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Előfizetési árak: 
. G Irt - kr. 
. 3 frt - kr. 
. 1 frt 50 kr. 

Epy évre . 
Fél évre . . 
Negyed évre 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. S7ÁM, 

hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hlrdetósaket 
é« nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék tr-r.nt nárzii. 

Egym ; "Jányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- ét 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F6«sarkeaitó : 
SIMA FERENCZ. 

F»lel6a-*Mrke«xt6 l 
KOVÁTS KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapklhordólnk utján, 

kik az előfizetési pénzeket ia felvehetik. 

A tettek beszélnek. 

(P.) Szomorú elégtételünkre szolgál, hogy 

nap nap után halomra gyűlnek kezeinkben 

a súlyos bizo yitékok, melyek megdönthetet-

len bizonysággal igazolják azt az állításunkat, 

hogy a függetlenségi és 48-as anyapártból 

kilépett Justh-Eötvös csoport tulajdonképen 

nem egyéb, mint a kormánypártnak függet-

lenségi lobogó alatt harezoló segédcsapata, 

a mely a legszorosabb és legbensőbb politi-

kaiszövetségben áll a közösügyes kormánnyal. 

Pedig hajh ! milyen örömest konstatál-

nánk az ellenkezőt; milyen szívesen valla-

nánk be, hogy tévedtünk; milyen testvéri 

szeretettel és hazafiúi lelkesedéssel üdvözöl-

nénk a Kossuth Lajos halhatatlan nevének 

fényárjában hivalkodó régi bajtársakat az 

igazi ellenzék viadorainak harczvonalában ! 

De a Justh-párt korifeusai, az Eötvös 

Károlyok és a Hely Ignáczok czin kus őszin-

teséggel gondoskodnak róla, hogy kormány-

párti mivoltukat lepten nyomon eg'sz mez-

telenségében föltárják. 

Például a képviselőház keddi ülésében 

játszódott le ismét egy botrányos eset, mely-

nek épületes históriája a következő : 

Nyitrán képviselő választás van, mely-

nél a belügyminiszteri államtitkár és a nép-

párt részéről gróf Zichy állanak jelöltként 

egymással szemben. A kormánypárt szénája 

rosszul áll, de a vármegye hallatlan basás-

kodást visz véghez, hogy az államtitkár meg 

választását kierőszakolja. Az alispán ki is 

jelentette, hogy Zichyt még akkor sem en-

gedi győzni, ha 600 szótöbbsége lenne. En-

nek megfelelő intézkedéseket tett a választási 

elnök, Tarnóczy Gusztáv gépgyáros és kor-

mánypárti képviselő, aki — mellesleg mondva 

— főtulajdonosa és elnöke annak a gépgyár 

nak, amelynek mint gyárigazgató, (bizony 

rosszul esik leírni) Kossuth Ferencz szolgá-

latában áll. Nos, ez a Tarnóczy Gusztáv 

egész ármádia katonasággal rakatta meg 

Nyitra városát, s természetes, hogy a kato 

nákat az ellenzéki választókhoz szállásolták 

el. De ezzel még nem elégedtek meg Tar-

nóczy ur és társai. Azon ürügy alatt, hogy 

takonykór van, elrendelték, hogy a vidékről 

beözönlő ellenzéki választók fogatait a városba 

be ne eresszék, pedig egész Nyitravárme 

gyében még lámpással se lehetne fölfedezni 

egyetlenegy takonykóros lovat. Elrendelte to-

vábbá Tarnóczy ur, hogy a vidéki ellenzéki 

választókat a határnál meg kell motozni 

azon ürügy alatt, hogy nincs-é náluk valami 

ártalmas szerszám. No, a személyes szabad-

ságuak ilyen vakmerő megsértése még a Hay-

nau idejében se történt Magyarországon, sőt 

páratlanul áll a történelemben. Nyitra váro-

sát pedig ostromállapotba helyezte Tarnóczy 

ur, figyelmeztetvén a lakosságot, hogy ma-

gát 24 órai élelemmel lássa el, a felvonulást 

az ablakokból nézze, mert aki a választás 

folyama alatt a lakását elhagyja és az utczára 

lép, testi épségét veszélyezteti. 

Mikor ez a vérháboritó basáskodás az 

az országgyűlésen szóba került, s a belügy-

miniszter nemhogy elitélte volna, hanem vé-

delmezte Taruócziékat, akkor az e g é s z el-

l e n z é k mint egy ember követelte a válasz-

tási és személyes szabadság megóvását, s 

követelte a botrányos erőszakoskodások meg-

szüntetését. 

Azaz hogy még sem a z e g é s z e l l e n -

zék cselekedte ezt. A Justhpárt tagjai — 

E ö t v ö s K á r o y , H e l f y I g n á c z 

mások — nem szégyenlették oda állani a ma-

melukok közé,s szavazatukkai támogatni a bel-

ügyminisztert, helyeselni a basáskodó eljárást. 

Tehát egy évvel Kossuth Lajos halála 

után ezek az emberek, akik Kossuth nagy 

nevének kiapadhatatlan fényforrásából táp 

lálkoznak, egész czinizmusszal beállottak a 

kormány zsoldoshadába. Helfy Ignácz és tár-

sai nyiltan helyeselték a választási és szemé-

lyes szabadság letiprását; helyeselték, hogy 

a hatalom szuronyokkal és puskákkal ipar-

kodik terrorizálni a választókat; helyeselték, 

hogy tisztességes ellenzéki polgárokat, mint 

valami hurokra került zsiványbandát, meg-

motoznak, s szabad embereket szobafogságra 

kárhoztatnak azzal a fenyegetéssel, hogy ha 

az utczára mernek lépni, testi épségüket és 

életüket koczkáztatják. 

