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Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban ós lapkihordólnkutján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Vasutak egyesülése. 

(P.) Ismeretes már olvasóink előtt az a 

mozgalom, melyet a két szomszédos vasút 

társulat: a szentes-vásárhelyi és a kunszent-

márton-tenyői kezdeményezésére a kormány 

megiuditott, s melynek czéija az, hogy a ne-

vezeit két vasút a szentesi vasúttal egye-

sitessék. 

Annak idejében a város megbízottakat kül-

dött az egyesités érdekében megtartott tárgya-

lásra, ahol a városi kiküldöttek (Sima Ferencz 

országgyűlési képviselő és Burián Lajos polgár-

mester) előadták azokat a feltételeket, amelyek 

mellett az egyesülésbe belemenni hajlandók len-

nének. De egyúttal — igen helyesen — a kikül-

döttek fen tartották az általuk előterjesztett 

egyeségi tervezetre nézve is a képviselőtestület 

jóváhagyását. 

Részint ezért, részint pedig azért, mert 

nem fogadta el mindenben a városi megbí-

zottak javaslatát — felhívta a minisztérium 

a varost, hogy az egyesülés ügyében záros 

határidő alatt nyilatkozzék. A minisztérium 

a városi megbízottak pi opozicziöjalói annyi-

ban tért el, hogy ez utuooiak azt kivauiak, 

miszerint a kormány kötelezze magát, hogy 

a hmvásárhelyi forgalom 50 szazaiekat, va-

lamint a makó-vásárhelyi vasút kiépítése ese-

tén a makói forgalom 5U szazaiékat az egye-

sült vasutak vonalira tereli; a kormány pe-

dig mostani leiratában kijelenti, hogy a for-

galom irányításának jogát egészen magának 

tartja fenn ; ami körülbelől azt jelenti, hogy 

ugy a hmvásárhelyi mint a makói forgalmat 

a mi vasutunktól elvonni és az államvasutak 

vonalára irányitani szándékozik. 

így tehát világos, hogy a H.-M.- Vásár-

helytől Szolnokig, illetőleg P.-TenyŐig fent-

álló vasutak egyesülés esetén se számíthat-

nak egyéo forgalomra, csupán arra, amely 

eddig is a vonalaikon iutott át. Minthogy pe-

dig az egyesíteni szándékolt három vasút 

jövedelmezősége nagyou különböző, mert 

például inig a mi vasutuuk hat százalékot, 

addig a szentes-vásárhelyi vasút csak há-

rom százalékot jövedelmez: kétségteieu, 

hogy az egyesülésből a szentes-vásárhelyi 

vasútnak haszna, a mi vasutuukuak pedig 

kára lenne; és pedig oly érzékeny kara, 

amely mellett elenyésző csekélységgé törpül 

az a közvetett haszon, ami a szállító közön-

ségre abból háramlanék, hogy jövőre kétsze-

res helyett csak egyszeres kezelési költséget 

fizetne. 

Ily helyzetben a gazdászati szakosztály 

— mely az ügygyei ma foglalkozott — jó 

lélekkel nem ajánlhatta a közgyűlésnek az 

egyesülés föltételeinek elfogadasat ; annál 

kevésbé, mivel időközben a helyzet akként 

módosult, hogy ma már a városi kjfcQldöt-

tek propoziczióinak teljes egészükben való kuba a vevő konzorczium, nagyon előnyös 

elfogadása esetén se volnának a város érdé- helyzetben volnánk; mert vasutunk középütt 

kei kellően megóva. van, s a konzorczium kénytelen volna meg-

Időközben ugyanis kiépült a temesvár- fizet ".t a méltányos vételári összeget, 

nagyszentmiklósi vasút és tervbe van véve amelyet mi szabnánk meg. 

nemcsak a makó-vásárhelyi, hanem a nagy- A gazdászati szakosztály a közgyűléshez 

szentmiklós-makói vasút kiépítése is; ugy intézett jelentésében mindezeket a szempon-

hogy e vasutak kiépitése által Temesvártói tokát felöleli, s javaslata ugy szól, hogy a mi-

Puszta-Tenyőig egy nagy vonal létesül, amely niszterium által körvonalazott föltételeket ne 

előreláthatólag a mi vonalunkat is az első fogadja ugyan el a közgyűlés, mindazonáltal 

reudü vasutak raugjára emeli. jelentse ki készségét ujabban formulázandó 

Ma már tehát nem lehet megállani ott, föltételek mellett belemenni az egyesülésbe 

hogy a niákoi és vásárhelyi forgalom 50 szá- s a majdan kitűzendő uj tárgyalásra küldjön 

zalékát a mi vonalunknak hiztositsa a kor-

mány, hanem kivánni keli azt is, hogy a 

nagyszentmiklós-makói és inako-hódmező-

vásárhelyi vasút kiépitését is tegye lehe-

tővé és mozdítsa elő, mert ennek a vasút-

nak, vaiamint a háta mögött lévő temes-

vár ̂ nagyszentmiklósi vonalnak összes for-

galma természetszerűleg a mi vasutunkra 

gravitál. Ha ez meg lesz, akkor aztán nem 

három, hanem hat vasuttárvitatnak kell egye-

sülnie, s éhből az egyesülésbői egy olyan 

hatalmas társulat származik, mely az ország-

ban párját ritkítja, s amely nirui fog az élet-

képesség minden löitéteiévei, s jövedelmező -

tekintetében semmi kívánni valót sem 

hagy fenn. (Rosszakaratú félremagyarázások 

kikerülése végett meg kell jegyeznünk, hogy 

nem pro domo beszélünk, mert hiszen a kér-

déses vonal kiépítésére tudvalevőleg töt>b pá-

lyázó van, és Szentes szempontjából mellé-

kes, hogy ki lesz a vállalkozó 1 A lő dolog 

csak az, hogy m i e l ő b b meg legyen a vasút.) 

Fölmerült még egy másik, nem kevésbé 

fontos dolog is. Nevezetesen külföldi tőkével 

most alakult egy nagy konzorczium, mely 

czéljául tűzte Ju, hogy Magyarországon az 

összes vicziuaiis vasutakat összevásárolja. A 

dunáutuii tarsuiatokkal áliitoiag már alkura 

is lépett, az alföldiekkel pedig most akar 

egyezkedni, s ha czéiját eléri, természetesen 

a még kiépítetlen vonalrészekre is megszerzi 

az építési engedélyt. 

