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Előfizetési árak: 

Szerda, november 2 7 » 

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

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
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. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
ós nyüt-téri kftdenáoyskat 
a kiadóhivatal mérsékelt**-

jegfsék 

Egyei pfldfcpk 

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

papirkereekedésébeo. 
Kéziratok nem adatnak tea. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vaxáriiap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

P4.B«rkaamt£': 

S I M A F E R E N C Z . 
Felelő. ••«rkasstó: 

P I N T É R fi V II L A . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és Upk lho rdó i nk u t j án , 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Társulati gazdálkodás. 

A körös-tisza marosi ármentes tő és bel-

vizszabályozó társulat - mint lapunk mult 

számában jeleztük — f. hó 23-án tartotta 

évi rendes közgyűlését. 

Ugy látszik, hasztalan figyelmeztettük a 

a részvételre jogosult ártérbirtokosokat, hogy 

jelenjenek meg a közgyűlésen, mert — érte-

sülésünk szerint — a három vármegyéből 

mindössze 30—35 közgyűlési tag jelent meg. 

Pedig érdemes lett volna oda fáradni, 

mert a közgyűlés ezúttal is meglehetős mé-

lyen belenyúlt az ártérbirtokosok zsebébe. 

Például a kezelési költség a jövő évre 

nem kevesebbel mint 31 ezer forinttal több 

lesz a folyó évinél, ami 40 uzázalékkal emeli 

a kirovást. Nem hisszük pedig, hogy az ár-

térbirtokosok könnyű szivvel viseljék ezt a 

nagy terhet, mert hiszen az eddigi terhek 

alatt is roskadoznak a vállaik. 

Hanem ennél még fontosabb volt a tár-

sulati tisztviselők és alkalmazottak nyugdíj 

szabályzata, amely nem egy évre szóló, ha-

nem állandó megterheltetést foglal magában. 

Bár egyáltalában nem vagyunk szerel-

mesek a társulat ez idő szerinti tisztikarába, 

mindazonáltal készséggel elismerjük a tiszt-

viselők és alkalmazottak nyugdíjigényének jo-

gosultságát és elismerjük, hogy ezen igény 

kielégítésének módozatait határozott szabályok-

ban kell formulázni 

Csak az a baj, hogy a társulat vezető-

sége az igények támasztásában jóval tul 

tul ment a méltányosság határain, amennyi-

ben oly magas nyugdijakat állapíttatott meg, 

mint amily tulmagasak a tiszti fizetések. 

Mi abban a meggyőződésben vagyunk, 

hogy oly magas fizetések mellett, amilyene-

ket a társulati tisztviselők élveznek, nemcsak 

tisztességesen meg lehet élni, hanem egy 

kis józan takarékossággal némi vagyont is 

lehet gyűjteni az öregség és munkaképtelen-

ség napjaira. Midőn tehát a munkát bőke-

zűen megjutalmazza a társulat, akkor a tiszt-

viselők elégedjenek meg azzal, ha a munka-

képtelenség idejére csak annyi nyugdijat 

kapnak, amennyi épen a megélhetés legsze-

rényebb igényeinek kielégítésére elegendő. 

Mert nem szép doiog sőt hálátlanság a fának, 

mely évenként dúsan termi a gyümölcsöt, 

télvíz idején az ágát is leszakgatni. 

Biztosak vagyunk benne, hogy ha a tár-

sulati érdekeltség előre tájékozva lett volna 

az iránt, hogy a nyugdíj-szabályzat milyen 

tulcsigázott tételeket tartalmaz, s mily jelen-

tékeny terhet ró a társulati pénztárra — a 

közgyűlésen nagyobb lett volna a résztvevők 

száma s valószínűleg lejebb szállították volna 

a nyugdíjak összegét. És azt se tűrték volna 

el, amire példa nincs is az egész országban, 

I 
s amit a bőkezű közgyűlés megszavazott, 

hogy a tisztviselők és alkalmazottak semmi-

vel se járuljanak a nyugdijalaphoz; mert ugy 

az államnál, mint a vármegyéknél, városoknál 

és magán vállalatoknál az alkalmazottak a 

maguk filléreit oda adják abba az alapba, 

amely öreg napjaikra táplálja őket. 

Hanem a társulat vezetősége olyan 

ügyes volt, bogy a nyugdijszabályzat terve 

zetét nem nyomatta ki és nem közölte az 

érdekeltség tagjaival és a sajtóval. Ennek 

köszönhette, hogy a tervezet szépen keresz-

tül csúszott. 

Sajnáljuk, hogy Szentes város polgár-

mesterének egészségi állapota nem engedte 

meg. hogy a közgyűlésen részt vegyen. Ha ez 

a fatális véletlen közbe nem jön, a stikli 

aligha sikerült volna. 

Most már azonban nincs más orvosság, 

mint a felebbezés; s reméljük, ho^y ha 

senki más, Szentes város polgármestere meg-

apellálja a közgyűlési határozatot. A közér-

deknek tesz vele szolgálatot, anélkül, hogy 

a méltányosságot megsértené. 

Impertiaenczia. 

Enyhébb szóval nem jellemezhetjük azt a 
„nyilatkozat"-ot, amelyet Csougrádvármegye 
tisztikara, Vadnay Andor főispán és a me; 
rénylŐ Mátéffy Kálmán érdekében, ugy a 
helybeli pákuhczlapbau, mint a központi 
sajtó orgánumaiban megcselekedett. 

A famózus nyilatkozattam » következő 
csekélységek foglaltatnak : 

1. Beöthy Ákos orsággyülési képviselő 
megleczkéztetése azért a vakmerőségért, hogy 
parlameuti beszédében Mátéffy Kálmáu orv-
támadasát megbélyegezte. 

2. Annak koustatálása, hogy Mátéffy 
egy valóságos fehérre mosott szerecsen. 

3. Annak kijelentése, hogy Mátéffy azért 
volt kénytelen a merényletet elkövetni, mert 
lapunk felelős szerkesztője párbajképtelen. 
(Ez állítás erősítésére fölemlítik az ismeretes 
„sikkasztási" vádat; de elég kegyesek, hogy 
rablógyilkosságról uem beszélnek.) 

4. Az a szép erkölcsi szentenczia, Uogy 
Mátéffy merénylete csak »jogos felhevülésben 
elkövetett botlás", amelynek köztisztelet és 
nagyrabecsülés a pályabére. 

Eunyit tartalmaz a nyilatkozat, amely-
lyel bővebben foglalkuzui nem tartjuk érde-
mesnek. Még a felelős szerkesztőnk személyét 
érintő inzultusra is fölöslegesnek véljük erŐ-
sebbeu reagálni, mert hiszen avval a sokat 
hánytorgatott sikkasztási váddal már teljesen 
tiszt ibau van a közönség; s ami a párbaj-
képességet illeti, erre nézve már megkapták 
a pákuliczok a lécekét a szegedi esküdtszék-
től amelyet senki se vádolhat az irántunk 
való részrehajlással, de amely ielelős szer-
kesztőnknek mégis teljes rehabihtácziót adott. 

