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61 contra 121. 
Megtörtént. A merénylet elkövettetett 

Szentes város képviselő testületének választási 

szabadsága ellen. Hiáha volt Fekete Márton 

sselő, Szentes város képviselő testületé-

nek kétszeres többsége által lelkes hangulat-

tal támogatott előleges tiltakozása: Balogh 

János megyei árvaszéki elnök nem kandidál-

tatott s a Balogh Jánosra beadott 121 szava-

zattal szemben dr. Tasnády Antal 61 szavazattal 

kineveztetett Szentes város polgármesterévé. 

S ez az ember, már mint dr. Tasnády Antal, 

a képviselőtestü let b i z a lmá t meg-

kö s z önve , le is tette az esküt és Stammer 

alispán által fel is avattatott polgármesterré. 

Ezen választási aktusban oly merénylet 

követtetett el Szentes város képviselőtestüle-

tének legitirnt öhhsége és eg^sz Szentes 

váios közönsége ellen, hogy szinte keresi az 

ember a szót, hogy miként adjon méltó kifeje-

zést azon felháborodásnak, melye* ma Szentes 

város közönsége érez. De Balogh Jínos, mikor 

először a városi képviselőtestület nagy többsé-

gének élén főtisztelendő dr. Ulár István, és 

később mikor epry tisztelgő küldöttség, nagy tisz-

teletű Filó János vezetése mellett megjelent 

nála, azt mondta, hogy : vegyük ezt az ese-

tet tudomásul és türelemmel. Hát mi 

tudomásul vesszük ; de abban már nem kö-

vetjük Balogh János filantropikus nagylelkű-

ségét, hogy türelemmel, hanem egyelőre meg-

állunk ott, hogy : tudomásul. 
És tudomásul veszünk ebből az esetből 

annyit, hogy mindaddig, mig a kinevezés be 

nem jön, addig dr. Tasnády ur Szentes vá-

ros polgármesteri székét el nem foglalhatja, 

s olyanforma polgármesternek tekintjük, mint 

amilyen királya volt Magyarországnak Vencel 
és Ottó. Ez a két tisztelt ur a maga idejében 

királya volt Magyarországnak. Nevük benne 

is van a történelemben, de Magyarország 

trónján nem ültek soha. hanem bujdokoltak, 

jártak-keltek a két magyar haza árnyas és 

naptól égetett vidékein és, mint a tolvajok, 

lopva hordták ingük derekában a magyar ko-

ronát ; de ez fejüket nem diszité soha ; hanem 

azér* ugy halt meg mind a két tisztelt férfiú, 

mint Magyarország királya, s mint ilyeneknek 

nevük be is van jegyezve a történelembe. 

Ilyen, papiroson szereplő polgármestere 

lesz Szentesnek Tasnády is. S ha ez az ur 

rövid életű lesz, akkor papiroson bár ; de ugy 

halhat meg, mint Szentes város polgármetere. 

Ez az ur azonban Szentes város polgár-

mesteri székébe nem ül soha ! 

Soha ! 

Ez az, amit róla és az ő megválasztásá-

ról ezúttal megirni jónak láttunk, többet nem; 

mert a törvénytelen gyermekeket a magyar 

jog el nem ismeri, a törvénytelen polgármes 

ternek pedig Szentes város képviselőtestülete 

utilapot köt a talpára s a tisztelt Tasnády 

ur ezen jár, ezen kél és ezen megy világgá, 

anélkül, hogy Szentes város polgármesteri 

szakét elfoglalhatná. 0 

Városi közgyűlés. 
— szept. 30. 

A mit napok óta hangoztatott a Stammer-ta-

mogató szolgapárt, — de a mely hirt mi csak kér-

kedve fogadtunk, — Szentes város képviselőtestüle-

tének, sőt az egész város szegyenére és gyaláza-

tára, — megtörtént: a polgármester valasztas egy 

szakasz zsandár fedezete, töltött fegyver és csillogó 

száronyok mellett ejtetett meg. 

A mi merényletet eddig még semmiféle desz-

pota, semmiféle törvény tipró sem mert elkövetni, 

azt megtette Stammer Sándor alispán; az a Stam-

mer Sándor, a ki magas állását, királyi kitüntetését 

egyedül Szentes város közönségének köszönheti. 

Igen is, az alkotmányosság 24-ik esztendejében, 

meg kellett érnünk azt a gyalázatot, hogy alkotmá-

nyos jogaink legszentebbikét, a fegyveres erő terro-

zizálása alatt gyakorolhatunk. 

Hát kinek a védelmére kellett a fegyveres erő, 

az éles töltény és a csillogó szurony? 

Hát ez az egész országban politikai és közéleti 

józanságáról és higggadságáról híres szentesi közön-

ség rászolgált arra, hogy fegyveres erőt hozzanak 

a nyakára s pellengérezzék ország-világ előtt? 

Kérdezzük most a választás lefolyésa után; s 

ha a képviselőtestületen bizonyos fokú; de jogos és 

könnyen felfogható izgatottság vett erőt, az bizonyára 

amaz igazságos felháborodásnak tulajdonitható, 

melyet a szolgaisághoz és önkényuralomhoz nem 

szokott képviselőtestület érzett e fegyveres erő lát-

tára. 

Megmondjuk mi, kinek kellett a csendőrség. 

Stammer Sándor rósz lelkiismeretének védel-

mére. Annak a rosz lelkiismeretnek, annak a meg-

csontosodott gonoszságnak védelmére, mely Szentes 

elleni őrült dühében jót és igaszságost tenni akkor 

sem képes, ha akar. 

Hiába volt Fekete Mártonnak higgadt, érvek-

ben gazdag s a nemes felháborodás heve alatt el-

mondott intő szózata, hiába volt a közgyűlés óriási 

többségének tiltakozása, hiába nyújtották a béke-

jobbott; Stammer Sándor, mint egy eszeveszett rohant 

az önmaga altal ásott gödörbe s félretéve minden 

közéleti tisztességet, minden politikai taktikát és él 

domosságot, — merev ellentétbe helyezte magát 

Szentes város képviselőtestületének óriási többségé-

vel, s kijelölte és megválasztotta polgármesternek 

azt az embert, a ki, — mert ilyen törvénytelen és 

gálád eszközök segítségével jutott a polgármesteri 

székbe, — e város önálló és független közönsége, 

mely egyúttal a legitim többséget is képviseli, meg-

vet és utál. 

És ezt a becstelenséget, mely arcul csapása a 

tőrvény szellemének, elkövette Stammer alispán 

köztisztviselői pályájának 40-ik évében! 