Tegyük fel mar most azt az esetet, hogy 

mi kimondjuk ma az egyesülést, s holnap 

előáll a kouzorczium a vételi ajánlattal. Ter-

mészetes, hogy szomszédaiuk, a szentes-vásár-

helyi vasút kötelékében álló részvényesek 

kapva kapnak az ajaulaton, s szívesen meg-

kötik az alkut, ha csak a befektetett tőké-

jüket visszakapják, mert hiszen eddig ráfi-

zettek a vasutjukra. S minthogy egyesülés 

esetén a tarsasagáan mi kisebbségben len-

nénk, szépen leszavaznának, magyarán mond-

va eladnának bennünket, nem olyan áron, 

amennyit a mi vasutuuk tényleg megér, ha-

nem amennyiért nekik tetszik. 

Ellenben ha ma — uudőn még az egye-

sülés meg nem történt — lépne velünk al-

ki megbízottakat. 

Meg vagyunk győződve, hogy a köz-

és a szakosztály ezen okszerű javaslatát 

habozás nélkül elfogadja. 

A reform, egyháztanács ülése. 
(P.) Érdekes és élénk vitákban bővelkedő ülesa 

volt a szentesi ev. ref. egyháztanácsnak f. hó 4-én. 
Az üresedésben lévő világi tanácsbírói állásra 

az egyháztanács — most már harmad ízben — Len-
gyel Imrére adta szavazatát. 

A tanügyi bizottságnak az elemi iskolák év-
záró vizsgáiról szóló jelent ¿se alapján Pap Antal ta-
nítónak — aki száznál több növendéket tanitott, i 
mint mindig, ugy ezúttal is dicséretes eredményt 
produkált — egyhangúlag megszavaztak 50 frt ju-
talomdijat. Ugyancsak a tanügyi bizottság jelenté-
séből örvendetes tudomásul vette az egyháztanács, 
hogy 1600 tanköteles gyermek közül több mint 1500, 
tehát mintegy 85 százalék járt iskolába. Oly ered-
mény, melyet az országban kevés egyházközség mu-
tathat föl s mely szép világot vet népünk fogékony-
ságára a kultura áldásai iránt. 

Szabó Lajos egyházi számvevő bejelentette, 
hogy a szentesi anyaegyházhoz csatolt Csongrád, 
Mindszent, Szegvár és Derekegyháza leányegyházak-
ban a főgondnok utasításából foganatosított ösz-
szeirás szerint — az ev. ref. vallású hívek lélekszáma 
194. Ezzel kapcsolatban fölvétetett Sima Ferencz fő-
gondnok javaslata a leányegybázak lelki gondozása 
coljából felállítandó körlelkészí állás szervezése lar-
gyában. 

A főgondnok hosszabb beszéddel vezette be 
javaslatát Mindenek előtt utalt arra, hogy a leány-
egyházakban 3 év óta — mint az összeírás adatai 
bizonyítják — 24 lélekkel apadt a ref. hívek száma, 
aminek okát főleg abban tatálja, hogy a leányegy-
házak lelki gondozásban egyáltalában nem részesül-
nek. Emlékezteti azután a presbiteri gyűlést, hogy 

körlelkészí állás szervezése már évtized óta húzó-
dik ; s annak is immár 3 esztendeje, hogy az egy-
háztanács a körlelkész évi fizetésére 700 forintot 
megszavazott Az egyházmegye akkoriban ezt a ha-
tározatot jóváhagyta, s ígéretet tett, hogy mihelyt 

pénzügyi viszonyok m <ge ijedik, kieszközli hogy 
körlelkészí fizeiéshez a komalap is hozzájáruljon, 
dolog uzóta ismét függőben van, s csak most lett 

újból megpendítve és az esperes a kanonika vizitá-
czió alkalmával ismételte a 3 évvel ezelőtt tett ígé-
retet. Itt az ideje, hogy az eszmét végre megvaló-
sítsuk, s ezt egy kis áldozatkészséggel meg is tehet-
jük. A már eddig megszavazott 700 forintot 
égészitse ki az egyház 1000 fiira, olykép azon-
ban, hogy a leányegyházak tagjaira vessen egy-
háii adót, amiből mintegy 150 frt bevételi lehel 
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számítani, a igy tulajdonképen csak 50 frt ujabb 
terhet vesz magára az egyház. Az 1000 frthoz még 
100 frtot csatoljon az egyház a körlelkészi fizetéshez, 
de csak abban az esetben, ha a közalapból megfe-
lelő segélyt kap. Így lesz aztán a körlelkész fizetése 
1200 frt. £zen javadalmazással szemben az alkalma-
zandó lelkész köteles első sorban a helybeli főgim-
náziumban és polgári leányiskolában mint vallásta-
nár működni; (e czimen eddig az egyház tudvale-
vőleg évenként 500 trtot adott ki) köteles to-
vábbá a leányegyházakban a lelkészi teendőket 
és a vallástanitást teljesíteni; — s végűi a meny-
nyiben ideje engedi és a körülmények igénylik, 
köteles itt helyben is — az egyháztanács lelkészei-
nőkének felhívására — lelkészi funkcziókat végezni. 
Zárószavaiban a főgondnok őseink nemes példájára 
hivatkozva, akik egyházuk érdekében nemcsak va-
gyonukat, hanem életüket és vérüket is készséggel 
áldozatul hozták — áldozatkészségre buzdította a 
presbitérium tagjait, s melegen ajánlotta javaslatát 
elfogadásra. 

Az ellenkezők közül Babós Sándor emelt elő-
ször szót, aki attól tart, hogy ha megadóztatjuk a 
leányegyházak tagjait, azok merő daczból más val-
lásra térnek át. Áldozni különben nem hajlandó, 
azért a főgondnok javaslatát mellőztetni kéri. 

Hasonló szellemben beszelt Kálmán Mihály is, 
a^ azt a furcsa érvet hozta fel, hogy amit kapnánk 
a filiáiékból adóban, azt oda kell fizetnünk a be-
hajtásért. Hasztalan figyelmeztették több.oldalról, hogy 
a behajtás nem kerül pénzbe, mert azt törvény sze-
rint a községi elöljáróságok hivatalból tartoznak tel-
jesíteni, — Kálmán Mihály csodálatos makacsság-
gal megmaradt állítása mellett, s minthogy — úgy-
mond — egyházi adóból semmi visszatérítésre se 
számíthatunk, ő a maga részéről nem hajlandó töb-
bet adni annál az 500 forintnál, amit a főgimná-
ziumi és a polgári leányiskolái vallástanitásért eddig 
is fizettünk. 

