sokára felhagynak a v i l á g p o l g á r i 

gondolatokkal, s lesznek ismét azok, akik 

mindig voltak : jó magyar h a z a f i a k , akik 

nem az idegen apostoloktól, hanem honfi-

társaiktól várják sorsuknak javítását, 

Városi közgyűlés. 

(P.) Azt hittük, hogy az aratási munkálatok 

miatt kevesen vesznek részt a f. hó 11-re összehí-

vóit városi közgyűlésen. De a napirendre tűzött fon-

tos tárgyak vonzereje elhozott vagy 70 városatyat. 

Az első tárgy volt a belügyminiszter rendelete 

az anyakönyvvezetöi állás rendszeresitese iránt. Bu-

rián Lajzs polgármester talpraesett beszéddel vezette 

be a tárgyalást. Mindenekelőtt arra utalt, hogy az 

anyakönyvvezetői hivatalnak Szentesen legalabb há-

J O U I tisztviselőből kell allani, s ez az apparatus, bár-

mily szűkre szabjuk a javadalmazasL, legalabb 

2500 frtba kerül. Ennek a jelentékeny uj tehernek 

elvállalását nem ajánlhatja, mert a varos adózó 

népe most is roskadozik a közterhek súlya alatt. 

Oly hivatalos teendők ellatasara, amelyek tulajdon-

képen az állami admimsztráczió feladatát képezuék 

évenként mintegy 60 ezer forintot költünk. Ez az 

óriási kiadás ama politika kifolyása, mely elkerüli 

ugyan az állami egyenes ado emelését, de az admi-

nisztratív teendők egesz 'ömeget a községekre ha-

ritja, s ez altal a községi ado emelkedését idézi elő. 

Ugy latszik, hogy ezt a politikát akarják érvényesí-

teni az állami anyakönyv vezetésről szóló törvény 

végrehajtásánál is; minthogy azonban a törvény 

csupán a dologi kiadások viselésére kötelezi a köz-

ségeket, annálfogva határozza el a közgyűlés, hogy 

az anyakönyvvezetői allast nem rendszeresiti, illető-

leg az azzal járó személyi kiadasokal magára nem 

vállalja. 

Szeder János nincs egy véle menyen a polgár-

mesterrel. mert igaz ugyan hogy óriási összeget köl-

tünk az állami funkeziókat teljesítő tisztviselőkre, 

s tény az is, hogy közterheink nagyon súlyosak; 

de az anyakönyvvezetöli állást még is rendszeresí-

teni kívánja, mert jobb ha ezt a fontos feladatot 

teljesítő tisztviselőt magunk választjuk. 

Sima Ferencz teljesen osztozik a polgármester 

nézeteben és indítványát elfogadja. Szeder János té-

vedésben van, ha azt hiszi, hogy az anyakönyvveze-

tőt a községek választják, mert az állami közeg, s 

mint ilyent, a miniszter nevezi ki és törvény szerint 

az állam tartozik fizetéssel ellátni. A törvény csak 

azt a kötelezettseget rójja a községekre, hogy helyi-

séget, bútorzatot, lelszerelesl, lutést világítást adja-

nak ; a szemelyi kiadasok viselését ázonban nem 

teszi kötelességünkké. Az a aisériet, hogy a kormány 

a kőzsegek nyakaba akarja tolni a kiadasokat, a par-

lament és a közvélemény kijatszasa. Mert akkor, mi-

dőn az egyházpolitikái javaslatok tárgyalásánál az 

ellenzek figyelmeztette a kormányt, hogy a reform 

több millió forint uj kiadassal jar, a kormány biz-

tosította a parlamentet, hogy leglőlebb nyolezszáz 

ezer lorint kiadásról lehet szó. Most látszik mar, 

hogy az volt a számítás, hogy a költségek oroszlán-

részét a Községekre utalják. Ezen minden egyébnek, 

csak őszintenek nem mondható játék ellen az olyan 

varosoknak, amelyekben van politikai önérzet, fel 

kell emelniük tiltakozó szavakat; azért elfogadásra 

ajanlja a polgármester indítványát. 

Balogh János is beismeri, hogy a polgármes-

ternek és Sima Ferencznek igaza van, azért állás-

pontjukat a magáévá teszi. 

Szeder János a nyert felvilágosítások után szin-

ten elfogadja az indítványt. Azt hitte, hogy az anya-

könyvvezetőt a községek valasztják, s ebben a föl-

tevésben volt hajlandó az állás rendszeresítésére; 

de ha a kormány nevezi ki akkor gondoskodjék a 

javadalmazásáról is. 

E szerint elleninditvány nem lévén, a polgár-

mester propozicziója egyhangúlag elfogadtatott. Utó-

lagosan a polgármester még azt is javasolta, hogy 

a közigazgatási bizottság keressék föl a képviselő-

testület álláspontjának támogatására ; de Sima Fe-

rencz azon megjegyzésére, hogy a közigazgatási bi-

zottság talajdonkép állami expozitura, s mint ilyen-

től, alig várhatunk támogatást az állami érdekke, 

szemben, s különben is a törvény mellettünk szól-

ván, támogatásra nincs szükségűnk — ezt a javas-

latot a közgyűlés elejtette. 

Hosszabb ós élesebb vitát idézett elő a tan-

kerületi főigazgató átirata, melyben tudatja, hogy a 

főgimnázium államosítása csak akkor törtéuhetik 

meg, ha a jövő évi országos költségvetés törvény-

erőre emelkedik, mert a kiadásokra az idei állami 

költségvetésben nincs fedezet. Felhívja egyúttal a 

várost, hogy a 12-ik tanái állást töltse be. 

A polgármester abban a véleményben van 

högy a 12-ik tanszék bet )ltését tovább elodázni már 

nem lehet, ennélfogva indítványozza, hogy a gimná-

ziumi bizottság a pályázat kiirására utasittassék. 

Balogh János pártolja a polgármester indítvá-

nyát, mert a nyilvánossági jog végleges megadása 

a 12-ik tinszék betöltéséhez van kötve. 

Sima Ferencz nem fogadja el az indítványt. 