Ehhez a törvénytelen tetthez, mely a króni-

kákban ritkítja párját, egész héten kereste Stammer 

e cinkos társakat. Egész héten nem akadt saját párt-

jában ember, a ki erre vállalkozott volna. Végre a 

tizenkettedik órában került két ember, a kik Stam-

merhez egészen méltók. — E két férfiú: Mojzsik 

Lajos és Albertényi Antal. Az a Mojzsik Lajos, a 

kiről mi a Döme-féle sikkasztási ügyből kifolyó sze-

replésére azt irtuk, hogy az ügyészi véleményeket 

fő- és alispáni rendeletre adja s midőn az első sorban 

bűnös megyei számvevőséget a fegyelmi vizsgálat 

alól kimosni igyekezik: nem tisztességesen és tőr-

vényszerüleg jár el; és az az Albertényi Antal, a kit 

a Döme-féle sikkasztásból kifolyólag „hamis zár-

mérleg készitése miatt" ma is fegyelmi vizsgálat 

alatt all s hogy ismételjük ennek az urnák bűneit, az 

az Albertényi Antal, a ki a csongradmegyei gazda-

sági egyesületnél viselt rövid pénztárnoki hivatalos-

kodasa alatt az egylet pénzét elsikkasztott, a melyet 

helyette két uri ember téritett meg, 

Ilyen emberek segítségével ejtette el Stammer 

Balogh Jánost; azt a Balogh Jánost, a kire méltán 

elmondhatni: „integer vitae scelerisquae púrus !" 

Meg kell adni mindenkinek azt a jogot, hogy 

ugy gondolkodhassak, ahogy akar, és ugy beszéljen, 

a hogy gondolkozik. 

Ez alapelvből kifolyólag, mi is elmondjuk gon-

dolatainkat, a mely egyúttal lesújtó Ítéletet képez 

Stammerre s az általa képviselt politikára. 

Egy ember, a ki féllábbal a sir szélén áll, a 

kinek élte napja hanyatlóban van, akinek már nincs 

annyi hátra, mint az árnyék, melyet kifaragott sír-

keresztje utján hunyó napja vet ! ! 

Es ez az ember élte alkonyán még mindig 

nem száll magába, hanem azt a kis időt, melyet a 

gondviselés kimért neki, még mindig arra használja, 

hogy rosszat cselekedjék s egy rossz cselekedetek-

ben gazdag, utalt élet után, polgártársainak átkai 

mellett szálljon jeltelen sirjába ! 

Talan jobb is lesz, ha Stammer sirját nem 

jelöli emlekkő; ne tudja legalabb Szentes jövő 

nemzedéke, olvasvan az ő szégyenteljes tetteit, — 

hol nyugszik, a ki mindezeket elkövette ? 

Gringcire, a népkőltő nem ismervén XlV-ik 

Lajost, midőn ihletteljesen és exaltációval szavalta 

előtte az akasztottak balladájat, melyben azt ecse-

teli, hogy a király ^sarnoksagaiból a fakón gyümöl-

csök helyett akasztott emberek lógnak, a kővé me-

redt királyhoz igy szólott: „Lajos király, te müved 

e 0 f* _ Mi is ahhoz az emberhez, aki Szentes vá-

ros belbékéjét megzavarta, aki baratot fcarát ellen, 

testvért testvér ellen uszit, a ki itt évek óta hinti az 

egyenetlenség magvát, a kinek nyomán a törvényte-

lenség s a polgárok átka fakad, ennek az embernek 

mi is azt mondjuk : „Stammer Sándor! te müved eel• 
• » 

* 

A közgyűlés lefolyását egyébbiránt a követke-

zőkben adjuk : 

Mindenekelőtt Fekete Márton társ. főigazgató adott 

élénk és lesújtó kritikaban kifejezést a megtartott tiszt-

újító közgyűlésen. Interpellálta ugyanis Stammer 

Sándor alispant, hogy mi ok indította arra, hogy 

ide csendőrséget rendelt, mikor Szentes városának 

békés és rendszerető közönségében zavart és kihá-

gást még mesterséggel sem lehet előidézni, ha csak 

a Szentes jó hírnevének meggyalazására iderendelt 

csendőrséggel nem. — Arra — úgymond, — hogy 

az alispán csendőrséget rendelt ide, csak egyetlenegy 

ok lehetséges, s ez pedig az, hogy a kandidatióval 

adott diskretiónális joggal visszaélve, egy oly embert 

akarnak Szentes város polgármesteri székébe beül-

tetni, a ki a képviselőtestület többségének nem kell, 

tehát a képviselőtestület legális többsége akaratanak 

kijátszása lehet a cél s csak ez lehet az ok, hogy 
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az ez által támasztható jo*os felháborodás szuro-

nyokkal ellensulyoztassék. M után azonban Szentes 

város polgármesteri székét csak a közbizalom ki-

folyásából foglalthatja el bárki is, annal fogva szónok 

óva inti a tisztujitószék elnökét minden, a közakarat 

meghamisítására szolgalo célzattól s elö;e óvását 

jelenti be a képviselőtestület többsége akaratának 

kijátszasa ellen s felhívja az elnököt, hegy a Szen-

tes megszégyenítésére szolgáló csendőrséget azonnal 

távolitsa el a közgyűlés helyiségének közeléből. 

Fekete Marton ezután beszédjének végeztével 

egy írásos nyilatkozatot nyújtott at a tisztujitószék 

elnökének, melyben 124 képviselő tarsavai együtt 

követeli Balogh Janosnak a kikandidaltatasat. 

Stammer Sándor alispan kijelenti, hogy ö, mint 

a tisztujitószék elnöke, csak törvényes jogaval élt, 

mikor csendőrséget rendelt a valasztasra. nem ugyan 

a maga szemeiye ellen, mert becsületes(?) eljárásáért 

nincs oka teltem az életet, hanem mert hozza 

titkos levelet küldtek, hogy közgyűlésben verik agyon, 

ha az egyik part jelöltjet ki nem kandidaljak. (Nem 

igaz! Mutassa lel ezt a titkos, fenyegető levelet í — 

zúgott fel szaz torokból.) — A Balogh János kije-

lölését követelő írásos nyilatkozatot — úgymond — 

nem veheti tudomásul; mert a kepviselő testületnek 

nincs joga beíoiyast gyakoroim a kandidationalis 

bizottság elhatarozasara. 

Ezután felhívta az alispan a közgyűlést, hogy 

valassza meg a kandidalo bizottság ket tagjat. 

A közgyűlés oriasi töLbbseggel Fekete Marton 

es dr. Utdr István apatplebanost vaiaszta ne a bizott-

ság, a, míg Stammer a uiaga részéről Mojzbik Lajos 

megyei tiszteletben u^yeszt es Albertényi Antal me-

gyei iőszamvevőt, — ki jelenleg a Dóme-íele arva-

tari sikkasztásnál hamis zarmerleg keszitese miatt 

fegyelmi vizsgalat alatt all — nevezte ki kand daló 

bizottsági tagokul. 

Ezen ket kandidationahs bizottsági tag segelyével 

aztan a városi kepviseio testület választottjaival szem-

ben keresztül vitte Slauuuer, aogy Balogii János 

varmegyei arvaszeki elnöü, ki Szentes varos nagy 

többsegenek valosagos balvanya, nem kanaidaitaiott, 

hanem ki lett jelölve dr. Tasnady AnLal, dr. Mattífy 

Ferenc es dr. C-atho Kalman, ez utóboi ket jeles 

tertiu mint sztrohmann. 

