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Előfizetési árak: 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 

Péntek, augusztus 18» 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
és nyüt-tári közleményeket 
a kiadóhivatal m fin était ár-

jegyzek szerint számit 

Egyes póldiyok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stait Nándor 
és Szigethy L. könyv- ós 

papirkereskedésében. 
Kéziratok na 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

KAiaarkenstó : 
S I M A F E R E N C Z. 

P.Ulő.-.serkMstó i 
K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapklkordóinkut ján , 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A fogyasztási és italadó bérlete. 

(P.) A pénzügyigazgatóságtól megjött 

végre az értesítés, hogy a fogyasztási-

italadó szedési jog bérlete tárgyában az egyez-

kedési tárgyalást a várossal f. hó 21-én, s 

ha ez erdményre nem vezetne — az érde-

kelt adóköteles felekkel f. hó 22-én tartja 

meg. 

Ami az adóköteles felekkel való egyez-

kedést illeti, az valóbau nem egyéb, mint 

üres formaság és olcsó mézesmadzag, mert 

a tapasztalás régen bebizonyította, hogy ilyen 

nagy városban, mint Szentes, ahol százával 

vannak az adóköteles felek, merő képtelenség 

összehozni egy társaságot, amely a megvai 

tásba belemenjen. Ez csak faluhelyen lehet-

séges, ahol 3—4 érdekelt fél van, akik köuy-

nyen elosztják egymást közit az adót. Erről 

tehát nálunk beszélni sem érdemes. 

A város igenis bele mehetne a bérletbe, 

ha a pénzügyi hatóságok eifogadhato hérosz 

szeggel megelégednének. De ímxnár oda ju-

tottunk, hogy a papzsákról szóló ismeretes 

közmondást ekkép kell megváltoztatnunk 

»Telhetetlen, mint a pénzügyminiszter zsákja. 

Ekesenszóló tanubizonyszága ennek az 

a csinos kis számítás, melyet a pénzügy igaz-

gatóság a megváltási árra nézve kifundált, 

s mely szerint a következő csekélységeket 

követeli; 

1. borért 27313 frt 84 kr. 

2. húsért 7781 frt 67 kr. 

3. czukorért — 7159 írt 74 kr. 

4. sörért 12584 frt 95 kr. 

5. pálinkáért — 14650 j r t 49 kn 

összesen: 69,490 Irt 69 kr. 

Jogosan vártuk és hihettük, hogy a kincs-

tár a mostani bérösszeget tetemesen leszál-

lítja, mert hiszen köztudomásu, hogy a szesz-

mérésre nézve a kizárólagos jogosultság ja-

nuár 1-én megszűnik; s így a bérlő nem 

méretheti többé a saját pálinkáját, hanem 

csak a szeszitalmérési adót szedheti. Aki 

tudja, hogy mekkora haszon volt a kizáró-

lagos szeszitalmérési jogon, az bizonyára iga-

zat fog nekünk adni abban, hogy jövőre, 

midőn minden korcsmáros és kereskedő a 

de a városnak tényleg ezt az összeget sem 

éri meg. S nem is hisszük, hogy a pénzügy-

igazgatóság komolyan táplálna azt a gon-

dolatot, hogy a varost a felsrófolt összegű 

bérletbe beugrathassa. Vagy ha ilyen hülyének 

hisz bennünket, bizonyára csalódni fog; mert 

teljes lehetetlen, hogy a képviselő testület 

szántszándékkal 10-15 ezer forint kárt okozzon 

a városnak. 

Meglehet, hogy ha ölként nem fogadjuk 

el a bérletei, egyszerűen reánk utalja a kincstár. 

Akkor, persze, nincs kitérés; de iegalabb meg 

marad az a vigasztalásuuk, hogy ha vesz-

teségünk lesz, a törvény értelmében jogot 

formálhatunk a bérösszeg meglelő leszállí-

tására, illetőleg a visszatérítésére. Míg ha a 

magunk jószántából kötjük meg a bérietet, 

a koczkázatot egészen un viseljük, mert 

»voleuti non üt injuria." 

Keméljük tehát, hogy a városi elöljáróság 

az egyezkedesi targyalason 55 ezer forint-

nál töobet semmiesetre se ajaid meg. Eny 

nyit a közönség érdekében koczkaztathatunk; 

nagyobn áldozat azonban prédasag volna. 

Gyűlések a reform, egyháznál 

(P.j Folyo hó 15-re — mint lapunk műit sza-
mában jeleztük — két gyüles volt ósszehiva a hely-
beli retorm. egyháznál, u. m. az egyhaztanacsi üles 
és az egyházközségi képviselőtestület közgyűlése. 

Ezek közül d. e. y órakor nyílt meg: 
Az e g y h á s t a n a c s i üles. 

Felolvastatott a békés-bánáti egyházmegye 
esperesének körlevele, melyben tudatja, hogy 
az egyházmegyei közgyűlés f. hó 2S-án lesz 
H.-M.-Vásárhelyen, s felhívja a presbitériumot,: kéSzomszéd i^égblnisvasaTlesz/melyen ugy 
hogy e közgyűlésre képviselőket küldjön. A egyház- a g a l d 4 i k o d ó k m i n t az iparosok közül számosan 
tanács kiküldte képviseiőkül: Filó János lelkészt, r é sz tves ,nek . s,ma Ferencz főgondnok méltányolva 
Gerőcz Lajos lelkészt, Sima Ferencz főgondnokot, a ( e l ho zo l t k ó r ű h l l é n y t , a r i n ak hangsúlyozás mel-
id. tíartha János presbitert, Vattai Vmcze egyházi lett| hogy a gyűlés ősszehivasa az eíuóaseg joga - uoz-
jegyzőt és Szabó Lajos egyházi számvevőt. zajarul ahoz, hogy a közgyűlés 19-én Urtassék meg. 