A volt közoktatási miniszter egy évvel ezelőtt szó-

val is. írásban is Ígéretet tett arra, hogy a főgim-

náziumot állami kezelésbe átveszi Ez oly erkölcsi 

obligó, mely a miniszter utódját is kötelezi, aminek 

bizonysága az, hogy a tankerületi főigazgató a mi-

niszter utasitása és felhatalmazása alapján kötötte 

ineg velünk a szerződést. Azon kifogásnak alapos-

ságát, hogy az állami költségvetésben nincs fedezet 

az államosítással járó kiadásokra — készséggel elit-
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meri; de viszont a miniszter is méltányolja a mi 

helyzetünket és vegye tekintetbe, hogy a 12-ik tan-

tiék betöltésével járó kiadásra a mi költségvetésünk-

ben sincs fedezet Ami tehát áll a miniszterre, az 

áll a városra nézve is. A nyilvánossági jog megvo-

násával fenyegetőzni, s még inkább ettől a fenye-

getéstől megijedni valóságos naivitás. H szen a jövő 

évi állami költségvetésben már fel van véve 

az államosítás költsége; ha tehát a miniszter ja-

nuár 1-én átveszi a gimnáziumot, a tanév végén 

már állami tanintézet lesz az, s mint ilyen ipso 

facto nyilvánosaági joggal bir. Addig, mig az álla-

mosítás tényleg megtörténik, a mostani tanárok 

teljesíthetik és bizonyára teljesitik is a 12-ik tanszék-

kel járó teendőket. Elekhez képest mondja ki a kö gyű-

lés, hogy a 12-ik tanszék járó betöltésére nem hajlandó, 

mivel épen azért kérte az államositást, hogy a mostani 

költségek viselésére is erőtlennek érzi magát, s-igy ujabb 

terhet még kevósbbé vállalhat magára. Mondja ki to-

vábbá a közgyűlés, bogy abban az esetben, ha az álla-

mosítás az 1895. évi szeptember 1-én megtörténik 

hajlandó az év végéig felmerülő összes költségeket 

— beleértve a 12-ik tanszék díjazását is — fedezni, 

ugy azonban, hogv az ekként előlegezendő összeg 

beszámittassék abba a hozzájárulási összegbe, mely 

a szerződés szerint a várost a jövő tanévre térbéli. Ezen 

propoziczió, illetőleg kérelem előterjesztésével egy kül 

döttség bizassék meg, amelynek feladata legyen 

bogy az államosítás érdekében a pénzügyminiszter-

nél is közbenjárjon. 

Ax indítványt a közgyűlés általános helyeslése 

kisérte. Szeder János azonban ugy találta, hogy az 

indítványban nem kérelem, hanem inkább követelés 

jut kifejezésre; már pedig inkább czélravezetőnek 

tartja a kérelmezést, s ettől annál többet remél, mi 

vei — úgymond — nem hisz a miniszter szegény 

ségében. A 12-ik tanszéket mindenesetre betöltendő 

nek tartja, s a polgármester ide vonatkozó indit 

ványát elfogadja. 

Balogh János szintén sürgeti a 12-ik tanszék 

betöltését, mert ez — szerinte — kötelességünk, a 

melynek teljesítését a mult évben magunkra vál 

laltuk. 

Sima Ferencz csodálkozik Balogh János azon 

állításán, hogy a 12-ik tanszék betölésére köteleztük 

magunkat. Ilyen kötelezettséget a város soha se vál-

lalt magára, sőt egyenesen megtahadta azt, s ezt 

Balogl nak, mint a gimnáziumi bizottság elnökének, 

tudnia kellene. A gimnázium felállítása alkalmával 

kötött szerződésben csak 10 tanári állásról volt szó; 

később követelte a kormány a 11-ik tanszék felállí-

tását, s azt csak évekig tartó vonakodás után 

tettük meg. Aztán követelte a kormány a 12-ik 

tanszék betöltését; s m«£ lehet, hogy ha ezt is 

teljesítjük, holnap előáll azzal a követeléssel, hogy 

13-ik tanárt állítsunk. A folytonos követelésnek ideje 

lesz már határt szabni. Szentes város lelkes közön-

sége minden áldozatot meghozott a kultura érdeké-

ben, de az igényeket ne hajtsák a kellő batáron tul, 

hanem szabják a város anyagi helyzetéhez. Nekünk 

az állam soha nem adott semmit; talán itt volna 

már az ideje, hogy segitsen raitunk. Ismétli, hogy 

egy fillér uj kiadást se szavaz meg addig, a mig a 

kormány nem garantiro/za az államositást; mert itt 

a sajnálatos példa előttünk, hogy a volt miniszter 

adott szavát az utód magára nézve nem tartja kő 

telezőnek. . . . . . . . 
Petrovics Sóma kijelenti, hogy a miniszteri igé-

reten alapuló erkölcsi obligó nem ér semmit. Látjuk 

hogy az államositáás még bizonytalan. Ily helyzet-

ben nem tartja czélszerünek az ellenkezést: jobb 

lesz tehát ha engedelmeskedünk, és betöltjüka 12-ik 
tanszéket. .. .. , 

Balogh János hevesen vitatja, hogy a város a 

12-ik tanszék betöltésére kötelezte magát. Sima íel-

szólaiásában maga ellen személyes támadást lát 

Ezt azzal akarja megtorolni, hogy szemére veti Si-

mának, hogy mikor a gimnázium ügyében Buda 

dapesten voltak, Sima elkésett az audiencziáról, mert 

valami más ügyben a belügyminisztériumnál járt. 

Sima Ferencz közbeszól: Igen a képviselő ur 

érdekébem jártam informálni a Döme-féle árvatári 

sikkasztás dolgában., 

Balogh János: ,A saját ügyében lehet, de 

nem az enyémben. Különben az én ügyemmel ne is 

tessék foglalkozni." 

