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A lőgimnázium államosítása. 

(P.) A városi képviselőtestület f. hó 11-én 

tartott közgyűléséből tudvalevőleg egy depu-

tácziót küldött Budapestre, hogy a főgimná-

zium államosítása és a 12-ik tanári állás rend-

szeresítése ügyében informálja és kedvező 

elintézésre birja a kormányt. 

A deputáczió immár eljárt küldetésében, 

de jóakaratú biztatásnál és nyájas Ígéretnél 

egyebet fiem hozott haza. 

A közoktatási miniszter újból biztosította 

a küldöttséget arról — ami fölött különben 

nem kételkedett senki — hogy ő szívvel lé-

lekkel akarja az államosítást, kész elfogadni 

a város által előterjesztett javaslatot, s szives 

örömest átveszi a főgimnáziumot azonnal, 

i'letőleg szept. 1-én is. Hanem . . . 

Hanem az a bökkenő, hogy a pénzügy-

miniszter, akinél áll a kasszakulcsa, még nem 

adta meg a szükséges pénzt; keresse föl te-

hát a küldöttség a pénzügyminisztert, és be-

szélje rá hogy — amit a közoktatási miniszté-

rium erélyesen sürget — járuljon hozzá az 

államosítás tárgyában kötött szerződés el 

fogadásához. 

A küldöttség ennélfogva bekopogtatott 

a pénzügyminisztériumnál is, s ott azt az 

ígéretet nyerte, hogy a város kívánsága tel-

jesíttetni fog. 

Hiszen ugy kellene lennie, hogy a kor-

mányférfiak ígérete készpénz legyen. De a 

tapasztalás arra tanít bennünket, hogy tart-

suk szem előtt a régi latin közmondást: 

„verba volánt, scripta manent.* Az adott 

szóban foglalt és kötelező alakban erkölcsi obii-

góra tehát nem építhetünk, mindaddig, míg a 

szép ígéretek írásban nem nyernek kifejezést. 

Nem tagadjuk, a keserűségnek bizonyos 

neme fog el bennünket, midőn a kérdés ezen 

stadiumában is igy kell beszélnünk. Ez a 

keserűség még fokozódik, ha átpillantunk a 

szomszédba, és látjuk, hogy a sokkal gazda-

gabb H.-M.-Vásárhelyen még a főgimnázium 

felépítéséhez is hozzájárul az állam, s azonfelül 

14 ezer forint évi segélyt ad a fentartási 

költségekhez. 

Nem irigyeljük a testvérvárostól ezt a 

kedvezményt, amely nem is annyira szíves-

ség, mint inkább kötelesség az államtól, mert 

hiszen a közoktatás tulajdouképeu állami fel-

adatot képez. De méltán bánt bennünket az 

a tény, hogy mi, akik soha semmi állami 

kedvezményben nem részesültünk, és akik a 

városi adónak körülbelől egyharmadát kultu-

rális czélokra fordítjuk — kénytelenek va-

gyunk jogos kiváuságuukkal minduntalan ko-

pogtatni a miniszterek ajtaján, holott e kíván-

ságunk teljesítését már többször megígérték, 

de mindeddig be nem váltották. 

Ily helyzetben nem Unacsolhatuuk mást 

a képviselőtestületnek, mint azt, hogy szilár-

dan maradjon meg eddig elfoglalt álláspont-

ján és sem a lá-ik tanszékre, sem egyéb 

czélra ne szavazzon meg semmi u j a b b 

áldozatot; mert hitünk szerint az állam szük-

keblüségét nem alázatos engedékenységgel, 

hanem csak öntudatos erélylyel lehet megtörni 

(P.j Még egypár szó az ország-
gyűlési képviselő választók név-
jegyzékéről. A vármegyeházánál csodálkoz-

nak azon, hogy a képviselő választók névjegyzéké-

nek fogyatékos és hibiás voltál mi csak most vettük 

észrj; és egy lélegzet alatt szemünkre hányják azt 

is, hogy a mi pártunkbeli férfiak voltak megbízva a 

névjegyzék összeállításává!, illetőleg kiigazításával. 

Hát hogy ne csodálkozzanak sokáig, megadjuk 

a magyarázatot, mely mindössze abból áll, hogy 

mindennek a jóhiszemű b i z a l o m volt az oka. 

Az összeíró küldöttség, az előző évek tapasz-

talataiból kiindulva, bízott abban, hogy a számtisz-

tek által összeállított kifliutatas helyes adatokat tar-

talmaz, s igy minden szőrszálhasogató skrupulózitás 

nélkül elfogadtaT"alapul a szamtisztek munkálatat. 

Viszont mi is épen azért, mert pákuliczok nem 

voltak az ősszeiró küldöttségben, s igy tudtuk, hogy 

a visszaélés és rosszhiszeműség föltétlenül ki van 

zárva — teljes bizalommal viseltettünk a küldött-

ségi munkálat iránt. 

Hogy az összeiró küldöttség is megcsalódott, 

mi is megcsalódtunk, azért bizony sem az összeíró 

küldöttséget nem ítéljük fejvesztesre, sem önmagun-

kat valami szigorú vezeklésre, mert mindnyájunknak 

mentségére szolgál az, hogy emberek vagyunk, s 

csalódni és hibázni emberi dolog. Ebből az esetből 

mindössze azt a konzekvencziát vonjuk le, hogy 

jövőre ovatosabbak legyünk, most pedig igyekez-

zünk kijavítani azokat a hibákat, amelyek törvény-

sértés nélkül kijavithatók. Erre pedig nincs más 

mód, csupán az, amit lapunk mult számában meg-

jelöltünk, hogy maga a központi választmány vegye 

revizió alá az összeírást és javítsa ki a szembetűnő 

hibákat. 

Lapunk mult számában jeleztük, hogy ezt a 

a módot a má s i k p á r t is helyesli. Most azon 

ban pákulicz részről ezt egyszerűen tagadják. Hivat 

kozunk hát egy klasszikus lanura; nevezetesen a 

vSzentes és Vidéke" czimü újságra, melyről mi is 

tudjuk — ő maga is hirdeti — hogy a pákulicz-

párt szócsöve. Ez a tisztelt újság pedig a i évi ju-

lius 7-én megjelent számában a képviselő választók 

névjegyzékében észlelt hibákról szólva, azt mondta, 

hogy a rendelkezésre álló 10 nap semmikép sem 

elég a baj reklamácziókkal való orvoslására, s az 

volna a kívánaté», hogy a téves adatokat hivatal-

ból igazítsák ki. Teljes joggal mondhattuk tehát, 

hogy a mult számunkban javasolt módot mind a 

két párt helyesli. 