Csupán aira a körülményre utalunk, 
hogy amikor Mátéffy Kálmáu ellen az isme-
retes hírlapi támadások törté jtek, akkor még 
felelős szerkesztőnk uem is volt szentesi 

lakos. Abban az időben pedig, mikor Má-
téffy az orvtámadást elkövette, a Szentesi 
Lap szerkesztéseért való felelősséget köz* 
tudomás szerint Kovács Kálmán viselte. Te-
hát a Mátéffy Kálmánon végzett szerecsen-
mosdatásba lapunk felelős szerkesztőjét bele-
vonni amily roszhiszemü, ép oly hitvány 
eljárás és impertinenczia volt. 

Ezzel a magunk részéről végeztünk a 
tisztikar nyilatkozatával. És most átadjuk a 
szót a fővárosi sajtó tekintélyes orgánumai-
nak, amelyek a következőkép aposztrofálják 
a nyilatkozatot. 

A Magyar Hirlap igy í r : 
1. Visszautasitandó az a hang, melyen a par-

lament egy tagjáról és ez esetben oly kiváló es no-
bilis tagjáról, mint aminő Beöthy Ákos, beszélni 
merészkednek. 

2. Nem arról volt és van szó, bogy a fegyelmi 
hatóság mit végzett Mátéffy ügyében, hanem arról, 
hogy Mátéffy azt a sajtópört, melyet egy ellene irá-
nyult czikk miatt megindított, visszavonni. 

3. Vagy van Simának köze a szóban forgó 
laphoz, akkor teüzett volna tőle megkisérelni as 
elégtételt, vagy nincs köze hozzá, akkor meg éppen 
semmivel se lehet védeni a Mátéffy erőszakos el-
járását. 

4 Hogy mennyire tartják korrekt embernek 
azt, aki embertársat̂  anélkül, hogy más módon 
elegtételt iparkodott volna szerezni, nyilvánosan tettleg 
inzultálja, azzal nem törődünk, de ezúttal nem róla 
volt szó, hanem a főispánról, ki Mátéffy t, a fegyelmi 
vizsgálat alól lemondásával kibujt főszolgabírót 
most főszolgabiróhelyettessé nevezte ki és ezzel 
szinte prémiumot tűzött ki arra, hogy megyei tiszt-
viselők ugy viselkedjenek, mint viselkedett Mátéffy. 

Egyébként pedig szolgálion tudomásul, hogy 
Beöthy Akos és t rsai azt, .hogy mit, miről ós 
hogyan beszéljenek soha, dj soha se fogják meg-
kérdezni a nyilatkozóktól, kiknek a hangjt nyilván 
Perczel miniszter adta kölcsön, a tollat pedig az 
ő hozzá méltó főispán, Vadnay ur. 

A Nemzeti Újság még kö .lésre se mél-
tatja a nyilatkozatot, hanem a következőket 
mondja róla: 

.A tanitványok. Beöthy Áko3 tegnap mondott 
nagyszabású beszédében a belügyminiszterről is meg-
emlékezvén, Perczel Dezső politikájának egyik ki-
magasló eredményeképpen emiitette fel azt a körül-
ményt, hogy Mátéffy Kálmá i a Csongrád megye ti-
száninneni járásnak főszolgabírója orozva inzultálta 
Sima Ferencz országgyűlési képviselőt. Bizony ez az 
inzultus megtörtént s megtörtént az is hogy a járási 
főszo:gabirónik e kvalitkálh itlan ténye előtt, mely 
az egész országban méltó telháborodást keltett — 
a belügyi kormány ióakaratulag szemet hunyt. £s 
csakis ez a jóakarat bátor totta fel Csongrád vár-
megye tisztikarát, hogy unismo tiltakozzék a főszol-
gabíró bislskodásának mege í'itése miatt segész lilá-
niát zengjen a főszolgabíró dicsőítésére. A szentesi 
tanitványok mindenható P rezei DÍZSŐ jóakaratára 
támaszkodva kissé tu törteX a czélon védelmökbe 
veszik a főszolgabírót, akt már eléggé megvédett 
a kormány, amikor szemet hunyt olyan cselekedet 
m>att( minő alkotmányos országban legalább is meg 
nem engedett tiolog. Perez I Dezső politikája ered-
ményezte a szentesi tanitvá yok tiltakozó sürgönyét 
s az a szeltem ny latkozik meg ebben is, ami meg-
mételyezi az egészséges közvéleményt Csongrádvár-
negyében, illetőleg Szentes /árosában is." 

Országgyűlés. 
A szombati ülésben a derék ssabadelvüpárt 

olyan szabadelvű volt, hogy nem engedte meg 
Űíay Lajosnak a napirend előtt /aló felszólalást. 
Persze, tudták, hogy Olay nem túlságosan kellemes 
dolgokat akar mondani s as ilyen szándékkal szem-
ben leghathatósabb eszköz a — szájkosár. 

Első sorban egy csomó viczinális vasutat in-
téztek , aztán áttértek a kérvények tárgyalására. 



2. oldai. 

A kérvényekre vonatkozólag igen tanulságos felszó-
lalások hangzottak el; de azokat — sajnálatunkra 
— tér szűke miatt nem közölhetjük. 

Az ülés végén Sima Ferencz beható indokolás 
kíséretében a következő interpellácziót intézte a bel 
ügyminiszterhez : 

, Van-e tudomása a belügyminiszter urnák 
arról, hogy a törvényhatóságok rendezéséről szóló 
törvény megalkotása óta, az ország számos tör-
vényhatóságában divik az a törvényellenes, s a 
megyei tisztviselőknek a tisztujitásnál tetszés-
szerinti választását koczkáztató joggyakorlat, hogy 
a mandátumát már letette, tehát törvényes fungá-
lásra illetéktelen megyei tisztviselők is élnek az 
általános tisztujitásnál szavazati joggal s igy a 
tisztviselők közt természetszerűleg fennálló szo-
lidáris viszonynál fogva nem ritkán maga a tiszti-
kar dönt a szemben álló pártok között a felett, 
hogy a választásnál ki legyen megyei tisztviselő. 