Sima Ferencz Baloghnak válaszolva kijelenti, 

hogy esze ágában se volt Baloghot megtámadni, 

s ha felszólalásában Balogh még is személyes sértést 

lát, kész bocsánatot kérni, ö nem akar sérteni sen-

kit, de igenis kötelességének tartja megvédelmezni 

a város jogait és érdekeit. Nem barátja annak, hogy 

miniszteri kegyekért esedezzünk, midőn jogunk van 

méltánylást és igazságot kívánni. Mindig megadja az 

államnak ami az államé, de viszont az állam is ha-

sonló mértékkel mérjen nekünk. Ami indítványát 

illeti, opportunitásból hajlandó azt kétfelé szakitatni, 

és akként módosítani, hogy az általa javasolt értelem 

ben tétessék külön fölterjesztés az államosítás dol-

gában, és külűn nyilatkozzunk a 12-ik tanszék be-

töltésére nézve is ugy, hogy azt hajlandók vagyunk 

betölteni, ha a miniszter megnyugtat az iránt, hogy 

az erre fordítandó kiadás a jövő évben javunkra 

beszám ittatik. 

Burián Lajos polgármester szintén módositja 

a saját indítványát oly kép, kogy a 12-ik tanszékre 

nézve a közgyűlés tartsa függőben elhatározását ad 

dig, amig a Sima indítványa értelmében kiküldendö 

deputáczió választ kap. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

82. szám. 

Szeder János még egyszer ajánlja, hogy járul-

junk kérelemmel a miniszterher; hiszen — ugy-

mond - ott van Zsilinszky Mihály államtitkár, ő 

Szentes iránt nem érezhet rosszul, s bizonyára pár-

tolni fogja kérésünket. 

Kristó Nagy István is sürgeti a 12-ik tanszék 

betöltését, mert ő Balogh véleményén van, hogy ezt 

tenni kötelesség. 

A közgyűlés ezután elfogadta a Sima Ferencz 

ioditványát; s a miniszterhez menő küldöttség tag-

jaiul megválasztotta Burián Lajos polgármestest, 

Sima Ferenczet és Temesváry Antalt Feltűnő volt, 

hogy Balogh Jánost, a gimnáziumi bizottság elnökét 

s e n k i se a j á n l o t t a . 

A tranzverszális müutnak a városon átvonuló 

szakasza mellett építendő csatorna tervét és költség-

vetését elfogadta a közgyűlés; egyúttal kimondta, 

hogy az épitési költség a keramitut vámjövedelmó-

ből fedezendő; és elhatározta, hogy feliratilag mep-

kéri a kereskedelmi minisztert, hogy a kérdéses út-

szakaszt a vasútig még a nyáron építtesse ki. 

A számonkérőszék jelentése szerint a városi hi-

vatalok rendben találtattak. Némely hivatalban azon-

ban kevés a munkaerő; addig is tehát, mig a szer-

vezési szabályrendelet módosítás alá kerül, s a köz-

gyűlésnek módjában lesz a szükséges változtatásokat 

megtenni, a számonkérőszék javaslata alapján meg-

engedte a közgyűlés, hogy némely hivatalokban a 

szükséghez hépest napidijasok alkamaztassanak. 

A rendőrkapitánysághoz a kiadói teendők ellá-

tására szintén egy napidíjas engedélyeztetett. 

Az utóbbi tételnél némi vita fejlődött ki, 

mert a polgármester megjegyezte, hogy tapaszta-

latai szerint a kapitányságnál a munkabeosz-

tás hibás. A főkapitány ez ellen azt hozta fel, 

hogy a szervezési szabályrendelet nem intézkedik a 

munkakör szabályozásáról. Végre abban történt meg-

állapodás, hogy a bajon a szerv, szabályrendelet át-

dolgozásánál segit a közgyűlés; addig is a munka-

beosztást a polgármester és a főkapitány egyetértő-

leg szabályozzák. 

Az árvaszéki irattár rendbehozásáért az árva-

széki igtatónak és kiadónak 100—100 frt jutalom-

dijat szavaztak meg. 

Szeder János kifogásolta, hogy a számonkérő-

szék jelentésáben az orvosok működéséről nincs szó, 

csak a kórházról. A számonkérőszék jövőre ezen hi-

ány pótlására utasíttatott. 

A számonkérőszék mandátuma lejárván, a volt 

tagok újból megválasztattak. 

Magyar Elek főjegyzőnek hat heti és Tóth 

Dezső alszámvevőnek 35 napi szabadság engedé-

lyeztetett. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Budapest fekélyo. 
Vidéki embernek alig van fogalma arról a sok-

féle fajtájáról a kisebb-nagyobb gazságnak, ami a 
nagy városok legalsóbbrendú parazitáitól kezdve, sok 
szor tekintélyes állásban szereplő emberek révén is 
kerülgeti a biszékenységet, az ügyetlenséget, meg a 
gyámoltalan ságoL 

Minden nagy város lakosságának egy bizonyos 
perczontje szemenszedett gazember, aki világéletében 
egyébbel sem törődik, mint azzal hogy mások rová-
sara minél könnyebb, dologtalanabb s a maga gusz-
tusának és hajlamának megfelelő fokig minél élve-
zetesebb életet éljen. Hogy ezek az exisztencziák mi 
mindenre képesek — a zsebkendölopástól kezdve a 
rablógyilkosságig. — arról a ieghitelessebb adatokat 
a rendőrség van h.vatva szolgáltatni. 

szolgáltatja is, ugy ahogy, száraz statisztikájá-
val az általa kiderített vagy nyomozott eseteknek, 
de édes-kevés hasznára azoknak, akiket tulajdonké-
pen megmenteni, megóvni lenne hivatva: tudniilik 
a gyámsága alá szorított közönségnek. 

íme, ily tanulságos statisztikai adatok halmazát 
közli most is a »Magyar Hírlap" ; melyet azoknak a 
büntetésre méltó cselekedeteknek a statisztikájá-
ból vett ki amelyek a rendőrséget féléven fog-
1 adta t ták , ö t e z e r háromszáz kileczvennégy 
bűncselekményről számolt be dr. S é 11 e y 
Sándor főkapitány a főváros közigazgatási bizottsá-
gának; tehát ennyi esetben volt veszélyeztetve Bu-
dapest lakosságának a személy- és vagyonbiztonsága. 
De vájjon lesz-e ennek a főkapitányi jelentésnek any-
nyi haszna, hogy csak egyetlen bűnesetet is meg-
akadályozzon a most folyó félévben ? Vájjon egyéb-e 
az a száraz statisztika, mint az a bizonyos köpö-
nyeg, amelyet eső után kínálnak nekünk? 