De ezt az orvoslási módot nem is lehet kifo-

gásolni még a törvényesség szempontjából sem. 

Mert nem arról van szó, hogy kiket vegyenek föl a 

névjegyzékbe és kiket hagyjanak abból ki; amit 

csakugyan nem lehet máskép megtenni, csupán az 

illetőket névszerint kitűntető reklamáczió alapján. 

Hanem szó van arról, hogy a lajstrom egyes téte-

leiben a jogczim, a vezeték- vagy keresztnév, a 

házszám s az életkor kitüntetésére vonatkozólag 

előforduló hibákat hivatalból ki kell igazitani, 

ami annál mkább teljesítendő, mivel az ilyen 

hibákat tollhibáknak kell minősíteni, amelyeknek hi-
vatalból való rektifikálása minden hatóságnál és bí-
róságnál gyakorlatban van. 

Még egyet. Pákulicz részről attól tartanak, 
hogy a szóban forgó kiigazítással mi valamely stik-
lit vagy kijátszást akarunk elkövetni, magyarán 
mondva: hunczutságban törjük a fejünket. 

Hát legyenek egé nyugodtak, Meg valljuk 
azt a gyöngeségünket, 1 kükben, a kijátszá-
sokban, a hunczutság— járatlanok és 
ügyetlenek vagyunk; a pákulicz mesterek pedig, 
akik az ilyenekben professzoraink lehetnének, nem 
adnak nekünk leczkét, de nem is kérünk tőlük. 
Erre a mesterségre nekik van szabadalmuk: csak 
éljenek vele. 

Egy szentesi ünáncz-zseni. 
— A hadmentességi adó feltalálója. — 

Egy boldogtalan szentesi csizmadia kopogta-
tott a minap — a halhatatlanság ajtaján, azt állilva, 
hogy hozzá képest minden exczellencziás ur Kismiska, 
sőt, hogy ő erősítette meg a legügyesebb fogás-
sal és találékonysággal a pénzügyminiszter adós-
ságba sülyedt bársony székét, amikor kitalálta a 
hadmentessegi adót. 

No persze, hát mi csudálni való van azon f 
— A csizmadia-ész pihent ész, a pihent ész meg ta-
lálékony. Ha pedig találékony, eo ipszo muszáj neki 
— nagyszerű találmányok után — halhatatlannak 
lenni. Minthogy azonban a halhatatlan ember szintén 
földi lény, hát enni kér s ha nem kap, hát — koplal. 

Es koplalt a mi emberünk is. 

Hanem nem azért volt Ő halhatatlan, hogy al 

ilyen prózai gondolatok ledöntötték volna onnan a 

képzeiődés felséges trónusáról ide a posványos sár-

tengerbe, a földre. Oh, dehogy, nagy talentum volt 

ő s nem is törődött a koplalással s azt mondta, 

hogy majd lesz. Es begombolta a kabátját s egyet 

köhintve, nagyot ütött a markába s azt mondta: 

Megvan! 

Es mit tett? Nagy bölcsen elővette a hagyo-

mányos, öreg apjától ő»ökőlt kalamárist, föltette az 

ókulárét s elkezdett irni, komolyan nagy bölcsen. 

Es megírta csakhamar az alázatos kérvényt a belügy-

miniszterhez, melyben nagy szerényen a hasznot 

találmányáért egy kis járulékot kér a begyült — 

hadmentességi adóból. 

A kérvényt azonban hatalmas argumentumok-

kal is támogatta, amikor rendületlen komolysággal 

elmondja a következőket: 

1871-ben egy átkozott levél fegyver gyakorlatra 

hivta be egy4hóra. A pecsétes levéllel nem lehetatt tré-

fálni, menni kellett, mert — muszáj volL Pedig 

iszonyú nagy kárába került, mert egfik válalata igy 

dugába dőlt, s ő 30 frtnyi kárt szenvedett. De ez még 

nem volt elég, hanem az a sok hahota, gúnyos vi-

gyorgás, amit mestertársaitól el kellett szenvednie, kik-

nek szörnyű mulatságos dolog volt az, hogy kollegájuk 

izzadt, masírozott, vitte a hornyút, míg ők hűsöltek — 

tetézte a nagy veszteséget. Boszankodott irtóztató mó-

don s szerette volna társait megfojtani egy kanál 

vízben. De azok még jobban vigyorogtak, gúnyolód-

tak, mire ő kijött sodrából, nagy mérgesen tollat 

ragadott s levelet irt a honvédelmi miniszternek, 

melyben keserű szemrehányások között elpanaszolta, 

hogy mégis csak nagy izgazságtalanság ós önkényes 

zsarnokoskodás az, hogy míg az épkézláb ember 

küzd, fárad, bornyut czipel s életével és vérével 

adózik a hazának, a ludtalpu, vagy féllábú és band-

zsal szemű halandók minden személye« uolgálat 
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alól fel vannak menlve s mig más a füstfelhőben 

gyakorlatok közt izzad és nyeli a port, addig ők 

hűvös szobában komót élnek s nagy könnyen ke-

resik a pénzt; minek következtében méltányos volna, 

hogy az ilyen haszontaian gyászvitézek adóval róvat-

nának meg; ha nem tudják megvédeni a hazát, 

hát — fizessenek. 

A honvédelmi miniszter nem válaszolt a nagy-

hangú levélre, hanem megfogadta a tanácsot s be-

hozta a hadmentességi adót. A csizmadia, mikor 

meghallotta a hirt, felhúzta ujdonat uj kávészinü 

ruháját s elment a kávéházba s ott egy pohár sör 

mellett nagy büszkén futta a füstöt a plafon felé. 

Most már rá sem nézett társaira, szörnyen 

büszke volt, hogy az államot olyan nagy jövedelem-

hez juttatta. — Hanem az a büszkeség, az a kávé-

házi henczegés pénzbe került s minthogy nem tar-

totta hozzáméltónak a dikicset, hát elfogyott a ga-

rassa, nem jutott czipóra, koplalt. A kormány nem 

volt hozzá igazsagos, nem juttatott neki a milliók-

ból egy árva fillért sem. Pedig most már nemcsak 

a czipó fogyott el, hanem még az árvatár is szo-

rongatja egy kis adósságért. Nagy alázattal kéri te-

hát, hogy adjon neki az állam jutalom fejében 

— csekélység — 1600 frtot kölcsön, még kamatot 

s fizet rá. Aztán meg juttassanak neki egy parányi 

kis hivatalt a megyénél, vagy a kincstárnál. Nem válo-

gat ő a hivatalban mindegy neki akár alispán, akár 

pénzügyigazgató, megelékszik ő akármelyikkel. Hi-

szen hány ember van olyan Szentes város tisztikará-

ban, kik iparosságból választattak oda, pedig még kato-

nák se voltak, annál kevésbbé találtak fel uj adót. 