A kanditationak íiyeten kepén történt bejelen-

tese utan viharos hangulat tört ki a kepviselő tes-

tületben, mely csak akkor csendesült, mikor 

Fekete Marton szavazas elrendeleset kerte, ne-

hogy a ket stroiimann visszalépjen s alkalom 

adassék a tisztujitószék elnökének arra, hogy a var-

megyei környezet jelöltjet, dr. Tasnadyt egyhangúlag 

megválasztottnak jelenthesse ki. 

Erre a szavazas elrendeltetvén, Balogh János 

partja, bar ery eny telenüi; de elhatarozta, hogy lesza-

vaz sajat jelöltjere. 

Beadatott összesen 186 szavazat. Ebbői kapott 

Balogh János 121 szavazatot, dr. Tasnady Antal 

61-et, 3 tiszta iap volt s egy szavazat esett dr. Ma-

teüy Ferencre, a varmegyei ujsag szerkesztőjére. 

Mikor a vaiasztas eredmenye kihirdettetett, per-

cekig tartó viharos eljenzesben tört ki a képviselő-

testület nagy többségé — Balogh János nevet el-

tetve s dr. Tasnadyt abcugolva, s midőn Stammer 

alispán kijelentette dr. Tasnady Antalt Szentes va-

ros törvényesén megválasztott polgarmesteréve, is-

mét percekig tartott a tiltaKozas a képviselőtestület 

részéről, mely csak akkor szűnt meg, mikor 

Temesváry Antal aljarasbiro lelallt es a kép-

viselőtestület többsége neveben ovasat jelentette ki 

ezen törvény telén vaiasztas e^len es inchtvaiiyozta, 

hogy Szentes varos Képviselőtestülete az igy törvény-

telenül becsempészett polgármesternek tizeteset Szen-

tes varos Közpenztaraboi ne tegye ioiyova. 

Stammer alispan ezen indítványon átsiklott es 

kihirdette, hogy az aduügyi tanacsnoksagra pályázok 

közzüi öulc karoly, Toih Gyula es Szaoo Jozset 

ügyved jelöltettek. Erre a szavazas elrendeltetven, a 

beadott 162 szavazatból egy tiszta lap volt, 81 sza-

vazat pedig Sulc Karoiyra, 80 Szabó Józsetre esettt, 

s így egy szavazattöbbséggé! Sulc Karoly jelentetett 

ki törveuyesen megválasztott adóügyi tanacsnoknak. 

Ezután a tisztujitószék elnöke felhívta a köz-

gyűlést, hogy utasítsa a tauacsot, hogy a uiegva-

SZENTESI LAP. 

lasztott tisztviselők fizetését tegye folyóvá. Ezzel 

szemben 

Sírna Ferenc képviselő, hivatkozva Temesváry 

An'al eiőzőleg tett azon indítványára, hogy a kép-

viselő testület legitim többsége törvényes akaratá-

nak kijátszásával becsempészett polgármester részére 

a fizetés folyóvá ne tétessék, kijelenti, hogy a ta-

nácsnak nincs joga semmiféle fizetést folyósítani ; 

mert ez a képviselő testület jogkörébe tartozik, s a 

fizetést Szentes város képv. testülete nem fogja fo-

lyósítani egy törvénytelenül bealkalmazott polgár-

mester részére. 

Stammer alispán ezen kijelentéssel szemben, 

elnöki jogára hivatkozva, a vitát bezarta, s igy a 

közgyűlés nagy többség akaratának ellenere, a ta-

nács Stammer alispán kijelentése folytán egy, a bi-

zalmi férfiak által nem hitelesítendő jegyzőkönyv 

szerint, utasítást nyer arra, hogy a törvénytelenül 

becsempészett polgármester részére a fizetés folyó-

sittassék. Előre látható azonban, hogy ha a tanács 

a közgyűlés többségének akarata ellenére dr. Tas-

nady Antal ügyvéd részére polgármesteri fizetést 

folyóvá mer tenni, az egész tanács fel fog a köz-

gyűlés altal függesztetni, mert Szentes városának 

képviselőtestülete csak a képviselő testület többsé-

gének akaratából élő ember számára nyitja meg a 

városi közpénztárt. 

Tisztelgések Balogh Jánosnál. 

A városi tisztújító közgyűlés végeztével 
délutáni egy óra tájban a városi képviselők 
legjava és legnagyobb része főtisztelendő dr. 
Ulár István apátplébános ur vezetése alatt 
felkereste lakásán Balogh Jánost, hogy — da-
cára azon aljas manővernek, mely szerint őt 
az alispán rabszolga hada segítségével a pol 
gíi mesteri kandidációból kirekesztette, — ki 
tejezze hódolatát azon férfiú iránt, a kit Szen 
tus város képviselőtestületének óriási többsége 
polgármesteréül látni óhajtott. A főtisztelendő 
plébános ur megható szavakban adott kife-
jezést azon határtalan és soha meg nem szűnő 
ragaszkodásnak, melylyel e város egész be-
csületes polgársága Balogh János iránt visel 
tetik. 

Balogh János ezen, nem is várt kitün-
tetésre a százat haladó képviselő és 2—300 
főre menő közönségnek, mely a tisztelt vá-
lasztási aktust végignézte, könnyekig meg-
ható beszédben válaszolt, kijelentve, hogy 
érhetik őt bármely részről mellőztetések, 
érheti bánat, csapás; de ő minden mel-
lőztetés, minden machináció dacára is Szen-
tes városának hü fia és előhaladásának 
mindig buzgó harcosa leend. — Megdo 
hálhatnak göröngyökkel — úgymond, — 
nem fáj az nekem, szent lesz előttem az is, 
ha tudom azt, hogy az a göröngy Szentes 
földjéből való. 

Az egész megjelent nagy közönséget 
könnyezni láttuk Balogh beszéde alkalmával, 
mely az elkeseredéssel szemben békét hir 
dető volt. Balogh János a jelenvoltaktól kéz 
szorítással vált el, kik dr. Ulár István plébá-
nos ura? a parochiáig kisérték s tőle is, mint 
a Balogh-párt egyik vezérétől, lelkes éljene-
zések közt vettek bucsut. 