Budapestnek éppúgy megvan a maga gaz nép-
sége, mint minden nagy városnak de egy fejlődő 
hatalmas, eleterős központ egészséges életét semmi-
képen sem szabad megzavarnia annak, hogy társa-
dalmában fekélyesek és bélpoklosok is létezzenek. 
Aki testileg nem egészséges, azt el szoktuk különí-
teni az ép emberek közönségétől; de nem kisebb a 
jogunk arra sem, hogy ugyanígy bánjunk el azok-
kal, akik lelkületük miatt nem illenek bele az egész-
séges társadalomba. 

Ámde képzelhető-e olyan óriási, olyan minden 
kicsiségre, minden szimptomára rögtön figyelmet 
fordító államszervezet, amely a maga erej bői tudja 
végezni a folytonos megfigyelés, szemmeltartás, m l 
tatás, ítélet és elégtételszolgáltatás roppant munká-
ját? — Bizony, az államnak segítségül kell hívnia 
a társadalmat a maga egészében s megtanítania az 
embereket arra a közmondásra, hogy segíts maga-
don a az isten is megsegít. 

Segíts magadon — az állam útbaigazítása 
nyomán. 

Védd magadat a személy- és vagyonbiztonság 
ellenségeitől — a rendőrség tanácsa, oktatása felvilá-
gosítása segélyével, ne pedig csak a megtámadottak 
rémületével, az ösztönszerüség vaktában való kap-
kodásával. 

Mily nagy szolgálatot tehetue a megyar királyi 
államrendőrség az ország egész lakosságának, ha egy 
ügyestollu szakemberével leíratná mindazokat a mó-
dokat, a mikkel a gazok a gyanútlanokat veszélybe 
döntik, s ha ezt a tanulságos munkát valami módon 
a közönség közé szórná. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy ezzel a bűn is-
tápoltatnék, hogy kitanittatnánah a hunczutok az 6 
mesterjégük gyakorlásara. Hisz' a gazoknak nincs 
szükségük iskola-könyvekre, hogy magasztalt ügyes-
ségű Papakosziák váljanak belőlük. Megtanulják ők 
egymástól azt a mesterséget, amelynek csak a sze-

gény egyszerű és néha együgyű polgárság szemében 
van titokzatossága, de az övékben bizony nincs. 

A közönség olvasná a sötétlelkűek ,munkássá-
gának* a formáit, módjait s m gtanulna ellenük 
védekezni. A ki a veszélyt idejében felösmeri, az már 
félig meg van mentve, mert menekülhet Aki ellen-
ben nem sejti, hogy örvény szélén sétál, az egy hi-
bás lépessel a mélységbe zuhanhat. 

Ha egy vidéki ember, aki a nagy városok sok-
féle züllött exisztencziájának a fogásait még nem 
ösmer. kisérő nélkül jár kel Budapesten, sohasem 
tudhatja melyik perczben szimatolja meg az ő já-
ratlanságát egyike azoknak a nyomorultaknak, akik 
épen az ilyen szegény balekek fogdosasát és kizsák-
mányolását kultiválják. 

Nappal ugy mint éjjel, az előkelő vendéglőben 
ugy, mint a templomok küszöbén, utolérheti az 
ügyefogyott embert a maga fatuma, s még szeren-
cse, ha csak tragikomédia sül ki belőle, minden ko-
molyabb tragikum nélkül. 

Az ilyen emberre nézve igazi áldás lenne mi-
előtt a nagy város labirintjában való tévelygést meg-
kezdi, már legalább sejtené, hogy miféle utakon szo-
kott közeledm az a néha csak kellemetlen, de néha 
igazán veszedelmes alak, akit kollegáinak összeségé-
vel együtt Budapest fekély ének neveztünk el czik-
áűnk czimében. 

A jövő esztendőben sok-sok ezer gyanútlan, 
derék naiv polgárember látogat el majd Budapestre 
a millenniumi kiállításra. Nem gondolja a m. kir. 
államrendőrség vezetője, hogy igen nagy szolgálatot 
tenne az egész országnak, ha jó előre ellátná taná-
csunk értelmében egy sereg olyan oktatással, amit 
sokkal szivesebben vennénk be írott vagy nyomta-
tott betűk segélyével, mint annak a közmondásnak 
a kapcsán, hogy : kárán tanul a magyar ?! 



3. ofdfii. SZENTES I LAP . 

Helyi és vegyes hirek. E vizsgálat tárgyai : — Veszedelmed tréfa. A prágai szőlőbea 
1. A magyar nyelvtan és magyar fogalmazás; tragikus esemény történt. Egy vasúti raktáros át 

(r.) - Az a n y a k ö n y v v e z e t ő . v i g y M S k M a
0 S T e*y kereskede,mi utazó kolnában vidám*° bo" 

Ha Ugocsa nem koronáz, Szentes meg - nem ¡ban megUerezhető I e*ny ,S*° l a AU 1V' o s z t ó l y* rozgattak. A tizedik liternél a raktárosnak egyszerre 

fogadja be a városi tisztikarba az anyakönyv-

vezetőt. A \árosi közgyűlés ugyanis kimondta, 

hogy kinevezett tisztviselőt nem akczeptál, 

annak egy krajczár fizetést nem ád ; fi esse 

az, akinek közege és aki kinevezi. Reméljük, 

hogy Csongrád, Mindszent és Dorozsma ha-

sonló értelemben határoznak. 

(r.) — A fürdőház megnyitása. 
Az uj fürdőháznál az összes munkálatok a 

befejezés végső stádiumába jutottak, ugy hogy 

a megnyitás — bizonyára nagy örömére az 

egész közönségnek — f. hó 14-én, vasárnap 

okvetlenül megtörténik. Bővebb tájékozást a 

lapunk hirdetési rovatában megjelent hiva-

talos hirdetés nyújt. E helyen emiitjük meg. 

hogy Radovics Sándor úszómester hat sze 

génysorsu tanulót minden dij nélkül tanit 

meg az úszásra. 

