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Előfizetési árak: 
Egy évié . . . 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 hirdetések is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALJVKfcKÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és' nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedéâében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggel. 

Egr37-es s z ám Ára. 5 1er. 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivata lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Uradalmi községek sorsa. 

Most, midőn a Pallavicini uradalom egyik 

főtisztviselője, Nóvák József ügyész, a tudva-

levő méltatlan támadást intézte lapunk fe-

lelős szerkesztője: Sima Ferencz országgyű-

lési képviselő ellen — kétszeres örömmel és 

megelégedéssel regisztráljuk, hogy ugyanaz 

az uradalom, amelynek Nóvák József a szol-

gálatában áll, előzékenységet és jóakaratot 

tanusit azok iránt az uradalmi községek iránt, 

amelyeknek Sima Ferencz a szószólójuk, Nó-

vák József pedig az ellenségük. 

Mindig meg voltunk győződve arról — 

és azt a meggyőződésünket több izben ki-

fejezésre is juttattuk — hogy az uradalmi 

községekkel való mostoha elbánásuak forrá-

sát nem az őrgróf Pallavicini Sándor egyéni 

hajlamaiban, hanem az uradalmi tisztség, 

illetőleg Nóvák József uradalmi ügyész ellen-

séges indulatában és ismeretes bosszupoliti-

kájában kell keresni. 

Egy olyan igazi főúrról, a milyennek az 

őrgrófot ismeri a világ, könyörtelenséget föl-

tételezni merő képtelenség volna, ő abból a 

nemes fajából való a főuraknak, akikről a 

halhatatlan Széchenyi István gróf édes atyja 

a szintén nagyemlékű Széchenyi Ferencz gróf 

oly megkapó fenkölt éggel mondotta végren 

deletében, hogy „a vagyon a kötelességtudó 

gazdag főúr kezében csak eszköz arra, hogy 

jótékonyságot és áldozatkészséget gyakorol-

hasson, s szűkölködő embertársaival jót te-

hessen*. 

Az ily nemesen gondolkozó főúr bizo-

nyára nem zárkózott volna el az uradalmi 

községek népének méltányos kérelme elől, 

ha közegei kellően informálták volna. De 

ott volt mindig Nóvák József, hogy az őrgróf 

és a szegény nép kőzé álljon, s hamis infor-

mácziókkal megtévesze a jószivü főurat. 

Ennek tudatában Sima Ferencz ország-

gyűlési képviselő midőn az uradalmi közsé-

gek népének érdekében vállalkozott a köz-

benjárásra, először is oly férfiút keresett, 

aki a nép helyzete felől lelkiismeretesen föl-

világosítsa az őrgófot, és meggyőzze őt arról, 

hogy az uradalmi községek lakossága nem 

— miként őt valószínűleg informálták -

rosszindulatú csőcselék, hanem egy nehé. 

anyagi viszonyokkal küzdő szegény nép, mely 

méltó a gyámolitásra, mert becsületes és mun-

kás, s a fáradságát és munkáját részben az 

uradalom szolgálatára fordítja. 

Szsrencsére, az őrgróf legbizalmasabb 

emberei közül találkozott egy jóakaratú köz-J 

benjáró, aki azonban azt a tanácsot adta 

Sima Ferencznek, hogy az uradalmi közsé-

gek érdekében tegyen kísérletet közvetlenül 

az itteni uradalmi tisztségnél, s ha kisérlete 

hajótörést szenvedne, akkor ő — a közbenjáró 

— megígérte, hogy kellően informálni fogja 

az őrgrófot. 

Sima Ferencz erre a jóakaratú tanácsra 

hajtva, még mielőtt a Novák-féle támadás 

megtörtént volna, az uradalom vezetőjéhez, 

Basa Kálmán inspektorhoz fordult. 

Az inspektor nem tért ki az érintkezés 

elől, s a napokban személyesen találkozott 

Sima Ferenczczel. 

Ennek a találkozásnak örvendetes ered-

ménye lett; amennyiben a nevezett uradalmi 

főtiszt elismerésre méltó előzékenységet ta-

núsított az uradalmi községek méltányos kí-

vánságai iránt, s megígérte, hogy az őrgróf-

nál kieszközli a beleegyezést, hogy Péteri köz-

ség népe megválthassa az általa haszonbérbe-

birt földeket; és kieszközli, hogy a sándor-

falviak kapjanak az uradalomtól örökáron 

legalább pár ezer hold földet. Nyomban meg 

is szabta mind a pusztapéteri örökváltság, 

mind a sándorfalvi adásvétel föltételeit. 

E föltételek méltányosak és előnyesek a 

szegény népre nézve; s csak kötelességet 

teljesítünk, midőn jóakaratáért itt a nyilvá-

nosság előtt köszönetet mondunk Basa Kál-

mán uradalmi inspektornak. 

Mint a sándorfalvi telepítésre nézve fö-

löttébb jellemző dolgot, fölemlítjük, hogy a 

tárgyalás folyamában maga az inspektor 

konstatálta, hogy a sándorfalvi telepités ha-

tározottan elhibázott volt, s hogy az ottani 

állapotok valóban tarthatatlanok. 

Az ekként megindult tárgyalások re-

mélhetőleg mielőbb befejezésre jutnak. Pé-

teri községben ép most, midőn e sorokat ír-

juk, az örökváltság ügvében népgyűlést tart 

Sima Ferencz, hová a péteriek küldöttségileg 

hívták meg. Legközelebb Sándorfalván is meg 

fog jelenni, s ha majd létesül a megegyezés 

az uradalmi tisztség és a nép között, akkor 

fölkeresi magát az őrgrófot is, hogy szemé-

lyesen tolmácsolja előtte a nép kérelmét. 

Az uradalmi községek népe tehát legyen 

most már jó reménységgel és bizalommal a 

jövő iránt, mert okunk van hinni, hogy 

s o r s a j o b b r a f o r d u l . 