Bartha János nyugalmazott bíró emlékszik rá, 
hogy ez a kérdés már az ő fiatal korában is sző-
nyegen forgott, és szomorúnak tartja, hogy mind-
eddig megoldást nem nyert, mert ugy van meggyő-
ződve, hogy az anyaegyháznak erkölcsi és törvényes 
kötelessége a leányegy házakban szétszórtan élő hí-
veinek a lelkiekben való ellátásáról és a vallásos 
buzgóságban való megtartásáról gondoskodni. Azért 
elfogadja a főgondnok javaslatát. 

Burián Lajos megdöbbentő és elszomorító je-
lenségnek tartja, hogy ilyen kérdésben még vita is 
fejlődik ki; mert a hivatalos esküjében minden pres-
biter arra tett szent fogadalmat, hogy a vallásosság 
fentartására és fejlesztésére legjobb tehetsége sze-
rint mindent elkövet, s aki merő szükkeblüségből 
és anyagi önzésből megszegi esküjét, az nem méltó 
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arra, hogy presbiter legyen. Különben ha tatán Az indítványt az e*y«'tanács ..gy ha n gu-
anváei szempontból tekintjük is a kérdést el kell I a g elfogadta; amit F.IÓ János lelkészelnök - h-
fogadni a Wgondnok javaslatát. Mert . m l legyen nek oldala mellett segéd,elkésikedett Papp Lajos-
tisztában mindenki, hogy a leányegyházak lelki gon-|a maga részéről „ n-elegen megköszönt, 
dozása t ö r v é n y e s kö te l ességünk . Ha már A tárgyalás a több, ügy felett gyors tempóban 
most ezen kötelesség teljesítésére nem fogadnánk el, folyt le. Falábú Jenő g.mnázmm, tanulónak buta -
a főgondnok által javasolt módot, akkor minden ványozták a Szeder Ferencz-féle ösztöndíja, alap.t-
községben fogadnunk kellene egy vallásoktatót, s vány; Tordai Sándor joghallgatónak ped.g a Mar-
minthogy erre a községekben aligha találnánk alkal- ton KereS7tBs féle nlap.tTány |amataH 
mas reform, embert, azt kellene alkalmaznunk, akit 
kapunk, tekintet nélkül arra, hogy az illető zsidó, get 
róm. kath. vagy más vallásu-é P S dijat ezeknek is. 
fizetnünk kellene, tehát nem takaritanánk meg 
semmit. 

Ezután Sima Ferencz főgondnok élt a zárszó 

A „SZENTESI LAP 4 TARCAJA. 

Hegyek között. 
— Kirándulás a uiagas Tátrába. — 

Folytatás. (5) 

De még az első főtt ételt is keservesen vár-
tuk, jól esett tehát, a mint a párolgó tálakat elénk 
tették. — Az első, ami itt is, mint általában többi 
állomásunkon kellemesen meglepett bennünket, az 
volt, hogy az ételt ízletesnek találtuk s bátran el-
mondhattuk, hogy a felvidéken — tudnak főzni. 
Azonkívül az ágy is elég jó volt s különben akár-
milyen lett volna is, bizonyára a sok törődés után 
édesen hajtottuk volna mi le a fejünket alvásra. 

Korán reggel ismét útnak eredtünk szekereken, 
de most már valóságos szekereken, mint itthon az 
ökör-szekér szokott lenni, csakhogy szerencsére ezek-
nek nem volt oldaluk s igy az embernek nem kel-
lett nyakába akasztani — a lábát, hanem kidughatta 
s ha ugy tetszett, himbálhatta is. 

Most már nem hegyre vitt az ut, hanem egye-
nesen egy nagy, széles völgyben, hol szép virágos 
rétek s csíkos szántóföldek váltakoztak. A mesgyék 
itt igen közel vannak egymáshoz s ezek a két mes-
gye közti réazek, melyek különben elég hosszan el-
nyúlnak, más és más emberéi s igy más es más 
növény nyel vannak bevetve, ugy hogy messziről 
tekintve szép csíkokként ereszkednek alá a völgybe. 

Majd ezek az üde zöld rétek is eltűntek s zord 
fenyvesek követték őket. Alig lengett a szellő, 

Több apróbb ügy elintézése után az ülés vé-

ért. 

A sz,ocziálista izgatók ellen. 

(P.) Napról napra szélesebb medert ás magá-
jogával. Rámutatott arra, hogy hiszen az a vallás-|nak azaz üdvös akczió, melyet a hazafias munkások 
tanár lelkész nem fog több fizetést kapni, mint egy a nemzetkőzi szoczíálista izgatók ellen indítottak, 
néptanító ; m<rt évenként 60-70 szer k> kell mennie. Vasárnap Budapesten ismét népes gyűléseket 
a községekbe, s igy fizetésének jelentékeny részét tartottak a magyar munkások, amelyeken hevesen 
fölemészti az utazási költség. Emlékeztette az egy-1 megtámadták a félrevezetett munkásosztály keserves 
háztanácsot, hogy 40 tanköteles gyermekért már1 filléreiből uraskodó izgatókat. A gyűlések közül 
iskolát és tanítót tartunk, tehát 200 re!orm. atyánk- legnépesebb volt az iparosoké, melyen Lanátor Já-
fiáért még inkább kell tartanunk egyházi tisztvise-j nos elnökölt, aki lelkes szavakkal higgadtságra in-
lőt, aki lelkileg gondozza őket. Hévvel és megka- tette a jelenlévőket. E gyűlésről a következő jelen-
póan fejtegette, hogy az egyház nem közkereseti.tést vesszük: 
társaság mely anyagi haszonra dolgozik, s nem az! einök megnyitó szavai után Győri Antal 
anyagiakkal, hanem lelki buzgósággal tartjuk fenn beszélt a szoczialista sajtóról és törekvéseiről. Találó 
a vallást. Neki — úgymond — sok katholikus papSzavakkal jellemezte a szoczialisták lapjának modo-
és katholikus ember jóbarátja van, s amily jól esik r á t za jos tetszés között bebizonyította, bogy ez a 
a lelkének látni azoknak nagy és tiszteletreméltó jap röv i (j fennállása óta többet ártott a munkások 
vallásos buzgóságát, ép oly mély fájdalommal ta- ügyének, m nt amennyit a tőkeuralom és a munka-
pasztalja a saját hitsorsosaínál a sivár köz nyt a'adók árthattak volna eddig. Kestelli — úgymond — 
vallás és egyház iránt. Szeretné, ha ezen általános a hazafias magyar sajtót védelmébe venni a szoczi-
közőny a szentesi fef. egyház kebelében nem ütne á l i s t á k organuma ellen mert a hazafias sajtó már 
tanyát, azért óhajtja és kéri, hogy hitbuzgóságbol szazszor is bebizonyította, hogy a józan munkásnak 
tett javaslata egyhangúlag fogadtassék el. barátja s több munkássztrájk diadalát segítette elő, 

