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Előfizetési árak: 
Ejry évre . 
Fél évre . . 
Negyed évre 

6 Irt — kr. 
3 frt - kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Szerda, április 2 4 « 

Hirdetéseket 
ím nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
es Szigethy L könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pén teken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

FAazerkeastó : 

S I M A F E R E N C Z. 
Ktslalóa-iaerkenitó I 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k i adóh iva ta l ban és l a pk i ho rdó i nku t j á n , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Béke — bottal és revolverrel. 

(P.) A Csongrádvármegyében évek óta 

dühöngő közéleti tusák immáron eljutottak 

az élethalálharcz stadiumába; sőt azon is 

tul, egészen az anarkizmusig. 

A főispánok szerencsés kézzel olyan szé-

pen kibékítettek bennünket egymással, hogy 

ezután közöttünk csak az lehet a jelszó : „aki 

birja, az marja" ; a vitatkozás eszközeiül pe-

dig a b o t é s a r e v o l v e r szolgálnak, 

akár csak a boldog — Arizonában. 

Az a kérdés, hogy a közállapotoknak 

ilyetén elvadulásáért kik a felelősek ? Hogy 

erre válaszolhassunk, nem árt egy kicsit vissza-

tekinteni a múltba, s ugy levezetni az ese-

ményeket a jelenig. 

Mikor Zsilinszky Mihály főispánsága 

alatt a közigazgatási korrupezió a tetőpont-

ját elérte, és a szó szoros értelmében tűrhe-

tetlenné vált: a vármegyei ellenzék hivatása 

tudatában és a viszonyok által kényszer tve 

a legerélyesebben szembeszáll a visszaélé-

sekkel, és az egész vonalon puriükácziót 

kö etelt. 

Ez a föllépés lételében támadta meg azt 

az érdekszövetkezetet, amely polipkarjaival 

fojtogatta a közéletet, s minden hatalmat ma-

gának foglalt le. Az érdekszövetség tehát 

egész dühvel rátámadt az ellenzékre. S a 

megindult hajszának Zsilinszky főispán lett a 

legfőbb intézője. 

Kiadták a jelszót, hogy a veszedelmessé 

vált ellenzéket m i n d e n e s z k ö z z e l el 

kell pusztítani. Az ellenzéki érzelmű köztiszt-

viselőket hamis ürügyek alatt egymásután 

dobálták ki a hivatalokból; míg a pákuj-

ezok szab'don követhettek el akármilyen go-

noszságot, a hajuk szála se görbült meg. 

Zsandárszuronyokkal csinálták a tisztviselő-

ket, s az országos képviselőválasztásoknál 

kihívó czinizmussal követték el a stikliket. 

Aztán belemarkoltak a magáuélet viszonyaiba 

is. Hajszát indítottak az ellenzék tagjainak 

becsülete, vagyona, sőt élete ellen is. Akit 

nem sikerült erkölcsi reputácziójában meg-

támadni, azt anyagilag rongálták, s özönével 

támasztották a párbajügyeket, egyre-más^a 

zúdították a sajtópereket, hogy megfélemlít-

sék és elnémítsák az ellenzéket. 

A terrorizmus korszaka lejárta magát 

és megtört az ellenzék szívósságán és ret-

tenthetlenségén ; s a háborúnak a főispán és 

az alispán estek áldozatul; de közben any-

nyira elmérgesedtek a viszonyok, hogy a kor-

mány maga is megdöbbent, és Tallián Bélát 

határozott békemisszióval nevezte ki főis-

pánnak. 

Tallián Bélának meg kell azt adni, hogy 

az ő vezetése alatt nem romlottak az álla-

potok, sőt a viszályok hullámverése egy kissé 

elcsitult, mert Tallián nem engedett gonosz-

ságokat elkövetni. De tovább aztán ő se 

ment ; a viszonyokat nem tudta megorvo-

solni, a béke helyreállítására, missziója tel-

jesítésére képtelen volt, tehát mennie kellett. 

Vadnay Andor következett utánna. Hang-

zatos frázisokkal, szép ígéretekkel nem fu-

karkodott, fraternizált, nyájaskodott az em-

berekkel, ugy hogy sokan bízni kezdének: 

ímhol a£ ember, aki megcsinálja a békét. 

Hajh, milyen hamar kiábrándultak a re-

ménykedők ! Az álarcz csakhamar lehullott, 

belátta mindenki, hogy a h a g y o m á n y o s 

r e n d s z e r n e k , amely országos botrányo-

kat szült a múltban, Vadnayual hűségesebb 

istápolója nincs. Egyetlen egy igéretét se 

váltotta be, de lépten nyomon bebizonyította, 

hogy az uralkodó klikknek patrónusa és ve-

zére akar lenni. 