A rágalom. 
Az a vakmerő rágalom, melyet a Nó-

vák József fékezhetetlen bosszúvágya Sima 

Ferencz országgyűlési képviselő ellen világgá 

röpített — még egyre foglalkoztatja a kö-

zönséget, nemcsak itt, hanem az egész or-

szágban. És bátran hozzá tehetjük, hogy a 

megbotránkozás a rágalmazóval szemben mind 

inkább általánossá lesz. Nap nap után érkez-

nek mindenfelől a levelek lapunk felelős-

szerkesztőjéhez, melyben a barátságnak és 

nagyrabecsülésnek meleg szavaival fejezik ki 

az illetők tiszteletüket és ragaszkodásukat 

személye iránt, és a legélesebb kifejezések-

ben kárhoztatják a méltatlan és nemtelen tá-

madást. 

De a legérdekesebb és bizonyára a leg-

nagyobb erkölcsi sulylyal bir maguknak az 

érdekelt pusztapéteri lakosoknak a viselke-

dése. 

Ezek a szegény emberek hétfőn a késő 

esti órákban értesültek a pusztapéteri kántor 

Krébecz Józseftől, hogy az ő pártfogójuk el-

len micsoda hajszát indított Nóvák József. 

Nem késtek egy pillanatig sem; hanem még 

akkor éjjel útra kelve, kedden reggel már 

Szentesen voltak, és felkeresték Sima Fe-

rencz képviselőt, akinek házánál ugyanakkor 

jelen volt Novobáczky Győző mérnök, Ma-

gyar Elek városi főjegyző, és dr. Ecseri La-

jos városi ügyész. 

Fölindulástól remegő hangon beszélték 

el, hogy mily nagy megbotránkozással vet-

ték a hírlapi támadás hirét. „Megtapogattam 

magamat — ugy mond eredeti naivsággal 

ez egyszerű emberek közül az egyik — hogy 

ébren vagyok é vagy álmodom ? Mert álom-

nak tűnt föl előttem ez a nagy gonoszság. 

Hogy mi panaszt emeltünk volna, vagy okunk 

lenne panaszkodni a pártfogónk ellen! Soha 

se hittem volna el, ha nyomtatva nem látom!" 

Sima Ferencz képviselő először is átadta 

nekik az 503 frtról szóló takarékpénztári 

könyvet, kijelentvén, hogy a történtek után 

nem hajlandó tovább a pénzükkel bajlódni, 

vegyék föl a takarékpénztárból, vagy tegyenek 

vele, amit akarnak. 

A jámbor emberek nagy megdöbbenés-

sel fogadták ezt a kijelentést, visszaadták a 

betéti könyvet és könyörgésre fogták a dol-

got. A jelen volt urak kérdezősködésére aztán 

elbeszélték az esetet, elejétől kezdve, ugy 

amint hétfői külön kiadásában leirtuk. 

Elmondták, hogy mikor a mult év őszén 

— október közepe táján — tudtukra adták, 

hogy kiűzi őket az uradalmi tisztség az ott-

honukból, vigasztalan helyzetükben arra ha-

tározták magukat, hogy fölkeresik és közben-

járásra kérik föl Sima Ferenczet, akiről hal-

lották, hogy a szegény ügyefogyott embereknek 

pártját szokta fogni. El is jöttek Szentesre; 

de Sima Ferencz kijelentette nekik, hogy 

ügyükben mindaddig nem tehet és nem is 

hajlandó tenni semmit, amig adatokkal be 

nem bizonyítják, hogy nem adtak semmi kü-

lönös okot a bérlettől való elmozdításra. Még 

többször eljöttek aztán, és sikerült adstokkal 

meggyőzniük Sima Ferenczet, hogy mindig 

pontosan eleget tettek fizetési kötelezettsé-

güknek, s így csakugyan nem adtak rá okot, 

hogy abból a földből, melyet ők maguk és 

elődeik már 63 év óta birtak — könyörtele-

nül kidobják őket. Ezek után Sima Ferencz 

hajlandónak nyilatkozott ügyükben minden 

lehetőt megkisérlení, de midőn fölajánlották 

neki, hogy fáradságát megjutalmazzák, és 

költségeit megtérítik, azt felelte, hogy ilyenről 

ne is beszéljenek, mert sem jutalmat, sem 

költséget el nem fogad, s amit tesz, azt 

emberbaráti érzésből és szívességből teszi. 

Időközben többször megkínálták az ura-

dalmat a félévi haszonbérrel, de nem fogad-

ták el. A folyó évi január havában aztán 

elhozták az 503 frtot tevő félévi haszonbért 

Szentesre, Sima Ferenczhez, és arra kérték őt, 

hogy fogadjaelapénzt — nehogy náluk elkallód-

jék — és ha sikerül neki az uradalomnál keresz« 
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tül vinni, hogy meghagyják őket a bérletben, ak-

kor majd fizesse be az uradalmi pénztárba, 

addig pedig tartsa magánál. Sima Ferencz 

azonban csak ismételt kérésükre fogadta el 

a pénzt. 

Az azóta eltelt néhány hét alatt még 

csak tudakozódni se jöttek Szentesre, hanem 

bizalommal és megnyugvással várakoztak. 

Hanem f. hó 8-án megjelent a községükben 

Jeney Gyula uradalmi tiszttartó, és uradalmi 

cselédekkel a községházához hajtatta őket. 

Ott azt kérdezték tőlük, hogy ki az ügyük 

ben a közbenjáró, és adtak-é annak valami 

pénzt? Mire ők azt felelték, hogy Sima Fe-

rencz vette Őket pártfogásába, és a fentebb 

már elmondott czélból átadtak néki 503 frtot. 

Ezt Jeney tiszttartó nyomban jegyzőkönyvbe 

foglaltatta, de ők az aláirást megtagadták, 

mivel a gyanús viselkedésből azt következ-

tették, hogy be akarják ugratni őket a párt-

fogójuk ellen való panaszkodásba, ki ellen 

semmi panaszra nincs okuk, sőt hálára ér-

zik magukat kötelezve iránta. 