Babós Sándor, akinek megrögzött szokása a fchez képest az elnökség már most kijelentette, 
garasoskodás, sokalta a kiküldöttek számát s költ- hogy a közgyűlést - melyen a megjelenők minden-
ség kímélés szempontjából egy tagot mellőzni kért; esetre határozni fognak — t. hó 19-re fogja össze-
de arra a kerdesre, hogy ki legyen az, adós maradt hivni, s erről a közgyűlés tagjait külön meghívóval 
a felelettel. Sima Ferencz főgondnok azonban kije- 18 értesiti. 
lentette, hogy ő a maga részéről nem igényel sem 
napidijat sem útiköltséget valamint egyáltalában 
míg főgondnok lesz, az egyház ügyeiben mindig a 
saját költségén jár el. Erre a kijelentésre aztán a 

sogatást — mindenáron azon erősködött, hogy 
a jegyzőkönyvet a jogerős határozattól eltérő-
leg ne a kiküldött bizottság, hanem a plénum 
hitelesítse. De a gyűlés túltette magát az okosko-
dáson, és egyszerűen tudomásul vette a főgondnoki 
előteripeztést, a mint hogy nem is cselekedhetett 
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¿zutan egy kegyeletes aktus következett. Filó 
János lelkészelnök szép szavakban emlékezett meg 
H.-M.-Vásarhely kiváló fianak, Kovács Ferencz egy-
házmegyei és egyházkerületi tanácsbirónak elhuny-
táról ; egyúttal elmondván ,azt is hogy a szentesi 
egyház azért nem képviseltette magát a temetésen, 
mivel a gyászjelentés a temetést követő napon, te-
hát elkésve érkezett. A presbitérium fájdalmasan 
vette tudomásul a gyászesetet, reszvétének jegyző-
könyvileg kifejezést ad, s erről ugy a h.-m.-vasar-
velyi ev. ref. egyházat, mint a bánatos özvegyet ér-
tesíteni fogja, 

Apróbb folyó ügyek elintézése után követke-
zett volna az 

E g y h á z k ö z s é g i képv. t e s t köz-
gyűlés. 

Lassan gyülekeztek az egyházközségi képviselő" 
testület tagjai, s a kitűzött 10 óra már régen el-
múlt, mikor Fiio János lelkészelnök az ülést meg-
nyitván, sajnálattal jelentette, hogy csak 58 tag van 
jelen, uolott törvény szerint a hatarozat-kepesség-
hez 82 tag jelenléte szükséges. Ennek követ-
keztében a gyűlés megtartására ujabb határidő fog 
kitüzetni. A maga részéről azt hiszi, hogy — tekin-
tettel a taigyaiandó úgy sűrgőssegere — uj hatar-
napul f. hó 18-ik napja volna kitűzendő, ha azon-
ban a tagok ezt a napot alkalmasnak nem vélik, 
kész hozzájárulni ahoz is, hogy a gyűlés f. hó 26-án 
legyen. De tovább halasztani semmiesetre se lehet, 
mert a hozandó határozatot — ha a főgondnoki 
javaslat elfogadtatik - u f. hó 28-ra kitűzött egy-
házmegyei közgyűlésre be kell terjeszteni. 

Többen azon óhajtást nyilvánították, hogy 
18-ika helyett 19-ín legyeti a közgyűlés, mert 18-án 

A mezőőrök. 
(P.) Ily czim alatt megemlékeztünk már arról 

saját pálinkáját mérheti legalább is 8 —10' presbiteri gyüles elfogadta a kiküldöttek személyére a miniszteri rendeletről, mely a mezőőrök alkalma-

ezer forinttal kevesebbet ér a fogyasztási és 

italadó-bérlet Szentesen, mint a mennyit ed-

dig ért. 

És mégis a tisztelt kincstár az ed-

digi 65 ezer forint helyett közel 70 ezer fo-

rintot kiván; tehát feljebb srófolja a bérle-

tet, a helyett hogy a jövedelem apadásnak 

megfelelően lejebb szállítana. 

Ha csak egy csepp méltányosság és be-

látás volna a pénzügyigazgatóságban, meg-

elégednék 55 ezer forinttal is, mert a bérlet 

ha talán magán vállalkozónak megéri is, 

és számára nézve tett javaslatot. zása tárgyában a város és vármegye által tett föl-
Némi vitat keltett a tárgysorozat azon pontja, terjesztésre válaszul szolgál, 

mely a mult ülés jegyzőkönyvenek hitelesítéséről A k rdéses rendelet — mely a vármegye kö-
szól. Sima Ferencz főgondnok ugyanis előterjesztette, zönségóhez van czimezve — most már szószerinti 
hogy a tárgysorozatba tollhibából csúszott be a ,hi- szövegében előttünk fekszik, s kötelességünknek tart-
telesites" szó «tudomásul vétel" helyett, mert a hí- juk azt egész terjedelmében megismertetni olvasó-
telesitésre bizottság lévén kiküldve, az c plénum inkkal, minthogy abban úgyszólván uijmutatás van 
feladatát többé nem képezheti. A hitelesítő bizottság arra az ezpediensre, melyet lapunk a városi kép-
azonban megbízatásában még nem járhatott el, mi- viselőtestület figyelmébe ajárdott. A rendelet ugya-

vel szóló távol volt a városból ; ennélfogva a jegy- nis igy szól: 
zőkönyv csak a jövő ülésre lesz beterjeszbető. Kál- , A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 
mán Mihály, aki szertelen önteltségében a kákán is 1894, évi XII. t. czikk 74 és 75. szakaszaiban fog-
csomót szeret keresni, s különösen mostanában lalt rendelkezéseknek megváltoztatása illetve hatá-
kiváló .előszeretettel gyakorolja a wőrszálha- lyon kivül helyezése tárgyában a folyó évi május 
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hó 21-én és folytatva tartott rendes közgyűléséből 
137 szám alatt hozott s hozzám felterjesztett hatá-
rozatára kővetkezőkről értesitem a törvényhatóságot. 

Az 1894. évi XII. t. czikk 74 és kővetkező sza-
kaszai a mezőgazdasági téren rég óhajtott jog és 
vagyon biztonság megteremtésére és fentartására hi-
vatott mezőrendőri intézmény létesítését a községek-
nek oly szoros kötelességévé teszik, hogy annak az 
egész országra szóló határozott rendelkezéseivel szem 
ben egyedül Gsongrádvárraegye területére kiterjedő 
hatállyal kivételt létesíteni merőben indokolatlan lé-
vén, kijelentem, hogy a törvény pontos és teljes 
végrehajtását a törvényhatóság egész területén, a. 
m. é. 48000. száma körrendeletemben szabályozott 
módon feltétlenül megkívánom. Megkívánom pedig 
épen a törvényhatóság határozatának alapjául szol-
gált és Szentes város képviselőtestületének folyó évi 
márczius hó 26-án tartott rendes közgyűlésében ho-
zott és másolatban a vármegye alispánjának folyó 
évi május bo 30-án 6802. szám alatt kelt jelentésé-
vel hozzam felterjesztett feliratában hangoztatott azon 
közérdek szempontjából, a mely a község bel- vagy 
külterületén fekvő vagyon között különbséget nem 
tür, és megköveteli, hogy a külső határban fekvő 
nagy mezei vagyon biztonsága a város vagy község 
belterületén elhelyezett másnemű vagyon biztonsá-
gával egyenlő módon megszilárdittassék. Ehhez já-
rul még a tanyarendszerü gazdálkodásnál a külső 
területek szemely biztonságának szinten elsőrendű 
községi feladatot kep ző tentartása. 