2. S ha nem volna tudomása a belügyminisz-
ter urnák erről, akar-e sürgősen meggyőződést sze-
rezni ez iránt s kiván-e a küszöbön álló megyei 
tisztújítás előtt rendelkezést bocsátani ki az or-
szág összes törvényhatóságaihoz a végből, hogy 
az 1886. XXI. t.-cz. 61. és 83. §-aiban foglalt 
rendelkezésekhez képest, az általános tisztújítás-
nál a választásban, csak a tényleg működésben 
maradt tisztviselők vegyenek részt, milyenekül 
törvény szerint csak a kinevezett vagy virilis jo-
gon felvett, esetleg megválasztott tisztviselők s az 
illető megye rendezett tanácsú városainak polgáz 
mesterei tekinthetők. 

Sürgős választ kérek e tárgyban azért mert 
ugy lehet, hogy ezúttal utoljára fogják a várme-
gyék ősi önkormányzati jogukat gyakorolni a tiszt 
választásoknál s igy feltétlen szükség megakadá-
lyozni azt, hogy egyes, a személyes érdekek iránt 
subtilis érzékkel nem biró vármegyékben a vá-
lasztás alá eső tisztviselők szolidáris szövetsége 
döntsön a szemben álló pártok között a felett, 
hogy az esetleg utolsó megyei restaurácziónál kik 
nek a kezébe tétessék le a megyei kormányzat 
vezetése. (Helyeslés bal- és szélsőbalon.) 

A hé*fői ülésben Szalay Károly volt az első 
szónok. 

¡Szalay Károly a jelenlevők osztatlan figyelmé-
ben részesülve, az általános politikával fog-
lalkozott, és kitért az egyházpolitika és a közigaz-
gatási reformra és bizalmatlanságát főképpen arra 
alapítja, hogy a kormány és pártja soha se tolmá-
csolták őszintén a király előtt a nemzet óhajtásait, 
pedig a nemzetnek mindent meg kell tenni a ki-
rályért s a királynak viszont mindent a nemzetéért. 
-- A kormány azonban sohasem mondotta meg a 
királynak, hogy mi tenné igazán nagygyá és bol-
doggá a magyar nemzetet! 

Szalay Károly beszédét zajos éljenekkel hono-
rálta az egész balmező és Illyés Bálint a jegyzői 
székből Polónyi Gézát hivta fel szólásra. 

Az ötvenedik szónok a költségvetési vitában, 
— és mégis mennyi uj, mennyi eredeti felfogással 
és érvvel szállott s kra a kormány javaslata ellen. 

A kiegyezési törvény magyarázatával vezette 
be beszédét Az egyik párt azt állítja erről a tőr-
vényről, ho?y a kiegyezés örök és változhatatlan, 
a másis árnyalat szerint a kiegyezés már kiegészi-
tesre szorul, a harmadik árnyalat a nemzeti párt 
egy röpszóval fejezte ki álláspontját hogy a kiegye. 
zés nemzeti alapon fejlesztendő. De ma már a nem-
zeti part mégis máskép gondolkozik : párhuzamot 

1867 és 1875. között ristituálni akarja az 
kiegyezést, s ha ez nem lehető vagy nem 

elegendő, akkor ám legyenek uj, tiszta választások, 
s a nemzet döntsön a felett, hogy a kiegyezés alap. 
ján akar e maradni vagy sem. 

Ily körülmények között teljesen igaz az, hogy 
nem az instituczió tesz ki mindent, hanem az, hogy 
ki kezeli azt ? 0 is konczendálja azt, hogy az em-
berek is sokat tettek, hogy a kiegyezés ily satnya 
iranyban fejlődjék de azért kijelenti azt, hogy ő ezt 
a kiegyezést, kezelje ezt bár Deák Ferencz vagy 
iisza Kaunan, soha a nemzet jövőjére alkalmasnak 
nem tartja. 

Egyhangú lelkesedéssel felelt erre a kijelentésre 
az egész ellenzék; még növekedett az éljen, mikor 
igy tolytatta Polónyi fejtegetését: 

— Éppen azért, t. Ház 1 a mikor Apponyi gr. 
lényes beszédében Ugrón Gábor hivására azt felelte, 
hogy non possumus én azt mondom, hogy a nem-
zeti eszmék érvényesítésére csak egy ut van, s a ki 
ezt komolyan akarja, az egy utat követhet, s ez az, 
hogy : Ceterum censeo esse delendam 1867 ! 

Röviden beszélt a fúzióról, majd m*rkáns vo-
násokkal karakterizálta a zágrábi zászlósértés tényét, 
melynek nagysága csak most világlik ki a tárgya-
lási aktákból, odatordul a nemzeti párthoz s igy 
szól feléjük: 

— Meddig akarják még kipróbálni azt a hat-
vanhetes alapot ? Nincs itt próbálni való — censeo 
delendam esse. 

Régóta hangzottak már ilyen világos és hatá-

von 
1807-iki 

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

rozott szavak a hatvanhetes alap ellen és igy nem 
csoda, hogy az egész függetlenségi és 48 as párt 
egygyé olvadt az éljenzésekben. 

Beszéde további folyamában kijelentette Po-
lónyi, hogy szívből örvendene neki, ha Apponyi 
kormányra jutna, mert hiszi, hogy beváltaná igére 
tét: kipróbálná a 67-es alapot azután rendezne egy 
szeplőtelen tiszta választást, hogy döntsön a nem-
zet a 67 mellett vagy ellen. Csak egy tiszta válasz-
tás — igy szól - és majd meglátják önök, hogy a 
nemzet már eléggé kipróbálta a mai alapot. 

Frenetikus tapsban tört ki a szélső baloldal 
és Polónyi Géza emelkedett hangon tovább beszélt. 

A függetlenségi és 48-as párt diadalmasan és 
büszkeséggel tekinthet vizsza múltjára, mert az 
egyházpolitikán kivül ma már számos elvét mások 
is elismerik s mig a 67-es alap hivei egyre több 
árnyalatra oszlanak, addig a függetlenségi és 48-as 
párt folyton erősbödik ugy, hogy a győzelem nem 
maradhat el és ennek a reményében azzal végzi 
beszédét, hogy a függetlenségi eszme diadalmaskodni 
fog, mert a nemzet követeli — a költségvetést nem 
fogadja el. 

Polónyi Géza nagy beszéde után Lukáts Gyu-
lára került s sor, aki nagyon szépen sikerült beszé-
det mondott. Különösen a beszéd befejező szavai 
keltettek nagy tetszést, midőn igy szólt: 

— Aki többet akar, mint az ország függet-
lenségét, aki kevesebbet akar mint az ország füg-
getlenségét, aki mást akar mint az ország függet* 
lenségét, — az vetkezik a nemzet jövendője ellen. 

Helyi ós vegyes hírek. 
— Vármegyei közgyűlés lesz deczember 

hó 5-én. A tárgysorozatot lapunk jövő számában 
közöljük. 