Este felé kisebb -- Balogh Jáuos inti-
mebb ismerősei és barátaiból és fővárosi hír-
lapírókból álló küldöttség tisztelte meg nagy-
tLszteletü Filó János ref. lelkész ur vezetése 
alatt Balogh Jánost látogatásával. Az agg 
lelkész gyönyörű beszédébeu üdvözölte Balogh 
Jánost. Beszédében körül-belől a következőket 
mondotta; „Nekem, mint papnak különöseb 
ben háromféle főfunkcióm van: a keresztelés, 
esketés és a temetés. Szerettem volna, hogy 
most keresztelni iőjjek; de azt nem tehetem ; 
mert nem tudom nevéről megnevezni azt a 
törvénytelen gyermeket, mely ma Szentes 
város képviselőtestületében született, szeret 
tem volna esketni jönni ebbe a házba, hogy 
összeeskessem Szentes városát az ő általa 
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szeretett jcgyestársával; de ezt sem tehetem ; 
mert — dacára az általános óhajtásnak, — 
a jegyespárnak törvénytelen módon útjába 
álltak, mielőtt a templomba beléptek volna 
— de nem is temetni jöttem ide; mert a 
mit ma tekintetességeddel szemben elkövettek, 
az nem halál, hanem megdicsőülés. 

És ez esetről eszembe jut a bibliai his-
tória, midőn Jéz.us Krisztus Jairus megholt 
nak hitt leányának ágyánál azt mondá : „a 
leányzó nem halt meg, csak alszik.m Én is 
most ez alkalommal azt moudom, a mit akko 
rou Krisztus urunk mondott, „az az eszme, 
melyet tekintetességed képvisel, a melyet a 
város képviselőtestületének nagy többsége 
magáéuak vall, ha utálatosan eltiprására tö-
rekesznek is a hatalmi körök, nemcsak élni, 
de győzelemre is fog jutni. Ezen biztos 
reményben üdvözlöm én most önt, mint a ki 
mellőztetése dacára is győztes maradt; mert 
csak a becsület az, a mi előbb-utóbb elleu-
kező törekvések dacára is diadalt fog aratni.* 

Balogh a szép és szónoki hévvel előadott 
beszédre hasonlóan gyönyörű és nemes ver-
vevel előadott beszédben válaszolt, mire a 
jelenvolt tővárosi hirlapirók adtak kifejezést 
annak, hogy hasonló aljas eljárásról még csak 
fogalmuk sem volt, mint a mi itt e vá-
lasztásnál az alispán és rabszolga hada által 
elkövettetett. 

Ilyenek után kíváncsiak vagyunk arra, 
van e szeme annak az embernek, a ki el 
merné foglalni Balogh ellenében a polgármes-
teri széket ? Tk. 

(Nem szem kell ehez, hanem bagaria a 
képes félre, ez pedig van Stammer ur párt-
jában ; mert amilyen a mester, olyauok a 
hivei. Szedő.) 

R o m á n i á v a l az utóbbi időben sokat fog-
lalkozik az európai sajtó. A kronstadti láto-
gatás és a Dardanella-kérdésben kötött leg-
utóbbi török orosz egyezség közelebb hozta 
azt a lehetőséget, hogy Oroszország a keleti 
kérdést újra íegyveres kézzel bolygatja meg, 
s ezért komolyan fontolgatják az orosz ha-
dak Románián való átvonulásának kérdését. 
A berlini „Kreuzzeitung'-nak egy bukaresti 
levele felemlíti azt a hirt, melyet egy román 
lap már közölt, hogy Károly király veszélyes-
nek tartja a helyzetet s Umberto olasz ki-
rálynál és Vilmos német császárnál bizonyos-
ságot akar szerezni arról, hogy Románia 
számithat-e a hármas-szövelség oltalmára, ha 
az oroszok a Dobrudsán való átvonulás meg-
engedését követelnék. A „Kreuzzeitung" azt 
állítja, hogy Oroszország e részben már is 
tapogatózott Romániában, mely, miként Tö-
rökország is, kénytelen lesz magát Oroszor-
szág karjaiba vetni, mert a hármas-szövetség 
Romániával szemben semmiféle határozott 
kötelezettséget nem vállathat. Berlinben, mint 
onnan jelentik, ezt a nézetet teljesen korainak 
tekintik, mert a kérdés végre is csak akkor 
lesz eldöntendő, a mikor valóban felmerül. 
Minden eddigi dolog csak kombináció. 

Helyi és megyei hirek. 
— T i s z t ú j í t á s . A f. hó 30-án megtartott 

tisztujitószeki ülésen, miután a kandidaló bizottság 

a polgármesteri állásra szintén pályázott Balogh János 

vármegyei arvaszeki elnököt nem jelölte ki, — dr. 

Tasnadi Antalt valasztotta meg és pedig a beadott 

186 szavazatból 61 szavazattal. Balogh Janosra 121 

szavazat adatott be. — Az adóügyi tanacsnoki allasra 

Sulc Karoly, Tóth Gyula és Szabó József jelöltetett, 

Tóth Gyula azonban a szavazás megkezdése előtt 

visszalépett, s igy a küzdelem Sulcz Karoly és Szabó 

József között folyt. Beadatott összesen 162 szavazat 

Szabó József 80 szavazataval szemben, Sulc Karoly 

lett 81 szavazattal, tehát egy szótöbbségei megvá-

lasztva. Egy lap üres volt. 

— A polgármesteri választás, mely 
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nálunk elég izgalma*, jövőre pedig törvénytelen ese-
ményeiben elég harcot tog kelteni, ugy latszik, hogy 
az ország figyelmet is magara vonta; mert a mi 
vidéki tisztvalasztasoknal szinte szokatlan, hozzánk 
Budapestről is jöttek le hirlapirók, hogy ezen válasz-
tasi harc alkalmából is módja legyen a fővárosi 
sajtónak tájékozni magát s szentesi és esongradme-
gyei viszonyok iránt. A „Magyar ű r l a p " részéről 
Szabó Endre, hirneves költő es az „Üstökös* szer-
kesztője, a „Budapesti Hírlap* részerői pedig Béla 
Henrik jeles fiatal hírlapíró volt kiküldve, kik — 
mint erről a városi közgyűlés termeben minden 
irányban nyilatkoztak, — meglepitésöket fejezték ki 
a íölött, hogy Szentes város kepviseiő testülete nyu-
godtan viselte el azt a brutális erőszakot, melyet 
Stammer ahspan a kepviseiő testület jogainak leg-
alavalabb való módon lett megsértésével elkövetett. 
Azt mondtak ezek az urak, hogy Szentes varos kö-
zönségének nyugalmat ercbe kell önteni, hogy pél-
daadásul szolgáljon a földön mindenfele népnek és 
tanújele legyen annak, hogy miként lehet egy város 
közönségének törvényes valasztasi jogát labba! tiporni 
a nélkül, hogy a jogaban megsertett nep maganak 
melto elégtételt követeljen. Ezek az urak, ak>k ezen 
szép elismeréssel oly annyira kigúnyoltak bennünket, 
amint az méltán meg is erdemeltük, a mai napon 
távozták el körünkből. 