Ezeket rendre elbeszélvén, kijelentették, 

hogy ők nem kívánták soha, nem kívánják 

most se, hogy a pénzük takarékpénztárba 

helyeztessék. Kérve-kérték Sima Ferenczet, 

hogy vegye vissza a takarékpénztári betéti 

könyvet, s a pénzt tartsa magánál, mert ők 

senkiben se biznak anynyira, mint Sima Fe-

renczben, s a pénzüket az ő kezében bizto-

sabb helyen látják, mint akármelyik takarék-

pénztárban. 

A puszta-péteriek ezt a nyilatkozatot 

irásba foglalva is kiadták ; és Sima Ferencz 

felküldi azt az országgyűlési függetlenségi és 

48-as pártkörnek, sőt közölni fogja a belügy-

miniszterrel és a képviselőház elnökével is ; 

hogy győződjenek meg odafent, hogy milyen 

hitvány fegyverekkel utaznak a megyepárt 

tagjai az ellenzék, s különösen annak ve-

zére ellen. 

A felek ezen nyilatkozatának kétségkívül 

frappáns hatása lesz, nemcsak a közvélemény, 

hanem majdan a törvényszék előtt is, ahol 

Nóvák Józsefnek számot kell adnia rágamaiért. * * 
» 

Nóvák különben adja az ártatlant, s hogy 

megtévessze a közönséget, a szerdai lapok-

ban a következő nyilatkozatot tette közzé: 

„Sima Ferencz képviselőnek a „Magyarország* 

tegnap számában közzétett nyilatkozatával szemben 

kijelentem, hogy a szegedi tudósítójuk által közölt 

állításaimat, melyek szerint Sima hat pusztapéteri 

embertől pénzt vett fel az uradalmi pénztárba való 

beszolgáltatás végett, de azt mai napig sem fizette 

be, a mit különben Sima i yilatkozói a „Magyar-

ország* czimü lapban közölt nyilatkozatokban is el 

ismernek — a kezemnél levő okmányaim alapján 

változatlanul fentartom. Hozzá teszem, hogy a cson-

grádmegyei takarékpénztárban megjelenve, Szénási 

Ferencz igazgatótól felvilágosítást kértem ^ pénz el-

helyezésének körülményeiről, de a ne"ezett ur minden 

felvilágosítást megtagadott. Okmányaimat» hirlapilag 
fogom közzétenni. Nóvák József 

* # 
* 

Erre a famózus nyilatkozatra Novobáczky 

Győző mérnök, és Szőcs Géza főgimnáziumi 

tanár egyrészről, Szénássy Ferencz takarék-

pénztári igazgató pedig másrészről a csötörtöki 

lapokban a következőket válaszolták : 

Uyilatkozat. 

A Sima-ügyben közzétett nyilatkozatunk után 

azt hittük, hogy Nóvák József ur be fogja látni tá-

madásánák inkorrektségét s annak visszavonásával 

gavallérosan reparálja botlását. Miután azonban ujabb 

nyilatkozatával a mi nyilatkozatunknak tisztaságát is 

megtámadja, vele szemben addig is, mig az ügy 

bűnfenyitő uton megtorlás alá kerül, mint Sima Fe-

rencz ur megbízottai a kezeink között levő okmá-

nyok alapján a következőket nyilatkoztatjuk ki: 

A Nóvák ur által hivatkozott pusztapéteri ér-

dekeltek uradalmi hajdúk által lettek folyó hó 8-án 

a községházához fölhajtva, hogy Sima Ferencz ellen 

panaszoljanak, az illetők ezt fölháborodással vissza-

utasították és Sima Ferencz urat ezen uradalmi1 

manőverről haladéktalanul értesítették és felkérték, 

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

hogy amennyiben Nóvák József támadása csak arra 

van szánva, hogy Sima Ferenczet ügyük védelmé-

től elidegenítse, ügyük védelmét továbbra is tartsa 

kezében. Mi ennélfogva kijelentjük, hogy Nóvák Jó-

zsef urat addig nem tartjuk gentlemannak, mig az 

általa hivatkozott puszta-péteri érdekelteknek Sima 

Ferencz ellen szóló panaszát az általa emiitett ok-

mányokkal igazolva közzé nem teszi. 

Szentes, 1894. február 14. 

Szőcs Géza, főgimn. tanár. 

Novobáczky Győző, mérnök. 

Nyilatkozat. 

Nóvák József, a Sima Ferencz képviselő ellen 

közzétett nyilatkozatában azt állítja, hogy én a puszta-

pcteri pénz elhelyezésére nézve megtagadtam minden 

felvilágosítást. Ez az állítás nem felel meg a valóság-

nak, mert én azt mondtam, hogy a pénz itt van le-

tétben, de az üzleti könyveket, miután üzleti titkot 

kéjeznek, nem mutathatom meg. 

Szentes, febr. 14. 
Szénássy Ferencz bankigazgató. 

* * 

Barátaink figyelmeztetnek bennünket, 

hogy a vármegye lapjának — melyet mi 

tudvalevőleg nem olvasunk — csütörtöki szá-

mában ugy Nóvák József, mint a lap szer-

kesztősége részéről otromba támadás intéz-

tetett Sima Ferencz ellen. 

Sima Ferencz ez idő szerint távoliévén, 

nem ismerhetjük elhatározását a vármegye 

lapjára vonatkozólag; de valószínűnek tart-

juk, hogy ezért az otrombaságért mind Nó-

vák ellen, mind a lap szerkesztősége ellen 

meg fogja indítani a sajtópert. 

Vármegyei közgyűlés. 

A f. hó 13-án kezdődött vármegyei közgyűlés 

másnapra is kinyúlt; nem azért, ininha hosszas vi-

ták lettek volna, hanem azért, mert az első nap 

délelőttjét legnagyobb részben a király arczképének 

leleplezése és egy — titkos szavazással megejtett — 

választás foglalta le. 

Az arczkép leleplezés a tárgysorozat 2-ik tétele 

lett volna, de a főispán indítványára az első helyre 

tették. Az ünnepi szónoklatot Gsató Zsigmond dr. 

alispán tartotta. Nagy gonddal kidolgozott beszéde 

a következőleg hangzott : 

Mélyen tisztelt vármegyei közönség! 