— Hol vagy Ádám? Szentes vá-
ros országgyűlési képviselőjének : Balogh Já-
nosnak szól a kérdés. A tisztelt képviselő ur 
ugyanis akkor, midőn az országgyűlésen a 
csongrádmegyei dolgokat tárgyalták, kámforrá 
változott és nyomtalanul eltűnt, mintha nem 
is volna a világon. Hiszen megszoktuk már, 
hogy városunk képét itthon viseli Balogh ur, 
de a mult héten kivételesen Budapesten volt, 

mégis gondosan elkerülte az országházat 
és engedte, hogy a csongrádmegyei üzelmek 
megtorlásában idegen emberek exponálják 
magukat, akik Szentest és Csongrádmegyét 
csak a geográfiából és a stiklik krónikájából 
ismerik, fiz már mégis tűrhetetlen mulasztás, 
amelyet szó nélkül hagyni nem lenet. Mert 
tudjuk ugyan, hogy a tisztelt képviselő urat 
a iőispánnal fentartott intim barátság feszé-
lyezte; de végre is a mandátumot nem a 
főispán, hanem a szentesi nép adta neki, s 
azzal a mandátummal nemcsak 3400 frt fize-
tés, hanem — k ö t e l e s s é g is jár, amely-
nek tejesítését a választó közönség joggal 
megkövetelheti és bizonyára meg is követeli. 
Csak ennyit akartunk ezüttal mondani. 

— A kenyéririgység nem hagyja nyugodni 
pákuiiczlapot. Meg mindig azon rágódik, hogy 

reszvényes tagja-e a polgármester a .Szentesi első 
könyvnyomda részvénytársaságinak ? Persze, ebből 
akarná kisütni, hogy a polgármester magán érdek-
ből keszitteti a nevezett részvénytársaságnál a szük-
séges nyomtatványokat. Hát nincs okunk egy szót 
se módosítani azon, amit ebben a kérdésben már 
elmondottunk. De feltéve, hogy meg volna is Burián 
Lajosnak az a tíz részvénye, amit a részvénytársa-
ság alakulásakor aláirt, akkor ezen részvények után 
Kilátása volna talán 25 forint jövedelemre, amiből 
— mondjuk — 8 forint a városi nyomtatványokra 
ienne számitható. Miféle czudarság még csak felté-
telezni is, hogy egy polgármester, egy Burián Lajos 
8. mond nyolcz forintért feláldozná a város érde-
keit Aztán arról az árlejtésről meg mindenki be-
szélhet, csak a pákuliczlap és a vármegye nem. 
Mert ugyan a vármegye és az ármentesitő társulat 
tartott é valaha árlejtést a nyomtatványok szállítá-
sára ? Nem a pákuliczlap nyomdájában készit-
tetnek-é minden nyomtatványt, > nem ezzel 
tartják-é a lelket abban a nyomdában ? És nem 
ők voltak-é azok, akik nyo l c z s z á z e ze r fo-
r i n t o s v a s u t a t a n y i l v á n o s á r l e j t é s 
me l l ő z é s éve l é p í t t e t t e k ? Erre tessék már 
most kadenciiát mondani. 

llUj 
— Pákulicx duhajkodá«. Vasárnap este 

fél 8 óra tájban egy csapat rész g pákulicz ékte-
len orditások között vonult a casinó felől a ref 
templom felé s amint dr. Filó Lajos lakásához ér-
tek, ,48 as gazembor" .hunczut' ,ü»d* stb. ehez 
hasonló kiáltások között beverték az ablakot, azon-
ban mire dr. F ló az utczára kiment, a duhai csa-
pat a piacz irányában vitézül elfutott. Később, 11 
óra tájban egyikőjük visszatért f vadul ordítva újra 
végig vágott az ablakon, aztán a casinó irányában 
elrohant. Ugyanaz nap dr. Szánthó Lajos házának 
ablakát is beverték. A te'tesek ismeretlenek. A rend-
őrség nyomozza őket, de persze sikertelenül. A ta-
nulság az, hogy kezdődik az — anarkia, Vadnay 
Andor ur nagyobb dicsőségére. 

— Iparosok figyelmébe. A szentesi iparos 
ifjak önképző körénél a Zsoldos-féle alapítványból 
50 frt kölcsönkép kiadandó. Azon egyleti pártoló 
tag, ki ezen kölcsönt felakarja venni, az elnökség 
utján forduljon a kör választmányához. 

— Nyilvános számadás. A szentesi első 
18-as kör Katalin bálján a bevétel 251 frt, a ki-
adás 32 frt 50 kr, s igy a tisztajövedelem 198 frt 
50 kr. volt. Felülfizettek: Munkácsy Jenő 1 frt, 
Varga Imre 50 kr. N. N 60 kr., kiknek ezúton ia 
köszönetét nyilvánítja a rendezőség. 

— Esküvő. Pollák Arnold, a helybeli ,Pol-
lák és Jakobovics* czég beltagja f. hó 24 én lépett 
házasságra Nagyváradon Jakobovics Gizella kisazz-
szonnyai. 

— Gazdátlan női kabát. Az I-ső 
48-as kör Katalin bálja alkalmával egy női 
kabát maradt a kör helyiségében. Tulajdo-
nosa jelentkezzék a kör vendéglősénél, 

— Megszűnt jószágveszedelem. Sövény-
háza község területén az állatok között a száj (a 
körömfájás megszűnt és a község határa a zár alól 
felmentetett. 

— Ápolónők felvétele. A magyar vörös-
kereszt-egylet 1896. évi január hó elején uj beteg-
ápolónői tanfolyamot nyit az Erzsébet kórházban. 
A betöltendő 11 helyre pályázhat minden feddhetlen 
előéletű nő 20—40 életév közölt, ki erkölcsi jobb 
meggyőződésből, hivatásszerüleg kiván az ápolónői 
életpályára lépni. A kérvények a szükséges okmá-
nyokkal felszerelve legkésőbb folyó évi deczember 
hó 20-áig terjesztendők be a magyar vörös-kereszt-
egylet igazgatóságához. (IV. Koronaherczeg utcza 2.) 
hol a közelebbi feltételek is megtudhatók. A folya-
modványhoz melléklendők: aj keresztlevél illetőleg 
anyakönyvi kivonat; bf ha az illető férjezett vagy 
kiskorú, beleegyezése a férjnek, szülőknek vagy 
gyámnak; c) erkölcsi bízonyitvány, mely vidéken az 
illető lelkészi hivataltól, nagyobb városokban az ille-
tékes hatóság által is kiállítandó ; d) hitelei bizo-
nyítvány arról, hogy magyarul és esetleg németül 
is beszélni, írni és olvasni tud s kellő felfogási ké-
pességgel bir; e) hatósági bizonyítvány folyamodó 
családi viszonyairól és foglalkozásáról; fj egészségi 
és himlőoltási bizonyítvány 

— Legdrágább zongora. A világon a leg-
drágább zongora Vanderbild Kornélnak a dúsgazda-
gok leggazdabbikának birtokában van. Nem keve-
sebb mint harminczezer forintba került ez a hang-
szer, mig a hozzátartozó széket négyszál forintért 
készítették. 