Sokat föltételeztünk Helfy Ignáczról és 

társairól, a kormánnyal való barátkozás dol-

gában ; de a politikai erkölcstelenségnek 

ilyen kihivó fitogtatását soha se merész-

kedtünk volna feltételezni. Ugyan mit szól 

nak hozzá a szegvári kerület függetlenségi 

párti választópolgárai ? . . . Annyi bizonyos, 

hogy szegény Kossuth apánk megfordulua a 

sírjában, ha megtudná ezt a rut szövetkezést 

Most már eljöhet Helfy Ignácz ur a szeg-

vári kerületbe, sőt elhozhatja magával párt-

fogónak Justh Gyulát és az általa tévútra 

csalt Kossuth Ferenczet is. Mondhatnak czifra 

frázisokat a közszabadságról, a tiszta válasz 

tásokról, a nép jogairól, az elvhűségről; sőt 

ajkukra vehetik a nagy apóstól szent nevét 

is, a mely névnek glóriájában sütkérezni 

szoktak. A nép szeme ki fog nyilni, s meg-

látja a nemzetisziuü zászló mellett a fekete 

sárga kokárdát; mert hasztalan ott a hang 

zatos szó, a frázis-puffogtatás, a hol a tet-

t e k b e s z é l n e k . 

Csongrád szentesi vasút. 
Már lapunkban irtunk róla. hogy Bárányi ódön 

országos képviselő, előmunkálati engedélye alapján 
legközelebb tárgyalás alá kerül a Baja, -Halas,— 
Majsa, - Csongrád szentesi helyi érdekű vasút ki-

építésének kérdése. Ránk nézve, az országos forgalmi 
érdektől eltekintve, elsősorban az bir kiváló jelen-
tőséggel, hogy ez a vasútvonal van hivatva Szentest 
összekötni Csongráddal. A megye e két nagy városa 
ma tengelyen közlekedik egymassal s daczára annak, 
hogy a tiszai-hid hiánya miatt, az érintkezés igen 
nehéz, sokszor téli időben lehetetlen, mégis egy élénk 
kereskedelmi élet fejlődött ki az idők bosszú folya-
mán át a két város között. Mily óriási mértékben 
fog ez hatványozódni, ha vasúti összeköttetése meg 
lesz e két városnak, az szinte kiszáunthatlan. 

Mi tehát a két testvér-város atlandó, biztos 
összeköttetése érdekében is a legmelegebben üdvö-
zöljük a tervezett vasutat, s ezt olyannak tekintjük, 
melynek megvalósítása érdekében el kell menni az 
érdekeltségnek a legvégső határig. — Egyet azonban 
főnek tartunk és hozzájárulásunk megszavazásánál 
elsőrangú feltételnek, hogy az engedélyes ezt a vasutat 
Orosházáig epitse ki, mert ez akkor biztosit Szentes és 
Csongrádmegyére nézve oly országos jelentőségű for-
galmi vonalat, mely Szentest, mint a megye köz-
pontját, ezen vidék igazi góczpontjává leszi, Csőn* 
grádmegyét pedig abba a helyzetbe juttatja, bogy a 
megye minden községe vasúti összeköttetéshez jut, 
melyre nemcsak közgazdasági érdekből, de a jó 
közigazgatás szempontjait tekintve is törekedni kell 
a vármegyének. 

Tehát egyik fő feltétel, hogy a vasút Orosházáig 
építtessék ki. — Ez Szentesre nézve nairy kérdés. 
Ezen vonal által az aradi összeköttetés utján Szen-
tes egyenes utat kap Erdély és Romániábi, s ba a 
valósuláshoz sokkal közelebb álló Vásárh. ly—Makó— 
Nagyszentmiklós—Temesvári vasút kiépül, akkor 
Szentes ezen vonal által közvetlen összeköttetést 
nyer a gazdag Délmagyarországgal; de egyenes vo-
nala lesz Orsováig Buziásig s a Dunán át egész ke-
let Európába. S igy ezek a vasutak csak névleg lesz-
nek viczinálísak; de mint az ország a legfőbb 
vasutait összekötő vonalak nemcsak országos; de 
világforgalmi jelentőséggel fognak birni. 

Szentes és Csongrádmegye tehát elmegy ezen 
vasút létesítése érdekében a legvégső határi?. Azon-
ban ezen vasút építés keresztülvitele által követelt 
áldozat meghozatalánál azon véleményben vagyunk, 
hogy itt a teherből az oroszlán részt, a vármegyé-
nek kell kivenni. Csongrád város tul terhelt és sze-
gény város arra, hogy tőle nagyobb áldozatot lehes-
sen követelni; Szentes pedig maga építette saját 
vasutját, a megye egy árva krral se járult hozzá: 
de Szentesre a városház építésével most nagy teher 
várakozik, s igy neki nagyon meg kell fontolni, hogy 
mit tegyen, teherviselési képességét meghaladó áldo-
zatokba bele nem bocsátkozhatík A/ért adjon amit 
bir; de Szentes és Csongrádnak azon ke ll lenni, bogy 
a megyét szorítsák a legnagyobb áldozatok meghoza-
talára. Igy az eddig szűz vállas nagy uradalmakat 
is bele lehet venni a terheltetésbe S ez a fő; mert 
ezek az óriási latifundiumok ugy is kevés áldozatot 
hoznak a megyei közkormányzat által nyújtott azon 
kiváltságos helyzetért, hogy összefogva a megyei 
tisztikar és pákulicz sereggel uralkodnak Szentes fe-
lett épp ugy, mint Csongrád felett. Megvagyunk győ-
ződve róla, hogy ezen kérdésben — mikor a vár-
megye plénuma elé kerül az ügy — Szentesen éppen 
ugy nem lesz pákulicz, mint Csongrádon, hanem a 
két város képviselői együttes érzéssel szorítanak párt-
tekintet nélkül kezet arra, hogy a megye minden ál-
dozatot meghozzon ezen vasútra és felmentse a köz-
ségeket a különösebb terheltetés ald. Ez legyen 
irányadó ezen úgy tárgyalásánál Szentes és Cson-
grád népe előtt. S akkor meg lesz ez a vasúti 



SZENTESI LAP . 

.Szentesi Lap «"mult évi 55-ik számában közzé lőni. Krisztián! el 

tett s Ecseri úrhoz intézett levelükben számoltak be i 

85. 