Ha nem hiszi a miniszter, hogy ő találta fel a 

hadmentességi adót, hát kész neki azt szemébe is 

megmondani, mert nem hazudik, nem is hazudott 

életében csak egyetlen egyszer, amikor ellopta a 

gazdasszonya kamrájából a csiramálét, oszt elta-

gadta. Különben pedig nagy alázattal venné, söt 

ken iá az exelencziás urat, hogy tartsák titokban a 

nevét, mert fél szörnyen a felséges nép bosszújától 

Eddig is csak azért nem mert dicsekedni a talalmá-

nyával, mert társai s ismerősei szidtak, átkozták a 

hadmentességi adó feltalálóját. 

Ennyi a belügyminiszterhez intézett czikornyás 

kérvény rövid foglalatja. 

A miniszter azonban leküldte a kérvényt a 

megye utján a városhoz kézbesítés végett azzal az 

átkozott megjegyzéssel, hogy a kerelem nem telje-

síthető. Tehát még azt se tette meg neki, hogy ti-

tokban tartotta volna a nevét. 

Mi azonban nem leszünk olyan kegyetlen emberek, 

nem áruljuk el a nagy tináncz zseni nevét, nem ugyan 

S Z E N T E S I L A P . 

azért, hogy anép bosszújától megkíméljük, mert hiszen 

melyik futóbolond hiszi, hogy a hadmentességi adó 

eszméje egy szentesi cs zmadia agyában fogamzott 

volna meg — hanem azért, hogy megkíméljük a 

nép kaczajától — a kinevettetéstől. De ezt is csak 

oly kikötéssel teljesítjük, ha megígéri, hogy nem áll 

elő a jövő héten azzal a bolondsággal, mintha a pus-

kaport is ő találta volna fel, mert akkor — tiszte-

let becsület, de — irgalom és kegyelem nélkül atad-

juk nevét a — halhatatlanságnak. 

yusziiezia. 

Helyi es vegyes nire&. 
(r.) _ Politikai gyilkosság. 

S z i a 111 b u l o v I s t v á n , Bulgária legna-

gyobb üa, aki ez iíju Balkán államot a fel-

virágzás bámulatos tokára emelte, s akit vas-

erélyénél és nagyszabású államtérliui tulaj-

donainál fogva méltán ruháztak fel a »bol-

gár Bismark" czimmel, f. hó 15-én Szófiában, 

Bulgária fővárosában orgyilkossági merény-

let áldozata lett. Esti fél nyolez órakor in-

dult hazafelé SztamDulov egy politikai klub 

helyiségéből Petkov volt miniszter és a saját 

inasa által kisérve kocsin. A kocsi a legné-

pesebb utczák egyikén halad, amikor lövés 

dördült el, s a lövés után négy emoert ro-

hanta meg a kocsit, s a kocsis megállította 

a lovakat. „Továub hajts" — parancsolt neki 

Sztambulov, de a gazember nem engedel-

meskedett ; mire Sztambulov kiugrott a ko 

csiból s revolverét támadóira emelte, de mi 

előtt lőhetett volna, leteperték , s handzsárrai 

és revolver lövésekkel halálosan megsebesí-

tették ; arczát a íeiismerhetlenségig megcson 

kitolták, kezeit annyira összekaszaboltak, hogy 

az orvosok kénytelenek voltak mindkét kar-

ját levágni. Egész Európaban rendkívüli fel-

háborodást idézett elő a gyalázatos merénylet, 

annal is inkább, mivel kétségtelennek látszik, 

hogy a gyilkosokat a bolgár kormány bé-

relte föl. Szembeötlő a gazs g, amit a 

hatalmon levők cselekedtek. Az egész 

rendőrség a gyilkosok segítségére sietett, 

Mikor Sztambulov szolgája az egyik gyilkos 

után futott, két rendőr a ki az egész mé-

szárlást nyugodtan nézte végig, abban a 

perezben rögtön akcziúba lépett, de nem azért 

hogy a gyilkost ellogja, hanem hogy Sztam-

bulov szolgáját megakadaiyozza a gyilkosok 

üldözésében. S a mikor a szolga figyelmez-

A „SZENTESI LAP' TARCAJA. 

Hegyek között 
— KI r ándu l a * a magas Tatraba. — 

Heggel volt, midőn vonatunk a hegyek közzé 

erkezett. 

Homály borult az egész vidékre, a szem nem 

lathatott messzire. A hegyek ormát bizonyos köd-

szerű fátyol bontotta, mely, mennél inkább emelke-

dett a nap meredek utján, annál inkább sűrűsödött 

s utoljára vastag, átlátszatlan, tejfehér felhőként te-

küdte meg a csúcsokat. — Előbb ugylátszolt, mintha 

tust kóvályogná ott, majd ködnek tetszett, utoljara 

pedig kitűnt, hogy telhő, mely azonban még mindig 

inkább hasonlított gomolygo lustböz, mint leihóhöz. 

(iyönyőrü volt igy a hegyvidék, amint lassan, 

méltóságteljesen bontakozott ki a felhőből, mely az 

ejjel reá, mint nyugvó agyra bocsajtkozotl pihenni. 

Meg nem látszott a hegy teljes magassagaban, a 

csúcsa meg egyiknek sem volt tisztán kivehető, csak, 

imkor robogott tova gyorsan a vonat, akkor tünt 

lel itt-ott egyik-másik csúcsnak a körképe — hai-

vanyau. 

lianem amint melegedett a levegő s a felhő 

folyton emelkedett a magasabb legrégiokba, mindig 

összebb-összebb sűrűsödve, egyszerre, mintegy vil-

lanyütesre, előtűnt egy-eg) hegy, egy-egy orom tel-

jes nagysagban. — De amint a vonat gyorsan robo 

gott tova, a leltunt orom ismét láthatatlan lett, 

mert a még mindig mellette lebegő felhő oldalt el-

takarta. 

kikként váltakozva majd tisztán, majd felhőbe 

burkolva maradtak gyorsan egymásután a sziklak s 

85. szám. 

tette őket a gyilkosra, aki előtte szaladt, az 

|egyik rendőrtiszt kardjával végig vágott a 

szerencsétlen szolga nyakán, A közvélemény 

nyíltan vádolja a kormányt a bünszerzéssel, 

sőt ettől a gyanútól nem kímélik meg magát 

Ferdinánd fejedelmet sem, aki valóban fekete 

hálátlanságot tauusitott azon férfiú iránt, aki-

nek trónját köszönheti. Sztambulov életéhez 

nincs remény, ő még nem halt meg, de 

Bulgária és fejedelme reputácziója már meg-

halt. 