Nagy, fontos és a nemzet életére kihatással 

biró események emlékét ünnepelni szoktuk azon ér-

zelmekkel, mely érzelmeket amaz események emlékei 

kebleinkben felidéznek. Ünnepelni tehát örömmel 

vagy gyászszal. 1892. év junius 8-án is ünnepet 

ült a magyar nemzet és pedig örömünnepet, ünne-

pelte egyértelmű, zavartalan és kitörő lelkesedéssel 

25-ik évfordulóját annak, hogy Szent-István dicső 

koronáját ő császári és ap. királyi Felségének, a 

most dicsőségesen uralkodó királyunknak felkent 

homlokára tette. Ezen nagy nemzeti ünnepély alkal-

mából hozta meg a tek tőrvényhatósági bizottság 

lelkesedéssel és egyhangúlag azon határozatát, hogy 

ő császári és ap. királyi felségének életnagyságú 

arczképét közgyűlési terme részére megfesteti. 

Mélyen tisztelt törvényhatósági bizottság ! 

A magyar jellemére nézve monarchikus nem-

zet, az tehát hogy uralkodója iránt hodoló tisz 

telettel viseltetik, a magyar nemzetnek tőle el nem 

választható jellemvonása s a magyar nemzetet kirá-

lyához mindenkor és minden körülmények közt a 

hódoló tisztelet érdeke kapcsolja s ezt magyar em-

ber soha meg nem tagadhatja. 

Az érzelem, mellyel a magyar nemzet Ő csász. 

és ap. királyi Felsége a most bölcsen uralkodó ki-

rálya iránt viseltetik, nem kizárólag a hódoló és imá-

datszerü tisztelet, de mondhatnám, a határtalan sze-

retet és legőszintébb ragaszkodás érzete is. 

Az a nemes jellem, az a szivjóság, az a népei 

javán munkáló atyai bölcs gondoskodás, az az al-

kotmány és törvénytisztelet, mely királyunk legfőbb 

jellemvonása, összeforrasztotta a nemzetet királyá-

val s a király öröme és gyásza egyszersmind 

öröme és gyásza a nemzetnek is, a miként ezt a 

nem oly régen váltakozva lefolyt őröm és gyászün-

nepély k tanúsítják. 

20. szám. 

Igen, tekintetes törvényhatósági bizottság! Ki-

rályt és nemzetet közös érzelem hat át s elmond-

hatjuk, hogy minden öröm, meiyet a király s fel-

séges családja érez, megnagyobbul, mert azt nem-

zete is érzi, s minden fajdalma megkisebbül, mert 

azt nemzete is szenvedi. 

De miként lehetne is ez másképen ? Mikor lát-

juk, hogy ő csász. és ap. királyi felsége egész lé-

nyét népeinek áldozza fel, azok javát, boldogságát 

munkálja s e^y emberöltőt tevő bölcs uralkodása 

idejében hazánk culturális és közgazdasági tekintet-

ben oly óriási lépésben haladt előre, a melyhez fog-

hatót a történelem alig mutathat fel. 

De nemcsak munkálja ő felsége népei boldog-

ságát és javát, de alkotmányukat, törvényeinket pél 

dánykép gyanánt szolgálólag tiszteletben tartja s 

nemzeti intézményeink fejlesztését elősegíti. 

Ezen tények adják aztán magyarázatát annak, 

hogy ő f e l s é ge n e m e s a l a k j a , jóságos arcza, 

minden igaz magyar ember szivében oltárkép gya-

nánt honol s minden magyar embert tiszteletre és 

lelkesedésre kelt. 

Ezért fogadjuk mi is e vármegye közönsége, 

kitörő lelkesedéssel azon tényt, hogy mái naptól 

kezdve ő csász. és ap. királyi felségének életnagyságú 

s művészi kivitelű arczképe közgyűlési termünket 

diíziteni fogja. 

Nem, e kép nemcsak díszíteni fogja e termet, 

hanem példát is mutat nekünk, — kik hivatva va-

gyunk egy vármegye közönségének dolgait intézni, 

— arra, miképen kell a közügyeket önzetlenül, ki-

tartással szolgálni, miképen kell nekünk hazánk al-

kotmányát és törvényeit tiszteletben tartani és mi-

képen kell nekünk polgártársaink javán, boldogulá-

sán munkálni és jót cselekedni. 

Mélyen tisztelt törvényhatósági bizottság ! 

Legyen e nap, mellyen ó felsége életnagyságú 

arczképét itt ünnepélyesen lelepleztük, reánk nézve 

egyrésze a már emiitett nemzeti örömünnepnek s 

lelkesedéssel hangoztassuk, hogy ő felségét dicsősé-

gesen uralkodó királyunkat a Mindenható a magyar 

haza felvirágzására s nemzetünk boldogitására erői-

nek teljes birtokában soká tartsa meg, szaporítsa 

örömeit s tartson tőle távol but és fájdalmat, tartsa 

meg uralkodónk felséges családját és a felséges ural-

kodó házat. Éljen a király! Éljen a haza! 

A riadó éljenzéssel fogadott beszédet, Balogh 

János indítványára, szószerinti szővegébon jegyző-

könyvbe vétetni rendelte a közgyűlés. 

Az alispáni jelentés kapcsán Sima Ferencz 

kifogásolta az alispán azon eljárását, hogy — bár 

tudomása volt arról a horgosi esetről, hogy a Var-

jassy által elsikkasztott ¿rvatári pénzért elárverezték 

két szegény asszony birtokát — nem tett semmit, 

hanem agyon hallgatta a dolgot. Az alispán azzal 

védekezett, hogy csak a Sima Ferencz országgyűlési 

interpellácziójából értesült az esetről ; azóta még 

nem volt ideje utánna nézni, de majd gyűlés után 

megvizsgálja az ügyet. 