— A kizárt férj. Egy derék Jábbelikétzitő-
vel esett meg a minap egy este az a furcsa eset, 
hogy mikor ugy tiz óra felé hazaért a háza kapu-
jához, hiába zörgetett atón vagy egy fertály óráig. 
Végre is nagy haragjában nek állt az egyetlen utcára 
néző ablaknak s bot híján öklével verte azt be. 
Belül a szobából erre éktelen sikoltozással verte fel 
a házat a felesége, hogy . . . rablók ! gyilkosok 1 
segítség 1 s amint a mi hősünk befelé kezdett mászni 
az ablakon, hát elébe állt a lakó legény fia, aki 
mellett félve húzódott meg csipkés ingvállban egv 
szál alsószoknyában a majszterné ifiasszory és férj-
uramat épen le akarta ütni a legény egy somfabottal. 
mikor az megszólalt t 

u asszonyi Hogy kerül e fiatal em-
ber ide r 

— Hallgass, öreg! Hiszen olyan lármát csan-
tam, hegy csak be kellett Valakinek jönnie a védel-
memre. 

— Érdekes vegyes házasság. Békésen 
házasságra lépett Nagy István római katolikus sza • 
bóiparos a zsidó vallású Rusz Gizellával. Szokatlan 
ebben a vegyes házasságban az, hogy a férj rever-
iáhat adott, hogy reménybeli gyermekeit a zsidó 
vallásban nevelteti. 

Fiának gyilkosa. Örökösen zsörtölődött 
Leáncu Lázár ilényi oláh paraszt a fiával Leáncu 

La ' , o°lIÓU a fiu aM1<>nyt bozott a házhoz. E 
Hónap 13-án megint összeveszett vele, mert lármá-
zott a feleségé vei. Az öreg Leáncu ezért szemrehá-
nyást tett fiának, aki dühösen vágta vissza, hogy 
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mi köze az apjának az ő családi dolgaihoz. A szó-
váltásból nagy 'irma kerekedett s oz öreg Leáncu 
elkeseredésében a korcsmába ment s leitta magát, 
így bepálinkázva tért vissza lakására, s egy botot 
fölkapva, olyan erővel csapta feibe a fiát, hogy az 
menten összerogyott; azután addig ötölte, araig 
csak meg nem balt; saját vallomása szerint még 
akkor is, amikor már nem élt. A dühöngő apát be-
vitték a járásbíróság börtönébe, s még a bíró előtt i> 
azt fe'elte, hogy nem bánja a lettét. 

— Hiszen ő akart engem megölni, miért ne 
öltem volna hát meg? mondotta még kijózanodott 
fővel is a vén gonosztevő. 

— Nagy szerencsétlenség az építke-
zésnél. A fővárosban csütörtökön délben egy óra 
után nagy szerencsétlenség történt. A Csengery-
utcza 56. számú dr. ührensteín Zsigmond or^os 
tulajdonában levő épülő háznak harmadik emeleti 
boltozata leszakadt s magával rántotta az udvaron 
felállított faállványt. A szerencsétlenség idejében ki-
lencz munkás az első emeleten tartózkodott s eze-
ket a romok maguk alá temették. A ház másik ré-
szében dolgozott Peczeli Ferdinánd munkás, aki cse-
kélyebb sérüléseket szenvedett. Nagy nehezen kime-
nekült a romok közül s a szerencsétlenségről érte-
sítette a mentőket, akik csakhamar öt kocsival je-
lentek meg. Kivonult egy csapat tűzoltó, hogy a 
mentési munkálatoknál segédkezzenek. A rendőrség 
részéről egy csapat lovas és gyalogrendőr vonultak 
ki a helyszínre s visszatartották az utczában tolongó 
tömeget. A mentők azonnal hozzá láttak a szeren-
csétlenül járt munkások kiszabadításához s rövid 
idő alatt sikerült nyolcz munkást kimenteniök. A 
kilenczediket a romok egészen maguk alá temették 
s ezt két órai fáradságos műnk« után élve szaba-
dították meg. A szerencsétlenül járt munkások kö-
zül Straubinger Ferencz tolnai születésü, 33 éves, 
életveszélyes lábcsonttörést, Straubinger György, tol-
nai születésü 31 éves, életveszélyes lábcsonttörést 
Dorner Ferencz fehérmegyei születésü, 25 éves élet-
veszélyes sérüléseket és agyrázkódást szenvedett. 
Nem életveszélyesen de súlyosan megsérültek: Ma-
csek Antal tolnai születésü, 18 éves, Balla Ferencz 
pereszlényi születésü, 18 éves, Bozi Ignácz tolnai 
születésü, 24 éves, Meldin Józsefné született Morosz 
Anna és Horváth Ferencz bakony-szombathelyi szü-
letésü, 25 éves munkások. A sérülteket a mentők 
átvitték gróí Andrássy Aladárnak, a mentő-egyesü-
let elnökének éppen átellenben levő házába s mi-
után sebeiket bekötözték, a Rókus-kórházba szállí-
tották őket. A házat pedig elzárták s egy részét 
Porzsolt Ernő fővárosi mérnök rendeletére lerom-
bolják. A szerencsétlenségért Mann József építészt 
és Süveges János pallért terheli a felelősség már 
azért is, mert a gyenge faállványon a lépcsőkhöz 
való nehéz köveket hordattak. Süvegest a munká-
sok már többször figyelmeztették, hogy baj talál 
lenni, de ő nem hederített erre. Egyébiránt a ren-
dőrség letartóztatta öt, mert a sérült munkások kö-
zül a két Straubinger is elleue vallott. 

— Vízbe í u l ad t csonakázók. Kisjenőről 
írják : André József bognársegéd Aradról Traunaura 
ment, hogy résztvegyen egyik rokonáoak temetésén. 
Aztán gyalog indult vissza Aradra, de a glogováczi 
határon, a Maros folyón észrevette Esetner Pál mol-
nársegéd csolnakját, aki Arad felé csolnakázott. A 
molnárlegény szívesen vette fel a csónakjába Andrét: 
már elhagyták a glogováczi határt, mikor a csónak 
beleütődött egy malom hajójába, ugy, hogy a csó-
nak felfordnlt. A két csónakázó legény beleesett a 
vízbe, 8 mindketten belefuladtak. A holttesteket még 
nem találták meg. 