— P ö r a város el len. Eddig csak nkis 
törvénytelenségünk* volt: dr. Mikec Ödön főjegyző, 

csupa cieme, intelligentia és sok minden egyéb; most 

már van „nagy törvénytelenségünk" is: dr. Tasnády 

Antal, az ahspani önkenynyel megválasztott papiros-

polgármester. — Hat ez a papiros-polgarmester, a 

ki valószinüleg nem soka fog tetszelegni törvény-

telenség utján szerzett allasaban, mindjárt, beköszöntő 

beszédének elhebegése után, kijelentette, hogy pert 

akaszt a város nyakaba. Temesvary Antal és Sima 

Ferenc képviselők ugyanis indítványozták a közgyű-

lésen, hogy miután a megválasztott polgármester a 

közgyűlés legitim többsége ellenére lett e varos 

nyakára tukmalva, fizetése ne tétessek folyóvá. A 

közgyűlés nagy többsége ezt el is fogadta. Mire a 

tisztelt polgármester ur, a ki mellesleg mondva, ügyvéd 

is; kijelentette: „hogy akkor beperli a várost*. — 
Szegeny prókátor i Eddig ügyetlen volt, — most leg-

alabb együgyű lesz 1! 

— Szuronyok ha t á sa a l a t t . Albertényi 
Antal varmegyei tószamvevő a szerdai városi köz-

gyűlésen a szavazas elrendelese utam szünet alatt, 

a sajat ho^zájarulasával kijelölt Szabó József ügyvéd 

megválasztása ellen azon tisztességtelen kortesfogast 

használta, hogy nevezett egyátalaban nem alkalmas 

arra, hogy adóügyi tanaesnokka megvalasztassek stb. 

stb. A közgyűlési terem ajtajaban allo egyik un ember 

erre azon megjegyzést tette, hogy ezen egyént önök 

kandidaltak s így nincs joguk őt dehonesztalni. A 

hatalmas képviselő erre felíortyanva, szokott pöffesz-

kedési modoraban az illetőre ráförmedt, hogy az 

urnák itt semmi helye, azonnal távozzék innen. — 

Tudtunkkal Albertényi urasagnak semmi joga sincsen 

bárkit is rendre- vagy kiutasítani a közgyűlési terem-

ből ; mert ezen jog egyedül az elnököt illeti meg. — 

M:nt halljuk, ezen ügynek folytatasa lesz. Nezetünk 

szerint Albertenyit, aki a csongradmegyei gazdasagi 

egyesület pénzeit elsikkasztotta, lovagias uton fele-

lősségre vonni nem lehet, s minden ily iranyu iepest 

hatarozottan helytelenitünk. 

— Az i p a r t anoda i bizottság f. hó 29-én 
délután tartott ülésében Banyai József helyébe, ki 

a megválasztást nem fogadta el, Szépe Kálmán ke-

reskedőt valasztotta meg egyhangúlag alelnökké, 

Török Imre jegyzőt és Szánthó Lajos pénztárnokot 

pedig allasaikban megerősitette. Ugyanez alkalom-

mal elhatározta a bizottság, hogy az ipariskola szá-

mara állandó helyiség kijelőlese, vagy épitése iránt 

a tanácshoz jelentést tesz. 

— E l e v e n e b b , szellemesebb közbeszólasokat 
senki a világon, meg Karolyi Gábor sem produkál-
hat, mint ahogy a maró guny mergenek csepegte-
tésével produkalta ezt dr. Filo Lajos városi kepvi-
seiő, mikor az alispanilag kinevezett dr. Tasnády 
Antal tartotta önérzetes beköszöntő szónokiatat. Egy 
valóságos parbeszed volt ez, a legszellemesebbek 
közül való, melyet térszüke miatt lapunk jövő sza-
maban fogunk egész terjedelmeben közölni. 

— Z s a n d á r v i l á g . Stammer jóvoltából a 

Szegedről kirendelt és a közeli környékből koncen-

trált csendőrség Tyll László főhadnagy parancsnok-

sága alatt a polgármester választas alkalmából a 
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fürdőház előtt foglalt állást — teljes fegyverzetben, 

délután, este és egesz éjjel pedig a városban cir-

kálták párosaval fel s ala, nehogy Stammer veres 

fejétől valamely részen tüzet fogjon és lángba borul-

jon a város. 

— E s k ü v ő . Mint értesülünk, Aradi Kálmán, 

Szentes város rlőkapitánya f. hó 28-án Kis-Zom-

borban hazassagi frigyet kötött. 

— Ö n g y i l k o s s á g o k . Szőnyi István, 28 éves 

nejétől külön valva élő cipész, f. hó 27-én délután 

4—5 ora között a reform, temető egyik akacfajara 

felakasztotta magat, s mire a jaro-kelok altal eszre-

vétetett, mar csak holttestet vaghattak le. A megej-

tett orvosrendőri boncolás halala okául agyszélhüdest 

konstatalt. — Ugyancsak önkezével vetett veget ifjú 

eletének őzv. Szalay Janosné István nevű 22 eves 

katona fia is, aki Z igrabban f. ho 29-én agyonlőte 

magat. A szerencsetlen tiu tettének okául rosz banas-

modot emlegetnek. 

— J á r v á n y . A cs. és kir. 7. számú hadtest-1 

parancsnoksagtol vett ertesites szerint, Jasz-Nagykun-

dzolnokvarmegye tjrüieten a lovak között a takony-j 

kor betegseg járványosán fellepett. 

A m e r i k a i levél. 

Clevaland, Ohio, szept. 14. Ib91. 

Szeptember 14-eről keltezve, f. no 28-an a 

következő levelet vettük Amerikából : 

Igen tisztelt szerkesztőseg! 

Abban a remenyben tordulok az igen tisztelt 

szerkesztőseghez, hogy kérésünkét vissza nem fogja 

utasítani. 

A uiagyarsag Amerikaba való vándorlasa het-

ről-hétre aggasztóbb mérveket keza ölteni. Az el-

múlt esztendőkben csakis a felvidéki tótsag kivandor-

lasairól lehetett szólani, most azonban, fajdalom, be 

kell ösmernünk, hogy a uiagyarsag szama rohamo-

san emelkedik, s a jelek arra mutatnak, hogy a 

uiagyarsag nagy része itten meg is telepedik. Ehhez 

nozzajarul meg, hogy a uiagyarsag majdnem teljesen 

szervezetlen, es így szamot nem tesz a többi idegen 

nemzetisegek között. 

Egyleteik ugyan vannak, de a betegsegélyezé-

sen kívül más céljuk nincs. 

Augusztus 25-en ünnepelte meg a cleveiandi 

magyar ítjusag Clevelandban, az amerikai magyarsag 

egeszere terjesztve ki L a j o s napjat, a midőn is, 

Kossuth Lajost taviratilag üdvözölte. Ez az eset az 

első alkalom, a midőn az amerikai magyarsag esz-

meben egyesült. 

A mai napon mondtak ki a clevelandi magyar 

egyletek, hogy az amerikai magyarsag tradicioihoz 

uieltó színvonalra emelni akarjak. 