Országgyűlés. 
A-márczius 19-iki ülésben szép számmal je lenj többi között a kővetkezőket mondván: 

meg a képviselik, hogy mc^allgasrtk Jarnóczy Tekintetes dr> Ecsert Lajos városi ügyész urnák 
Helyben. 

2 oldal" - - ^ — ~ T T T ; ; ^ ^TjYztiáni el se «ütötte pisztolyát; Gaál 16tt 

ugyan, de nem talált, amin különben nem lehet 
csodálkozni, mert - mint halljuk — ¿5 lépés volt 
a távolság. Ilyen messziről pedig csak — ágyúval 

tek meg a képviselik, hogy mcgnaugassas <fkintetes dr, Ecseri Lajos varost ugyesz urna* * « 

^ R ^ A I ^ T A T F * , KRT B4T K, 
Csigó Pál elhunytának a bejelentése után Per-, Kedves barátunk! köréből panaszt vettünk, hogy az ármentesitő tár-

czel Dezső belügyminiszter állott fel, hogy v á l a"0 1 : Dr. Tasnádi Antal ügyvéd urnák veled szem- gu l a t gondatlansága miatt roppant károsodást szen-
jon a nyitrai választás ügyében beadott két rendbeli ^ f e n n f o r g ó becsületbeli ügyében megbíztál ben- v e d n e k A társuiat ugyanis elzárva tartja a belviz 
interpellácziónu bell-lgyminisztor a válasz-'nünket a z z a l , h o g y t é g e d képviseljünk - Értésünkre c s a t o r n á k a t | 8 e miatt nagy terület került viz alá. 
adás elől és bizony jobban tette volna kedden adtad azt, hogy némely tekintetben dr Tasnády ur E g y á l t a ) á b a n a z egész határban mindenfelé hatonló 
is hameg sem jelenik a képviselőházban, mert el,en 0 iyan kifogásaid vannak a melyek tisztázása ba|okrój panaszkodnak. A baj oka abban fekszik, 
az a válasz, melyet Perczel Dezső adott, s mely s7ükségessé válhatik sőt esetleg magának Tasnády^ gz á teres7ek be vannak fagyva, s nem bocsát-
nem volt egyéb, m in t a hivatalos erőszakoskodásod jg érdekében állhat. Ha azonban mi föltétle-' á t y j z e t a m i n e k e l e j é t l e h e t e t t volna venni 

és vakmerő letagadása, megneiyegzo át „ J é T ^ l T o m nü f szükségesnek találnánk a Tegyveres elégtétel-
g £ képezni magánlk aképviselőháznak rs. mely adást, attól sem fogod magadat v.sszavonn 
azt a választ tudomásul vette; a felelősség e tekin- Mi megbízatásod alapján az ide csatolt nyilat-
tetben első sorban természetesen a kormánypártot, koza t gzerjnt j á r t u n k el, mert lelkiismereti kérdésnek 
továbbá Eötvös Károlyt , Hermán Oltót, Olay Lajost t t U ü k l l ) a g u n k r a nézve, mint segédek azt, hogy 

^ Í ^ SLTA^ ^T IT^ l nU^ ' ' ' ^ mos és . z ü ^ M i ok „é,k0, U H 
Hortoványi Józset a/ interpel lá ló képviselő nem mást is fegyver csöve elé kényszentsunk. 

csak hogy nem vette tudomásul a választ de felöl- A kérdéses nyilatkozat egy passzusa pedig kö-
vasta Tarnóczy Gusztáv manifesztumát, melyben V E T K E Z Ő I E G s zÖI . 
— egy, hanem tiz helyen van nwpéijw a vá- ^ Ecger. La.Qg u r l ovag i a s elégtételt 

S S Í ^ ^ Z ^ ^ hajlandó! 

ügyminiszter pedig azzal bujt ki a kötelessége alól, mindaddig, mig dr. Tasnády Antal úrról mondott 
hogy ráfogta a hirdetési bélyeggel hitelesen ellátott állításai megczáfolva nem lesznek, kénytelen nyilat-
plakátra, hogy az — koholt. kozatát fenntartani annyival is inkább, mert újra és 

Gúnyos nevetésben tört ki az ellenzák — a h a t á r o z o ü a n á l l i t j a s bebizonyítani is kész, 
k 0 r m Hoch '1 Hoch lZzudította rá a baloldal, hogy hogy a kérdéses dologban Tasnády - előtte nyilat-
teljes legyen a dicsőségük. kozott, de azonkívül még két olyan előkelő állású 

Erre egyszerű Mállással szavazott a Ház és férfiú, mint Tallián Béla főispán és dr. Csató Zsig-
a kormánypárt. Helfyék segítségével tudomásul m o n d a|jspan urak kijelentéseinek, miket a belügy-
vette a miniszter válaszát. jminiszter ur ő nagyméltósága is valókul elfogadott 

## 'mig azok megczáfolva nem lesznek. Tasnády ur 
A közönség köréből. éegyszerű tagadásával szemben egyelőre köteles hitelt 

adni. — azon ideig, mig Tasnády ur ezen ügye 
tisztázva nem lesz, a lovagias elégtétel megadás á-

Nyilatkozat. 
A „Szentes és Vidéke" f. évi márczius;nak bármely formáját függőben tartja. Ha azonban 

21-iki számában .Ügyvédek párhaja* czimen|akár a T a s n á d y u r á l t a , szentes város ellen indí-

tott peres ügyben tanukul megnevezett fő- és alis-a „Szegedi Napló* után a szegedi ügyvédi 
kamaránál ellenem és dr. Tasnádi Antal el-
len megtartott fegyelmi tárgyalásról tioz tu 
dositást. Ebben az foglaltatik, hogy én elő 
adtam volna, hogy dr. Tasnády Antal által 
párbajra hivatván ki, k^sz voltam neki elég 
tételt adni, de Sima Fornncz erről lebeszélt, 
mit most utólag bevallottam. 

Kijelentem az igazság érdekében, hogy 
mindebből egy szó sem igaz, én az egész 
tárgyalás során Sima nevét fel sem emlitet-
tem s az ügynek ezen részéről csak annyit 
mondtam, hogy annak elintézését korlátlan 
meghatalmazással segédeimre Tóth Kálmán 
és dr. Filó Tihamér urakra biztam, a többi 
az ő teendőjük volt. 