Ugyancsak Sima Ferencz megtámadta Cicat-

riczis főjegyzőt is a tápéi kántoron elkövetett ba-

sáskodásért. Gicatriczisz — persze — ártatlanabbnak 

vallotta magát a ma született báránynál. Dehogy 

erőszakoskodott ő; dehogy üldözte ki Velkeit a köz-

ségből ; sőt olyan humánusan bánt vele, hogy csak 

épen mézeskalácscsal nem szolgált neki. Hálával is 

lesz iránta Velkei, még él, mindig. Sima Ferencz 

azonban nem volt hajlandó eihinni a főjegyző ár-

tatlanságát, sőt a szolgabírói végzés indokolásából a 

fejére olvasta az igazságot. De Gicatriczisz görcsösen 

ragaszkodott ahoz a dicséretes elvhez, hogy: „ha 

tetted, tagadd." Sima aztán nem forszírozta tovább 

a dolgot, ugy gondolkozván, hogy Gícatriczis sorsa 

ugy is a bűnfenyitő törvényszék előtt fog eldőlni. 

A közigazgatási bizottsághoz helyettes tiszti 

ügyészszé Szathmáry Edét választották meg egyhan-

gúlag : ki — a tiszteletbeli főorvossá kinevezett dr. 

Beregi dorozsmai orvossal együtt — nyomban letette 

az esküt. 

A szentesi piacztértől a kurczahídig terjedő 

szakasza a kongóutnak nem a legjobb állapotban 

van. A közgyűlés elhatározta, hogy ezt a rövid út-

szakaszt keram:ttal burkoltatja be. 

Az ülést délután fél egy órakor felfüggesztette 

a főispán, délután fél három óráig. 

A délutáni ülésben már zajosabb és ingerültebb 

volt a hangulat; a különben is rakonczátlankodásra 

hajló pákuliczok kurázsit ittak. 



23. sxáin 

A vármegyei utak kiépítése iránt beterjesztett 

bizottsági javaslatot — melyet annak idejében is-

mertettünk — elfogadta a közgyűlés. E szerint a 

legfontosabb útszakaszok kiépítésére 600 ezer fo-

rint kölcsönt vesz föl a vármegye, melynek törlesz-

tésére a vármegyei útadó képezi a fedezetet. Ebből 

az összegből — az államépitészeti főmérnöknek a 

főispán által támogatott javaslatára — 70 ezer fo-

rint tartalékalapot létesítenek; s ebből a tartalék-

alapból fogják — a főispán indítványára — a lé-

tesítendő vármegyei telefonhálózat nyolcz ezer fo-

rintban előirányzott költségeit fedezni. 

A nagy alföldi müut ügyében kiadott, és la-

punkban már ismertetett miniszteri rendeletet ör-

vendetes tudomásul vette a törvényhatóság; s az 

ebben az ügyben f. hó 17-én Budapesten tartandó 

értekezletre Gsató Zsigmond dr. alispánt, Balogh Já-

nos és Fekete Márton biz. tagokat küldte ki. 

A kolera-járvány elfojtására Csongrádon és 

Tápén tett költségeknek az országos közegészségi 

alapból leendő fedezése iránt fölir a vármegye a 

belügyminiszterhez. 

Szentes város kéményseprési szabályrende 

letét véleményadás végett leküldte a kereskedelmi 

miniszter. Ebben a kérdésben élénk vita keletkezett, 

Szentes nagy iia, Fekete Márton sokalja a 4 

kéményseprési kerületet; szerinte elég lesz kettő is, 

mert 4 ne ni birna meggazdagodni. 

Udvardi Sándor utai arra, hogyha 4 kémény-

seprő lesz is, egyenként biztosítva van a számukra 

legalább 1200 frt jövedelem. Leszámítva ebből a 

segéd- és inas-tartas költségeit, még mindig több 

marad a kéményseprőnek 700 írtnál, pedig Szente-

sen a városi tanácsnokok is csak 700 frtot kapnak 

Addig — úgymond — amig egy kéményseprő van 

a városban, tőbb jövedelme van annak, mint egy — 

főispánnak. 

A törvényhatósági bizottság vidéki tagjai kö-

zül többen kihivó, szinte kötekedő hangon kiabáltak 

közbe, s egész modorukból kirítt, hogy Szentessel 

szemben minden erőszakoskodásra képesek. Az olyan 

.Guszti bíróság44-féle individuumok, akiről már ma-

guk a pákuliczok is konstatálták, hogy szolgalelküen 

mindig a hatalom napjának fényében sütkérezik, 

mint valami napraforgo — olyan botrányos, hetven-

kedő viselkedést tanúsítottak, hogy még maga Fe-

kete Márton is restelte a dolgot, csak a főispán nem 

akart róla tudomást venni 

Azonban Sima Ferencz nem hagyta szó nél-

kül a rakonczátlankodást, s figyelmeztette a vidéki 

atyafiakat, hogy minden község maga érzi legjob-

ban, hogy mi ros„z, vagy mi jó neki, s nem illik a 

vidéki bizottsági tagoktól, hogy pályáznak Szentesre, 

amit a szentesiek soha se szoktak tenni a többi köz-

séggel szemben. Ami a dolog érdemét illeti, ő is 

igazat ád Udvardinak, mert a kéményseprő jöve-

delme itt rá megy 6 ezer forintra is, és igy méltá-

nyos, hogy ne egy-két embert gazdagítsunk föl, ha-

nem adjunk 4 iparosnak exisztencziát. Tőke befek-

tetés nem kell ehez az iparághoz — úgymond — 

csak egy létra, egy kaparó, meg egy ember; elég 

tehát, ha 1500 frt évi jövedelme van a kéménysep-

rőnek, abból még segédet és inast is tarthat. 

Fekete Márton indítványa — a vidékiek segit 

ségével — végre még is többséget nyert. 

A Szemere szoborra 50 frtot, és az Erkel-szo-

borra 25 frtot szavazott meg a közgyűlés. 

(Folytatása következik.) 