Erre okot különösen az adott, hogy az Ámen-

kábán levő barom tot ujsag a panszlavizmusnak 

csinál propagandat, s nemcsak a lótokat igyekszik 

zaszlaja ala hódítani, hanem Pennsylvania kőszen-

banyaiban a tótsaggal niunkaikodo magyarsagot is 

tótositani igyekszik. 

Ez a veszedelem az, a mely a clevelandi ma-

gyarsagot arra birta, hogy reszvénytarsasagga ala-

kulva, egy magyar lap kiadasaval, a magyarsag 

érdekeit megóvja. 

„Szabadsag* címmel, ez évt okt. hó 29-én, vagy 

nov. hó 4-en jelenik meg a clevelandi magyarsag 

altal megteremtett hirlap, melynek programmja 

óva inteni mindenkit az idevaló vándorlástól; 

küzdeni a pánszlávizmus ellen ; 

egyesíteni az amerikai magyarsagot. 

A midőn a clevelandi, munkájuk utan élő 

magyarok áldozatkészsége megteremti azt a lapot, 

a melyre az amerikai magyarsagnak oly égető szük-

sége van, nem lesz indoktalan, a midőn a tisztelt 

szerkesztőség támogatasat kikérjük, hogy t. i. kezdő 

vallalatunk felsegélyezéséhez egy cserepéldanynyal 

hozzájárulni szíveskedjenek. 

Miután lapunk első szama csakis okt. 29-én, 

vagy nov. 4-én fog napvilagot látni, mi előbb nem 

küldhetünk lapot, a tisztelt szerkesztőseget azonban 

arra kérjük, hogy lapjukat ezen levelünk vétele után 

útnak indítani szíveskedjenek. 

A midőn megjegyezzük, hogy a magyarországi 

lapok ideérkezesetől függ lapunk kiadasanak idő-
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pontja, amidőn hozzátesszük, hogy nehézségekkel küzdő 

vállalatunk kiadasok dolgában bőkezű nem lehet, az 

amerikai magyarság érdekében kérjük, ne tagadjak 

meg kérésünket. 

A „Szabadság* szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Kohányi Tihamér. 

Hazánk és a főváros, 
— A trónöröklés kérdése. Hir 

szerint még ez év végén, vagy a jövő év 
elején fog a trónörökös, ő felsége közvetlen 
utódjának alkotmányszerü kijelölése és kihir-
detése megtörténni. E nevezetes állam aktusra 
már minden előkészület megtörtént, neveze-
tesen Szilágyi és Schönborn igazságügyminisz-
terek legutóbb Bécsben minden szükséges 
állami okmányt kidolgoztak. Károly Lajos 
főiig, lemond első szülött íia, Ferencz Ferdi-
nánd lőtig. javára az őt megillető közvetlen 
öröklés jogáról. 

— A z o r s z á g g y ű l é s október 3-ikán 
nyílik meg. A képviselőház délelőtt 11 óra-
kor tartja első ülését. 

— A j ö v ő é v i k ö l t s é g v e t é s . Szept. 
¿5 én hosszantartó minisztertanácskozás fog-
lalkozott az 1892 iki költségvetéssel. A tanács-
kozás délelőtti tiz órakor kezdődött és csak 
esti tiz órakor ért véget. A miniszterek rövid 
megszakítással villásreggeliztek és ebédeltek 
a miniszterelnöknél s a többi időt mind a 
miniszteri tanácsban töltötték. A katonai 
kiadások miatt több tárcának már megállapí-
tott keretében kellett törlésnek történni s az 
e fölötti vitatkozások körül torogtak a tizen-
két óráig tartó tanácskozások. 

A költségvetés több tárca keretében az 
eddiginél uagyobb összegeket tog előirányozni, 
hogy a kormány — a mennyire az allam 
kedvező pénzügyi helyzete megengedi — az 
utóbbi években előtérbe lépett sürgős szük-
ségleteket kielégíthesse. így a földmivelési 
miniszter a vizszabályozás cimén félmillió 
többletet vett fel, mely összeg a Duna szabá-
lyozására fog fordíttatni, még pedig a Duná-
nak azon részét illetőleg, mely a fővárost 
érinti, hogy a főváios biztonsága által meg-
követelt intézkedéseket már a jövő évben 
foganatosíthassa. 

— A tisztviselők fizetésének javi tása. 
Wekerle pénzügyminiszter, hir szerint, nyomban a költ-
segvetes előterjesztese utan, törvényjavaslatot nyújt be 
a tisztviselők fizeteseinek javitasarol. A fősúlyt 
a lakpenzek emelésére togjak fordítani, amennyiben 
a fő varosban lakó tisztviselők laküere 100 Val , a 
nagyobb városokban tartózkodóké 60—70% al, a 
töobi vidéki hivatalnokok lakpenze 40 -50Val , fog 
emeltetni. Hogy a tisztviselők javadalma/.asuk ez 
emelésében mar a jövő 1892. évtől kezdve tényleg 
részesülhessenek, a pénzügyminister a kőltsegvetesbe 
nagyobb atalanyósszeget vett fel. — A városi és 
megyei tisztviselők fizetésének emelése is több vá-
rosi es megyei gyűlésén is szóba jött mar s altala-
oan az a felfogas nyilvánul, hogy a íizetesek ideig-
lenesen dragasagi pótlékkal emeltessenek. 

Külföld. 
— A kor rupc ió Oroszországban. Nagy 

az ínség Oroszországban, es könyöradomanyokkal 
igyekeznek csillapítani a nyomort. Csakhogy a hiva-
ta os közegek csalnak és lopnak, s elsikkasztják sok 
helyen az adományokat. Visnegradszkij pénzügymi-
niszter személyesen meggyőződött erről, beutazvan az 
Ínséges vidékek egy reszet. Pétervárrói a következő-
képen adjak elő a korrupció ujabb garazdalkodasait; 
Az ínséget szenvedőknek küldött könyöradomanyok 
kiosztasa és kezelése körül nagy szédelgéseknek és 
csalásoknak jutottak nyomára. Egész liszt- és kenyér-
szállítmányok hirtelen eltűntek. Sok allami hivatal-
nok a leggyalázatosabb szabálytalanságokat követte 
el. Kazan-kerületben például egesz lisztszállitmanyo-
kat homokkal, krétával es más effelevel kevertek 
össze. Visnegradszkij pénzügyminiszternek, a ki jelen-
leg szemleuton van, sok panaszt nyújtottak át e 
tárgyban. Ez eljárások miatt komoly zavargasoktól 
tartanak. 
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I roda lom. 

Előfizetési lelhivás 

M A G Y A R H Í R L A P 
politikai es tarsadalini napilapra. 

A Magyar Hírlap megindulasa alkalmaval^kiadott prog-
ram ruunkhoz híven ragaszkodtunk. Az ország olvas-'közi)ősege 
ma mar uiegitelheti, hogy követtük-e a reális szabadelvű Jirányt 
es a nemzeti allam komoly erdekeinek vedeimeben lankadtunk-e? 