Mire volt jó a tárgyaláson, általam 
mondottakat ennyire elferdíteni azt nem tu-
dom, de hogy ha a sajtó csekély sze 
mélyemmel és nyilatkozatommal foglalkozik, 
azt hiszem a legkevesebb, mit jogom van 
megkövetelni, hogy azt a valóságnak megfe-
lelően tegye. 

Szentesen, 1895. márczius 21-én. 

(Dr. Ecseri Lajos. 
* * 

* 

Részünkről nem is tartottuk volna érdemesnek 
reflektálni az esetre, mert — mint a fennebbi nyi-
latkozatból is kitűnik — ugy a .Szegedi Napló, 
mint a helybeli pákuliczlap annyi perfidiával tár 
gyalják a szentesi dolgokat, hogy támadásaikról leg-
okosabb tudomást se venni. 

De ha már szóba került a dolog, hát annyit 
meg kell jegyeznünk, hogy értesülésünk szerint 
tárgyaláson Tóth Kálmán tette azt a kijelentést, a 
melyet a szegedi és a szentesi pákuliczlap dr Ecseri 
Lajosnak imputált. Tóth Kálmánt pedig — ugy lát-
szik — cserben hagyta az emlékezőtehetsége; mert 
a dolog ugy áll, bogy Sima Ferencz nem avatkozott 
a Tasnádi-Ecseri féle párbajügybe, mindaddig, amíg 
a tettlegesség megtörtént. Akkor — értesülvén Ecseri 
ur azon szándékáról, hogy Tasnádit provokálni akarja 
— igenis kifejezte Sima Ferencz azt a véleményét, 
amit fentart ma is, hogy: .A kinek nem adok 
attól nem is kérek lovagias elégtételt." 

Az előzményekben, mindőn Tasnádi kihivatta 
Ecseri urat, ez utebbinak segédei: dr. Filó Tiha 

pán urak vallomásai Tasnády ur javára szólnának, 
akár esetleg egy teljesen elfogulatlan becsületbíró-
ság előtt Tesnády ur állításainak igazságát bebizo-
nyítva őt, t. i. dr. Ecseri Lajost a becsületbíróság 
Tasnády úrral szemben lovagias elégtétel adásra 
kötelezné azonnal kész azt megadni." stb. stb. 

Kelt Szenteseu, 1894. évi május hó 9-én. 

Tóth Kálmán. 
'Dr. Filó Tihamér. 

Ez a nyilatkozat kellően megvilágítja a tény 

állást. Nekünk nincs tőbb szavunk hozzá. 
S z e r k. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A KosHUtii gyászünnepély 

programmszerüen folyt le. A házakon min 
deníelé gyászlobogó lengett. A ref. templom 
ban tartott isteni tiszteleten nagy közönség 
vett részt, bár sokan elkéstek, mert az iste-
nitisztelet félnyolez órakor kezdődött, holott 
nyolez órára volt tervezve, s a gyászolók 
nagy részd ehez tartotta magát. Gerőcz La 
jos lelkész hazafias hangú szép alkalmi imája 
mélyen meghatotta a közönséget. A fŐgim 
náziuini ifjúság is sikerült ünnepélyt rende-
zett. Gyászolt mindenki, csak a — t i s z t -
v i s e l ő k gyászáról nem tudunk semmit. 

(r.) — A vármegye közigutási bizott-
sága márczius havi ülését f hó 2U-én tartja meg, 

— A kegyelet. Elismerésre méltóan rótta 
le f. hó 20-án Farkas Eugénia kisasszony, Kossuth 
Lajos nagy hazánkfia iránti kegyeletét A mondott 
napon ugyanis egy remek szépségű s élő virágok-
ból összeállított valódi babérkoszorúval kos/oruzla 
meg a városi közgyűlés termében lévő Kossuth La-
jos képét. A koszorú valóságos uj szedésü babér-
levelekből van kötve, s ezen remek élő virágok pom-
páznak, hogy annál festőibbé tegyék az amúgy is 
értékes koszorút. A lelkes kisasszony e nemes tette 
önmagát dieséri. 

(r.) — Pisztoly párbaj folyt le f hó 20-án 
Krisztiáni István tögimnáziumi tanár és hilibi Gaál 
Sándor ármentesitő társulati tisztviselő között. A 
párbaj oka: heves összeszólalkozás. Az eredmény : 

volna venni, 

ha idejekorán kitisztították volna az átereszeket. 
Lapunk már a mult évben figyelmeztette erre a 
társulat igazgatóságát, de a jóakaratú figyelmezte-
tésnek nem lett foganatia. Az ilyen megbocsáthat-
lan hanyagságot azonban, mely roppant kárt okoz 
a földbirtokos osztálynak — szó nélkül eltűrni nem 
lehet; azért legközelebb visszatérünk erre a fontos 
kérdésre, s lesz néhány szavunk a társulat igazga-
tóságához. 

(r). — Az Ínséges. Burián Lajos polgármes-
ter egy kenyeret adatott Dékány Mihály foltozó csiz-
madiának, aki szivrehatóan panaszolta Ínséges álla-
potát. Azonban a mint a kenyeret megkapta a de-
rék csizmadia rögtön el is adta s a kapott pénzt 
egy ismert csavargó társaságában elpáiinkázta. Az 
Ínséges férfiura aztán a rendőrség tette rá a kezét. 

(r.) Esküvő. Papp László városi pénztár-
nok f. ho 23-án vezeti oltárhoz Gsucs Emma kis-
asszonyt, Csúcs János földbirtokos szeretetrméltó 
leányát. — Demeter Sáudor helybeli vasúti pénz-
tárnok pedig f. hó 19-én tartotta esküvőjét Blastik 
Irma kisasszonnyal. 