De feltétlenül szükségessé teszi a kellő számú 
mezőőrök alkalmazását azon közhatósági feladat, 
melyet a mezőgazdaság és mezőrendőrségről szóló 
1894. évi XII. t. czikk reájuk ró, és a melyeket a ré-
szünkre kiadott szolgálati szabályzat 7. és 8. szaka-
sza részletesen felsorol, es mely kötelességek teljesí-
tése nrmcsak a magán, de a közérdek szempontjá-
ból elengedhetetlenül szükséges, ilyenek mindazon 
mulasztások, vagy cselekményeknek felderítése, meg-
állapítása és feljelentése, melyek hivatalosan üldö-
zendő kihágások tényalladékát képezik és a melyek-
nek megakadályozása, vagy ha már megtörtént, meg-
torlása a jogrend szempontjából szükséges. 

A mező rendőrség gyakorlati alkalmazása a 
községek és városok köteleségévé van téve. Azoknak 
képezi fontos feladatát a mezei rendőrséget a meg-
levő belrendészettel kapcsolatba hozva oly módoza-
tokról gondoskodni, melyek a lakosság és birtokos-
ság ujabb megterheltetése nélkül is lehetőleg czélra 
vezetőbbek. 

Az hogy az őrzési területek miként állapíttas-
sanak meg, sok tekintetben a geográfiái közbizton-
sági viszonyoktól függ. Nem nélkülözhetetlenül szük-
séges tehát minden 1000 h. területre egy mezőőrt 
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alkalmazni, hanem csak annyit, a mennyit a határ 

biztos őrizete az előbb jelzettem viszonyokhoz képest 

igényel; s ha a községek által eddig tartott mező-

őrök, lovasított külrendőrök, pusztabírók ut és er-

dőőrök s egyébb községi alkalmazottak mezőőri te-

endőkkel is megbízatnak és e czélból feleskettetnek, 

czélszerü beosztás mellett a mezőrendőrséget meg-

alkothatják u jabb költség szaporítása nélkül, mely 

minél kevesebb terhet, de annál több előnyt nyúj t 

nemcsak a mezőgazdasággal foglalkozó lakosságnak, 

de a hatóságnak is. 

Ily módon létesíttetett a mezőrendőri intézmény 

a négy határral bíró és tanyai rendszer mellett gaz-

dálkodó Debreczen és Kecskemét törvényhatósági vá-

rosok területén. Az ország legtöbb vidékén hasonló 

eredménnyel lőn a mezőrendőri intézmény életbe 

léptetve, s míg a legtöbb helyen a szervezés számba-

vebető költség emelkedést alig okozott, sok helyen 

viszont az eddiginél kissebb teher háramlik most 

már az érdekelt közönségre. 

A mezőrendőr intézmény okszerű szervezése ; 

mint emlitém, a helyi körülmények gondos figye-

lembe vétele, a meglevő erők és eszközök czélszerü 

fehasználása mellet, — biztosithatja egyedül azt a 

sikert, melyet a törvényhozás a többször idézett tör-

vény szakaszok, végrehajtásától várt, s a mely nem-

csak közgazdasági, de rendőri szempontból is köz-

viszonyainkra nagy kihatással leend. 

Ami különösen Sentes városának azon előter-
jesztett kérelmét illet, hogy a 100 holdnál kisebb 
földbirtokkal biró birtokosságnak engedtessék meg 
társulás és önkormányzati alapon a mezőőrök felfo 
gadása, az előadottak figyelembe vételével nemcsak 
mellőzhető, de általaban meg sem engedhető, épen 
azon fontos teendők független gyakorlasa miatt, 
melyek a mezőőrök kötelességeit képezik és a melyek 
viszont a hatóságok feladatává teszik a javadalma-
zásukról való gondoskodást és még azért, mert előre 
láthatólag ilyen szervezet a közterhek tetemes emel-
kedését eredményezné. 

Mindezek alapján felhívom a törvényhatóságot, 
hogy a mezőőrök alkalmazásuknak biztosítása érde-
kében s a fentebb előadottak figyelembe vétele mel-
lett haladéktalanul intézkedjék és ezeknek eredmé-
nyéről hozzám mielőbb tegyen jelentést. Kelt Buua-
pesten, lb9ó. évi Julius hó 26-án. 

A miniszter megbízásából : L i p t h a y s. k 

A miniszter tehát — bármennyire hangsúlyozza 
is a törvény rendelkezeséhez való ragaszkodást — 
tulajdonképen nem zárkózik el azon megoldási mód 
elől, hogy a csőszöket és lovasrendőröket mezőőrö-
kül alkalmazzuk. 

S minthogy ezidŐ szerint 16. csendőr látja el 
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náluníTa közbiztonsági szolgálatot, egyáltalában nem 
látjuk szükségét annak, hogy továbbra is 24 ren-
dőrt tartson a város. Ezt a létszámot bátran le-
szállíthatjuk 16-ra, s ha 4 lovas és 4 gyalog ren-
dőr helyett 8 lovas mezőőrt alkalmazunk, a törvény 
kívánalmának teljesen eleget teszünk; s igy ezt a 
kérdést a város, illetőleg a közönség minden nagyobb 
megterheltetése nélkül, a saját hatáskörünkben el-
intézhetjük. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — S i m a Ferencz beszámo-

l ó j a . Lapunk vasárnapi számában jeleztük, 
hogy lapunk főszerkesztője: Sima Ferencz 
országgyűlési képviselő legközelebb körutat 
tesz a tápéi választó kerület községeiben, 
hogy beszámoló beszédét megtartsa; s meg-
egyeztük, hogy a körút programmját később 

közölni fogjuk. Most már jelenthetjük, hogy 
a nevezett képviselő f. h ó 18-á n S á n d o r -
f a l v á n , f. h ó ¡20 á n p e d i g K i s t e l e -
k e n tartja beszámolóját. A többi községre 
nézve a határnapok még nincsennek meg-
állapítva. 