(r.) — A főgimnázium államo-
sítása ügyében Budapesten járt városi kül-

döttség f. hó 18-án érkezett haza. Az ut ered-

ményével mai számunk vezérczikkében fog-

lalkozunk részletesen. 

(r.) Hegyi An t a l »a j tópere a k ú r i á n . 

A mult hónapban részletesen megírtuk annak a saj-

tópernek a lefolyását, melyet Bogyó Mihály csong-

rádi pákulicz indított Hegyi Antal csongrádi plébá-

nos és lapszerkesztő ellen, s a mely azzal végződött, 

hogy a szegedi sajtóbiróság a vádolt lapszerkesztőt 

a vád alól teljesen fölmentette. Bogyó Mihály az 

ítélet ellen seramiségi panasszal élt. A kúria a na-

pokban tárgyalta s mint teljesen alaptalant — elve-

tette a semmiségi panaszt, s igy a felmentő ítélet 

— a pákuliczok nagy fájdalmára —• jogerőre emel-

kedett. 

(r.) - Az ártézi t ü rdő rendkívüli látoga-

tottságnak örvend. Ámbár 7* kabin van, még is 

sokszor nem lehet helyet kapni s megesett, hogy 

hárman is voltak egy kabinban. A napi bevétel át-

lag 35-40 forintra rug. A rossz nyelvek azonban 

mindenféle pletyka terjesztése által szeretnék a Kö-

zönséget a fürdőtőt elriasztani. Azt híresztelték ugya-

nis, hogy akadnak olyan emberek, akik fekélyes test-

tel és nyílt sebbel mennek a közös medenczébe. Il-

letékes helyről fel vagyunk hatalmazva annak kije-

lentésére hogy ez a hir nem egyéb, mint rosszaka-

ratú ráfogás. 

(r.) — P á r t o l j u k a hazai ipar t . Köteles-

ségünknek tartjuk ¿olvasóink figyelmét felhívni a 

Sepsi Szent Györgyön állami protektorátus alatt 

fentalló .székely szövőgyár* készítményeire. Ez a gyar 

olyan ruhaszöveteket készit, amelyek sokkal jobbak 

és hasonlithatlanul olcsóbbak a külföldi gyárakból 

származó szöveteknel. Ennek bizonyságául fölemiit-

jük, hogy egy férfi ruhának való finom és szép szö-

vet nem kerül többe 3—4 forintnál; egyik helybeli 

szabón ester pedig ezekbőt a szövetekből 4 frt 50 

krajezárért varr egy öltözetet, ugy hogy a hozzáva-

lókat is ő adja. Tehát egy öltözet tisztességes ruha 

elmerülve az elóttüuk minJeddig szokatlan és gyö-

nyörű látvány szeuiléleteben, folyton közeleutunk 

kirándulásunk első czélpontjahoz: Dobsinához, hol 

leszállva a vonatról szekereken megyünk a világhírű 

dobsinai jegbariaughoz. 

Gyorsan maradtak tova a szebbnel-szebb ormok 

hegyi legelők kolompoló juhaikkal, vidám teheneik-

kel. Körülbelől nyolez óra lehetett, midőn Dobsinába 

érkeztünk, hol eleg csinos, kis állomás fogadott ben 

nünket; azt hittük a város is ilyen lesz. Biz az 

nem volt valami szép, aminek oka kétségtelenül leg-

inkább abban rejlett, hogy nem láttunk benne egy 

magyar — abrázatot sem. 

Nem értettünk mi azoknak a beszédjiből egy 

árva kukkot se, pedig az uton ugyancsak vágtuk a 

tót szavakat, dehát azok — tájdalom — csupán 

egy mondatot tettek ki s az az egy mondat is nem 

volt semmikép sem használható, mert hát nem ál 

lott egyébből, mint a kupékban kifüggesztett figyel-

meztetés tót fordításából, a mely szerint: 

M e n e t k ö z b e n az a b l a k o n a fe je* 

k i d ű g n i v e s z é l ye s 1 | . . . 

No de azért a környékhez mérten mégis elég 

szépnek mondhato Dobsma. - A lakosok külseje 

megnyerő. Egyszerű bár, de megis .csinos- öltöze-

tük a térdig érő, jobbara barna színű daróczból ké-

szült gúnyából, szeles karimájú kalapból s e körül 

rézpitykékkel ellátott szalagból s aztán oly széles 

és oly vastag bőröndből áll, hogy rajta még a puska-

golyó 18 talán - gondolkozva ballagna át. A nők 

is hasonló .csinosak- s öltözetük elég tetszetős : ez 

sötétkék és rövid rokolyából, hasonló szinü kötény-

ből s fejükre es vállukra borított tarka kendő-

ből áll. 

Leginkább barom tenyésztéssel toglalkoznak. — 

A vaderdők közepén levő .polaiiok*-uak nevezett 

hegyi rétek s a gyalog fenyvesek feletti gyepes he-

lyek, kivált juhoknak, kitűnő legelőül szolgainak. E 

helyekre szoktak a juhászok vezetőjükkel — ki leg-

inkább az illető hely bizalmi férfia szokott lenni — 

nyajaikat kihajtani. 

A pásztorok itt laragatlan fatörzsökből építe-

nek maguk es állataik szamára a viharok ellen kuny-

hókat s vig, majd borús dalok, vidám s sokszor 

turcsa mesék által rövidítik meg maguknak azt a 

rövid időt, a melyből itt a nyár áll. Ez idő alatt 

majdnem kizarolag sajttal és savóval élnek, éppenugy, 

mint nyajőrző ebeik; de e mellett s tan éppen ezen 

egyszerű etkek mellett igen jól érzik magukat. 

Nyár elején, amidőn legkövérebbek a legelők, 

naponként háromszor fejik juhaikat, később csak 

ketszer s ezt asszonyaikra, akiket szakácsnéknak 

.k u c h á r k i--knak neveinek, bízzák. 

E nép éles arezvonásai némi komolyságot s 

bizonyos nemességet fejeznek ki s igy nagyon is 

elütnek a hegyek túlsó oldaláu csak néhány mér-

földdel odább lakó galicziai pórnéptől, mely aláza-

tosságában azonnal a földre borul s akárkinek a 

térdeit megöleli. E hegyi lakoknak magas homlokuk 

s nyílt szemük vau, mi bizonyára érlelemre, illetve 

őszintesegre mutat; az apáiktól örökölt hagyomá-

nyokhoz azonban épp oly erősen ragaszkodnak, 

mint azon kis darab földhöz, melyen élnek-halnak s 

igy e tekintetben is nagyon különböznek más nyelv-

rokonaiktól, kik együgyű voltuk daczára országokat 

járnak be s ott telepednek le, ahol jól érzik magukat. 