Ezzel a vita bezáratván, megtöitént a névsze- ha az igazságos és jogos volt. A szocziálisták 
rinti szavazás, melynek eredménye az, hogy a töb- Győri talpraesett beszédét közbeszólásokkal akarták 
ség elfogadta a főgondnok javaslatát. Erre a kisebb- megzavarni, de a hazafias munkások közrefogták 
ség tagjainak nagyrésze fölkerekedett és útnak in- őket, mire aztán lecsendesedtek. Egy nagyon heves-
dult. Hasztalan figyelmeztette őket a főgondnok, vérű nemzetközit ez alatt kiakolbolitottak a terrm-
hogy ne távozzanak, mert a javaslatnak még to- bői. Győri csendben fejezhette be beszédét s elŐter-
vábbi része is van mely eldöntésre vár, — többen jesztette a következő határozati javaslatot; 
elmentek. ^ gyűlés kimondja, hogy „a nemzetközi szo-

A főgondnok azután előterjesztette, hogy a czialista sajtó" néven ismert érdekszövetség, a mely 
vallástanári állás sürgősen betöltendő, mert a fő- a munkások zsarolására és kizsákmányolására al-
gimnáziumban és a polgári leányiskolában már a kult, nem tekinthető a/ öntudatos józan magyar 
jövő hó első napjaiban meg kell kezdeni a tanítást. S munkások hangadójának, a mennyiben a magyar 
minthogy a presbitériumnak meghivási joga van, munkások érdekeit nem szolgálja s mert minden 
ajánlja, hogy vallástanárnak — aki a fentebbi ba- czikkelyéből az a tendencziózus hazugság rí ki, mely-
tározat értelmében a körlelkészi teendőket is telje- lyel az indifferens munkásra hatni akar s végül 
siti — Papp Lajos segédlelkész bivassék meg, aki e mert minden ténykedésében visszaél a nemzeti sza-
minőségben már 8 év óta kifogástalanul és közmeg- badsággal s a neki is biztosi ott jogokkal. Iránya pe-
elégedésre működik Szentesen, s a polgári leányis dig intézmények, testületek, egyesek s utóbbi időben 
kólában eddig is mint vallástanár volt alkalmazva. már faj és vallások rágalmazására és gyalázására is 

a fák ágai alig-alig mozdultak. Néba a fák magas 
koronájából egy-egy sas csapott fel a magasba s 
egy darabig a fejünk felett kóvályogvs, nemsokára 
eliünt, lebocsájtkozott ismét a fészkébe. 

Folytonosan közeledtünk a hegyek óriásaihoz:; 
a Lommczi és a Geriachfalvi csúcsokhoz. Már nem 
tűntek tel felhők alakjában, hanem ott meredeztek 
előttünk égbenyúló ormaikkal. Csillogva fut róluk 
ala a teher hó-esik az alacsonyabb helyekre, hol a 
nap melegebb sugarai következtében egyszeresek el-
tűnik, elolvad. Olyan közelben láU^Uak már, hogy 
azt hittük, nemsokára odaérünk s csak amint foly-
touosan haladtunk, láttuk, hogy ép olyan távolság-
ban vannak, mint előbb. • - De a magas ormosra 
kezdett a felhő lebocsájtkozni, ami menten elvette 
minden jókedvünket s boszusan gondoltunk a dél 
utánra, amikor — meg fogunk ázni. — Mert saját-
sága a hegyes vidékeknek, ha a felhő felszáll a ma 
gas csúcsokról, akkor szép, napos idő lesz, ellenben, 
ha leereszkedik rájuk, bizonyosan várható az eső. 

Néhány órai utazás után szekereink eljutottak 
rendeltetési helyükre : B a r l a n g i î g étbe. Ez _ 
neve annak a szép, gondosan parkírozott és elég 
pompás kilátású nvaralónak, a honnan a b é 1 a í-
c s e p p k ő b a r l a n g megtekinthető. - Éppen dél 
volt, ebédhez csengettek s szinte rosszul esett, hogy 
mi nem tarthattunk az ott nyaralókkal. 

Egy vezető jött velünk s előbb falépcsőkön, 
azután pedig egyszerű, rendes hegyi uton másztunk 
fel a barlang szájához. Meredeken kellett felfelé ha-
ladnunk. ami — még nem igen szokván hozzá — 

egy kissé fáradságos volt 
Felérve a barlang melletti faházhoz, két tót 

atyafi várt reánk, kik közül az egyik, mikor a bar-
langba mentünk, legelői haladt s gyújtogatta a gyer-
tyákat biz itt még nincs villanyvilágítás, mint a 
dobsinai jégbarlangnál a másik pedig utánunk 
oltogatta. A ha,-midik ve?ető, akinek különben egyen-
ruhája volt s - fáidalom leginkább németül 
beszélt, — velünk tartott s a szebb részleteket a 
magnézium ragyogó fényével világította meg. 

itt is lépcsőkön kellett mennünk, azaz hogy 
csak itt, mert a jégbarlangi ehhez képest semmi sem 
volt. Körülbelül 2200 lépcsőn kellett hol meredeken 
fel, hol meredeken le szédítő mélységek és kiálló 
sziklák mellett haladni s mintegy harmadfél kiló-
métert tettünk meg igy lépcsőkőn a barlangban, 
melynek legmagasabb pontja a bejárat felett 200. 
a tengerszin felett pedig 1300 méter. 

Eleinte csak egyes helyeken kis darabonként 
lehetett látni cseppkő-részleteket s ezek sem voltak 
valami különösen szépek és érdekesek. De amint 
folytonosan beljebb és beljebb haladtunk, azonnal 
előtűntek a szebbnel-szebb, a gyönyörűbbnél-gyö-
nyörübb részletek, melyek mind méltó és nagyszerű 
pendantjaít képezik a jégbarlangbelieknek. 

Ismét az a meseszerű csudás világ tündökölt 
előttünk, ismét az a mithoszi csoportozat, alakraj 
kápráztatta a szemeket, csakhogy mig amott minden 
vakító fehér addig itt minden gyantaszerfl, viasz 
sárgás színű. 

(Folytatása következik.) 