— Pusz tu l ó ta lvak. Egyszerre két falu 
pusztulásának érkezik a híre. Az egyik Szarvaskő, 
ahol mint egy soproni távirat jelenti, a falu 
nagy részét elhamvasztotta a tűz. A másik kárval 
lott falu a sárosmegyei Jesztreb, amely teljesen porrá 
égett. A község kétszáztizennégy házból állott s a 
borzasztó szerencsétlenség után csak kilencz maradt 
meg épen. Valósággal tragikus jelenet játszódott le 
a falu egyik égő házában, ahol egy földmives fele-
ségének a ravatala állott. A szegény ember ki akarta 
menteni a koporsót a lángokból, de mert nem tudta, 
inkább ő is beletemetkezett az égő romokba. Csont-
jait a koporsóra dőlve találták meg. feje és karja 
psdSf hamuvá égett. A tüz ugy támadt, hogy egy 
szegény asszony hamut öntött ki a háza elé, a ha-
muból pedig kipattant egy szikra, amelyet a szél 
egy nádfedelü ház tetejére sodort. A kár körülbelül 
200.000 forint, de ebből alig van 3000 forint biz-
tosítva. 

— Karácsony i remények . Alig 14 nap 
választ már el a magyar osztálysorsjáték nagy nye-
reményhuzásától, mely f. évi deczember 6 —14-g 
ejtetik meg és melyen 21499 nyeremény kerül 
4 ¿32,000 korona összértékben kisorsolásra. Hogy 
ezen oly óriási esélyekkel biró sorsjátékon oly egyé-
nek is játszhassanak, akik egy egész sorsjegyért 40 
frtot áldozni nem akarnak vagy nem képesek, a 
magyar osztálysors(áték sorsjegyei igen elmés módon 

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

tizedekbe fá 4f rt) és huszadokba (á 2 frt) vannak 
beos?tva. Elgondolható tehát hány emberről gondos-
kodik Fortuna istenasszony ezen húzásnál, a meny-
nyiben a kisorsolásra kerülő közel 41/» millió részben 
jaz egész sorsjegyek tulajdonosai között, másrészt 
I azonban a tized és huszad sorsjegyek birtokosai 
kőzött is feloszlik, ugy hogy a több mint 100,000 
szerencsés nyerő azon helyzetbaen lesz, hogy boldog 
, karácsonyt ülhet és szeretetét övéi iránt gazdag 
ajándékokkal bizonyíthatja. 

j — A legöregebb fa. A történelem tanúsága, 
í szerint a föld legöregebb fája az a szent füge fa, a 
mely Amradhap ira ceyloni város romjai között lát-
ható. Ezt a szent fát Krisztus előtt a 258-dik év-
ben ültették cs azóta a jámbor őrök szakadatlan 

(sora gondozta, a miről a szingáli évkönyvek egész 
pontosan emlékeznek meg. A kérdéses fügefát egy 

M veszi körül és ágai jelenleg közvetlenül a talaj-
ból bújnak ki, mert a tulajdonképeni törzset oda-
hordott föld takarja el. E szent fáról nem szabad 
semmit sem lemetszeni. A maguktól lehulló levele-
ket a zarándokok ereklye gyanánt őrzik meg. Jelen-
leg e fa, melynek ,Jaga Sri Maha Bod n Wohanse* 
a neve, 2182 éves. Neve annyit jelent, hogy ,győ-
zedelemdus fenséges, legmagasabb ur, a szent fa.' 

OSÁttldJL 

Divatos betegség. 
Nincs olyan testi betegség, amely elterjedtebb 

volna s jobban kínozná a mai embereket, mint a 
fejfájás, ez az igazi divatos betegség. 

Sokszor önnállólag is jelentkezik, de a legtöbb-
ször más betegségekkel együtt tanítja martirságra a 
századvégi társadalom fiait s lányait Néha veszé-
lyes agyvelőgyuladás, máskor egyszerű kis meghűlés, 
gyakran az ételben-italban való mértékletlenség hozza 
ránk, aszerint, amilyen eredetű : hol veszélyesebb, 
hol ártatlanabb természetű, de egyben minden fej-
fájás megegyezik, hogy tudniillik egyformán kínos 
valamennyi. 

Csudálatos, hogy nincs ellene igazi orvasság s 
hogy épp ugy tapasztaljuk nagyon kövér emberek-
nél, akiknek az ereit megfeszíti a vér, valamint a 
soványoknál is, akiknek éppen ellenkezőleg arra 
lenne igen nagy szükségük, hogy valami módon sza-
porítsák megapadt véröket. 

Általánosan azt tartják, hogf az ideges fejfájás 
a fejfájások valamennyi fajtája közt a legkegyetlenebb 
s egyszermind a legkiszámithatlanabb. Sohasem tud-
hatni előre, hogy mikor és mi okból jelentkezik. 
Egyszerre csak minden különösebb előzmény nélkül 
elkezd bennünket marczangolni, még pedig annyira, 
hogy még a halált is megváltásnak tekintenők. En-
nek az ideges fejfájásnak egyik specziális fajtája, az 
asszonyoknál oly gyakori his£terikus fejfájás, amely-
nek egyik ösmertetö jele, hogy főképen reggel, a fel-
ébredés után, tehát akkor jelentkezik, amikor a t^st 
tulajdonképen pihent állapotban van s igy aránylag 
legkevesbb ok lehet a rendellenes izgatottságra. Bor-
zasztók ezek a reggeli fejfájások. Perczről-perczre 
növekszenek s elég a fésű érintése, hogy iszonyú 
kínokat szenvedejen a beteg. Mintha vasszögeket 
vernének agvvelejébe, vagy dinamittal robbantanák 
szét a koponyáját Néha az egész fejre kiterjed, néha 
csak egyik részt támadja, leggyakrabban a homlo-
kot, a halántékot, egyik vagy másik o'dalon. Csak 
lassankint szűnik a fájdalom, az alkonyat végre egy 
ks enyhülést hoz. De van rá eset, hogy ez a szo-
morú, szenvedélyes állapot napokig tart s ilyenkor 
bizony igazán nem csuda, ha öngydkosságra goudol 
az agyongyötört beteg. 