(Folytatása következik.) 
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7—8 forintba kerül. Oly mesés olcsóság, a moly 

fölöslegessé tesz minden ajánlást A gyár szövetmin-

táit az érdeklődi'-, lapunk kiadóhivatalában megte-

kinthetik. S meg vagyunk győződve, hogy aki meg-

tekinti, az nem fog többé idef^n gyártmányok után 

kapkodni, hanem pártolja a hazai ipart, mert igy a 

h a z a f i a s t a h a s z n o s s a l epyesitheti. 

— A jegyzői pályára készülök iigyel-

gyelméne. Szentes város polgármestere 
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— Melyik bsU a — kunczut ? Égy fogas életveszélyesen megsérült s élete csak órák kérdése. 
ügy képezi pár hét óta Félegyházán a közbeszéd j A másik két munkás szintén nagyon súlyosan, noha 
tárgyát, mely problematikussaganal togva sok gon-nem életveszéjeseu sebesült meg, közülök egyik .aaéi 
dot és fejtörést fog annak idején a bironak okozni, közben egy lelógó karikába kapaszkodott s ott lógott 
hogy a valót kideritse. Az eset két főszereplője a levegőben kezein függve több mint 6 pereiig. Ki-
Szabó Sándor gazda és ennek berlŐje, Mezei Ignácz abált teljes erejéből segítségért, azonban nem kapva 
kik ketten csináltak meg egy 1410 frtos uyjgtat-| semmi mentőeszközt, lezuhant. Talpra esett, de jobb 
ványnak a — históriáját. Mint egyfelől előadjak, bokája menten kificzamodott, s oly nagy fokú sérü-

bennünket, hogy közérdekű voltánál fogva díjmen-

tesen tegyük közé a következő é r t e s í t é s t : 

A torontál megyei község jegyzői és kör-

jegyzői szaktanfolyam a folyó évi szeptember hó 

elsején nyílik meg Nairy-Bec«kereken. A tanfo-

lyam szeptember hó 1 tői junius hó végéig tart s 

bentilakással és tápintézettel van összekötve. A tan-

folyam évi dija 30 frt, azok a kik bennlakók, havonta 

21 frt 30 kr dijat fizetnek. A tanfolyamra felvétet-

nek azok kik az 1883. évi I. t.-cz. 6. § ában előirt 

elméleti képzettséget igazolni tudják, továbbá azok 

is kik ezt igazolni nem tudják de azt, hogy az 1883 

évi I. t.-cz. életbeléptét megelőzőleg és azóta is meg-

szakítás nélkül mint jegyzők vagy segédjegyzők mű-

ködtek. A felvétel iránt az eredeti okmányok bemu-

tatása mellett személyesen vagy írásban D á n i e l 

László torontál megye alispánjánál Nagy-tíecskere-

ken keli augusztus hó 15-ig jelentkezni. A halgatók-

nak megengedtetik, hogy a tanórákon kivúl közhi-

vataloknál, pénzintézeteknél, ügyvédeknél és kör-

jegyzőknél alkalmazást vállaljanak, sőt szorgalmas 

és jó viseletű hallgatóknál az esetben ha üresedés 

van a tanfolyam igazgatósaga közbe is lép. Bővebb 

felvilágosításai szolgál az intézet igazgatósága. Szen-

tes, 1805. jul. 12. tí u r i á n L a j o s , polgármester. 

— Garázda őrü l t . £ hónap harmadikán 
Ambruzs Rozália magánzónő panaszt emelt a hód-
mezővásárhelyi rendőrségnél hogy Tóth-Kovács San 
der minden igaz ok nélkül fojtogatni kezdte őt, ugy, 
hogy csak nagy nehezen szabadulhatott kezei közül. 
A rendőrség kihallgatta Kovácsot, kinek zavaros be-
szédéből kitűnt, tiogy elmebaja van, miért is meg-
figyelés végett a kórbazba szállították. A korházban 
azonban oly józanul viselte magat Kovács, hogy ki 
bocsátották. De a szerencsetlen embren ismét ki 
tört az őrültség, neki esett az Ambrus Huzal abla-
kának, ütötte, verte s fellármazta a szomszédokat is 
azzal a kedves biztatással, hogy paprikast akar főzni 
belőlük. A dühöngőt lefogtak s visszaszállították i 
kórházba, ahonnan most mar bizonyara nem bocsát 
ják ki oly meggondolatlanul. 

— Megkínzot t katona . Két órai kikötésre 
ítéltek Kolozsvárou egy 51. gyalogezredben közém 
bért. Az altisztek. — irja az .Eiicüzek. haragudtak 
e íiura s kaptak az alkalmon, hogy most bosszút 
álljanak rajta. Kikötötték tehát szabalytalanul, ugy, 
hogy egyik lába alig erte a földet. Hogy a katona 
kinjait meg inkább növeljek, K r nevű káplár ran 
gatni kezdte. Ez sem volt elég, az egyik altiszt a 
laba alá tett a szenvedőnek egy deszkát, amit pu-
czoválásra hasznainak, azzal telemelte, hogy a zök-
kenés következteben a kiakasztott szerencsétlennek 
fájdalma még óriásibb mérvű legyen. A szegeny 
katona ordított, hörgött a remiló fajdalom miatt. 
Ekkor egy másik belógta az agyonkinzctt ember 
száját hogy egy ideig csak fuldokolt, lélegzetet nem 
birt venni. Ha tényleg igy all a dolog, remélhetőleg szí 
goru büntetés var a brutális altisztekre. A megkínzott 
katona, amint mondjak, egy értelmes szelíd tiu, Tor-
dai Györgynek hívjak s mint czimfestői a katona-
ságnál is jól tudják hasznaim. 