— Egy szentesi flu kitüntetése. Szentes 
város szülötteinek egyike: Hegedús László, méltó 
feltűnést keltett már a mult őszi képzőművészeti 
társulat kiállításán, midőn egy remek festményével 
110 frt pályadijat nyert. Legújabban azonban való-
ságom büszkeségünkké vált azzal, hogy Bende püs-
pök oltárkép pályázatain, mindkét dijjal, 3200 frtot 
az ő pályaműve nyerte meg. A képzőművészeti ta-
nács f. hó 18-án vette vizsgálat alá a Bende-féle 
pálvázatra beérkezett pályaműveket és az egyik pá-
lyázaton, a melyre 12 művész képe pályázott, He-
gedűs 8 szavazattal 6 ellenében nyerte meg az első 
pálya dijat, a másodikon melyre 5-en pályáztak, 15 
szavazattal 1 ellenében. E kitüntetéshez mi is szi-
vünkből gratulálunk a még alig 22 éves fiatal fes-
tőnek, aki ugylátszik, hogy egész lélekkel törekszik 
azon, hogy szülő városának meghálálja azt, hogy 
őt egykor főgymnasiumában neveltette. Ad multos 
Annos. 

— Gyógyszerész változás. A tyuk-piacz-
téren levő s .Megváltóhoz* czimzett gyógyszertár, 
melyet hosszú időn keresztül néhai Podhradszky Fe-
rencz haszonbérelt, haszonbérlőt cserélt, a mennyi-
ben azt néhány nap előtt ifjú Stammer Sándor 
gyógyszerész vette át. 

— Márczius 15-ki ünnepély Szegváron. 
A „Szegvári függetlenségi kör" a szabadság kivívá-
sának évfordulóját — n d»cső 1848-ikí márcziusi 
napok emlékét márczius 15-ikének előestéjén társas 
vacsorával ülte meg. melyen mintegy 150-en vettek 
részt. Örömmel jelezzük hogy a banketten a nők 
is szép számmal voltak képviselve, mi csak azt bi-
zonyítja, hogy a szabadság, egyenlőség és testvéri-
ség dicső eszméi a magyar honleányok honszerelem-
től lángoló szivében is termékeuy talajra talál. Az 
első pohárköszöntőt Rácz András mondotta az édes 
magyar hazára, ifj. Gémef István egy valóban 
talpra esett beszéd kíséretében a szabadság, egyen-
lőség és testvériség, valamint hazánk függetlensé-
geért ürített poharat; ifj. Ternsi György pedig azon 
névtelen félistenek és dicső vértanuk emlékére ürí-
tette poharát, — kik a függetlenség kivívásáért foly-
tatott dicső szabadságharezban elvérzettek, kik a 
szabadság, egyenlőség és testvériség dicső eszméjét 
megvalósították, valamint a még életben levő 48/49-ik 
honvédeket, a szabadságharcz élő emlékeit éltette. — 
Vincze János egy, Illés Bálint által irt alkalmi köl-
teményt szavalt el. A .Polgári kör" és a .48-as 
kör, szintén társas vnesorával ülte |meg e nagy nap 
emlékét. — Hogy szellemes felköszöntökben itt sem 

mér és Tóth Kálmán urak jártak el, s eljárásukról az a bizonyos lyuk, melyet a levegőben szoktak.volt hiány, mondanunk is felesleges. 



3. oMiil. 

— Halálozás. Mészáros Miklós Szegvár köz 
sétri képviselőt, pártunk kipróbált réei hnrczo^át, 
súlyos csapás érte. neje, szül: Gila Veron elhuny-
tával. A megboldogultat f. hó 15-én helyezték 
őrök nyugalomra. Nyugodjék békével' 

Választási gyűlés. Szegvár község iskola-
széke f, hó 19 én tanító választó gyűlést tartott, 
mely alkalommal az öresedésben volt két tanyai 
tanítói állás töltetett be. Az ezen állásokra jelent-
kezett 11 pályázó közül Virágh Péter kövendi tanitó 
és neje Maczánek Luiza tanítónő választatott meg 
egyhangúlag. 

(r) — Tüz. A Varga Ferencz reform, tanitó 
felsőpárti isüolája hétfőn hajnalban kigyuladt, de a 
tüzet szerencsésen elfojtották, mielőtt nagyobb kárt 
tett volna. 

— Fenevadak harcza. Newrurka vasútál-
lomás csöndjét a napokban rettentő orditás, bőm-
bölés zavarta meg. A pályaház S7emélyzete első ije-
delmében fejét vesztve szaladgált ide-oda és a bát-
rabbak, akik ahhoz a kocsihoz merészkedtek, amelyből 
a bömbölés hallatszott, nem mindennapi jelenetnek 
voltak tanúi. A kocsiban rekesztékekkel elkülönítve 
három nőstény-oroszlánt négy hiénát és három 
medvét szállítottak, amelyeket Klucky állatszeliditő 
vásárolt össze A fenevadak, ugy látszik, megunták 
az egyhangú utazást és keresztül törve a rekeszté-
keket egymásnak rontottak. Az egyik medvét min-
denestül felfalták az oroszlánok, a másiknak lába-
fejét marczangolták szét, egy hiénát pedig megfoj-
tottak mikö ben szünet nélkül hallatszolt rémez 
bőgésük. Ki tudja meddig tartott volna még az ádás 
tusa, ha a tulajdonos meg nem érkezik és szét nemt 

veri a marakodó bestiákat. Klucky, akit békéltetés 
közben az egyik medve megsebesitett, kártérítést pert 
indított a vasúti felügyelőség ellen. 

—- Testvérgyilkosság. Sajó-Kazinczon Czö-
vek Gyula gazdaember fejszével agyonütötte a testvér-
bátyját, Imrét. A holttestet azután vadállati dühében 
darabokra vagdalta. A gyilkost a csendőrség elfogta. 

— Hazamenet. Egy pozsonymegyei község 
kovácsa, a csári Kunik Pál tegnapelőtt este Kuklóba 
ment át a felesége látogatására. Az asszonynak üz-
lete van odaát. Szívesen látta, jól megvendégelte az 
urát s csak éjfél felé bocsátotta újra haza Csáriba, 
a műhelybe. A szegény jól bevacsorázott ember az1 

uton leült pihenni s elnyomta az álomreggelre 
megfagyva találták meg az útszélen. Holttestét vissza-
vitték a feleségéhez. 