3. oldal. 

kiterjpd. Mindezeknél fojrva a mai gyüléR megvetés-
sel utánit in vissza a s70czialista pártnak azt a ha-
zug ráfogását. hogy sajtója a magyar munkások ér-
dekeit képviselő orgánum volna.* 

A gyűlés zajos tapsokkal [fogadta a határo-
zati javaslatot. A szoczialisták folytonosan zajong-
tak, de a túlnyomó többség lehurogatta őket. Werg-
lés Albert, Radványi és Laudon Béla hatásos sza-
vakkal keltek ki az izgatók ellen s szemelvényeket 
mutattak be viselt dolgaikról. A határozati javasla-
tot a gyűlés egyhangúlag, zajos helyesléssel fo 
gadta el. 

A napirend második pontja a hazafiságról és 
a szocializmusról szólott. Sinka Ferencz volt az 
előadó s mindenekelőtt visszautasitotta az izgatók 
azon törekvését, hoj<y a munkásokat hazájuk ellen 
izgassák. A szocziaüsta-vezérek folytatta azután 
szónok — azt mondják, hogy a hazafiság nem ke-
nyér. Szerencse is, mert másképpen a falánk izga-
tók már régen megették volna. A munkásnak hazára 
van szüksége, mert a hazaszeretet melegiti öt. A társa-
dalom ad jogokat a munkásnak s a törvények keretében 
békés uton erre kell törekedni. A szoczialisták fegy-
vere az erőszak, botrány kell nekik mindig. 

Sinka érveléseit a többség szúnni nem akaró 
éljenzésekkel fogadta. A betolakoiott szoczialisták 
közbekiáltásokkal okvetetlenkedtek. Nagy zaj tá-
madt erre. 

— Ki a szocziálistákkal! Ki a népámitókkal! 
hangzott mindenfelől. 

— A ki nem tagja az egyesületnek, az menjen 
ki; — szolitotta fel az elnök a zajongókat. A szo-
czialisták házi pojáczája, Pieifer lármázott legjobban 
mig azután az elnök kiutasította. Mikor erre sem 
szűnt meg a zsivaj, az elnök kénytelen volt az 
ülést feloszlatni. 

SZENTESI LAP. 

Helyi és vegyes hirek. 

| Mo\Ach MPerenez. | 

(r.) Lapuuk zártakor magan utou vesz 
szük a mélyeu megrendítő gyászhírt, üogy 
K o v á c s F e r e n c * kir. tauacsos, Csou-
rágvármegye volt ahspanja, a magyar tu-
dományos akadémia uiszidgja, volt ország 
gyűlési képviselő, a hazai ev. ret. egyiiaz 
egyik oszlopa, egyházmegyei es egyudz-
kerületi világi tdndcsbiro, H. M.-Va*truely 
város legérdemesebb poigara, kinek euiber-
barati nemes szivét és dlüozatkész joienony-
ságát nagylelkű alapitvanyainak egész soro 
zata dicséri — Tdtra-FureUeu, 1101 aiüoil 
lelkű nejével együtt uaulés végett tartozko 
dott, váratlanul elhunyt. A kiváló íérüul bizo-
nyára a hazai közönség osztatlan UszteleU* 
kíséri sirjaba. Nyugodjanak porai békes-
ségben 1 

(r.j — Uj va l l us tanar es kö r-
l e l k e s z . Mint a reform, cgyiuzlaudcs Uié 
sérol szóló tudositasuukoau el van mondva, 
a uevezett egyhaztdUdcs a helyben lo^imua 
ziumban és a polgári leányiskoidbdu rnukOdó 
vallástanárul Papp Lajos szentesi ev. reí. se 
gédlelkészt hívta meg, egyúttal megbíz Vdu Őt 
a Szenteshez csatolt leány egy üazokoau (Csőn 
grád, Mindszent, bzegvar, Derekegyhazdj a 
lelkészi teendők teijesiiesevel is. 

(r.) — Csató Zsigmond alúpau, négy 
heti távoliét utan haza eraezveu, atvetle uivataiana* 
vezétését. 

(r.) — Árinentositő tarsulati gyűlések. 
A körös tisza-marosi aruieutesitő es beivizazabalyozó 
társulat t. ho 16-an központi vaiasztuianyi uiesl, 
17-én pedig közgyűlést tart. A kóAgyuies legloulo-
sabb tárgya a körösi veügat nagyobb rneretu kiepi-
tesére és a tiszai vonalon bzukseges toilea j*vita-
sokra előirányzott köluegek megszavaz*»* lesz. 

(r.f •— Saj.ópei ülik.. Novak József uradalmi 
ügyésznek Kovács Kanuan ellen indított wmeretes t ő b b eseményeit is tu,szárnyaló véres 
sajtóperében f. évi szupt. ¿3-an lesz az esküdtszeki mának volt pénteken éjjel szinhelye a főváros szom 

választás Ujfalussy Béla és Lengyel Imre között el-
rendeltetvén, a szentesi ev. ref. egyház f. hó 4-én 
tartott ülésében egyhangúlag elhatározta, hogy sza-
vazatát Lengyel Imre törvényszéki bíróra adja. 

(z.) — Az i paros U j ak n y á r i 
m u l a t s á g a nem sikerült ugy anyagilag, 
mint — erkölcsileg. Az eredményt nem tud-
juk ugyan még elég határozottsággal, de kö-
vetkeztetve a jelenlevő közönség számából, 
aligha felelt meg a várakozásnak. — A nép-
ünnepély programmjából mindenesetre a leg-
több élvezetet a.dalos kör énekszámai nyúj-
tották s azok közül is különösen a katona-
induló és a népdalok. 