— A ieltáuiudáa u t án ra ellialaa^tott 
pör. A .Deluiagyurors/.agi Közlöny, ben olvassuk 
ezt a komikus históriát, ti. Gy. meg 18'JO-ben be-
csületseitesi pert indított egy uéividéki járásbíróság-
nál. A jarasb róság most öt ev uiulva lelsiolitotta a 
panaszost, hogy nyolez nap alatt nyilatkozzék, va 
jon fentartja-e a vadjat. E felbivasra ti. (iy. a kő-
vetkező beadványnyal válaszúit: 

.Elismeréssel adózva a tekintetes kir járásbíró-
ság ama pontos gyorsasagaert, melyben ügyemet 
reszesiteni méltóztatott, kivansagara szívesen kijelen-
tem, hogy az évekkel ezelőtt N. N. ellen lett felje-
lentésemet nem kívánom ugyan egészen elejtetni, 
de mivel panaszlottnak tetszett mar mintegy 3—4 
év előtt ebből az árnyék világból elköllözkódm es 
most az örök bíró igazsag szolgaltatasi illetősége 
alá tartozik, van szerencsem e tekintetes kir járás-
bíróságot megkerni, hogy keresetem targyalasanak 
határidejét — a feltámadás napjaig elhalasztani 
méltóztassék, amikor panaszlott meg lesz idezhető.' 

A jarasb rósag ily körülmenyek között nem te-
hetett egyebet, mint hogy beszüutette a pert, de mi-
vel nem bocsátotta meg ti. Gy sikerült tretajat, i 
kihágást büntető törvénykönyv 4ü-ik §-aba ütköző 
kihágás czimén megindította ellene a büntető el-
járást. 

M ẑei a haszonbér lefizetése végett a mult napok-
ban elment a tulajdonos gazdaüoz es ugy monda, 

felkért hogy elhozta az 1416 frt haszonbért, melyről nyug-
tatványt kért Szabó Sándortól, ki azt készséggel ki 
is allitotta és át is adta Mezeinek. A szobában csak 
ketten voltak. Mezei ekkor zsebeit megtapogatván, 
meglepetéssel ugy nyilatkozott előbb, mikép a pénzt 
otthon hagyta. Keresesére akarván indulni, Szabó a 
nyugtát, melyet már mezei a zsebébe rejtett, vissza-
követelte. Mezei erre azt valaszolta, hogy az 1416 
Irtot már átadta, hát a nyugtatványt nem adja 
vissza. Mire dulakodás támadt, melyben Mezei ke-
rekedett fölül. Ezalatt a zajra a Szabó felesége és a 
szomszédok megjentek és u mar menekülni akaró 
Mezeit betuszkoltak egy szobába, rácsukvan az ajtót 
Szabó pedig a rendőrségre sietett jelentést és kar-
hatalmat kérni. A rendőrségi kiküldött megjelenvén 

szinhelyen, hazkulatást tartott, amelynek folya-
mán a tiáznál csak a Szabó által bevallott néhány 
forintot talaltfk. Más oldairol az esetet természete-
sen ellenkező színben tüntetik fel. A többek közt, 
hogy Mezeire, mihelyt az udvarra belépett, azonnal 
rácsukták az ajtót, ugy, hogy a pár perez múlva 
utánamenni akaró tanyai aszony már zárva talalta 
azt; a nagy zene-bona pedig ezután egy jó negyed-
óra múlva ütött ki, amely idő alatt a pénzt olvas-
tak át. Aztáu, hogy Szabó Mezeire uszította a ku-
tyáját, mely az utóbbit meg is harapta, Mezei to-
vábbá azt is állítja, hogy Szabó nem szokta a 
nyugtát atadm addig, míg a pénzt hiány nélkül föl-
nem vett, s erre neki (Meze nek) tanukkai igazolt 
precedense van. — A kapitányi hivatal az esetről 
jegyzőkönyvet vett föl, melyet a íatalis nyugtatvány-
nyal együtt áttett a kir jarasbirosaghoz. Ez (vagy 
ugy lehet a kúria se) togja kideriteni azt, hogy me 
lyik hát a hunezut ? Mert hogy egyik az, ez az egy 
bizonyos. 

Magyar ember amer ika i b i tó ián . 
Az Egyesült-Államok Obio államanak fővárosában 
Golumbus ban junius 26-án felakasztottak Molnár 
János borsodmegyei szarmazasu magyar embert. A 
bitófán kimúlt Molnár rablogyilkossag miatt lakolt. 
Meg a mult év junius 6-án követte el bűnét, a mi-
kor Kostyo Ferencz és Dohanits László barátaival 
Gehring Dániel nevü nagybatyjat kicsalta a mezőre 
és ott egy hazulról kapott penzeslevél miatt vele 
ősszeczivakodván, lelőtte. Alig terült el a szerencset-
ien aldozat, Molnár két czmkostarsa megrohanta a 
haldoklot Kostyó fokossal összevissza hasította a fe-
jét, utóbb pedig még nyolez golyot röpítettek a vo-
naglo áldozatba. A törvényszék Molnárt kötetre, két 
tarsat pedig életfogytig tartó börtönre ítélte. A pör-
alatt kiderült, hogy Molnár különösen azért gyűlölte 
nagybátyját, mert ellenezte egy Getsch Mari nevű 
magyar leány.íyal való hazassagat Getsch Man idő-
közben férjhez ment, a mit Molnár csak a siralom-
hazban tudott meg. E hir nagyon lesújtotta, mind-
amellett felt a halaitól. Mikor közöltek vele, hogy 
utolsó órája eierkezett, zokogni kezdett es íróeszkö-
zöket kért, hogy levelet írhasson övéinek, irt is Jó-
zsef öcscsének Hakodcza borsodmegyei közs gbe. Le-
velében vigasztalja rokonai s megfogadja, hogy nyu-
godtan tog meghalni. A kivégzés színhelyen Harsa-
nyi Elek magyar lelkész nyuiiott a halaira itellnek 
lelki vigaszt. A bitófa latlara molnár elájult. MIÜOI 
magahoz tért a lelkész azt kerdezte tőle, akar-e va-
lamit mondani. Molnár az egyik börtönőr felé tor 
dúlva, mindössze csak ennyit szolt: .isten aldji m«-g 
Mr. bownien*. Azután az angol szerkezetű akasz-
tófa alá állítottak, nyakara illesztettek a hurkol, 
majd elvontak alo a a csapóajtót es a lezulianas 
azonnal megölte. 