— Ikrek négyen. Sárosi József erdőhor-
vát hí lakost, irja levelezőnk, az a nem remélt sze-
rencse érte, hogy neje egyszerre négy gyermeknek 
adott életet Az uj szülöttek közül kettő meghalt, 
kettő élve maradt. Az élve maradtak a körülmény-
hez képest, jól érzik magukat. Erdőhorváton pedig 
egyelőre ismét csillapodtak a kedélyek. 

— A kutya is kikaparja. Sátoraljaújhely-
ről irják: A napokban ott egy régebb bűnesetnek 
jöttek nyomára. Etry iskolásfiú a zsidótemető mel-
lett haladtában rémülve vette észre,hogya temetőárká-
ban kutyák rágódnak egy gyermek holtestén Az is 
kolásfiu kiáltására elősiettek a környék lakói és ösz-
szedték a csontmaradványokat. A rendőrség is csak-
hamar megindította a nyomozást és a gyilkost özv. 
Frnkalin Györgyné napszámosasszony személyében 
sikerült elfognia, akiről kiderült, hogy tiltott szerelmi 
viszonyából még ez év el.< éjén gyermeke született, 
nkit aztán kitett vagyis inkább elásott a hóban. Az 
asszonyt vizsgálati fokságba helyezték. 

— Halászat a balatonban. Az 1894. év 
ben a balatoni halászbérlők 79.439 kg. fogas süllőt, 
2288 kg. pontyot, 336.506 k*. kes eget, 20 000 kg 
gardát. 211 kg. harcslt, 80 kg. csukát, 11,146 kg. 
őnt, összesen 449 670 kilogramm halat fogtak ki. 
Szép eredmény ha tekintetbe vesszük, hogy a mult 
év mostoha időjárást hozott a halászokra. Egész 
nyáron tulnyomólag csendes idő volt, a mi nem 
kedvező a balászásra; a tél pedig az által vált mos-
tohává hogy az első jeget a szél alátorlaszolta 
midőn ismét beállt a Balaton, mindaddig nem tud-
tak halászni, mig a jég alá szorult jégdarabokat el 
nem nyelte a viz. Mindezek daczára a kimutatott 
eredmény 70 százalékkal kedvezőbb, mint 1893-ban 
volt, 

— Bolond távirat. Kalocsára egy furcsa 
távirat érkezett a napokban az ottani posta- és 
távírda hivatal czimére szórói-szóra a következő szö-
veggel: .Amerikából megérkezett e?y ismeretlen nagy 
bátyó, ki többszörös milliomos. Örökösöket keres-
Nem volna e hajlandó a kalocsai hivatal személyze. 
téből egy párt felajánlani. Útiköltség csak utólago-
san téríttetik meg. A találkozás a keleti pílyaudvar-
nál. De siessenek Ismertető-jel: Sonka és kenyér 
a kézben . . .* Éz a különös értelmű távirat, mely 
aláirás nélkül érk-zett föltűnést, majd élénk derült-
séget keltett a hivatal személyzete körében. Beillik 
ugyau idétlen tréfának is, de még inkább egy zava-
ros elme szüleményének. De, hogy mi czélia volt 
ezzel az ismeretlen főladónak, az meírmagyarázhat-
lan. A kalocsai posta- ós távirdahivatal a táviratot 
hivatalos jelentés kíséretében, föl terjesztette az igaz-
gatósághoz. 

— Midőn a nagyközönség ügyeimét 
Unghvá ry L á s z l ó c z eg l é d i hirneves gyü-
mö lcs f a i s k o l á j á n a k mai számunkban közzé 
tett hirdetésére felhívnánk, különösen kiemeljük, hogy 
nevezettnél a százezrekre menő mindenféle neme« 
cs° etén felül még mintegy 1 500.000 darab 1 — 
2-3 éves gyümö l c s f a vadoncz van eladásra 
készen, még p^dig: körte , a lma birs, dou-
czin, parad icsom, sz i lva , prunus-my-
robo lana , Sa in l-Ju l ien , besz te rcze i 
sz i l va eper, s a j-m egy. sárga-bar aczk, 
mandu l a , ós kökénybő l . 1—3 

A nyitrai választás. 
Hogy milyen gyönyörű dolgok történtek a 

vezérczikkünkben emiitett nyitrai választáson, azt az 
alábbi táviratok bizonyítják : 

Nyitra, márczius 20-án. 
Óriási izgatottság uralkodik a városban, mely 

valóságos ostromállapot alá van vetve. A közleke-
dés szabadsága meg van akasztva. Majdnem ezer 
főnyi katonaság czirkál az utczákon. Palkovich tá-
bornok maga vezényli a katonaságot, és a város, 
daczára annak, hogy az egész kerületből együtt van-
nak már a választók, kihaltnak latszik. 

Tarnóczy Gusztáv választási elnök eljárása a 
legnagyobb elkeseredést szüli. Erőszakoskodásai ma-
gától érthetően csakis az ellenzéki választókat sújt-
ják. Ezeknek a legkedvezőtlenebb helyeket jelölte ki, 
honnan csak a legnagyobb nehézségekkel juthatnak 
a választás színhelyéhez. A néppárti választók há-
rom táborban vannak együtt és pedig oly nagy szám-
ban, hogy már eddig is háromszáz többségük lát 
szik biztosítva; 

Mindazonáltal a néppárt győzelme nem való-
színű, mert Tarnóczy intézkedései előre lehetetlenné 
teszik ezt. így a Zichypárt főemberei nem vezethe-
tik a választókat az urna elé, mert Tarnóczy ur 
nem adott nekik igazolványokat, melyekkel a kor-
donokon átmehetnének. 

A választási aktus 8 órakor vette kezdetét. 
Tarnóczy elnök bejelenti, hogy két szavazat-

szedő bizottság előtt adják le a választók szavaza-
taikat ; bejelenti továbbá, hogy a szabadéivüpárt ré-
széről Latkóczy Imre ajánltatott jelöltül, a néppárt 
részéről pedig ifj. gróf Zichy János, ifj. gróf Zichy 
Szent Nepomuk János és gróf Zichy János. 