— (r.) Kicsinyek vizsgája. Ehrlich Laura 

magán óvodájának évzáró vizsgája f. hó 14-én, va-

sárnap délután 3 órakor lesz a kurczántuli közgyűlési 

ülésteremben. E kedves ünnepélyre az érdekelteket és 

gyermekbarátokat szivesen látja az ovoda vezetője 

—• (r.) Esküvő . A Szénássy Ferencz utóda 

czég tulajdonosa; Oszterhuber Rókus kereskedő f. 

hó 7-én tartotta esküvőjét Csongrádon Szepessy 

fínriska kisasszonnyal, Szepessy József földbirtokos 

leányával. 

(r.) — A szentesi országos vásár t. hó 

20., 21. és 22-ik napjain lesz megtartva. 

— (r.) Lopás. Még május havában történt, 

hogy Lévay Bálintnénak elveszett 4 db. ruczája, 

A károsult nagyon sajnálta a hápogó jószágokat, de 

sejte!me se volt arról, hogy hová tűntek el. A na 

pókban aztán özv. Mészáros Józsefné tudatta vele, 

hogy a ruczák Virág Jánoséknál híznak. Lévainé se 

volt rest, kémszemlére indult Viragékhoz, s a jegy-

ről ráismert a jószágára. Jelentést tett az esetről a 

rendőrségnek, ahol Virágék eleintén mindent tagad-

tak, s Virág János erősen állította hogy a piaczon 

vette a ruczákat, persze, attól a bizonyos ismeretlen 

asszonytól. V i r á g n é % azonban kibökkentétte, 

hogy az ura éjszaka hozta haza a ruczákat, s ezzel 

le volt fegyverezve Virág uram. Most már a járás-

bíróság szabja ki rá a kaland árát. 

(r.) — Fürdetés a Kurozában . Emiitettük 

már, hogy a Kurczában a liba és rucza fürdetés szi-

gorúan tiltva van mióta a Kurcza meder halastóvá 

alakíttatott át. A figyelmeztetés, ugy látszik, nem 

sokat használt, mert a tilalom áthágása miatt sok 

feljelentés érkezett a rendőrséghez, ahol kemény bün-

tetéseket szabnak ki a kihágás elkövetőire. Ismétel-

ten figyelmeztetjük tehát a tilalomra a közönséget. 

— ,A gőzgépkezelők és kazán fű tők 
folytatólagos vizsgalata a Mikes Gyula kir. főmér-
nök s államépitészeti hivatali főnök elnöklete alatt 
Szegeden szervezett bizottság által folyó évi július 
hó 16-án délután 3 órakor kezdve a m. á. v. sze-
gedi állomasa szivattyú telepén fog megtartatni, 
miről az érdekeltek azon figyelmeztetessel értesíttet-
nek, hogy a vizsga letételére vonatkozó kellően bé-
lyegzett s felszerelt kérvényeiket a fent megnevezett 
bizottsági elnöknél (Szegjed, pósta palota) keli meg-
előzőleg s legkésőbb a kitűzött nap déli órájáig be-

i nyujtaniok vagy beterjeszteniük., 

— Iskola i értesítő. A szeged sz. kir. város 
köztörvenyhatósága által fentartott községi felsőbb 
leányiskolával kapcsolatos női kereskedelmi tanfo-
lyam az 1895—%. iskolai évben szeptember hó 1-én 
fog megnyittatni. A női kereskedelmi tantolyam fel-
adata : nőknek alsóbb fokú kereskedelmi toglalko-
zásokra való előkészítése és czélja az, hogy a nőket 
olyan kereskedelmi ismeretek és ügyességek birto-
kába jutassa, a melyek segélyével mint levelezők, 
könyvvivők, pénztárnoknők stb. üzletekben alkalmaz-
hatók legyenek, vagy mint önálló üzletvezetőnők, ha 
az üzleti költségek szerényebb mértéke folytán ke-
reskedői segédszemélyzetet nem alkalmazhatnak, szük-
ség esetén a könyvvezetőt a könyvek és levelezés 
vitelében szakértelemmel helyettesithessék. A tanítás 
ideje teljes 9 hónap szeptember 1-től május 31-ig 
A felvétel feltételei: A női kereskedelmi tanfolyamba 
oly leánynövendékek és nők vétetnek fel, kik pol-
gári vagy felsőbb leányiskola 4 osztályát, vagy a 
felső népiskolát legalább elégséges eredmény nyel vé-
gezték. Felvehetők továbbá olyan leányok es nők is, 
a kik felvételi vizsgálaton igazo'ják, hogy van kellő 
előképzettségük a tanfolyam sikeres elvegzesehuz. 

2. Számtan. Teljes jártasság a négy alapmű-
veletben epész és törtszámokkal, a hármas szabály-
hoz tartozó feladatok megtejtése és a lánczszabály. 

3. Földrajz; különösen Európa, Ázsia és Ame-
rika földrajza. 

A felvételi vizsgálatért az összes tárgyakból 

csak az jutott az eszébe, hogy megmutatja borozó 

pajtásának, hogyan szokták az öngyilkosok felakasz-

tani magukat. Az utazó figyelmeztette, hogy vigyáz-

zon magára, a raktáros azonban csak nevetett, rá-

gyújtott egy czigaretre, az ablakrámára egy kötól-

5 frt fizetendő. A beiratások és felvételi vizsgálatok borgot erősített és abba belebujt a fejével. A horog 
szeptember hó 1., 2. és 3. napjain a községi felsőbb összehúzódott, a raktáros azonnal elveszítette az esz-
laínnit-lml. i;..IA _ _ i ..... . • • . « • . ... leányiskola igazgatóságanál történnék s a tanítás 
szeptember 4-én kezdődik. A növendékek személyen-
kint 50 frt tandijat fizetnek, mely két egyenlő rész-
ben, vagy havi részletekben is lefizethető. Azon tan-
dijaival teljesen fedezni fogja a tanfolyam fentartási 
költségeit, ugy a szegedi illetőségű szegénysorsu, de 
kiváló szorgalmú és olőmenetelü növendékek kivéte-
lesen tandíjmentességben részesittetnek. Egyebekre 
nézve az érdeklődőknek a községi felsőbb leányis-
kola igazgatósága bővebb felvilágosítással szolgáland. 
Szegeden, 1895. junius 15-én. Czimmer Károly, a 
községi felsőbb leányiskola és női kereskedelmi tan-
folyam igazgatója. 