— Nagy .szerencsétleiiMég egy templom 
epiténiiel. A lajosmizsei templom építésénél a val-
lalkozo könnyelműségénél fogva az alivauy e hó ÍJ au 
bedőlt. Egy munkás azonnal meghalt, egy a halai 
lal vívódik, kettő pedig igen súlyos sebeket szenve-
dett. Kecskemetröl a következőket jelentik az esetről 
A Kecskemét város határaban levő Jász-Lajos-
Mizse község uj templomot épített. A templom épí-
tését Bachman Károly újpesti epitesz vallatta el 
már csaknem a tetőzetig haladtak az építéssel. A 
napokban aztán az épLesi állványokat — az építés 
előrehaladása folytán — fölemelték. Az állványok 
tölemelését e hó 12-én este fejezték be s mindjárt 
másnap, az az 13-án folytattak a templom 
építését. Azonban az álványok oly rozogák és gyen 
gék voltak, hogy a midőn a munkasok felmentek 
arra, £ a pallér nagy mennyiségű téglát vitetett föl, 
az állványok ledőltek, s maguk alá temették a raj-
tuk dolgozó negy munkást is. Egy Lantos nevü 
munkasnak négy oldalbordaja tört össze s a hegyes 
csontok a belső nemesebb részeket ugy összeszur-

lést szenvedett, hogy hónapokig kell őriznie az ágyat 
Az elősiető csendőrség a munkát rögtön betiltotta, 
s az esetről táviratilag értesítette a kecskeméti kir. 
ügyészséget. 

— Hala los légycsípés. Az aradmegyei 
Székudvar általánosan kedvelt orvosát, dr. Veszia 
Györgyöt pénteken valószínűleg egy lépfenés állatról 
elszálott legy megcsípte, tíorzaszto fájdalmai voltak 
s végre is magához hivatta két kisjenői kollegáját. 
Ezek vérmérgezest konstatáltak s két aradi orvos 
meghívását ajánlották. De inárezek sem segíthettek, 
a fiatal orvos három napi rettenetes szenvedés után 
meghalt. A napokban temették el nagy részvét 
mellett. 

— Az an„ ó» látogatása. N. Zs. szabómes-
ter nagy busán állított be a rendörséghez szomba-
ton délután. A rendőrtisztviselő részvétteljesen kér-
dezte tőle. 

— Mi baj ? 
— Nagy bajom van tekintetes ur. Megláto-

gatott az anyósom. 
— Hisz az még nem nagy baj. 
Tetszik tudni már ez a látogatás is bajnak 

elég baj volna. Mert az én anyósom — Sch. Mózesné — 
látogatasa, higyje el a tekintetes ur, isten csapása. 
Hanem másnap nem egyedül jött. Három szekeret 
állított az ajtó elé, arra felrakatta a bútorokat, a 
bútorok tetejébe pedig a feleségemet, aztán ugy el-
hajtattak, mintha ott sem lettek volna. £n pedig a 
pusztán hagyott lakásomból kiáltottam utánuk. .Ad-
játok vissza a feleségemet." 

A rendőr-tisztviselő kíváncsian kérdezte: 
— Hát minek engedte, mért nem állott ellen ? 
De a bus szabó csak rezignáltán rázta a fejét. 
— Nem lehetett kérem. Az anyósom is nagy 

potentát ugyan, hanem vele szemben szívesen vete-
medtem volna tetUegességre. De Sch. Mózesne ova-
tos asszony, hozott magával segítséget, egy izmos 
mészáros legényt, a ki csak ugy duzzadt az erőtől, 
a szeme meg azt mondta rám sandítva: .Megverek 
valakit." Hát lássa tekintetes ur, nem lehetett ellen-
állni, hanem most instálom, szerezzék vissza a fele-
ségemet, a bútort ott hagyom szívesen az anyó-
somnál, csak a feleségem kerülne vissza, de a mé-
száros legény nélkül. 

— Nagyvárosi életkép. Berlinben egy har-
minczöt éves munkás, gyermekének holttestét kar-
jain czipelve, házról-hazra koldulni járt. Gyermeke 
eheu halt. Szegény kedvenczét elakarta temettetni, 
de hát a halál is pénzbe kerül. Koporsót, halotU 
ruhát nem adnik ingyen. Es mert a szegény mun-
kasnak nem volt pénze, ezeket a költségeket össze 
akarta koldulni. A ki nem hitt szavainak, annak 
megmutatta a kendőbe kötött gyermekhullát. Es 
akadtak emberek, kiknek eszükbe jutott, hogy ren-
dezett államban tilos a koldulás és a szegény mun-
kást átadták a rendőrségnek. A munkást kihallgat-
tak és állítása valónak bizonyult. 

L e g ú j a b b . 

Lapuiik zártakor vesszük Buda-
pestről a távirati hirt, hogy Ö Z t a m -
Duiov István, Bulgária leg-
nagyobb íia, meghalt. Min-
den beesületes ember részvéte kiséri 
sírjába a kiváló lérüut, aki hazá-
jáért szenvedett martirhaiáit Gyil-
kosaira pedig a közmegvetés és a 
történelem megbélyegzése vár. 

(iyári raktárunkból wétereiikiiit 
bérmentes küldés Ausztria-Magyarország és az 

összes európai államokba, 
m a g á n o s o k n a k e g y e n e s e n a h á z h o z ; 
a l e g d i v a t o s a b b uri-, fiu- és n ő i ruha-

s z ö v e t e k , 
méterenk ln t 1 4 k r t ó 1 kezdve 
a legfinomabb, legtartósabb készítményig. 

0ETT1NGER & C». ZÜRICH, (SCHWEiZ.) 

Kiviteli haz divatszó vetekben, gyapjú- és pamut-

készitményben. 6—5 

Minta-gyűjtemény Ingyen. 
kaltak, hogy a meg agyrazkodast ia szenvedett em-azmea divatlapok ingyen. Kitüntetve 1883-ban. 
ber par perez alatt meghalt. Egy másik muukás 



Vasúti menetrend. 

Szentes—h.-m.-vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vásárhely. 
S—mimről indul 4 óra 50 perci éjjel, 8 óra 54 peres 

regfel, 5 óra 16 peres délután. 
H.-M.- Váiárhdyre érkezik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 

37 peres délelőtt, 7 óra 06 peres éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—Szentes. 

H.-M.- Vátérhdyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 
10 peres délután, 8 óra 10 perez éjjel. 

9—*U*re érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, 6 óra 00 perez 
ée 10 órakor éijeL 

H.-M.- Vásárhely—szegedi vonal. 

EL-M.-Vásárhely-Szeged. 
JS.-JL- Vásárhelyről indul 4 óra 45 perc reggel, 1> óra 

04 peve délután, óra 57 pere MU. 

délutén^ 
8**{pdr$ érkezik 8 óra 00 perc reggel, 4 óra J 
n, 10 óra 10 perc éjiel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 
8 — f d r ö l indul 3 óra 45 p. éjjel, 10 óra 35 perc délelőtt 

3 óra d. n. 6 óra 40 perc este. 
S.-M.-Vátárhdyre érkezik 6 óra 59 perc reggel, 3 óra 

55 pere délután, 9 ora 11 perc eete. 