Egy másik fejkinzó nyavalya a szintén spe-
cziálisan asszonybaj: a migrain. Van-e, aki ezt a 
nevet nem ösmeri ? aki legalább is ne hallott volna 
róla, ne tudna róla szerencsétlen felebarátja panasz-
kodásából ? Néha előre jelenti jövetelét s a szegény 
betegnek már egy nappal előbb van oka rettegni 
tőle. A migrain beköszöntője többnyire nagyfokú 
lehangoltság, vagy nyomásérzete a fej egy bizonyos 
pontján, továbbá fülzúgás, szempilla-remegés ásítás, 
gyakori tüszentés, gyomorfájás, általános bágyadság 
stb. De néha alattomban, orvul támad meg bennün-
ket, kivált az éjszaka óráiban. Ilyenkor hirtelen nyi-
laló fájdalmat érez a beteg, amely felriasztja legmé-
lyebb álmából is; bizonyos időközönkint ismétlődik 
ez a fájdalmas nyilalás, egyszer a halántékon, egy-
szer a homloknak a szemek közt levő részén, végül 
egy meghatározott területet választ ki magának az 
ember fején, abol azután tetszése szerint s a legna-
nagyobb barbársággal tombol. Eközben a fájdalmak 
egyre fokozódnak, ugy hogy a beteg jóformán esz-
méletét veszti. Mintha éles késsel hasogatnák agyve-
lejét ; mintha kegyetlenül be volna szorítva valami 
erős présbe, és mégis szét kellene a fejének pattannia. 
Minden legkisebb mozgás, az érzékek minden kis 
izgatása elég arra, hogy tűrhetetlenekké tegye a meg-
tébolyitó fájdalmakat. 

J i l 
De va'amennyi fejfájás közt legkegyetlenebb a 

harmadik tajtáj.1, amelynél az a borzasztó, hogy jó-
formán szünete sincsen. Ez az igazi ideges fejfájás. 
A másik kettő, a hisztérikus és a migraines, legalább 
pihenőket tart. de az ideggyöngeségből származó soha-
sem nyugszik, csak gyilkol egyre. Ez már aztán 
specziálisan férfi botegség. Többnyire oly embereknél 
jelentkezik, akik nagyon sok ülő munkát végeznek i 
megerőltetik gondolkozásukat, vagy pedig, akik már 
családi bajnak tekinthetik ezt az állandó fejfájást. 

Megesik, hogy egészen fiatal diákok is szen-
vednek benne s képtelenné válnak általa még a 
legegyszerűbb szellemi munkára is. A későbbi évek-
ben, m kor már a férfiasság felé közeledik a fiatal 
ember, többnyire hosszasantartó bánkódás, állandó 
szomorúság vagy szakadatlan töprengés fejleszti ki. 
Sokban hozzájárul ehhez a kifejlődéshez az éjjele-
zés a tivornyázás s általában a rendetlen életmód. 
A kit ez a borzasztó betegség megtámad s a hatal-
mába kerit, az, ha még oly tehetséges volt is kü-
lönben, elsatnyul szellemileg, szórakozottá, unott 
hangulatuvá válik. Ha a baj soká tart, bekövetke-
zik fokozatosan az étvágytalenság s az emésztési 
zavar; ezzel kapcsolatosan elvész az életkedv s elő-
térbe lépnek az öngyilkossági gondolatok. 

Oly tér ez az emberi test szenvedéseinek nagy 
birodalmában, a melyen nagyon kevéssé haladt még 
előre az orvosi tudomány. Tapogatózás minden, a 
mit a fejfájás ellen tesznek, ajánlanak. Kétségtelen, 
hogy aránylag még a nyugalom ér legtöbbet arra, 
hogy megszabaduljon tőle a gyötrött ember. 

Az ok, a mi az állandó, kegyetlen főfájást elő-
idézheti. ezer és egyféle. Gyakran már az egészen 
fiatal korban elhanyagolt nevelés veti meg alapját. 
Később jönnek a megerőltető feladatok az iskolában, 
esetleg hozzájárulhat mindehhez a rosszra fordult 
sors, valamely elhanyagolt egyéb betegség, s az eb-
ből folyó örökös aggodalom, no meg az annyit em-
legetett általános modern nyavalya: az idegesség. 

Ki tudná az igazi orvosságot ellene? Talán 
még legokosabban teszi, a ki teheti ha alaposan le-
vegőt változtat, ha kimegy valahova a tengerpart 
vidékeire, vagy ha sikságról hegyvidékre, esetleg 
hegyvidékről síkságra költözik. Az asszonyokra az 
ideges fejfájás még végzetesebb, mint a férfiakra; a 
szegény asszonyok a megőrüléshez vannak közel, ha 
ez a fajtája a fejfájásnak kezdi gyötörni őket. Nincs 
a testöknek olyan porczikája, a mely ne fájna, ha 
olyankor érintik meg, a mikor elkövetkezik rájuk a 
fejfájás kegyetlen órája. Az ilyen nőbeteg néha va-
lósággal önkívületben van, s karjai, lábai rángatóz-
nak. Gyakrán mindenféle görcsökbe esnek s a leg-
kisebb zaj is kétségbe ejti őket Táplálkozásuk nem-
csak tökéletlen, de majdnem egészen megszűnik, 
gyomruk felmondja a szolgálatot és nem emészt. 
Környezetűknek valamint önmaguknak is csak ter-
hére vannak minden munkára képtelenek, örökösen 
csak a divánon fekszenek, de azért némely esetben 
mégis — száz esztendeig élnek. 

A nagy fejfájásoknak ma ismert legjobb gyógy-
módja még a villamosság, meg a massage-kura. De 
a kik ezekhez bajosabban juthatnak, azoknak ott 
van az antipyrin, a mi enyhít ugyan egy ideig, de 
ha a megszokás következtében folyvást nagyobb ada-
got vesz be a beteg, végre nagyon szomorú követ-
kezményeknek okozója. 

Elhaltak névsora. 
1895. Okt. hó 26-tól 1895. Nov. hó 23-ig. 

Nagy Juliánná 6 hetes születési gyengeség. -
Mészáros József 18 hónapos tüdőlob. — Pap Már-
ton 48 éves tüdővész. - Váradi György 74 éves tü-
dővész. — Pataki János 2 eves tüdőlob Shcvarcz 
Pál 2 hetes születési gyengeség. — Márjas Borbála 
50 éves agyszólhüdés. — Koezka Gergely 6 hóna* 
pos veselob. — Farkai Juli Anna 1 éves gyomorbél-
hurut. — Szabados Anna 8J éves végelgyengülés. 
— Négyesi Pál 64 éves tüJővész. — Gyuricska Já-
nos 78 éves végelgyengülrs - Böszörményi Erzsé-
bet 51 éves tüdővész — Szabó Mária 19 éves tü-
dővész. — Détár Ferencz 3 hetes bélhurut. — Ko-
csis János 86 éves végelgyengülés. — Nótári Pál 
75 éves végelgyingülés. — Tarnóczi Antal 2 éves 
hökhorut — Smazál József 37 éves szívszélhűdés. 
— Erdei Erzsébet 15 éves t ldőgümőkór. - Balogh 
József 2 éves hörglob. — Puruszkai Antal 4 hona-
pos typhílis. — Nemes Sári 62 éves rák. — Kar-
dos Rozsa 3 éves vörheny. — Fodor Eszter 29 éves 
tüdőgümőkór. — Tánczos Katalin 83 éves agyszél-
hüdés. — Szíjgyártó Szabó Mária 71 éves aggkór. 
— Barta Sándor 61 éves bállob. — Mészáros Irén 
2 napos születési gyengeség. — Solti János 70 éves 
aggkór. — Falta Mária 62 éves béllob. — Komen-
dát Eszter 20 szívszélhűdés. — Sipos Mária 15 na-
pos születési gyengeség. — Kovács Juliánná 50 éves 
rák. — Molnár Zsófia 18 éves hashártyalob. — Ve-
res Lajos 11 hetes ránggörcs. — Boros Lajos 8 
éves torokgyik. — Fazeka« Mária 8 éves agyhár-
tyalob. 
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Nagy alkalmi 
vétel!!! 

l'osztók dupla sz. női és fórfi ruhára. 