Ez a bejelentés nem csekély derültséget keltett. 
Félreismerhetlen, hogy a három Zichy János gróf 
jelölését a néppárti választók megtévesztésére eszel-
ték ki és nem restelték ezt az országra szóló komé 
diát inscenirozni. 

Az ellenzék értesülve volt erről a komédiáról 
és már előzőleg beszerezte az illető Zichy János gró-
foktól a lemondó nyilatkozatokat, melyekben kije-
lentik, hogy egy esetleg reájuk eső jelöltséget nem 
fogadnak el. 

Tarnóczy bejelentése után Pázmándy Dénes, be 
is mutatja a lemondó leveleket, de ekkor Tarnóczy 
kijelentette, hogy ő e nyilatkozatokat nem veheti fi-
gyelembe, mivel az illető levelek aláíróinak nevei nem 
egyeznek meg a jelöltek neve vei és ennélfogva a sza-
vazást mind a három Zichyre elrendeli. 

Fél tiz órakor vette kezdetét a szavazás. 
Sorshúzás döntött az iránt, hogy a Latkóczy 

pártiak kezdhetik meg a szavazást. 
Az első bizottságnál Nyílra szavaz először, a 

másik bizottságnál Ghyines. Mindkét helységben Lat-
kóczy párt van többségben, mig a többiekben a Zic-
hy párt. 

A választásnál perczenkint botrányok és kinos 
jelenetek váltják fel egymást. Tarnóczy eljárása hal-
latlan. 

Minden pillanatban elhagyja a választás helyi-
ségét és igy szándékosan halasztja a választást. 
Minduntalan felfűggeszté a választás menetét és min-
denkivel szemben gorombáskodik. 

Ha vak melyik Zichy-párti választó a legkisebb 
szólamhibát követi el, jelöltjének nevét nem mondja 
meg a legprecízebben, vagy saját nevének és korá 
nak bemondásába a választási jegyzékből csak a 
légkisebb eltérést konstatálja, rögtön megfosztja őt 
a szavazatátél. Tarnóczy közvetlenül a választók elé 
áll, keresztkérdésekkel zavarba hozza azokat és kiuta-
sítással fenyeget mndenkít, ki az ily eljárás ellen 
felszólal. 

Tarnóczy ekként a Zichy-párt választóinak ed-
dig is egyharmadát fosztotta meg a szavazatai jogtól, 

Hasonló jelenetek játszódtak le a második 

szavazatszedő-bizottság előtt is. 

A választási elnökök és a Zichy-párt bizalmi 
férfiai között minduntalan vannak élénk disputák, 
melyeknek az elnökök rendesen a vá'asztás felfüg-
gesztésével vetnek véget. 

Nyitra, márcz. 20, déli IS óra. 
Városszerte nagy a felháborodás a választási 

elnök zsarnokoskodása miatt. A mint az elnök cse-
lekszik, ugy tesznek a hatósági emberek is. Csend-
örök elfogtak egy káplánt és bekísérték a főszolga-
birósághos. 

Az első bizottságnál még mindig Nyitra sza-
vaz, a másiknál Ghymes. ¡A folytonos halasztások 
elkeserítik a válaztókat, kik a szakadó esőben nem 
győzik bevárni, mig rájuk kerül a sor. 

•/*3 órakor. 
A választás folyton nagyobbodó érdeklődés mel-

lett folyik, daczára annak, hogy szánt-szándékos-
sággal mindig Latkóczyzpárti községek eresztetnek 
a választási urnához: a Zichy-párt kitartással együtt 
marad és nyugodtan várja, mig reá kerül a sor, 
biztosan remélve, hogy a Latkóczy-párt által eddig 
elért előnyt hamar legyőzi és többségre kerekedik. 

Feladatott 4 ó. 20 p. 
A választási elnök Zsére községbeli választó-

kat, a kik Zichy-párt hivei, tömegesen visszatartja 
szavazata. 

Az elnök a szavazást felfüggesztette, mert a 
katonaság az ellenzéki választókat megakadályozza 
abban, hogy a szavazás színhelyére jöjjenek. 

5 óra 35 perez. Tarnócy a leghitetlenebb mó-
lon igyekszik a választás rendes menetét megaka-
dályozni. Minduntalan mesterfogásokhoz folyamodik 
a melyek kepteknek, nevetségesek és boszantók. így 
például megtörtént, hogy visszavetett egy kereske-
dőt, mert ez, mikor kérdezte a foglalkozását, azt 
mondta, hogy rövidárukereskedő, ahelyett, hogy no-
rinbergit mondott volna, amint a jegyzékben van 
be véve. Egy másik esetben visszavetett egy bőrgyár-
tót, mert ez a jegyzékbe bőrgyárosnak volt beirva. 
Mindenütt rendkivül izgatott a hangulat e hallaltan 
erőszakoskodások miatt. 

A végeredmény — melyet a történtek után 
előre lehetett látni — egy Budapestről vett táviratunk 
fzerint az, hogy a kormánypárt 629 szótöbbséggel 
győzött. Vajon éljeneznek-e hozzá Justh és Helfy 
úrék f 

Irodalom. 
A magyar közvélemény mindennapi ke-

nyere lett a hírlap. A legtáplálóbb és legolcsóbb 
valamenyi között most a MAGYAR HÍRLAP, (össze 
nem tévesztendő más rokonhangzásu lapokkal.) 

Napilapjaink közölt páratlan, mert mindig friss. 
Nem baktat a politikai események után, hanem ¡rá-
nyitja és inditja azokat. Nem az elmúlton elmélke-
dik, hanem bátor szemmel a jövőbe néz. £s össze-
köttetéseinél fogva nemcsak azt tudja, hogy mi tör-
tént, hanem a legtöbbször ait is tudja — és jelenti 
— hogy mi fog történni. 