Budapest—Szentes. 
N indul 8 óra 45 

, 7 óra 10 p. eete ée 9 óra 15 p. 
SseMfcr* erkeziz 11 óra 34 perc 

In . 10 óra 16 p. éj. 11 óra 13 perez éjjel. 
8MmdkrH indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 35 perc 

délután, 3 óra 55 perc éjjel. 
re érkezik 3 óra 45 perc délután, 8 óra 17 perc 

Budspttről indul 8 óra 35 perc reggel, 1 óra 10 perez 
~ • " p. eete ée 9 óra 15 p. éjjel. 

erkeziz 11 óra 34 perc delelőtt, 4 óra 07 perc 

eeta, 8 óra 15 perc reggel. 

6 óra 30 perc eete. 
SMolnokra 

10 < « 1 perc eel 
SMoUokról i 

Szentes—Budapest. 
indul 6 óra 5 perc reggel, 11 ó 37 perrca d. e 
te. 
érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u. 

I indul 11 óra 46 perc d. e. 4 óra 55 perc. d. u1 

3 óra 30 perez éjjel. 5 óra 33 p. reggel. 
Budaputr* érkezik 1 óra 50 perc d. u. 8 óra 15 perc éjjel! 

5 óra 50 p. regg. 7 óra 35 p. reggel. 

Buda/pest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest — Csongrád. 
Bmdmpmtről indul 8 óra 30 perc reggel, 3 óra 30 perc 

délután, 4 óra 35 perc délután. 
FSegfhdMárm érkezik 13 óra 11 perc délután 4 óra 51 

pere délután, 7 óra 58 perc este. 
IíUgyké»áról indul 13 óra 35 perc délután, 5 óra 10 

pe*: délután. 
Omngrádra érkezik 1 óra 35 perc délután, 6 óra 10 

S Z E N T E S I L A P . 

Néhai Piti József örököseinek 
V.-háti 149 hold földjük folyó évi szeptem-

ber 1-től 6 évre haszonbérbe k i a d ó . Érte-

kezni lehet 1. t. 518. sz. a. vásártéren. 3—5 

Kiss Pál Imrének 
veresegyházi másfél fertály tanya földje örök-

áron eladó. Értekezni lehet II. t. 701. szám 

alatt, vagy pedig a helyszinén. 

TÖRÖK JÁNOSNÉ 
örököseinek I. t. 724. számú házuk e l a d ó , 

Értekezhetni lehet a fenti szám alatt. 

1114. szám/v. 1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel köz-

hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 

1895. évi 7223. számú végzése következtében 

dr. Ecseri Lajos ügyvéd által képviselt Csong-

85. etáiP 

rádmegyei takarékpénztár részvénytársaság ja-

vára Purjesz Mór és társai ellen 300 frt s 

jár. erejéig foganatosított kielégítési végre-

hajtás utján felülfoglalt és 1173 frtra becsült 

házibutorok, lovak és kocsikból álló ingósá-

gok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

7372—1895. számú végzése folytán 300 frt 

tőkekövetelés, ennek 1894. évi april. hó 25 

napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 

60 frt 80 krban bíróilag már megállapított 

költségek erejéig Szentesen 1. r. alp. lakásán 

1895. jul. 19 én d. e 8 órakor II. r. alp. 

lakásán Mindszenten leendő eszközlésére 1895. 

évi jul. hó 19-ik napjának délelőtti 10 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-

dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 

t. cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-

fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsároii 

alul is el fognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. évi jul. hó 7. 

Végh Sándor, 
kir. birósági végrehajtó. 

Csongrád—Budapest. 
Csongrádról indul 9 óra 30 perc délelőtt, 3 óra 10 p. d. u. 
FékgyháMÚrm érkezik 10 óra 30 perc délelőtt, 3 óra 

" L 

FéUgyhátáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 3 óra 30 
perc délután. 

~ • - , érkezik 1 óra 35 perc délután, 7 óra 40 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 
I indul (Pusete-Péteri, Kistelek, Szatjmaz 

Dorozsma felé) 13 óra 13 perc délután, 4 óra 53 perc délután, 

8 óra 3 perez eete; 11 óra 57 pecz és 13 óra 48 p. éjjel. 
Smyé r o érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 53 perc d. u. 

9 óra 35 p. este, 1 óra 33 p. és 1 óra 50 p. éjjel. 

Szeged—Félegyháza. 
SBégedről indul (Dorozsma, Szatjmaz, Kistelek, Puszta 

Pétari felé) 13 óra 56 perez éjjel. 4 óra 55 perez reggel, 10 
órakor délelőtt ée 1 óra 48 perez délután. 

FHégyH*ára érkezik; 3 óra 30 peres éjiel, b óra 39 
pere reggel, i l óra 04 perc délelőtt és 3 óra 30 perc délután. 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számosáé? óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
% mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy-
szer ismeretes a dr. JLieber-iéle idegerósitő 
El ix ír , védjegye a kereszt es a horgony, kérjünk 
árjegyzéket Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fan ta M. Gyógytárában, Prága. 

Ic7á lánccá tr a regrosszabb esetben is gyó-

ICU.aAU00a£ gyitható Songodé Essenz 
által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szín, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
F6-depot: Uo f fmaun gyógyszer tara Scheuditz 
" " 34—4U 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsavas ásványvizek királya. 

K i t ű n ő é l v e z e t i é s 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 alkalmaztalak: 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 vegyitve páratlanul á l l ! 

Főraktár: Szentes és vidékére. 

9 K Ó C Z K Á L M Á N 
üveg és porczellán kereskedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden füszer-kereskedésben. 

V A N 
utánzott „ T o k a j i C o g n a c " ! 

Nagyon olcsó ugyan, de oly rossz, hogy a legkisebb összeget sem éri meg ! I 

Különben könnyen felismerhet, m e r t 

1) nem az egyedüli és csakis Tokajban létező .Első Tokaji Cognac-
gyárbói" származik, 

2) a palaczkok czimkéje e en T o k a j város czimerével nincs ellátva, mely 

bejegyzett 

az Első Tokaji 

védjegye 

(Jogrnacgyárnak 

TOKAJBAN. 
A tokaji cognac tehát csakis akkor valódi, ha Tokaj város czimerével 

van ellátva, jeléül annak, hogy az .Első Tokaji Cognacgyárbói, 
Tokajban" származik, mely 1893/94. évben, mint hiteles közjegyzői okirat 

bizonyítja, könyvei szerint 

7 2 5 1 3 2 liter bort dolgozott fel. 1 — 10 

Fenti eredeti .Tokaji Cognac* kapható: 

1896, Nyomatott t kiadó tulajdonos: .Szentesi eisőkönyvnyomda részvénytársaság- gyor»sajtóján. 