— Az ikrek. Tisztelendő ur: Hallja Kovács, 
valahányszor magát látom, mindig az öcscsére gon-
dolok, kendtek annyira hasonlítanak egymáshoz. 

Kovács gazda: Hát bizony tisztelendő atyám 
mi nagyon hasonlítunk egymáshoz; ha nem szület-
tem volna öt évvel előbb mint Pista öcsém, ikrek 
volnánk. 

— Enyhí tő körü lmény . Rendőrtiszt: Miért 
kószált maga tegnap egész éjjel Y 

Vádlott: Nem mertem hazamenni. 
Rendőrtiszt: Nem mert hazamenni ? Furcsa ! 

Nős maga ? 
Vádlott: Az vagyok, ténsuram. Azt hiszem, a 

tekintetes ur is tudja, mit jelent az ? 
Rendőrtiszt: Elmehet! 

— Az aratás ideje a lö ld k ü l ömbö z ő 
vidékein. Foly az aratás és ez alkalommal nem 
lesz talán érdektelen megtudni, hogy a földnek kü-
lönböző vidékein és tájain, mely időben van aratás, 
mert, hogy ez nem mindenütt van egy időben, az 
a földnek különböző léguiérséklele szerint természe-
tes. J a n u á r hóban aratnak Ausztriában és a Csen-
des-Oczeán szigetein, Chilinek legnagyobb részében, 
valamint az argentiniai köztársasagban. — Február-
ban Kelet-lndiaban. — Márcziusban Kelet India 
északi részeiben, további Mexikó, Egyptom, Perzsia 
cs Syria déli részeiben kezdődik az aratás. — Áp-
rilisban a most nevezett országok északi Kis-Ázsia, 
Kina, Japán, Tunis, Algír, Marokko, valamint Texas 
aratja le búzáját. — Jnniusban arat Kalifornia. Spa 
nyol-, Olasz- és Görögország, továbbá Portugaia, 
Sziczilia és Dél-Francziaország. — Julius hó Magyar-
ország és Ausztria, deli Oroszország, valamint az 
északi-amerikai Egyesült-411amok aratási főhóiiapja. 
— Augusztusban Következnek: Németország, Belgia, 
Német-Alföld, Dánia és északi Amerikai — Szep-
temberben Skóczia, Svéd- es Norvegországok, Ca-
nada és északi Oroszország és Ázsia legészakibb ri-
szeiben aratnak. — A mint látszik, november és 
deczember hónapokban nincsen sehol aratási — mig 
a legnagyobb gabonatermelő vidék k aratás ideje az 
egy Egyptomot kivéve, — a mi aratásunkkal esik 
össze egy időben. 

— Miniszteri fizetések Ang l i ában . Több, 
mint egy millió forint fizetést fog húzni a tizenhét 
miniszter, melyből az uj Salisbury-kabinet megala-
kult. Legtöbbet a reprezentaczionális költségek miatt, 
240000 forintot, az ír álkirály kap ; azután követke-
zik a kabinet ket jogásza, a lord kanczellar 120000 
és az ír lord kanczellár oOUOO forint fizetéssel. A 
pénzügyminiszter, a külügyek, a belügyek, a gyar-
matügyek ós a hadügyminiszter, továbbá a kincstár 
első lordja és az indiai államtitkár fejenkint GOOOü 
forint fizetést huzmk, a tengerészet első lordja 54JOO 
forint, a többi miniszterek pedig egyenkint 24000 
forint fizetést élveznek. 

— Kinyomozot t gyilkos. Még a tavaszszal 

tőrtént Szegeden, hogy Hozdovics Pál lakatost az 

utczán valaki fejbe ütütte amitől megnémult és egy 

hét múlva meghalt. Támadóját nem nevezhette meg. 

A readőrség most kinyomozta a tettest Tóth Mihály 

negyvenhatodik ezredbeli, makói illetőségű közlegény 

személyében A katonai parancsnoksag Tóthot a na-

pokban elfogta és a hadbiróságnak átadta. 

— É le tun t közhuszár. Az osztrák Ferencz-
József vasút nussdorti állomása melleit, kedden reg-
gel kilencz óra tájban Juhász András közhuszár a 
Bécsből érkező gyorsvonat elé vetette magát. A vo-
nat jó darabig maga előtt tolta az életunt közhuszárt, 
aztán keresztülgázolt rajta, összetörve ballábát és 
kezeit. Nemsokára összeszedték és bevitték a helyőr-
ségi kórházba, ahol amputálták. Juhász, akit a 7-ik 
huszárezredbe soroztak bef teljesen eszméleténél volt 
a műtét alatt és tettének Oaául azt vallotta, hogy 
megunta a katona eletet. 

méletét, majda kötél hirtelen elszakadt és a vakmerő 

tréfálkozó halva bukott a kolna sáros földjére. Az 

azonnal előhívott orvosok már nem segíthettek rajta. 