A tarsadalmi kerdesek mindig elenken foglalkoztatják a 
Magyar Hirlap-ot, mely mar több fontos kerdesben magahoz 
ragadta a vezerszerepet. Ilyen országos erdeku kérdés volt a 
nemet színház ügye, melyben a Magyar Hírlap közölte elsőnek 
a hiresse lett lelseglolyamodast. 

A kozgiizdaság minden egyes ága a Magyar Hirlap-ban 
kellő kultivalasra talál. Sohase érjük be a száraz hírek egyszerű 
közlésével, hanem azokat elvezhetö lormaban s a kellő ma-
gyarazatokkal kisérve juttatjuk a közönség eie. 

Tarcarovatunk erdekes, modern cikkeket hoz; apró cik-
keiben a Magyar Hírlap fürge tollal, erdekes tormaban dolgozza 
fel a nap aktuális esemenyeit; ujdonsagi rovata minden magyar-
országi hírlapét felülmúlja erdekesseg es Irisseseg szempontjá-
ból, s nincs oly szama a lapnak, melyben egesz halmaz ere-
deti hír ne volna, mely aznap csakis a Magyar Hírlap ban 
olvashato. 

A többi rovatok is mind avatott kezekre vannak bizva, s 
gondoskodás történt, hogy a legapróbb hír is irodalmi lorma-
ban kerüljön a közönség elé. 

A Magy ar Hírlap szerkesztösegenek belső tagjai: 
Abonyi Árpad, Ambrus Zoltán, Benedek Elek, Fenyő 

Sándor (helyettes szerkesztő), Füredi M >r, György Endre, Hor 
vath Gyula (felelős szerkesztő), Heltai Jeuo, Janovics Fal, k. ti-
nók! Izor. kobn Dávid, kondor Allred, kurthy Emil, Márkus 
Miksa, PolUk liles, Szabó Eudre, Szana Tatná«, Szeuiere Attila, 
Szemere Huba, Szeredai Sváb Leo, J Vnag tíela. 

A Magyar Hírlap naponkint il—H iv terjedelemben jele-
nik meg, ezenkívül hetenkint háromszor mellekleteket ad, meg 
pedig: irodalmit, tanügyit es mezögazdasagit. 

A közlemények tnsseseget, valamint az irni tudó és akaró 
közönség közreműködését pályazatainkkal segítettük elő. A Ma-
gyar Hírlap ugyanis palyazatul kitűzött: 4O aranyat egy tárcára, 
lüO aranyat egy novellara es 10 aranyat egy ujdonsagra, ez 
utóbbit allaudo palyazatul, a mely 10 aranyat minden hónap 
áO-an kiadjuk a legjobb es legérdekesebb hir bektildojenek. 

Lapunk egyik aiiando közleményé a rendes iolytatasok-
ban megjelenő regeny. Kivalo hazai es elsóreudü kűllöldi erők 
müveit közöljük s meg e hónap vegen kezdjük meg Ambrus 
Zoltán uj, eredeti „Midas Király* című regeuyenek közleset. 

A • Magyar Hírlap* elolizetesi arai: 

Egesz évre 
Hat hóra 
Haioiu hora 
Ket hora 
Egy hora 

— — — — — — 14 írt kr. 

' > — 

Egyes szam ára 4 kr. 

50 
40 
¿0 

Elolizetómknek kedves szolgalatot velünk tenni, midőn 

Gyermek Újságot 
uiellekelünk lapunkhoz, hogy előfizetőink 7 — 15 eves gyerme-
kei ne nélkülözzék azt az olvasmányt, a mely koruknnk minden 
tekintetben megfelel. Ez a kis ujáa^' a .k is Világ*, mely hKeii-
kint egyszer jelenik in g pomp.is szinnyoinatu mellekleL i s 
melyet minden peuteken lógunk szetküldeni, olyan lesz, hogy 
Unuijanak es okuljanak beiole a gyermekek, ne legyenek 
olyan olvasmányokra szorulva, melyek artalmukra lehetnek. 
Avatott kezekre van bízva e gyennek-ujsag szerkesztése, s min-
den közleinenye, minden illusztrációja gondos megf jutolas ur-
gya lesz, A ,k is Viiag" szei készt je iu.tr hossz ibli elbeszei«»-
rol is gondoskodott, mely: „A kis groi kalandjai4 cím alatt 
log mindjárt c z első szamban, Márkus bácsi toliabol meg-
jelenni. 

A „kis Világ- előfizetési ára lesz (de csakis a Magyar 
Hírlap előfizető szamara, inas nem kaphatja meg e gyermek-
lapot Egesz evre y2 torint, televre 1 forint, negyedevre 50 kr. 

Magya r H í r l a p 
kiadóhivatala Budapest, Granatos-utca 16. 

Gőzhajózás 
a felső Tiszán Szeged ós Szolnok között. 

Érvényes 1891. martius ¿3-tól. 

Felfelé: 
Szegedről Szentes és Szolnokra: hétfőn, szerdán éj 

pénteken délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 

Csongrádról Szolnokra: kedden, csütörtökön es szom-

baton reggel 4 órakor. 

Lefelé: 
Szolnokról Szentes és Szegedre: kedden, csütörtökön és 

szombaton délután 3 órakor. (A hajó Csongrádon éjjelezik.) 
Csongrádról Szentes és Szegedre: szerdán, penteken és 

vasarnap reggel 4 orakor. 
A hajók vegyes szolgálatban közlekednek és csak 1. és 

II ozstályra vétetnek fel utasok. 

I G Y M k ö k 5HG 

törvényileg megengedett sorsjegyek reszbefizetés melletti 

eladására általunk a 

legelőnyösebb feltételek mellett 
mindenhol felvétetnek. 

Fővárosi váltó-üzlet társaság: 

ADLEH ÉS TÁRSA BUDAPESTEN, 

fürdő és dohány-utcza sarkán. 

BUDAPESTI HÍRLAP 
Mindenki, aki 4Eb 

alkalmazást keres vagy alkalmazást adhat, a 
. B U D A P E S T I H Í R L A P -

a p r ó-li i r d e t é s e i 
által nelkulözheti a közvetítőket. 