Szövetek^clupla sz. női s férfi ruhára. 

Barchetok a legjobb mosók, 

Selyem, pliisch, bársony ós díszek. 

Berliner és posztó teli kendők. 

Meglepő olcsó áron árusittat-

nak el óriási választékban! 

BUDAY IMRE 
kézmű-, divat- és rövidáru kereskedésében 

S z e n t e s e n , 

a „Szentesi (nagy) Takarékpénztár41 házában, 

SZENTES I L A P 

O O 

Kalmár Istvánnak 
a Teési határban 23 hóid földje örökáron 

eladó, értekezni lehet IL t. 192. sz. a. 3V3 

Í I I M H H b v a ^ M 

H l l i a r i f t i e g f y é f t i e i i , 

p a p t a m á s i vasúti állomástól kocsival 15 
pcrcznyi távolságra 1100 nsz-ölével számított 
U l O h >ld szántóföld u r i i a k ^ s s a l és 

.zdasági é p ü l e t e k k e l együtt ld96. ápril 
hu 1 elül holdanként 8 í r t j a v a i haszon-
bérbe k i a d ó , esetleg holdanként JSOO f r t-

é ö r ö k á r o n e l a d ó . 

Ugyancsak B i h a r m e g y é b e n l i . -
I j i a iu város hatarábau a várostól kocsi-
val 8 pereznyi távolsagra 1100 nsz.-Ölével 
számított 314 iiold szántóföld tanyával 
együtt 1896. oktober hó 1-étől holdanként 
10 frtjaval haszonbérbe k i a d ó , esetleg 
holdanként 300 írtjával ö r ö k á r o n 
e l a d ó . Ajánlatok Nagyváradra M1S-
K O L C Z Y B A 1 C A A B Á 8 kir. közjegyző-
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A nagyméltóságú kereskedelmi minisztérium 39325 számú msgas rendeletével 
állami kedvezményben részesített s mindenhol kiváló közkedveltségnek örvendő 

C O C 1 K A C t I K A T 

(tiszta borpárlat) melegen ajánljuk. — Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható : 
Szentesen Szénássy Ferencz utóda, \ ifj. Horváth István, Eisler Lajos és 

Lőwinger Adolf urak fűszer- csemege kereskedéseiben. 

w Valódiságért és tiszta kezelésért az alant jegyzett igazgatóság szavatol. 

g TOKAJ-HEGYALJAI COGNAC-GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
w Dr. Nyomárkay Ödön, Kámzsái S/.erviczky Ödön, 
ö Zemplénvarmegye közkórház orvosa. a szöllőtelepitési egyesület h. elnöke. 
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höz intézendők. 
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őnnyü jövedelmező 

KEHEMET 
esetleg fix fiz* Lés mindenki 

szamara, k törvényerőn en-
geuilyozett rés/, le ti vek és 
HO »jegyköii} vek eladásá-
val to^Uikozni akar. Ajánlatok 

F U O 11 S U. 
váltohazaboz 3 -5 

Budapest, Kecskeméti-u. 1. 
intéz ndők. Alapitatott 1866. 
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MIH2EN KCHTYKEEESKEIIESBEII 
kapható, 

| dr. .\1 ík 11 e r eg^HZMég&gyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

| t i „Megrongált ideg- ós nemi rendszer" Ü 

ttO k rajé Kár 
I levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 
Eduárd liendt. tíra unsebweig. 2,Vü2 
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M z ^ ^ y e n l i H i i i a g á t l j 

a kis leány, mert a máskép oly kedves arcza 
a bőr tisztátlansága által oly ré^en el van csú-
fítva ós csak most tudta meg, mily könnyen és 
mily hamnr segíthetett volna azon, az álta-

lánosan ismert és kedvelt 
Vértes gyógysz. Lugosi arezkenőcse-

által. 
Ezen arczkenőcs a legjobb sze r a májfoltok 
szeplők bőratkak, pattanások,úgymint min, 

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

adfig bérmentesen küldetik. 

K é z z e n m e j g e n g e m 

vagy más hölgyeket, kik a Szieziliai liaj-
IQitót használják és találni fogja, hogy az, 
ez által visszaszerzett hajszin, eredeti hajszí-

nünktől nem különböztethető meg. 
A szieziliai hajifjitó nem tartalma ártalmas 
szereket, nem technikai festőszer, hanem a leg-
egyszerűbb módon, naponta csak egyszeri 
használása által adja vissza az ősz hajnak ere-
deti színét, a nélkül, hogy a bőrön vagy fehér-
neműn pec* étet hagyna hátra, vagy a baj mo 

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

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

hogy feje későbbi években hirdetési crélokra 

használtass ék, a haja ápolásához 

Dr . Henffel-fóle hajssesst 

vegyen. 

Ezen hajszesz a fejbőrre erősitőleg és üdítő -

leg hat, megakadályozza a korpásodás és a 

hajnak kihullását, mi által dúsgazdag haj-

növést eredményez. 

Egy üveg ára 1 frt 50 kr. — Hat frt elő-

eges beküldése ellen 4 üveg bérmentesen 

küldetik. 
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és erőteljes szakad leggyorsabban és legbiz-
tosabban nyerhető 

Dr . Henffel-féle ba j tisznöveszti-
póznádéval . 

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

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

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

Kapható gyógyszertáraké és illatszerésxeknél. 
F ő r a k t á r : Smentesen : ifj. Várady La-
jos, gyógyszertárában, és más 
helyeken a hol .Vér tes La-
jos-féle Sósborszesz" kapbató. 

A hol nincsen raktáron, meg rendelendő egyenesen a készítőtől: 
Vértes Lajos saseryógytAra, Lúgos 155. sm. 

A Fent nevezett c/ikkek csak akkor valodia'k, ha azoltíalt nyomtatotfvnJjeflyflyel vannak el l i tva -
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Steutea ,!*<)(,. Nyom.lutt a kiadótulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda rész vény társaság* gyorssajtó jáo. 