— A gyálai ördög . Torontál megye Gyála 
községéből borzalmas esetről értesítenek bennünket. 
Jovics György gyálai gazdaember alig husz éves 
fiatal felesége julius hó első napján meghalt. A ha-
lott asszonyt egy szentképes szoba közepén helyez-
tek ravatalra czifra, arany ezüst és czirádás meggy-
szin koporsóban. Mikor beesteledett, feje mellett 
meggyújtottak egy pár pislogó faggyú gyertyát, az 
öreg asszonyok szomorú litániákat duruzsoltak és 
kinyitották a kertre nyiló ablakot is, bogy az éj-
sza hűvösödő levegőjével frissítsék a halott-
szoba nehéz fullasztó melegét. Éjfél után a virasztó 
vén asszonyok átmentek a »hűsítő végett" a másik 
házba, ahol a férfiak mézes pálinka mellett vigasz-
talgatták a gyászoló férjet. Csak az ajtót húzták a 
halottra, de az ablakot ny tva feledték. A vén asz-
szonyok pár perczből hosszú fertály órát csináltak 
de végül egyikük mégis felkelt bogy betekintsen a 
halotthoz. Minden félelem nélkül nyitotta ki az ajtót, 
de rémülés szorította össze szivét s alig hitt szemé-
nek, midőn a halott arczán egy nagy fekete macs-
kát látott, mely nyávogza harapdálta a halott sárgult 
arczát. A vén asszony a rémüléstől hangosan felsi-
koltott s ájultan rogyott a földre. A zajra a macska 
egy ugrással kipattant az ablakon, de még a sikolyra 
elősiető többi házinépek jól látták, a mint a fekete 
macska az ablakon át ugrott ki. A bátrabbak be-
mentek a szobába. A mit ott láttak, az iszonyatos 
volt, A halott inge össze volt szakgatva; arczát tel-
jesen összemarta a fekete macska. Fülei, orra le 
voltak harapdalva, szemei kikaparva, kebele össze-
vissza tépve. Özvegy Simák Mária, ki legelősször 
látta meg a halottat marcangoló macskát, teljesen 
beleőrült a rémlátomanyba. Mindenütt és mindenhol 
csak a fekete macskát látja, melyről susogva ijedezve 
beszéli: — Egő para sak voltek a szemei helyén 1 
lángolt a hosszú veres nyelve . . . Az ördög maga 
volt a z ! . . . még meg is fenyegetett karmaival, a 
miért megriasztottam s sziporkázó lángot fujt az 
arczomba. 

A szerencsétlen vén asszonyról lemondott az 
orvos. A rémes eset oly nagy hatassal volt a halott 
asszony férjére, Jovics Gyöigyre is, hogy felindulá-
sában megakarta magat ölni. Beleugrott a kútba, 
de észrevették es kimentették, ám a nagy lelki ráz-
kódás miatt szintén súlyosan beteg. A rémségesen 
elcsúfított, ósszemarczangolt halottat a vizsgálat 
megtartása után e hó 3-án temették el. Azóta a 
gyallai szerbek szentül meg vannak győződve, hogy 
uiaga az ördög iatogatta meg azon rémületes éjsza-
kán Jovics Györgyné halottas ágyát. 

— Fe l robbant gyár. A mult héten; csütör-

tökön hajnalban, gróf Andrássy Géza alsó-sajói vas-

darabba nagy szerencsétlenség történt. A vasolvasztó-

kohó feneke ugyanis kilyukadt, s az olvasztóba bo-

bsátott gáz az igy támadt nyíláson a vízcsatornába, 

onnan a gépházba jutott s ott egy munkás lámpá-

jától meggyuladva óriási dördüléssel felrobbant. A 

robbanás az egyik munkást, Lázon Márton harmincz-

egy esztendős alsó-sajói lakost rögtön megölte, ivorza 

András gócsi lakost pedig borzasztóan összeégette. 

Az épület ölnyi vastagságú kőfalai szerte repültek, 

a tetőzete és a faalkatrészeket összetörve a magasba 

vetette a robbanás. Valóságos romhalmaz a telep. 

A kárt harminczezer forintra becsülik. 

— Biztos szer, a gallérokat, kézelőket stb. 
ugy keményíteni, hogy ugy néznek ki, mintha ujak 
volnának. - Tekintetlel azon követelményekre, me-
lyeknek mai nap a fehérneműnek fényesség és me-
revségre nézve meg kell felelni, az egyszerű rizs-ke-
ményitőt különféle pótszerek — mint főtt bóris, 
guinmi, viasz stb. — hozzáadása által iparkodnak a 
mosónők javitani, 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 Mackk kettős keményítőjével 
türtént mely feltétlenül megbízható és használatra 
teljesen elkészített keményítő szer, a mely továbbá 
a szükséges pótszereket, úgyszintén a fenyítésre szol-
gáló anyagokat kellő aranybau tartalmazván, lehe-
tővé teszi, hogy gaPérok, kezellők stb. rövid idő alatt 
ugy keményithetok, hogy ujaknak tűnnek fel. 1—3 
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S z e r k e s z t ő i üzenet. 

Brutuaa* Még nem volt időnk átolvasni. Lá-
togatását barmikor szívesen fogadjuk a délutáni órák-
ban, lakásunkon, Szalai József ny. tanító urnák 
Zolnay igazgatótanár ur tőszomszédságában levő 

JULirtletii iény. 
Szentes város tulajdonát képező s a Széc-

henyi kertoen épült ártézi fürdő f. év juhus 
hó 14-én (vasárnap) a közönség részére meg-
nyittatik ; mely napon az már reggel 5 órá-
tól déli 1 u2 óráig a nők, és délután 1 órától 
esti 7Vízóráig az urak által igénybe vehető. 

^Egyelőre a férüak ¿4 óránként felvaltva, 
mindig gdéltől másnap déhg, nők s azután 
férüak^altal vehető igénybe. 

Egyszeri fürdés dija 10 kr — tiz éven 
aiólifgyerinekek felét űzetik. 

Fürdő-jegyek az uszoda épületében ,lévő 
pénztár helyiségben válthatók, hol, uszóruhák 
is mérsékelt dijért a közönség rendelkezésére 
bocsájiatnak. 

Egyben felhívom az érdekelt közönség 
b. ügyelmét arra, hogy az uszodában képesí-
tett úszómester alkalmaztatvan a lürdő meg-
nyíltával az uszas tanítás is kezdetét veszi, 
melyért az ebben résztvevők által egész idényre 
a fürdő dijakon felül 5 Irt üzetendő a fenti 
pénztárnál. 

Kelt Szentesen, 1895. julius 11-én. 

IVá Novobaczky Uyözö. 
gazd. tanácsnok. 