(r.) — E g y h á z m e g y e i k ö zgyű-
l é s , Mint a relorm. egynaztanacsi ülésről 
szóló tudósításunkban is el van mondva, a 
békés-bánáti ev. ref. egyházmegye f. hó ití-án 
tartja H.-M.-Vásárheiyen rendes közgyűlését. 
£ gyűlésen a szentesi ev. ref. egyházat Filó 
János és Gerőcz Lajos lelkészek, Sima Fe-
rencz főgondnok, id. ttarttia János presbiter, 
Vattai Vincze egyházi jegyző és Szánó La-
jos egyházi számvevő képviselik. 

(r.) — .Pallavicini birtok bérbeadása, 
őrgróf Pallavicini Sándor a Péten, Újmajor és Tö-
mörkény nevü majorsági földjeit, melyek eddig házi 
kezelés alatt állottak, s melyeknek területe együtt-
véve meghaladja a 6000 katasztrális holdat — ha-
szonbérbe adta 32 ezer lorint évi haszonbérért egy 

vasásárhelyi gazdákból álló — bérlő társaságnak. 
Igaz, hogy ez magan ügy, amelybe senkinek sincs 
t ö r v é n y e s joga beleszólni, de annyit mégis meg 
kell jegyeznünk, hogy az őrgróf — akinek garasos 
jótékonyságát dobbal trombitaval szoktak hirdetni — 
humánusabban cselekedett volna, ha azokat a föl-
deket közvetlen szomszédainak : a tömörkényi, csanyi 
és mindszenti lakosoknak adta volna bérbe ; akikre 
ez igazán jótétemény lett volna, s akiket választá-
sok alkalmával olyan szép ígéretekkel biztatnak az 
uradalmi tisztek. Majd a választásoknál talan eszükbe 
jut ez a mellőzés a tömörkényieknek, csanyiaknak 
és mindszentieknek. 

De az sem lesz baj. Mindjárt a villához érünk, 
ott talán majd csak lesz élőlény, aki megérti a mi 
nyelvünket. Es volt is. Egy asszony a nyaraló sza-
kácsnéja. 

Most is ott volt a kezében a kotla, valamit 
akart szedni, de azért készségesen engedett a kivan 

A „SZENTESI LAP" TARCAJA. 

Hegyek között, 
— Kirándulás a magas Tátrába. — 

¿'oly tatás. (ö) 

— Utánna^» NaTn fenll nlUnr^'a-! - !l4±.2tir-

roi. &mner, asarai vagy, na mindjárt tot atyafi is, amely Tátra-Füredre vezet, 
megállj, várj egy kissé 1 iiolla 1 Holla 1 

Es kiabáltunk nagy hangon, szegény atyafi 
midőn ismét előkeiült a lathatáron, a nagy zajra 
megáíit és gondolkozott vájjon jöjjön-e, vagy jobb 
lesz hátrafelé fordulni és szaladni, futni, mert jön-
nek a — Bakony hol szalajtott . .-. jönnek a saká-
lok . . . emberevők. — Észre vettük a szándékát, 
abba hagytuk a zajongást és elkezdtünk a kalapunk-
kal integetni, hogy várjon, ne fusson el. 

Es megállt, nem futott el és mi szóltunk hozzá 
magyarul, németül, tótul, latinul, görögül, tán még 
— héberül is és ö csak állt, csak bámult és azt 
hajtogatta flegmatikus arczczal: nix tájcs, niz tájcs 1 
. . . itálien. Nem tud beszélni velünk ? Nem ? Hát 
jól van. De azt csak meg tudja mondani, merre van 
Tátra-Füred és most már csak ez, többé nem a tar-
pataki vízesés. Oh hogyne! Csak menjünk tovább a 
megkezdett uton. Jól haladunk. Intett a kezével az 
Itálien. Köszönet atyafi . . . gráczia, ha ezt jobban 
érted. Megemelinté emberségtudón a süvegét s ha-
ladt tovább a maga utján és mi is haladtunk 
magunk utján. Hej, atyafi, ha nem jól mutattad 
meg az utat, ha — becsaptál . . . 1 

— Hej, hunezut Itálien, el akartai bennünket 
bolonditani ugy-e? Azt akartad, hogy még egyszer 
oda menjünk, a honnan kiindultunk, fel ismét a 
hegyre ! Jó is volna 2 A markodba nevetni egy nagyui 

Pedig megtettük volna, ha ez a jo asszony 
nem könyörül rajtunk s el nem vezet bennünket 
egy erdőn keresztül a rendes útra. Ezer köszönet, 
millió gráczia érte. — De nem mentünk tovább. 
Stácziót tartottunk s ismét megkönnyítettük a ta-
risznyákat. 

Aztán ismét kezünkbe vettük a turista-botot 
és mentünk, haladtunk esőben, szélben, gyalog ba 
tyúkkal megterhelve öt óra hosszán át, ugy, hogy 
mikor már közeledtünk Tátra-Füredhez, alig birtunk 
vánszorogni. — Itt meg egy hosszú csigalépcsőn kellett 
felmásznunk a szállásunkra. 

Hanem annál pompásabb volt a pihenés, az 
étel. Jó vacsora; három tal étel negyven krajezá-
rért — persze a fürdő igazgató kieszközlése folytán 
kivételesen — pompás bor és nagyszerű, bűvös-bá-
jos czigányzene. Nem olyan, minta mienk idehaza, 
az a . . . no de hallgatok, mert hiszen »satyram 
non seribere, difiícile est." Hát bizony mi — mi ta-

gadás benne — jól mulattunk, kimutattuk a — 
magyar virtust. — Hej, zsidó lakrima Krisztit a 
kupába, hej czigány, nótát abból a száraz fából, 
szépet, siralmasat, hiszen sirva vigadt a magyar haj-
dan. Vigadjon most is 1 . . . 