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

lázatos merényletről, melyet még esküdt ellenségeid 

előtt is becsült jellemed ellen intézett az az indivi-

dium, a ki 1890-ben, kivette mint iskolaszéki elnök 

az algyői iskolák állam segélyét az adóhivataltól 

Szegeden, de hogy nemcsak azonnal nem adta át 

ezt az algyői iskola pénztárába, noha neki ez semmi 

nehézségébe nem ütközött, mert hiszen az a szegény, 

iskolapénztárt kezelő községi pénztárnok, a kit mi e 

tájban fizetésünk kiadásáért annyira zaklattunk, hogy 

ez szinte ideges lett már ha nyugtáinkat látta, — 

még talán késő éjfélkor féllábon elmenni is hajlandó 

lett volna a tisztelt Nóvák úrhoz, csakhogy a nála 

levő iskolai államsegélyt megkaphatta volna tőle, ha 

hogy a fent tisztelt urnák nem lett volna ideje a 

lakásától csak néhány háznyira fekvő község házáig 

felballagni — és ő mégis a neki bizonyosan azért 

kifizetett államsegélyt, hogy azt az algyői iskolapenz-

tárába beszolgáltassa, ily körülmények mellett is, oly 

ideig magánál tartotta, hogy ha most be tekintene 

az általa akkor kiállított nyugtába és összehasonlí-

taná annak keltét azzal az időponttal a mikor az 

algyői iskolai államsegélyt beszolgáltatta, hát még 

maga is kénytelen lenne belátni, hogy az a sár, mit 

Csongrádvármegye népének óriási része által tisz-

telt jellemedre dobott, az a sár, ha ez tényleg pisz-

kolhat ugy őt már beszennyezte. Beszennyezte pedig 

mint elődödet — ha egyáltalán a valamely czélra 

átadott pénznek azonnali vagy több héten belöli 

benem szolgáltatása bűn — mert ő ezt mint kép-

viselő tette. stb. stb. 

E levelet közölheted a nyilvánosság előtt is én 

jót állok érte. 

Csongrádon, 1894. febr. 13. 

Kovács Kálmán. 

Nóvák József, az erkölcsbiró. 

„A rágalom* czimü fe:ttebbi czikkünk-

ben említettük, hogy lapunk szerkesztőjéhez 

minden oldalról érkeznek a levelek a Nóvák 

József támadása alkalmából. 

Ezekből a levelekből kiválasztunk és a 

nyilvánosságnak adunk át egyet, a Kovács 

Kálmán lelkészét, mint amely elénk világot 

vet a Nóvák József erkölcsbirói jogosultságára. 

Tartózkodunk a bővebb kommentártól, s csak 

anynyit jegyzünk meg, hogy Novákon csak-

ugyan betelt az a közmondás : y a z k i a b á l , 

a k i n e k a h á z a ég . " 

A Kovács Kálmán levele következőleg 

hangzik : 

Nagyságos képviselő ur / 

Kedves barátom! 

A késő esteli órákban értesültem arról a gya-

Helyi és vegyes hirek. 
— Tüntetés Péteriben Sima 

Ferencz mellett. Mint mai számunk 

vezérczikkében meg van irva, Puszta-Péteri 

községben csötörtökön népgyűlés volt az örök-

váltság ügyében, melyen lapunk szerkesztője, 

Sima Ferencz országgyűlési képviselő is részt, 

kit oda küldöttségileg hivtak meg. Az a lel-

kes fogadtatás, melyben szerkesztőnket része-

sítette a puszta-péteri nép, rendes viszonyok 

között is ritkaság számba menne ugyan ; de 

épen most, amikor a pusztapéteri ügy felka-

rolásáért kellett a legotrombább támadást el 

szenvednie — kétszeres értékkel és különös 

erkölcsi sulylyal bir. A péteri csárda szom 

szédságában levő gőzmalomnál egy egész 

kocsi-tábor fogadta szerkesztőnket, kinek kí-

séretében volt Novobáczky Győző mérnök, 

Hegyi Antal csongrádi, és Kardos János 

csanyi plébános is. A rengeteg mennyiségű 

kocsi megszámlálhatatlan néppel volt meg-

rakva ; kivonult oda nemcsak Puszta-Péten, 

hanem Alsó-Péteri, Fehértó és részben Csany 

község lakossága is. Puszta-Péteriből minden 

teremtett lélek ott volt, akit betegség nem kö-

tött az ágyhoz. A találkozónál egyik puszta-

péteri gazda, bent a községben pedig a kán-

tor fogadta a vendégeket. A mennyi zászló 

a környéken található, azt mind ott lobog-

tatta a szél, s a mennyi épkézláb halandó 

van azon a tájon, az mind ott éljenzett. A 

bevonulást követte maga a népgyűlés, melyen 

Sima Ferencz fejtette ki, roppant hatás mel-

lett, az örökváltság módozatait. Utánna — 

közkívánatra — Hegyi Antal beszélt a nép-

hez. Nem lehet azt leírni, mekkora lelkese-

dés szállta meg azokat a szegény embereket, 

kik eddig biztató, reménytkeltő szót nem hal-

lottak soha. Mikor meghallották, hogy van 

kilátás és mód arra, hogy azt a földet, me-

lyen 63 év óta otthonuk van, tulajdonuk gya-

nánt megkaphatják, az öröm mámora szállta 

meg őket. Egy tizenkét tagu bizottságot vá-

lasztottak, mely a Sima Ferencz vezérlete 

alatt az egész váltságügyet keresztül vinni 

lesz hivatva. Délután, midőn Sima Ferencz 

és kísérői elutaztak, a falu apraja nagyja is-

mét kocsira kapott, s újból elkísérte őket 

odáig, ahol délelőtt fogadták. Kár, hogy Nó-

vák József nem volt ott, és nem látta, hogy 

azok az emberek, akiknek védelmezéséért 

20. oldal. 

Sima Ferenczet megtámadta, minő tüntetés-

sel válaszoltak az ő rágalmaira. Ha látta 

volna, talán meg szégyelte volna magát; 

mert az ő támadására ennél a tüntetésnél 

csattanósabb feleletet adui nem lehet. 

Nóvák József és Bánfalvi 
Lajos. Par nobile fratrum. Együtt lesznek 

mind a ketten a paradicsomban . . . azaz-

hogy . . . a dutyiban. Mert lapunk szerkesz-

tője mind a kettőjük ellen sajtópert indít, 

s nem képzelünk olyan esküdtszéket, mely a 

rosszhiszemű rágalmazók ezen példány képeit 

fölmentené. 