SZENTESI LAP. 

hirdetek, s felhívom azokat, kik ezen tiszti 
állást elnyerni kívánják, hogy képesitettsé 
güket és erkölcsi magaviseletüket igazoló ok-
mányokkal kellően felszerelt pályázati kérvé-
nyeiket 1895. évi julius hó 22-ik napjának 
d. u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

A megválasztandó pénztárnok a városi 
szervezési szabályrendelet értelmében 1600 
frt tiszti ovadékol les?, köteles lefizetni. 

Szentes, 1895. julius 6. 

Dr. Csató Zsigmond, 
i — 3 alispán. 

tsswiz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-téle gyomorcseppek. 
bzamos ev óta kipróbált, sotia nem liaiaslaian 

szer gyomorfájás ellen, különösen etvanytalansag, 
emésztesi gyengeseg, emelyges, görcsök, gyomorégés, 
koüka, rossz szektetel stb. ellen. Ügy üveg ara 1 es 
ü mark. Árjegyzék bermentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. JLieber-lele idegerősitő 
Elixir, védjegye a kereszt es a borgony. Kérjünk 
arjegyzeket. Orvosi es baiosagilag hitelesített veveny 
szerint készül Fanta M. Gyogytaraban, Prága. 

lQ7áLnQQáa a regrosszabb esetben is gyo-
loz.ar\uooag gyaiiato Sougede Ka»enz 

altal. Hatása csodalatos; hasznalbato az egyen tud-
tával vagy a nélkül. Szia, szag es iz nelkul. Ered-
meny mindenkor bizonyos, ü^y uve# ara 3 mark. 
Fő-depot: HoÜinaiin g> ogysxerlara Sckeuditz 
ixúpfcig. 31—40 

U O Ü U U U Ü U u u y g u ü u y y y 

l i u c t } , u e r v i L o u i c a 

ll>r. Lieaer laaar ittegarusUö tlixirje.y 
Csak a kereszt es iiorg. védjegy gyei valódi. 

Készül M. fanta gyógytaraban Jt'ragaban orvos 
és hatóságilag hitelesített rendel veny szerint. Kzen 
szer regi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 
különösen gyengesegeknel, telelem erzet, szívdobogás, 
hattajas, szédülés, rossz emeszies sin. elten. 

Kívánatra á r j e gy z éke t ingyen, t.gy uve# 
ára li/s. 3—5 Mark. 

Úyoniori^Josoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Szent Jakab-tele gyomorcsepp. Kgy 
üveg ara i v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a Hydross Essenz 
által. Minden állapotban biztos eredineuyert felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg ott is hasznai, a hol minden remeuyt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—4 üveg ara 5 Mark 
ai—40 K ö z p o n t i 1 o-ü z t4e t : 

MOHREN-APOTHEKfc, SCHKENDITZ-LE1PZJG. 

o o o o o o o t í u u u u ü u y u ü ü 

7107/1095. Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő, s évi 700 irt üzetéssei és a 
L évre 200 frt pótüzetéssel javadalmazott 
gyámpénztárnoki állásra ezennel pályázatot 

Mack«!? 

Egyedüli gyártója a feltaláló: Mack Henrik Ulm a. )'. 

a legegyszerűbb és leggyorsabb mód g a l l é r o k a t , k é z e l ő k e t 
stít. csekély fáradsággal ugy keményíteni, hogy 

oly szépek, mint ha ujak volnának, " 
k i z á r ó l a g abban áll, hogy 

Mack dupla kémén y i t ö j c ve 
keményítjük azokat.. 

Aki egyszer használta, mindig csak ezt alk ümazza 
Mindenütt Unható 3, 10 és ¡20 krajcáros ' 

Főraktár osztrák magva1 

. 81. lUir 

l * h ö n i x - h a j j k e n ő c s 
a stutgarti egészségügyi és be-
t.^ápolási kiállításon 1890 ben 
dijat nyerf. Orvosi vélemény és 
ezer h\laint szerint az egyet-
len reális és ártat lan 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 küldnmény vagy ut án-

vét 90 kr. 12-13 

K. HOPPÉ, W i e n , X I V . , Schweglergasse 12 

MINDEN KÖHYYKERESKEDÉSBEH 
kapható, 

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

Ü „Megrongált ideg- és nemi rendszer" ^ 
60 krajczár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 20V52 

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 ezüstérmet nyert. 

Leggazdagabb szabad és félig kötött szénsavtartalmánál 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 í t ő i t a l tiszta, kellemesizü, pezsgő, borvíz, tisztán vagy 

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul á l l ! 

Főraktár : Szentes és vidékére, 

M 6 € Z K Á L M Á 9 í 
üveg és porczellán kereskedőnél Szentesen. 

Jutáuyos áron kapható továbbá minden füszer-kereskedésben. 24V 

C l a y t o n & Shuttleworth © 
KJ mezogdzdasagi gepgv mok Q) B u d a p e s t Vác

68;k,iPUt 

által a legjutanyosubb árak mellett ajánltatnak: 

' Locomobil és gözcséplöy ip-készUtak 
kolyoaók. kiiN/.iiló ea nrat«g*p«k, boronák. »*Aiia«> OjtAk. 

as 

..COLUMBIA" ,-,O"B 

Lgyatamas aczél ekek 2 i s 3 vasú ekek 
éa minden egyéb , V gazdaaági gépak 

Rémlrtet árjegyzékek kívánatra ingyen é* bénnentve küldetnék. 

O Ü O O Ü U O O Ü Ü O O O Ú U 

K Ö N Y V N Y O M D A . 
Van szerencsénk a nagyérdemű 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

minden e^szakmába 4vágó;j;muukák, 
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 gyorsan és pontosan készít-
tetnek el, ajánlom a n. é. közönség 
M Í V e s P^tfogásába. T Í K t e l e t t e l : 

A „Szentesi első könyvnyomda 
1 0 - 19 részvénytársaság." 

O O O Ü Ö O U Ü Ü Ö Ö O O Ü Ű 
Sxentw. 1886, Nyomatott a kiadó tulajdonol: .Szentem eleőkönyvnyomda rfccTéBftánuáf* mraaJMMn. 