A Magyar Hirlap főszerkesztője Horváth Gyula. 
Felelős szerkesztője Fenyő Sándor. Liberális és ra-
dikális nemcsak vezérczikkeiben, hanem végi?, egész 
tartalmában. Páratlanul bő tárczarovatát is a sza-
bad szellem lengi át. Rendes, belső tárczairói, akik 
más napilapba nem Írhatnak: Benedek Elek, Amb-
rus Zoltán, Bársony István, Bródy Sándor, Radó 
Antal, Tóth Béla, Heltaí Jenő, Ignotus, Gárdonyi 
Géza stb. 

A Magyar Hirlap közgazdasági részét legjobb 
közgazdáink, kis czikkeit legelső humoristáink irják. 
Terjedelme naponkint legalább két iv Budapestről 
mindig kora hajnalban küldetik szét a vidékre. 

A Magyar Hirlap előfizetési ára negyedésre 3 
frt 50 kr egy hónapra csak 1 frt 20 kr. A Kis Vi-
lág cz. képes gyermeklapot az előfizetők kedvezmé-
nyes áron, negyedévenként 50 krért kapják s az Évszak 
czimü nagy képes divatlapot szintén féláron, negyed-
évenkint 65 krért. Kiadóhivatal József-körut 47. sz. 

354-1895. 

Hirdetmény. 
Fábián- Sebestyén község elöljárósága ál-

tal fenti szára alatt közzé tett árverési hir-
detményben megnevezett — a kiskorú báró 
Maasburg örökösök tulajdonát képező — 
akáczfák elárverezése, közben jött árvaszéki 
intézkedés folytán további intézkedésig, fel-
függesztetett és igy ezen árverés f. hó 23-án 
nem fog megtartatni. 

Szentes, 1895. márczius 21-én. 

Sulez László, 
jsgyzó h. 
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Gyomor- ^ J 
cseppek 

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen ét áltolánotan ismeretes 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-
lanság, gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
felfujtság, savanyu, felböffögé«. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 

rás, sárgaság, undor és hányd 
szűkülés. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél etelekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok és hlmor-
rhokfáknál. 

Emiitett bajoknál a J l á r l a r z e l l l 
g y o m o r e s e p p e k évek ota kitü 
n&knek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 

•eg ára 70 kr ' 
Magyarországi főraktár: T ö r ö k 

J n i s c f gyógyszertára B u d a p e s t , 
Király utcza 14 sz 

A védjegyet és aláirást tüzetesei, 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a keszitö 
aláírásával (C. Brády) és eicn szavakkal 
Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczslli gyomorcseppek valodian 
kaphatók. 

Szenten : Vár dy I, ,osés Phod-
radszky Ferencz K -Szt -Már-
t o n : Szilárdfy Kái v ésRfmet.y 
Dezső gyópyszertái rban. 13—23 

CXKXXXXO> xxxxx«: 
H i r d e t é s . 
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Van szerencsénk Szentes város és vidéke n. é. 
közönségének becses tudomás;-ra hozni, hogy alólirt 
czég névvel Szentpsen III. t. sz a. (özw Farkas 
Gedronné úrnő házában» nifl, mzép selyem, nzőr 
és kelme ruha feHtő-tt/h'tet nyitottu- k. El-
vállalunk minden e szakba * agó selyem bársony 
crep, cachemir szór. félsző lüstre, baiege stb. 
Szöveteknek, valamint mind t féle nöi férfi és bu-
torkelmék megfestését és ki i ztitását a lehető leg-
olcsóbb árért. 

SZENTESI LAP. 

Lelkiismeretes pontos és szolidárus kiszolpá- Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
sát s pártolását kérve vagyunk kész szolgájuk : Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

W f t M | . < l v /»«T-irs-i szer iryomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
BOCSke> AS l a i s a emégzt4si gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 

4 6 sely< m-f' stő. 

T i n e t , n e r v i t o n i c a 

(Dr. Lieber tanár Idegerósltó ElixirjeJ 

kolika. rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-léle idegerosltó 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

lc7áLnQQá(r a regrosszabb esetben is gyó-
Csiik JI kereszt én Iior^r. vé<ljegygyel valódi. L A Z D F T U A A A G gyjtható Sougede Essenz 

által. Hatása csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő depót: Hofifmann gyógyszertára Scheuditz 
Lelpzig. 19-40 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
és hatóság lag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szer, 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e gyzéke t -ngyen. Egy üveg 
ára Jt/a 3-5 Mark 

Gynniortájosoknak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab féle pyomorcsepp. E*y 
üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony eyógyitható a Hydross E*8enz 
állal. M-nden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalónk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ a hol minden reményt 
eladtak. Gyógyuláshoz < lég 1 2 üveg ára 5 Mark. 

40 K ö z p o n t i fő-ü z I e t : 18 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

JtXAÜÍ. 

MINDEH KQNYYKERESKEDESBEH 
kapható, 

dr. M ü l l e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

„Megrongált ideg- és nemi rendszer" ^ 
00 krajezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 5V52 

Csak akkor valódi ha a hároms7őpü palack az itt levő Eddig io lü lmulbatat lan 
| ttaliggll (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. |y|aager VilmOS-féle v a l ó d i TfMt l to t 

m r MÁJ- ^ f ^ OLAJ. 
(törvényileg' bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

mésztbetőségénél 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 javitását, 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: 

Várady Lajos, ifj.Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére: 

Maager Vilmos, Bécs, III/3. Heumarkt 3. 
Utánzások törvényileg büntettetnek. U—18 

Locoir bilésgözc np-keszhíek 
koHu/.ok. k tl<>- es nrHt<«K<-|>«.k, boronák. •r>nuK.vHJt<<k. 

/Mayton & Shuttleworth @ 
V t e i i t M i ! ) B u d a p e s t VSc
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«Ital a I. ̂ juiÁnyowibb árak mellett ajanltatnuk: 

„COLUMBIA"1"1 

Ejye^mes aczel ekék 2 és 3 vasú ekek 
és minden egyel ^ ¡ ¿ ^ ?asd»»ági gépek. 

N'-lriem ár/t^ymékek kivit untra ingyen r* r ,tr kiUdetHtk 
Szentes, 1895. Nyomatott a kiadó tulajdonos: „Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 