— .Helyes, jól van.* A vármegyei közgyű-

lésen történt. Nóvák József bemutatta Fekete Már-

tonnak azt a távirati nyilatkozatát, melyet Sima 

Ferencz orsz. képviselő ellen a fővárosi lapokban 

közzétett. Fekete kárörvendő mosolylyal hagyta jóvá. 

H e l y e s , j ó l van . " Csak arra vagyunk kíván-

csiak, hogv Fekete Márton akkor is „helyest" bólint-é, 

amikor Nóvák Józsefet rágalmazásért belől teszik a 
lakaton ? . . . 

— A városi közgyűlésről szóló tudósítá-

sunkat — tér szűke miatt — jövő számunkban fog-

juk hozni. A vármegyei közgyűlésről szóló referá-

dánknak is csak egy részét közölhetjük most. 

— Gazdászati tanácsnokká a f. hó 15-én 
tartott városi közgyűlés egyhangúlag Novobáczky 

Győző mérnököt helyettesitette. Gratulálunk a vá-

rosnak a szerencsés választáshoz. 

— A kir. közjegyzői iroda állapotáról — 

mint olvasóink bizonyára emlékezni fognak — a 
boldogult közjegyző elhunyta után azt irtuk, hogy 

rendetlenségben van. Akkor nagyhangon ránk támad-

tak pákulicz részről, hogy micsoda lelketlenség ilye-

neket beszélni; nincs ott semmi baj. S ime most, 

midőn folyik a leltározás, a fővárosi lapok táviratai-

ból olvassuk, hogy a leltározó törvényszéki elnök 

t i z e z e r f o r i n t értékű bélyeghiányt konsta-

tált. De bezzeg erről bölcsen hallgatnak a pákulicok. 

— Salánki József szentesi aljárásbirót 
— mint a hivatalos lap közli — a szegedi kir. ítélő-

táblához tanács jegyzőnek rendelték be. 

— A szentesi I. 48-as kör vendéglőse 
Bese Lajos lett. A törekvő fiatal ember ügyességé-

től sokat várnak a k Ttagok. Bese mint tudjuk — 

csak 7—8 nap múlva költözik a kör helyiségébe. 

— A szégyen ölte meg Korsós Lídia 19 

éves hajadont, aki az édesapja dónáti tanyáján va-

sárnap reggel egy leánygyermeknek adott életet. 

Hogy bqtlását eltitkolja, a bűnös leány az újszü-

löttet rongyokba takargatva, eldugta a kamrába, 

maga pedig egész nap fent lézengett, de rosszul lett, 

és kedden reggelre meghalt. A szülök csak akkor 

tudták meg a szomorú valót, mikor a kamrában 

rátaláltak a csecsemő élettelen hullájára. 

— A „esozék* viselt dolgai. Bugyi nevü 

tagja a csozék érdemes czéhének, a Szépe Károly 

boltjában gorombáskodott, sőt tettlegeskedett is. A 

rendőrség megrendszabályozta \ jó urat. Egy Jó 

Matyi nevü csavaigót pedig ép akkor csípett nyakon 

a rendőrbiztos, amikor egy ezüstcsészét — melynek 

Kass Gusztáv adta meg az árát — két szivarért kí-

nált egy kereskedőnek. Trippon Tódor „első csozé" 

is haza került már bujdosásából, Pitvarosról tolon-

czolták haza. A járásbíróságnál piheni ki az ut fá-

radalmait. 

— Köszönet nyilvánítás. Mindazon roko-

nok, jóbarátok és megtisztelők, kik feledhetlen kedves 

nőm M á c s ai Mariska végtisztességén f. hó 12-én 

megjelenni szívesek voltak s ez által fájdalmamat 

enyhíteni igyekeztek ez uton is fogadják legőszintébb 

köszönetem kifejezését. K o v á c s Antal. 

— Újság a czigaretta-papiroson. Egyik 
pétervári napilap tulajdonosa eredeti reklámgondo-
latra jött rá. Ö ugyanis a saját lapjának érdekesebb 
híreit stereotip nyomtatással, dohánynyal megtöltött 
czigaretta-hüvelyekkel kolportáltatja. Természetes, 
hogy Péterváron óriási mennyiségben fogynak azok. 
a czígartták, a lap pedig hihetetlen módon terjed 

— Érdekes találmány. Eszékről írják : Cso-
dálatos találmányra kapott szabadalmat Milos eszéki 
lakos. Ez a találmány egy olyan különös anyagból 
készült ruha, mely képessé teszi viselőjét arra, hogy 
száraz lábbal sétáljon a viz színén, folyón és tengeren 
egyaránt. Az elsülyedés ki van zárva, sőt Milos azt 
állítja, hogy a ruhában egész bátorsággal aludni is 
lehet majd a viz felszínén. Nemsokára nyilvános 
előadást fog tartani s át fog sétálni a Dunán, a mit 
állítása szerint már gyakran sikerrel tett meg. 
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1327.—1894. Csongrádvármegye alispánjától. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y -

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

H i r d e t m é n y 

Szentes városnál alkalmazásban levő ren-

dőrök, kézbesítők és hivatal szolgák 1894. 
Csongrádvármegye törvényhatóságánál é y . r J h a i l l e t m é n y e u . m . 

üresedésben lévő évi 900 frt fizetéssel és 200 

frt lakbér illetménnyel javadalmazott I. alszám-

vevői állásra ezennel pályázatot hirdetek, s 

felhívom mindazokat, kik ezen tiszti állást 

elnyerni kívánják, hogy az 1883. 1.1. cz. 17. 

§-ában körülirt képesítettségüket igazoló ok-

mányokkal, továbbá illetőségi hatóságuk által 

kiállított politikai és erkölcsi bizonyítványok-

kal kellően felszerelt kérvényeiket f . é v i 

február hó 28-ik napjának d. u. 
5 órájáig Tallián Béla főispán ur ő mél-

tóságához Gyulán nyújtsák be. 

Szentes, 1894. február 4. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1—3 alispán, 
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D e b r e c z e n i S á n d o r a é 

I. tized 738. számú háza szabadkézből eladó ; 

értekezhetui a fenti szám alatt. 