(z.) — Színeszet. Színpadunkon ismét ven-
dégszereplő játszik, ezúttal azonban nő: Bese-
nyői Mariska k. a. Első fellépte szombaton volt 
a N e b á n t s v i r á g czimü szép zenéjü operettben. 
Elég szép számú közönség volt jelen az élvezetes 
estén, amelynek sikerét kétségtelenül első sorban a 
vendégszereplő k. a. mozdította elő, aki kedves meg 
jelenésével, sikkes játékával és gyönyörű énekeivel 
sok megérdemlett tapsot aratott. Különben a töb-
biek Í3 jól játszottak, különösen Kresz, Halasi, Nyit-
rai, Tukorai és lványi. A vendégszereplő k. a. má-
sodik íellépte vasárnap volt Gsepregi népszínművé-
ben : A p i ros b u g y e l á r i s-ban. Az előadás 
kerekdeden és összevagon folyt, Bessenyei Zsófi szere-
peben valóban tűzről pattant menyecskeként vagta 
ki magat szorult helyzetéből s szedte kordába urat 
(Dellij es az őrmestert (Halasi). — Hétfőn jutalom* 
jateka volt a színtársulat egyik legjobb tagjának 
Halasi Bélanak egy operett újdonságban, „Komé-
diasnők a laborban* czimmel. A közönség az esős 
idő miatt csak léiig töltötte meg a színkört, de alig-
hanem legnagyobb resze otthon marad, ha előre is-
meri a darabot. Hát bizony, jobban tenne a direk-
tor, ha az ilyen sikamlós, tercmunkák, város iigeü 
bohózatok és operettek helyett irodalmi értékű és 
maradandóbb batasu, regi, jo népszínműveket adatna 
elő, mert az ilyen darabokkal, — még ha újdonsá-
gon is — elriasztja meg a — törzsvendégeket is. 

IZ.) — l ^ j j e i i c s e n d e l e t . Vasárnap 
este y óra lajban a íelsoparti kurczaparü 
utczan éktelen larma zavarta meg az éj csend-
jei es az alvók nyugalmat. Ugyanis egy bol-
dogtalan iiazaspar — nevüket tudjuk, de 
ueui einhtjUk lel — osztakozott az — ütle-
gekbeu. A kölcsönös ellángalUtás miatti laj-
üdíuidkuak azian impertinens hangokon ad 
lak kiiejezési s jo ideig eltartóit a hoszanto 
iiajczino. — Persze rendőr nem volt sehol, 
aki ineguidgyarazU volna az egymást ütle-
gekkel U'dkidlo nazdsteiekuek, hogy az ut-
czan nem nük es nem szdbdU verekedni és 
ha mégis nyilvánosság elölt akarják elintézni 
az Ügyel, hal béreljek lu p. o. a — nagy-
v enUeglóL 

(z.) — E l t ű n t l i u . Néhány nappal 
ezelőtt Virág Ferencz 15 éves cseléd gyerek 
otthagyta nyomtalanul a szülei házat s el-
távozott a nagy — világba. Hogy miért mon-
dott bucsut a kapufeilanak, mégcsak nem is 
sejtik. Édesauyja kérelmére most köröztetik 
országszerte. 

(z.) — T a l á l t t á r g y . A rkapitány-
ságnál egy női aranyóra Uucczal együtt, mint 
talalt tárgy letétben van. Tulajdonosa jelent-
kezhet s kellő igazolás mellett átveheti, 

(z.) — Szerencsetlenség. A magyar virtus 
nem halt még ki az emberekből, sőt még a gyerek« 
emberekből sem, nem csuda hát, ha Miskolczi Lajos 
13 eves fiu nern ijedt meg egy kis fáramászástol. 
Azonban vigyázatlansága következtében szerencsét-
lenül járt, leesett a tárói és néhány napi szenvedés 
után meghalt. 

(z.) — Bitangjószág. Egy darab gazdátlan 
lud van a bitangakoiban és keservesen gágog gaz-
daja után. 

— Véres családi dráuia. Hettenes gyil-
kosssagnak, a fővárosi bűnkronikak legmegdőbben-

családi drá-

M. 

módban élt. Néhány évvel ezelőtt nagy cxipészmü-
helye volt a fővárosban, ahol husz segéddel dolgo-
zott Egy színésznővel folytatott viszonya azonban 
teljesen tönkretette, u«y, hogy kénytelen volt Kis-
pestre kimenni. Itt már olyan rosszra fordult a 
sorsa, hogy a május—augusztusi negyedre járó ház-
bérrel is adós maradt, minek következtében háziura, 
egy fővárosi hentesmester, lefoglaltatta a bútorait. 

Ugy látszik, a sorscsapás teljesen lesújtotta a 
jobb napokat látott czipészt és ez okozta azt, hogy 
erre a borzasztó gondolatra határozta el magát, 
hogy kiirtja egész családját. 

A rémesetről a rendőrség a következőket jelenti : 
Reggel négy óra tájban Dankó Elemér fiatal 

szedő azzal állított be a Kispesten állomásozó csen-
dőrőrshöz, hogy Gucker Kai oly Petöfi-utczai laká-
eán egymásután négy lövést hallett és mikor be-
zörgetett hozzájuk, csak kétségbeesett jajgatás es 
rémült sikoltozás volt a válasz. 

Ennek folytán a csendőrség azonnal értesítette 
a községi orvost, dr. Nagy Károlyt, akivel együtt 
megjelentek a helyszínen és betörték az ajtót. 

Rémes látvány tárult a szemeik elé. 
KözveUenül az ajtó mellett feküdt Gucker Ka-

rolynak, a családapának erős alakja, féloldalt for-
dulva. Homlokából patakokban omlott a vér. A hat-
lövetű revolvert görcsösen szorongatta kezében. 

A másik szoba küszöbén feküdt az asszony. 
Feje csupa vér volt. A gyilkos golyó a balhalán-
tékon behatolva, ugy látszik rögtön megölte és meg-
ölte vele együtt a méhében hordott magzatot is. 

KözveUen mellette feküdt holtan tíz eves Mari 
nevü leánya, akinek a golyó szétroncsolta agyat, 
ugy, hogy rögtön halált okozott. 

A fal mellett egy szalmazsák szélén kínlódott 
a nyolez éves Etel és szivszakgató hangon esdekelt 
segítségért, miközben vérben uszó lejét tapogatta. 
Egy irtózatos fejszecsapás leszelte a bal halánték 
csontot, ugy, hogy az agyvelő véres masszája mesz-
telenül duzzadt elő és a szerencsétlen kis leány ön-
tudatlan állapotban kapargatni kezdte fejéből az 
agyvelejét. 

Mellette a földön, a takaréktűzhely alatt két 
rémes hörgő kis gyermek feküdt A három éves 
Karoly és a hat éves Matild, akik tagozaUan nyögé-
sekkel jelezték, uogy a vadállat apa nem tudta 
őket megölni. 

A szoba közepén, egy háromlábú suszterszé-
nen üli a család legidősb gyermeke, a tizenkétéves 
Lina, akinek fejéről lecsurgott a vér, de azért tel-
jesen eszméleténél volt. Mikor a belépőket megpil-
lantotta, halk hangon rebegte: 

— Segítsenek a mamán! ftdes istenem, mi 
lesz a mamával ? 