Heggel bizony nem nagy kedve volt senkinek 
se*íi rneiíci; hegyei ffiászai, ísJ, iel, a maga» »e u-
gyel-nyeregre. — Különben már előbb elhatá-
roztuk, hogy két részre szakaduuk, akk akarnak 
izzadni, fáradni, sziklák közt ugrálni, hóban tapis-
kolni, jégen csuszongálni, el, el, meszszire . . . Len-
gyelországba látni, de talan beteg is lenni, azok 
menjenek a lengyel-nyeregre - lovagolni; akik pe-
dig kényelmesen akarnak szépet látni, adok aludja-
nak akár egész nyolez óráig s menjenek szép las-
san, komót, minden tíz perezben egyet lépve, mert 
lesz elég idő és nézzék meg a tarpataki vizesóst. 

Előbbi útra vállalkozott a tanár urak közül 
egy aki elvezetett bennünket térkép után a vízesés-
hez. a diákok közül nyolez, a többi fel sem kelt, 
vagy La felkelt is, gyönyörködött a szép panorá-
mában, amelyet Tátra-Füred nyújt — Ott mere-
deztek mellette a Kárpátok óriásai mélán, nyuged 
tan . . . hallgatagon. A felkelő nap sugarai meg-
aranyozták a csúcsokat s a hó-csillámok ragyogtak, 
csillogtak . . . Aztán meg a levegő milyen pompás, 
milyen fenséges, lágy és üditő volt. — Oh, ha ebben 
élhetne az ember, tán az éve-nek száma is meg-
sokszorozódnék 1 

(Folytatása következik.) 



97. ttáro 

(z.) Társulati közgyűlés. Mint már em-
iitett ük a körős tisza marosi ármentesitő- és belvíz-
szabályo7Ó társulat, f. hó 1,-én szombaton délelőtt 
9 órakor H.-M.-Vásárhelyen a városháza nagyter-
mében rendkívül közgyűlést tart több fontos ügy 
elintézése végett. Ezen gvülésen való megjelenésre 
ismételten felhívjuk a tagok figyelmét. 

(z.) — Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
Kiss Imre varmegyei utibiztos f. hó 14 én délután 
hosszas betegeskedés után elhunyt. A vármegyei 
tisztikarnak pontos, munkás és köztiszteletben levő 
tagja volt és sírjába a közrészvét kiséri. Temetése 
ma délelőtt fél 10 órakor lesz a gyászháztól. Béke 
poraira I 

(z.) — Gazdag hagyomány. H.-M.-Vásár 
hely nemrég elhalt fiának : Kov á c s Ferencz aka-
démiai tagnak és vármegyénk volt derék alispánjá-
nak végrendeletét a mult héten bontották fel. A 
végrendelet a nagy férfiú jószívűségéről és áldozat-
készségéről tanúskodik, mert a végrendeletező 
minden vagyonát, több mint 150 000 frtnyi ér-
tékben, az ottani retormátus egyháznak hagyomá-
nyozza, oly kikötéssel, hogy ez az összeg a ref. fő-
iskola czéljaira fordítassák. A tett nemes és vajha 
sok ilyent jegyezhetne fel a krónika. 

(z.) — Színészet. Kedden este másodszor 
került színre „Mí t ö r t é n t a z é j j e 1 ?M czimü 
franczia énekes bohózat. A közönség, mely vasár-
nap egészen megtöltötte a színkört ugyanezen da-
rab szinrehozásakor, most távol maradt, alig alig 
volt valaki a padsorokban, pedig az előalás épen 
olyan összevágőan é<? kerekdeden folyt, mint az első 
bemutatáskor; sőt epyes szereplők most még in-
kább exczelláltak, különösen Halasi és Serfözi s ál-
talában meglátszott, hogy a szereplők nem először 
léptek fel ebben a darabban. — Szerdán 1 n k e y 
G i z e l l a kisasszony vendégjátékául : H e r v é ked 
ves és szép zenéjü operettje: L i l i adatott az esős 
idő miatt kis számú kö^őnséz előtt. A vendégsze-
replő első megjelenésével is hódított és zajos tapsot 
aratott. Hangja szép és kellemes, bárha egy kissé 
fátyolozott és nem elég tiszta, játéka ügyes és sik-
kes, Halasival énekelt duett ját pedig a közönség 
több ízben megismételtette. Méltó partnere volt Ha-
lasi Béla, ki szép baritonjával ismét tetszett. Jól 
játszottak Timámé, Nyitrai, Tukorai, Delli is. 

(z.) — El tűnt az apai háztól. Rájnis Jó-

zsef kőmives mester 10 éves fia a napokban világgá 

ment és most szülei kétségbe vannak esve miatta 

F. hó 13-án fürdeni kérezkedett a fiu s meg is für-

dött a Kurczában; de hogy bel nem fult, azt töb-

ben bizonyítják, akik látták, hogy felöltözött a gye-

rek, azonban többet nem tudnak róla, mert nem 

ment haza. 

(z.) — Hu l la a Tiszában, Mint a H.-M. 

Vásárhely rendőrsége értesiti kapitányságunkat, 

a hét elején Ludvárnál a Tiszából egy 35-40 éves-

nek látszó középmagasságú erős testalkatú férfi már 

félig-meddig feloszlásnak indult hulláját fogták ki. 

Minthogy a kiléte nem volt megállapítható, a ren-

dőrség körözteti a vizbefult öltözetének a leírási*, 

ame-, a Következő : sötétkék posztó mellény, sötét 

szürke pantalló és magyar csizma. 

(z.) — Késelő legény. Kisteleken esett meg, 

hopy bicskával leszúrtak egy legényt azért mert bé-

kehiróul akarta magát feltolni veszekedő társai kö-

zött. Az eset a következőleg történt: Vasárnap dé-

lután — szokás szerint — mulatni mentek a legé-

nyek a falubeli korcsmába, hol a tüzes bor erejétől 

neki hevülve tivornyá'ásuk a féktelenségbe csapott. 