K*gi dolog, hogy a közvetités sok penzbe kerül es a viszo-
nyukat egyáltalában tekintve, gyakran fordul elő, hogy a 
költseges közvetités dacara sem az alkalmazast kereső nem 
jut könnyen helyhez, sem az alkalmazást adó nem kap 
könnyen megbízható embereket. 0 * a ennek főleg az, hogy 
a munkaatí és munkakeresó, a vevó es az eladó, nem 
erintkezik közvetlenül. A közvetlen érintkezésre pedig ma-
nap alig van hathat -sbb eszköz, mint egy elterjedt lapban 
való hirdetes, a »Budapesti Hírlap" apró-hirdetési rovata 
pedig naponta legkevesebb 90.000 ember altal olvastatik. 
(A lap naponta 30.000 példányban jelenik meg; legkevesebb 
inrom olvasót lehet számítani egy-egy lapra). Kereskedő, 
aki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot keres, vagy vi-
szont azok, akik hasonló alkalmazást keresnek ; a gazda, 
aki kasznárt, ispánt, vagy gazdasági gyakornokot keres es 
viszont, akik ajánlkoznak; a h ziasszony, aki szakácsnét, 
szobaleányt, dajkát, cseledleányt ke es es hasonlóan szolgá-
lok. akik helyet keresnek; birtokeladas, üzleteiadás, bir-
tokbérlet, ház el ad as, házvétel, nevelő, nevelónoi, házveze-
tőnői, gazdasszonyi, es egyeb pályazat, lakaskiadás es 
lakás bérbevételi hirdetesek, szóval az eletszükseglet minden 

fázisában könnyen és olcsó pénzen a 

Budapesti Hirlap apró-hirdetései 
által célt lehet elérni. 

Családi jelentésekre, különösen e'jegyzési és hymen-
hírekre, esküvőre való meghívásokra, születési jelen-

tésekre, névnapi gratulációkra, gyászjelentésekre 
es m inden effele köz iemenyekre 

a „Budapesti Hírlap" apróhirdetési rovata kivalóan 
alkalmas. 

A hirdetesi dijak igen olcsók. Mindannyiszor, a hányszor 
a hirdetés megjelenik, egy-egy szó két krba kerül, vasta-
gabb betűvel négy kr. Ciminel ellátott hirdetéseknél még 
t'gy-etfy hirdetes után 30 kr kincstári belyegiiletek külön 
jar. Ha a cim ninc-en kitéve, hanem a hirdetes ugy szól, 
hogy „Cim a kiadóhivatalban megtudható*, akkor bélyeg-
ei iat nem kell fizetni. A kiadóhivatal ilyen esetben minden 
dij nélkül megmondja a kerdezősködőknek az illető cimet, 
sőt videkre d> jtal <nul levelez is, ha a k»4rdezősköd<) a posta-
bélyeget beküldi. Helyben a hirdetések a kiadóhivatalban 
vétetnek fel készpénzen, vidékről a pénzt legalkalmasabban 
postautalványon lehet küldeni. A „Budapesti Hirlap" elö-
tizetési ára negyedevre 3 frt 50 kr., egy hónapra I forint 
20 kr. A cim egyszerűen r Budapesti Hirlap Kalap-utca 16 * 

/ - y y q ' M i n d e n inq védiegyemmel van ellátva. 

X ~ V 
£ Uj és legtökéletesebb találmány!! ^ 
X Az általam feitalalt c*. és kir. k i a á - X 

ró lngosan szabada lmazot t , e lő l >?' 

z Árt é^ v á l l o n ny i t o t t gomb- és y 

^ £ omb lyuk n é l k ü l i 1 - 1 0 X 
* f é r f i - és f i ii I i i £ 

felülmúl minden más inget, mert könnyen 

felvehető, nem gyűrődik, a gomb nem 

nyom és a meghűlés ki van zárva. És 

mivel sem a mellen, sem a vállon nem 

gombolódik, a piszkolódástól a mell védve 

v tn, minden más ingnél 15 szörösen tar-

tósabb, tehát ngy ebhől, mint az egészsóg 

s/.finponí j á b ó né lkü lözhe te t len . 

Minden ing sajátvéd jegygyei van ellátva. 

X 
X 

M iriiuősógü fehér 

R 
Francia kri'ton 

Ox'ord iiiK 

-iffjn ing ára frt 2 — 
. . . . 240 

. . . . 2 70 
» . . „ 

. . 1 .00 

X 
X 

8 
X 
X 
X 

6 9<>vcs fink számara ra'ó ing „ n 1.40 

9 - l á „ ff n . , , „ 1.-/0 

II mzett va^y redős elejn, legújabb divatú 

ng drhként 50 krra! dr«igábn A szaba-

dalmazott ing^k csak - Schroll féle sifíonból 

készíttetnek. 

F R I S C H I G N Á C Z , 
férfi- és női divatraktára. 

Budapest , V I I . , Kerepesi-nt 52. sz. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Arjegyzeket ingyen és bermentve küldök ^ X X ! ^ 

Bécs 1873, 
Érdem-érem. 

Budapest 1885, 
Nagy díszoklevél. 

Eszék 1889. 
Diszokievél. 

N,-Pa1ánka 1887. 
Arany-érem. 

London 887. 
Díszoklevél 

csász. és kir. kizárólagosan szabadalmazott 

e l s ő » z e r é m i p o r t l a n d c e m e n t és v í z h a t l a n 
m é s z g y á r 

3 1 - 3 8 n r B ^ O C S n s r i B - ^ i s r - v e 

Központi iroda és raktár: BUDAPESTEN, V, Rudolf-rakpart 8. 
ajánlja a t. épitész és építőmester urak, építkezési vállalatok, földbirtokosok, községi 

és egyházi elöljáróságok, valamint a n. é. építő-közönség becses figyelmébe saját 

gyártmányú 

portland cement és vízhatlan meszét 
melyek mindenkor egyenlő jó minőségben szállíttatnak. — Árjegyzékek s magyarázat 

kívánatra készséggel megküldetik. 

Párís, 1867. 
Bronz érem. 

Kecskemét, 1872. 
Ezüst érem. 

Újvidék, 1875. 
Arany érem. 

Szeged^ 1876. 
Érdem-érem. 

Trieszt, 1883. 
Arany érem. 

disznópor. 
f ^ A A A A A A A A A AI A AI A A A A A^AC^/S A A ^S • 

X 
X 
x 

^ Ezen gondosan készített és kipróbált por igen jó és hathatós szernek bizo- ^ 

X nyúlt a sertések között nagy pusztítást oko ó o r b á n c (Rothlauf), l ó p t a l y o g X 
X (Milzbrand), t ü d ő l o b (Lungenentzündung), r ó s z e m é s z t é s , h a s m e n é s (Ruhr X 
^ Durchfall) n á t h a és h u r u t ellen. Q 

S Ezen bajok esetébeu a beteg állat korához alk ilunzkodva, naponként kéts. er S 

S vagy háromszor egy-egy tetőzötten vett kávés, vagy evőkanálnyi k e v e r t e s s é k a — 

Q sűrű moslékba, vagy külön liszttel és mézzel keverve adassék be. ^ 

^ Hetenként egy kétszer rendesen adatván, megakadályozza a sörte hullátást ^ 

w és mivel az emésztést igen hatásosan elősegíti, sok súlyos kárt okozó bajnak 

X veszi elejét. 
X Kapható S z e n t e s e n : ^ 

* VÁRADY LAJOS és ifjú VÁRADY LAJOS gyógyszertáraiban. x 

\ A A A A A A A A A A A A A A A A I A A I a a a a a a A A 

S i e n t t s , 1891. N y t m i t t t t « i m a F e r t n « f j t r m j t é j á n 