A legváltozatosabb sebészeti esetekhez hozzá-
szokott orvos szeméből kicsordult a köny. Ilyen bor-
zasztó szivet facsaró lálvanynak még nem volt a 
tanúja. A marezona csendőr legényeket is az ájulás 
környekezte, mikor megpillantották a borzasztó mé-
szárlást. 

A gyorsan értesített mentők a három gyerme-
ket és az apát a Szent Istvánkórházba szállították, 
ahol az apa és fia dr. J a n n y sebészeti osztályau, 

két leány pedig dr. H e r z 1 sebészeti osztályán 

tárgyalás a szegedi sajiobiroság előtt. 
(r.) — Szavaza* egyházkerületi tauáos-

biról állásra. A debreczeui ev. ref. egyházkerü-
letben betöltendő világi tanacsbirói allasra megejtett 

eredményre nem vezetvén, s a szűkebb 

szédságában levő Kispest községe. 
Gucker Károly ötveuharom éves czipészmester 

revolverlövésekkel es lejszecsapásokkal kiirtotta egész 
csaladját, áldott állapotban levő feleségét, öt gyer-
mekét és végűi önmagát. 

A borzasztó drama előidézője valamikor jó 

fekűsznek. 
A halott anya, a tíz éves Mari és a nyolez éves 

Etel a véres tett színhelyén maradt. 
Az életben maradt szerencsétlen áldozatok éle-

téhez semmi reményt sem lúznek az orvosok« 
Gucker Károly mar meg is hali a kórházban. 

A gyermekek állapotában nem állott be változás. 

— SzereucsetleuiU jártjtestvérek. Csöng 
rádon julius á/-en reggel 7 ora tájon tíorbás Fe 
rencz helybeli polgár ket tiacskája, a tizenkét és fé 
eves Károly, ki most végezte a polgári iskola har-
madik osztályát es a tizenegy éves Gyula, ki az 
elemi iskola negyedik osztályát fejezte be jó sikerrel, 
edes atyjukhoz akartak lemenni lemenni a kileu-
czesbe, ki ott gabonáját nyomtattatta. Útközben 
azonban azon szerencsetlen gondolatuk támadt, hogy 
megfürdetlek a hóit Tiszában a kőhíd tájékán. Nem 
veszeiyes ugyan olt a fürdés, mert a partok menten 
sekélyes a víz, de a két gyermek mégis oly szereu-
csetlen helyet valasztott, hogy a kis Gyula, a mint 
a vizbe lépett, valami lappangó gödörben azonnal 
elmerült. Károly a veszély lattára legott kis öcscsó-
nek segelyere sietett, de ekkózben ő is belebukott a 
vizbe. Úszni egyik gyermek sem tudott, segely pe-
dig a közelben nem volt s igy mind a két gyermek 
oda veszett. Károly hulláját azonnal kihalásztak a 
helyszínen megjelent emberek, ellenben a Gyuláét 
csak este talallák meg a víz alatt bánatos szülői. 
Vegüsztessege vasárnap este ment végbe a két, sze-
rencsétlenül járt gyermeknek a közönség, a rokon-
ság és iskolalársaik óriási rószvete mellett. Kopor-
sóikban egymás kezet tartolták, mintha csak alud-
tak volna. 

— Szórakozottság. Egy tanár késő éjjel 
jön haza és szobájában lurcsa neszt hall. 

— Ki van itt f kérdezi megijedve. 
— Senki 1 felel a tolvaj az ágy alól. 
— Furcsái Meg mertem volna esküdni, hogy 

valaki van az ágy alatti 



— A 8 z o c E Í a l l s t a » á g h a s z n a . Egy fran- 2785. k. 
criai lap közlése, szerint Németországban 50 olyan 
szocziálista vezór|van, a kik egyenként 12.500 márka 
flcAt̂ at hnznnlr K»»k alaő ranmi kolomposok. Há-

ént 6 2í 
600 népszónok pedig egyenként 3750 márka évi 
fizetést kap. Mindez összegekért nem kell mást ten-

895. 

Hirdetmény. 

4 oldal SZENTESI LAP . 
,1895. évi 6020. számú végzése következtében 
Dr. Polacsek Albert ügyvéd által képviselt 
Gálti Imréné mint gyám javára Molnár Pál 

fizetést húznak. Ezek első rangú kolomposok. Há- Ezennel közhírré tétetik, miszerint Szen- é g n e j e eperjesi lakosok ellen 151 frt 65 kr 
romszáz másodrangú vezér egyénként 6250 márka, t e s v á r o s határában kenderáztató helyül a g ^ e re jéig foganatosított kielégítési végre 
™ népszónok pedig egyenként 3750 márka évi W e i u . f 6 1 e v o l l fatelep melletti, nagyvölgyi . J ' t j á lefoglalt és 335 frtra becsült 

niök, csak'a munkásoST^gatni.116? siMzSuíiíi^e- u. n libalegelö jelöltetett kL t e £ serlések és' egy kazal szalmából álló 
zérek tehát sokkal nagyobb fizetést élveznek, mint A lejárás, valamint a szarna* a roigdt- ¡ ^ ¿ ^ g o k nyilvános árverésen eladatnak. 
az általuk annyira szidott burzsoá hivatalnokok ieg- féle beiáró ut felőli oldalon történik. -- • -
nagyobb része. Érdekes volna már tudni milyen fi- Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a 
zetéseket húznak a magyarországi szocziálista vezé- meR je lölt helyen kívül máshol, kendert áz-

oszUlyZfiUéíreiMl.me®' tatni szigorúan tiltva van s az ez ellen vé-
- Orgyilkos gyermeLek. A szegedi tör- tők az 1894 XII t, cz idevonatkozó sza^ 

vényszék, mint onnan írjak, két tanyai gyermeknek kaszai rendelkezésénél fogva büntetés alá 
gyilkossági bűnügyében ítélkezett. A gyermekek egyike esnek. 
Pap Miklós, tizenhárom éves, a másik, ennek János Kender, illetőleg lenáztató gödrök a 
nevű testvére, tizenhat. Bűnük az hogy a tavaszon h a t ó s á g engedélye nélkül senki által nem ás-
Veréb Ferkó juhászbojtárt álmában meglepték és " a " © 6 J . , 
agyonverték, ¿ert az nem akarta nekik visszaadni hatók még saját birtokán sem. 