Folyt a bor, mint a patak s fejébe szállt a gőze a 

fiatalságnak, különösen pedig egy hetvenkedő su-

hancznak: M é s z á r o s Józsefnek, aki nagy kedvé-

ben minden áron megakarta késelni T a m á s Pál 

nevü mulató társát. Annak azonban inába szállt a 

bátorsága és minthogy félt szörnyű módon hát ro-

kona í Mucsi Antal háta mögé bujt s onnan lár-

mázott nagy hősiséggel. Mucsi csitította őket szép 

szóval, majd pedig, mikor az nem használt, egy 

kissé nagyobb hangon, fenyegetőzve s minthogy az 

előbújt hős is folyton ingerelte Mészáros , az bics-

kát ragadott s mivel Tamást nem érte el, hát Mu-

csi oldalába szúrt, ki életveszélyesen megsebesült 

Mucsit a szegedi közkórházba szállították, Mészárost 

pedig elfogták. 

3. cHfcl 

gyanús tünetek közt megbetegedett s csakhamar 

meg is halt. Az esetről jelentest tettek a hatóság-

nak, mely a bonczolást a jarasorvos jelenlétében 

megejtette. A vizsgalat kolera-iiostrast állapított meg. 

Ugyancsak Duna-Földvár közeleben Herczegtalva 

községben dr. Ács Károly orvos szín tép koleragya-

nus tünetek között betegedett meg. — Kisbéren 

Molnár András napszámos betegedett meg igen gya* 

nuskórülmenyek között. A körorvos jelentese alap-

j án a közegészségügyi bizottság azonnal dezinüczial-

tatta a lakást s a beteg lakasahoz őrt állíttatott. 

Ezek az esetek azonban a legkevésbbé sem bizonyít-

ják azt, mintha koleraveszely volna, mert forró nyá-

ron mindig fordulnak elő, természetesen nagy óva-

tosságra intő kolerin-esetek. 

— Trelálkozás a legyverrel. Csodálatos, 
hogy eveiikmt mily sok szerencsetlenség történik a 

fegyverrel való játszás, trelalkozas következtében 1 

Bajnáról írnak most egy ily esetet. Herkó Vilmos 

bajnai gazda kezebe vette t'egyvu'ét, hogy megnezze, 

vaj,oii nincs-e megtöltve. A könnyelmű ember e 

szavakkal: .Meg tudnálak-e lőni, Gábor ?" — a 

mellette ülő Bakó Gábor szolgalegényre torditotta. 

A mitsem sejtő legény erre trelalkozva telelte: 

»Próbáld meb' s iőjj a számba.* — E pillanatban 

az ügyetlen kezében levő régi szerkezetű fegyver el-

dördült s a iöves Bakó Gábor urczáuak jobb felet 

egészen összeroncsolta, sőt a mint a későbbi orvosi 

vizsgálat konstatalta, egyik szemet teljesen tönkre-

tette. A megiemült l ierko nem akarta megengedni, 

hogy a súlyosan megserült orvosi segélyhez fordul-

jon s igy a dolog ki tudódjék; euiicllogva nehany 

napig maga „gyógykezelte* Bakot. Az azonban kide-

rült s Herko Vilmos a büntető birosag előtt fog fe-

lelni bűnös gonüatldusagaert. 

— Együtt a halaiba. Kopicsek János Pó-
laban szolgaio vartüzer önkentes szabadágon volt 

egy morvaországi varo&kabaii, a Uoi tieini Karolin 

is lakott, kivel öt ev ota benső viszonya volt. kopi-

csek megtudta a lauyiol, hogy szülei ferjbez akai-

jak adni, mire közös elhatarozasa folytan 12 revol-

verlővéssei rendkívül eltorzítva megóite kedveset es 

azután önmagát lőtte balantekon. 

— K u t t e v a g t a a v o n a t . A Nagyvarad fű-

lói iietlón este Szegedre erkezelt vonat utasai egy 

borzalmas katasztrófa uiret nőalak ut jokbj i . Mikor 

a vonat a szalontai erdösegbeu rooogott, a lak aiol 

hirtelen tiatai leány roüant eló s a vonat ele vetette 

magát. A mozdonyt mar lehetetleu volt megállítani 

s a kerekei elvagta* a 17 — 18 eves ismeretlen leány 

mellét, aki azonual meghalt A vonatvezető a tra-

gédiáról a legközelebbi állomáson jelentest tett a 

hatóságnak. — Gyertyamosrol jelentik, hogy egy 

Zsombolya felöl beérkezett tehervo.iat mozdonya 

Schunicz Antalnak masféleves liucskájat elütötte. A 

kis gyermek a paiyatesteu játszott, mikor a közelgő 

vonat mozdony vezetője eszrevette a veszélyt, de 

nein volt eleg ideje megallitan a vonatot. A moz-

dony a gyermeket az arokba dobta, ahol vérző lej-

jel eszmeletlenűl terült el. Ekkora mar a vonatot is 

megállították s leiszedtek az elalélt gyermeket. Szinte 

csodalatos, nogy a gyermeknek a lejen szenvede t 

bőrhorzsoláson kívül uias baja nem esett. 

— Gyilkosságok .Na^ybeeskerekeu. 
Nagybecskereken mint onnan írjak, bogy ott baro 

Feilitzacb Beiiholdnak, Bantfy Dezs>ő min.szteielnök 

vejenek házában, eyy Beres József uevu urasági 

inas meggyilkolta Markovics Ella huszonhét eves 

szobaleányt, mert visszautasította szerelmét. Béres 

tegnapelőtt kerüore vonta a leányt es szemére ve-

tette azt hogy inasnak lett kedveseve. A leány va-
o n n u i r i .-l l f"««t«»,/* : b a , •• ul-

tegnap * 0 . o ú LajtoUa gyilkos szandekaL 

szemtanúja volt a szomszéd leánya, ki a kertjükben j Kétszer ra lott Markovics Ellái*, azután egy kony-

ép azon időben szeretőjét várta. Ennek neu; voltl bakessel natba szúrta. A leány azonnal megha l t ; 

sürgősebb dolga, mint a látottakat reggel fűnek-' Beres pedig kesőbo öngyilkossá lett. Egy maso-

fának elbeszélni. Igy jutott a dolog a csendőrs g dik gyilkosság is történt Becsker ken. A l ors/.agos 

füléhez is. A fiatal, (10 évesj anyát kérdőre vonták, vásáron Datcs M u u butosi gazda leszúrta Potrov 

a ki eleinte mindent tagadott, de mivel ásóval at szavat, egy jarkovaczi ismeroset, mert az auyjat 

SZENTESI LAP. 