O O Ü O O O O O O O O O O Q O O O O 

A körös-tisza-marosi árm. és belvizszab társ. elnökétől. 

233. —1893. 

Pályázati hirdetmény. 
A körös-tisza-marosi ármentesitő és bel 

vizszabályozó társulatnál üresedésben levő s 

évi 1200 frt fizetéssel és 200 frt lakbér illet-

ménnyel rendszeresitett nyilvántartói 
állásra, továbbá évi 800 frt fizetéssel és 

200 Irt lakbérrel javadalmazott egy, eset-
leg két segédnyilvántartói állás-
r a pályázat hirdettetik annak megjegyzésé 

vei, hogy ezen tiszti állások a társulat alap-

szabályainak 38-ik §-a értelmében nyugdíj 

jogosultsággal vannak egybekötve. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy 

életkorukat, képesítettségüket s eddigi foglal 

kozásukat igazoló bizonyítványokkal felszere-

lendő kérvényeiket a társulat főigazgatóságá-

hoz (Szentesen) f. évi febr. hó 25-ik 
napjáig adják be. 

A később beérkező pályázatok figyel-

men kivül hagyatnak. 

Szentes, 1894. február 9-én. 

Gróf Károlyi Tibor 
2—2 társulati elnök. 

10 drb köpönyeg. 8 drb posztó nyári 

dolmány, 8 drb posztó téli mente, 8 drb posztó 

nyári magyar nadrág, 8 drb téli magyar nad-

rág, 20 drb nyári zubbony, 20 drb téli zub-

bony, 20 drb posztó nyárialengyel nadrág, 

20 drb posztó téli nadrág, 20 drb vitorla 

vászon bluz, 20 drb vitorla vászon lengyel 

nadrág, 39 pár nyári, 40 pár téli csizma, 35 

drb miczi-sipka, 10 drb magyar kalap, 24 

drb katona nyakkendő, 20 drb kar-kötő elő-

állítása zárt ajánlati verseny utján a tanács 

által szabadon választandó vállalkozónak 

fog kiadatni. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy 

bepecsételt borítékba zárt, s 50 kros bélyeg-

gel ellátott ajánlataikat a vállalati összegnek 

megfelelő 10% bánat pénzzel az öltözékek-

hez használandó posztó, vászon, zsinórzat, 

gombok, talpfej, bélés-bőrök mintájával, 

azon nyilatkozattal, hogy a feltételeket isme-

rik, a tanácsteremben, hol a feltételek híva 

talos órák alatt megtekinthetők f. évi febr 

21-én d. u. 3 óráig adják be, annyival inkább 

mivel az elkésve, vagy utólag beadott aján-

latok figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1894. febr. 9-én. 

20. szám. 

9 7 0-1894 . Csongrádvármegye alispánjától. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő 800 frt fizetéssel és 200 frt 

lakbérrel javadalmazott főjegyzői, — továbbá 

évi 500 frt fizetéssel dijazott alszámvevői 

állásra ezennel pályázatot hirdetek, s felhí-

vom mindazokat, kik ezen tiszti állások vala-

melyikét elnyerni kívánják, hogy képesített-

ségüket és erkölcsi maguk viseletét igazoló 

okmányokkal kellően felszerelt kérvényeiket 

f. évi február hó 28-ik napjának 
d . U . 5 Óráig hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1894. február 4-én. 

Dr. Csató Zsigmond, 
1—3 alispán. 

2-3 
Nagy Imre 

tanácsnok. 
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fogorvosi műterme SZEGEDEN, 
uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

Mű fogak és togsorok 
24—48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
Plombirozások 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

Fogak tisztítása, 24 
mindenféle fog- és száj műtétek. 

Rendelési idö: d. e. 9—12, d. u 2 - 5 óráig. 

Fogmiitétek cocainnal eu altató-gázzal de 11—12-ig. 

VIDÉKIEK ÉS ÁTUTAZÓK 
előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-

jére különös tekintetben részesülnek. 
o 
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Meghívás. 

A szentes-vidéki takarékpénz-
t á r 1894. évi február hó 24-én délelőtt 9 

órakor saját házában tartandó 

XX, évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket meghívni van szerencsém 

Szentesen, 1894. február 4-én. 

Fekete Márkon, 
elnök. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság és felügyelő bizottság évi 

jelentése. 

2. Zármérleg bemutatása, nyeremény fel-

osztása és annak kifizetési határidejének meg-

állapítása, felmentvények megszavazása. 

3. Igazgatósági előterjesztés — ezzel 

kapcsolatban az igazgatóság és felügyelő bi-

zottság javaslata uj részvények kibocsátása 

illetve az alaptőke felemelése tárgyában. 

4. Az előző javaslat elfogadása esetén 

az alapszabályok egyes pontjainak szüksé-

gessé válandó módosítása. 

5. Az alapszabályok 29 §-a 8-ik pontja 

értelmében netán benyújtandó indítványok 

tárgyalása. 

6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesíté-

sére két részvényes tag választása. 

7. Elnök, alelnök, 6 igazgatósági és 5 

felügyelő bizottsági tag választása 3 évre az 

alapszabályok 36. és 51. §. értelmében. 

Jegyzet: 
Az alapszabályok 26. §-a értelmében a szavazni 

kivánó részvényes az erre szükséges igazolványt, a 
a közgyűlést megelőző 8 nap alatt, az intézet biva-

. tali helyiségében átveheti, ha magát a közgyűlést 
0 megelőzőleg legalább 30 nappal saját nevére irt rész-

vénynyel igazolta. 
A mérleg az intézet hivatali helyiségében a 

a közgyülézt megelőzőleg 8 nappal a részvényesek 
által megtekinthető. 2P2 
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Maager Vilmos-féleva 10d i t i s z t í t ó t 

M Á J - O L A J _ 

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-

tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 
V á r a d y Lajos és ifj. V á r a d y Lajos gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia 

részére M a a g e r V i l m o s , B é c s , III/3., Heumarkt 3. 

m m m m — m m m p Utánzások törvényileg büntettetnek. 11—18 
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Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyoregajtóján, 