• - L - 1 Kelt Szentesen, 1^95. aug. hó 2 án. 
Novobáczky Győző, 

2—3 gazd. tanácsnok. 

a "tőlük kölcsönvett tiz krajczárt A törvényszék az 
idősebbik fiút három évi fegyházra, öcscset pedig 
egy évi fogházra ítélte el. Az ügyész, valamint a 
védő is felebbezett. 

kr. móterje a 
Tjiegdivatosabb nói ruhaszöveteknek u 

mintázott hoz szállítva, 

ugy ezernyi generben a legczélszerübb és legelegán-
sabb női-, uri- és gyermek-ruhaszövetek 
legújabb divatú, legtartósabb és legfinomabb gyapjú 

és pamut szövetekben 2—4 
l e go l c sóbb gyár i áron , méter- és vég-

számra m a g á n o s o k n a k . 

velbelyeg 0ETT1NGER&Co.,ZÜRlCH,SCHVEIZ. velbelyeg 

Gazdag minta-választék kívánatra bérmentve. 
Színezett divatképek ingyen. 

magánosoknak 
bérmentve ház- . 1 2 0 5 — S Z á m v. 1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szentesi kir járásbíróság 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 
7302 — 1895. számú végzése folytán 151 frt 
65 kr tőkekövetelés, ennek 1894. évi május 
hó 11 -ik napjától járó 6°/o kamatai és ed-
dig összesen 57 frt 60 krban bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Eperjesen vég-
rehajtást szenvedettele tanyai lakásán leendő 
eszközlésére 1895. évi augusztus hó 9-ik 
napjának délelőtti 10 órája h táridőül kitü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ,az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 
108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfog-
nak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. évi jul. hó 26. 

V é f f h S á n d o r , 
kir. bírósági végrehajtó. 

i r o d a l o m . 
A nőenianczlpáczió erdekeben országos 

actiót kezdett a . Jóka i " Magyar Nő* Lapja szer-
kesztősége, melynek élén Beksics Gusztávné és Keleti 
ó. Lajos állanak. Lesz módunkban az actióról más 
alkalommal bővebben megemlékezni. 

,Az 1848/49-iki magyar szabadság-
harcz történet" czimü nagy illusztrált vállalat-
ból most jelent meg a 4l-ik füzet, amelyben Gracza 
György a püspöki-kar bekekisérletét mondja el igen 
érdekesen, több eddig ismeretlen adat felhasználá-
sával. E füzetben kezdődik el az aradi 48-as ereklye-
muzeum nagybecsű képeinek közlése. Ez illasztrá-
cziók közül a legtöbb valóságos unikum, a mely 
még sehol sem volt közölve. A füzet képei egyéb-
ként a következők: A honvédség ágyuja. Guyon 
Richárd tábornoki kinevezése. Guyon Richárd hon-
védsipkája. Tiszti kardok a bécsi nemzetörségnél, 
honvédhuszár-pisztolyok a bőrtokokkal. Piteki hon-
védtábornok az aradi fogságban. Lázár Vilmos hon-
védtábornok kardbojtja. Löw Ze Lipót szegedi fő-
rabi 1848-ban, Csoóri nemzetőrség zászlaja. Nőhon-
véd a szabadságharcz után Damjanich tábornok 
díszkardja. Gr. Vécsey Károly tábornok levélnehezéke. 
Merénylet Bem ellen. 

Berezvai Mátyásnak 
a Sápi-gát mellett 82 hold Kontra-laposi földje 
szabadkézből, kedvező feltételek mellett, egy 
darabban vagy apróbb részletekben is eladó. 
A birtokon két külön tanyai laképület, teljes 
felszereléssel s ártézi kúttal. A birtokból 60 
hold fiatal herés ; van azonkívül két szőliős 
kert is. Venni szándékozok értesítést nyer-

nek a tulajdonostól a helyszínén. 1 3 

7722/1895. Csongrád vármegye alispánjától. 

Hirdetmény. 
Csongrádvármegye alispáni részéről ezen-

nel közhírré tétetik, hogy Szentes r. tanácsú 
város és a vármegyei törvényhatóság terüle-
tén fekvő összes községeknek 1895. évi út* 
adójáról a várm. számvevőség által egybeál-
lított A. és B. kirovási lajstromok folyó évi 
augusztus hó 5-étől ugyanazon hónap ¡zO-ig 
bezárólag Szentes város tanácstermében, il-
letőleg az érdekelt községek közházánál köz-
szemlére lesznek kitéve, mely idő alatt az 
érdekelt útadókötelesek azokat megtekinthe-
tik, és a netán séaehnes kirovás ellen a vár-
megye közigazgatási bizottságánál felszólam-
lással élhetnek. 

Szentes, 1895. julius 25. 

D r . C i c a t r i c z i s L a j o s , 
1—3 h. alispán. 

BORSZÉKI BORVÍZ. 
A szénsava» ásványv i zek k i r á l ya . 

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 szén savtartalmánál fogva eddig 

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

erejében, vagy jó izében és üdességében változást szenvedne. 

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

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

szervezett több bántalmainál. 

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

bor és szörpökkel vegyítve páratlanul ál l ! 

F ő r a k t á r : Szenten és v i déké re . 

I Ó C Z K Á L L A I 
üveg és porczellán kereskedőnél Szentesen. 

Jutányos áron kapható továbbá minden füszer-kereskedésben. 3V 

-ooo 
ooo 

Kotzó Pál 
Bud pest, Ütlöi-ut 18. sznm alatt 

Aj*nl ¿Va, 3, 3Vt és 4 Icm-jü 

szöveti cb< p őkéáz le t * Uet 
t o v á b l á { , 5 6 8 10 és 12 ló n»iü 

sines gőzcséplőkész leteket , 
hosszú szalmarázokkal, alsó szelelővel és rendkívül nagy felületű rostákkal, árpahéja-

zóval és választóhengorrel . 

Fa- és szénf Uté.- ü ÉS ered. s za l u i a f ü t ő KŐZmozdonyoka t 
Továbbá R . G a r r e t t & o o n s feiülmulhatlan 40°/o tüzelőanyag megtakarító 

Compound KÖzmoz^onyokat 
legjobbnak elismert b r a n d t f o r d i ö n m ű k ö d ő a m e r i k a i kéve-

k ö t ő a r a t ó g é p e k e t . Eredeti amerikai szénagyüjtőit 1 vagy 2 ló befo-

gására alkalmazható combinált rúddal. Sorvető- és szórvavető gépeket és 

mindennemű egyéb kisebb gazdasági gépeket 

J u t á nyos á r a k ! - Kedvező fe l t é te lek ! 
1—7 V i d é k i ü g y n ö k ö k k e r e s t e t n e k . 

Szentes, 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi elsőkönyvnyomda ré«z?1aytársaság" gyors í tó ján. 
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