(z) — Felkötött ember. Mint tudósítónk 
értesit bennünket, egy különös eset történt a minap 
Algyőn F. hó 12-én az ottani határban kora reg-
gel egy fára felkötött embert találtak a mezőre menő 
munkások, kik azonnal jelentést tettek a látottak fe-
lől az elöljáróságnál Ez azonban, minthogy az eset-
nél nem volt határozottan megállapítható, vajion 
öngyilkos volt-e az illető, vagy pedig gyilkosság ál-
dozata, nem intézkedett a dologban, hanem azon-
nal táviratozott a szegedi királyi törvényszékhez, 
honnan nemsokára megérkezett Magay Lajos h. vizs-
gáló biró és egy törvényszéki orvos Algyőre. Még 
nincs értesülésünk a vizsgálat eredményéről s igy 
nem írhatjuk meg, vájjon a fára felkötött ember 
saját jószánfából került-e oda, vagy pedig erőszak 
folytán. 

— Elütötte a vonat. Hétfőn délben az a 
remes hír terjedt el Orosházán, hogy a 11 órai te-
hervonat a tehénlegelőn egy embert elgázelt. A bír 
részben valónak bizonyult, a vanat elütötte s meg-
sebesítette Hajdú József alsó csányí illetőségű 41 
éves szabósegédet, kinek az első segélyt dr. Krisz-
hábor Mór adta, majd dr. Steiner Zsigmond vasúti 
és dr. László Elek községi orvosok vették gyógyke-
zelés alá. Hajdú a szerencsétlenséget ugy adja elő, 
hogy sétálni volt a tehénlegelőn épen át akart menni 
a vágányon s gondolataiba mélyedve nem hallotta 
a közelgő vonatot, csak akkor vette észre, mikor 
már Cfak néhány lépésnyire volt lőle. Ijedten félre 
akart ugrani, de elcsúszott s a iobb keze a sínekre 
került. Hajdú elég olcsón menekült a nagy vesze-
delemből, a vonat jobb kezének ujjait zúzta össze 
a fején szenvedett sérüléseket. Beszállították a me-
gyei kórházba. 

— Csodadoktor a veszettség ellen. Há-
rom község névszerint Ó-Kanizsa, Adorján és Mar 
tonos 177 aláírással ellátott kérvényt menesztett a 
belügyminiszterhez «sürgős ügyben", melyben arra 
kérik a kegyelmes urat, hogy Blahó Mátyasnak en-
gedje meg a veszettség elleni gyógykezelést. A jó 
atyafiak — mint a Torontálban olvassuk — elmond-
ják a kérvényben, hogy jártak ők már a főszolga-
bírónál, ki elég merész volt kikaczagni őket, az alis-
pánnál de ő nála sem értek el eredmény!, sőt el-
mentek a főispánhoz is, de ez már magas sz ne elé 
sem akarta ereszteni őket. Igy hat az excellencziás 
úrhoz fordulnak, ki e három nagy urnák is paran-
csol. Ezután a miniszter legatyaibb jóindulatába 
ajánlják Blahó Mátyás uramat, ki, ha nincs is dip-
lomája, hat év óta folytatja az orvosi mesterséget 
és pedig felülmúlhatatlan sikerrel, mert nemcsak em-
bereket gyógyít, ba meg vannak veszve, hanem min-
denféle apró jószágot, kutyákat, macskákat és disz-
nókat. Ha nem hiszi el a miniszter, jöjjön le Bács-
megyébe, bármelyik község szívesen látja, berendez-
nek neki a községházában olyan szobát, mely még 
a király tetszését is megnyerné, és győződjék meg 
a miniszter «saját szemeivel", milyen csodadoktor a 
veszettség ellen Blahó Mátyás! A belügyminiszteri 
rendelet röviden kijelenti, hogy elutasítja a kérvé-
nyezőket, mert kétségtelen, hogy a Blahó Mátyás 
által használt gyógymód a veszettség ellen teljesen 
hatástalan. Ó-Kanizsa, Adorján és Mártonos persze 
nem fogja elhinni ezt a miniszternek, mert hiszen 
ők jobban tudják, rajtuk használt. 

— A szerelem hiénája. Mocsoládon egy 
jómódú polgárleány újszülött gyermekét éjnek ide 
jén a kertben elevenen elásta s reggel a legjobb 
kedvben, mintha mi sem történt volna, elmerjt.ajrpt 11 ^ ^ ; 

kezében a tett színhelyére kisérték, bevallott mindent. 
A bonczolás kiderítette, hogy akis íiu életerős volt. 
Midőn a megtévedt leányt a csendőrség letartóztatta 
s elkísérte, ez azzal vigasztalta siró anyját: 

— Ne sírjon édes anyáin, uem lesz ám semmi 
baj, ismerem én már a törvényt, a mit erre szab-
nak, karácsonyra itthon leszek. 

S mint a kinek legnyugodtabb a lelkiismerete, 
haladt az elvetemült leány a csendőrök közt. 

— Két emberélet harmincz forintért. 
Gráczból távirja tudósítónk, hogy tegnap délután 
Kraincz Antal kereskedőnél megjelent egykori üzlet-
társa, Kraínbergei Károly és arra kérte, hogy tizesse 
meg harmincz forintnyi tartozását, mikor Kra ncz 
haladékot kért. Krainberger revolvert rántott és egy 
kori barátját mellbe lőtte. Ezután a segítségül siető 
áldott állapotban levő Kraincznéra sütötte a gyilkos 
fegyvert és elfutott. Kraincz nyomban meghalt, fe-
leségét pedig a halállal vívódva szállították a kór-
házba. A gyilkosnak mindez ideig nyoma veszett. 

— Koleragyanus esetek a vidéken. 
Zöld József, dunalöldvári polgár a napokban kolera 

szidalmazta. 

— Véglegesen kielegitve. Dobos János 
bányász nem hiaba volt kiszolgált katona, de bor-
közi állapotban ugy káromkodni, meg ha alkalom 
nyilt rá, verekedést rögtönözni uem tudott senki, 

mint ő. S laj volt annak, kire ő görbe szemmel né-

zett. Baja történt annak nemsokára. De végre ütött 

az ő órája is. Vagy három hónappal ezelőtt Kovács 
János bányamunkás társával akadt össze De az egy-

szer emberére akadt, mert ez nemcsak hogy jól él-

vezte de a liarcz hevében a jobb lábát eltörte. Ezért 
Dobos János véres bossiuért lihegett s csak azt 
varta, hogy törött lába meggyógyuljon s ő ismét 
harczképessé válj k. Nem is mulasztott el semmi 
alkalmat a revanchera, de Kovács mindig kitért 
előle. Végre azonban Dobos türelmetlenkedni kez-
dett, s a napokban a korcsmában jó sok sziverősi-
tőt vévén magához, elment Kovács lakasára. hogy 
vele valahára leszámoljon. De ismét megjárta. Mert 
nemcsak hogy megint jól kikapott, de verekedés 
közben rnoat meg a bal lába töröttel. Hihető, hogy 
most már vegleg ki van elégítve. 



4. oldal 

— Szerencsés lutrizók. Jó világ jár a tót-
komlós! lutrízókra, a mult héten hárman csináltak 
ternót Kovacsik Lajos mészáros nyert 2600 frtot, 
Hacskó Mihály kereskedő 800 frtot, és Ziguri A. 
Antal 1600 frtot és az összegeket a szerencsés nye-
rők már fel is vették. 

SZENTES I LAP . 

és levelező-lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Ma 
gyár nyelven irt megrendelések pontosan elintéz-
tetnek. 1 2 V 1 6 

H e n n e b e r g - s e l y e m csakis akkor valódi, 
ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és szí-
neseket 36 krtól 14 frt 65 krig méterként — sima, 
csikós, koczkázott, mintázottakat, damasztot s. a. t. 
(mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintá-
zatban) s. a. t postabér és vámmentesen a házhoz 
szállitva és mintákat postafordultável küld : Henne-
berg G. (cs. k. udvari-szállitój s e l y emgyá r a 
Zü r i chben . Svájczba czimzett levelekre 10 kros, 

Saját gyártmányú/ 

uri-ruha szövetek! g í ^ E K Í 
kendők stb. 

a legújabb divatos szinü n a d r á g szövetek tzél-
zettel, áthúzó szövetek, czélszeiü finom és elegáns 
divatszövetek méterenkint 1 frt 22i/skr., bérmentve 

a házhoz szállitva csak is 3 -3 
OETTINGEB & Co., ZÜRICH (Schwelx.) 

Minták uri és női szövetekből bérmentve. 
Kettős levélbélyeg 1 Szinezett divatkép ingyen 

97. 

I r o da l om . 
i Az Ischll találkozó. Az ischlt fejedelmi 
találkozóról, mely a mult héten er*sz Európa figyel-
mét maprárn vonta, az .Ország-vi lág" pontos 
tiidós'tást, s egész s reg szép képet közöl legutóbbi 
(32) S7ámában. Ezen kivül érdekes képeket ád az 
épités alatt levő vámházteri bidról, nagyon szép egy-
korú rajzokat a szabadságharczról, arczképét Kle 
ment bolgár mexrofolitának stb. stb. A szöveg rész-
ben csupa jó nevü irók nevével találkozunk. Ott 
czerepel Adorján Sándor, Gázpár huke. Falk. Zsig-
mond, Szarvas Mariska, Szőllösi Zsigmond, Maraky 
Gusztáv stb. Az Orsz á g-Világ'-ból. ebből a 
kitűnően szerkesztett újságból a kiadóhivatal (Buda-
pest V. Hold u. 7) ingyen küld mutatvány «lámot 
bárkinek. Előfizetési ár negyedévre csak 2 frt. 

Kóhn Gábor 
házánál egy udvari és egy uagy u t c z i 

lakás kiadó. 

tammmmmttámm^rnkmm 
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iiiR'l, uervi toiih'a 
lür. Lieüer taaar idegerosito Elixirje.> 

Csak a kereszt es liorg. veigegygyel valódi. 

Készül M. Kanta gyogytaraban Pragaban orvos 
és b«tosag<lag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer regi idő óta ismeretes mint idegerosito szert 
különösen gyengesegeknei, leielem érzet, szívdobogás, 
hatiajas, szédülés, rossz emesztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e gy z éke t ingyen. Egy üveg 
ára li/s, 3-5 Mark. 

Gyowortívjogokiiak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-fele gyomorcsepp. Egy 
üveg ara 1 v. 2 Mark. 

Vlz iszony gyógyítható a Hydrost* Esseuz 
által. Minden ailapotban üutos ereduienyert lelelos-
beéu vallatunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg ott is üaszual a hol minden remenyt 
leiadtak. Gyógyuláshoz elég 1— ± üveg ara 5 Mark; 

3a—40 K ö z p o n t i íő-üzle.t: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

OOQOÜOOO Oüüüüüüüüü 

V A N 
utánzott „Tokaji Coffnac"! 

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 T o k a j b a n létező „ E l s ő T o k a j i C o g n a c -

g y á r b ó l * származik, 

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

bejegyzett 

az Első Toka j i 

védjegye 

Cog-nacgyárnak 

¡ .TOKAJBAN. 

A tokaji cognac tehát c s a k i s a k k o r v a l ó d i , ha Tokaj város czimerével 

van ellátva, jeléül annak, hogy az „ E l s ő T o k a j i C o g n a c g y á r b ó l , 

T o k a j b a n * származik, mely 1893/94. évben, miut hiteles körjegyzői okirat 

bizonyítja, könyvei szerint 

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

Fent i eredet i »Tokaj i Cognac* k a p h a t ó : 
ifj. Kovács Sándor, Eisler Lajos és Lővinger Adolf uraknál. 

Legjobb szer poloskák, bolhák és svábbogarak, molyok és egyéb élősdi állatok ellen. 

hatása bámulatramél tó ! Ugy öl — mint egy más szer sem — mindenféle rovart és azért f j l 

az egész világon egyetlen a maga nemében. Két ismertető jegye v an ; 1) a lepecsételt X 

palaczk; 2) „Zacherl" aláírása. ¡ j 

Kun-Szt.-Márt . : P 
Kádár József, íMl 
Némedy Testvérek, 

S z e n t e s . Sobray Sándor, 
Eisler Lajos, 
ifj. Horváth István, 
ifl. Kovács Sándor, 

Schiller M. tíermann, 
Szénássy F. utóda, 
Szépe Károly, 
iQ. Vecseri Sándor. 9V10 Szánthó Béla. 

Suntes. 1896, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi elgőkönyvnyomda rész vén ytártaYá^ Vyomajtóján7 