Nosza, vérszemet kaptak erre a pákuli-

ezok. A régi intrikák, a régi hajszák az el-

lenzék tagjainak becsülete, vagyona és élete 

ellen megujultak, s íme, alig félévvel a Vad-

nay székfoglaiása után eljutottunk oda, hogy 

a bot és az ököl dönti el a vitákat, s ellen-

zéki ember maholnap csak állig felfegyver-

kezve léphet ki az utczara, inert nem tud-

hatja, hogy melyik sarokbol ugrik elébe va-

lami bandita, aki élete és testi épsége 

ellen tör. 

Ugyan, ugyan, mit gondol a tisztelt fő- és 

alispán ur, vájjon ha nekünk egyszer szintén 

eszünkbe találna jutni, hogy a nyers erőre, 

a botra és az ökölre apelláljunk, hány pá-

kulicz menekülne ép bőrrel 1 Például, hogy 

többet ne mondjunk, vájjon nem minden 

pillanatban megköveztethetnénk-é az Ő sze-

retett barátjukat és szócsövüket: Bánfalvi 

Lajost; avagy talán nem beverethetuénk-é 

némely tekintetes, nagyságos, sőt méltósá-

gos koponyákat is ? 

De mi ezt nem tettük soha, nem fogjuk 

tenni ezután sem, s pártunkban se tűrnénk meg, 

aki ilyet tenue, mert az ilyen argumentá-

lást nem tartjuk tisztességes dolognak. Azon-

ban azt is jegyezzék meg odaát a tulso tá-

borban, hogy ha mi nem csinálunk bandita 

tempókat, azt se türjük meg, hogy ők csi-

náljanak. Sőt nem türjük meg az olyan fő-

ispánt se, aki eltűri, hogy az ő vezetése alatt 

álló vármegyében olyan erkölcsök burjáuoz-

zanak föl, amilyen erkölcsről teszen vallo-

mást a Mátéffy Kálmán merénylete. 

Igenis, tisztelt főispáu ur, elsősorban is, önt 

terheli az erkölcsi felelősség azért a merénylet-

ért. M^rt az nem más, mint az ö n által istápolt 

kormányzási rendszer gyümölcse, ö n ide jött 

békern sszióval, és íme, olyan dicsőén oldotta 

meg feladát, hogy eljutottunk a bot és a re-

volver korszakába. Euuyi bőségesen elég az 

ö n kormányzási bölcseségéből. Letette a vizs-

gát, most már tudjuk, hogy ö n kitűnő fő-

ispán lehet — Arizonában. Kérjük alássan, 

siesseu oda a legelső gyorsvonattal, s boldo-

gítsa ott a rézbőrű indianokat. Mert ha nem 

megy a saját jószántából, nne, megizenjük 

Önnek a legkérlelhetlenebb háborút. S hi^yje 

el, az olyan háború lesz, hogy megbámul-

nák még — Arizonában is. 

Végül pedig még egyet ne feledjenek a 

tisztelt főispán ur és az ő pakulicz társai, s 

ez az, hogy a Mátéffy Kálmán botja tulajdon-

képen ö rajtuk ütötte a súlyosabb sebet. 

Mert a Sima Fereucz seoe be fog gyógyulni, 

de ők még sokáig és mindvégig vérzeni fog-

nak ettől az ütéstói. Hiszen az az ütés nem 

csupán a Sima Feroacz lejét érte, hanem 

homlokon sújtotta Csongrádváriuegye és Szen-

tes város népét, s ez a nép elég hatalmas 

arra, hogy elviselhetetlen lejfájást okozzon 

az egész pakulicz frekvenczianak, lőispánja-

val, ahspáujaval, minden rendű és rangú ve-

zérével és közkatonajával egyetemben. 

A leszámolás napja elérkezik nem-so-

kára, s az egyúttal bizonyára a béke napja 

is lesz. Igen, meg fogjuk csinálni a békét 

már a legközelebbi tisztujitásnál, mert a mi 

ekénk ki fogja szántani mindazt a csalánt és 

bogáiicsot, amit a pakulicz-uralom a megye 

közéletének barázdáiba beültetett. 

Ez a nap roham-léptekkel közeledik. Mi 

varunk addig higgadtan, türelemmel, hittel 

és bizalommal. 

(P.) Orgyiikosság i kísérlet egy 
kepviselö eileu es egy felpofozott 
ioszolgubiro. Szentes város és Cson-

grádváriuegye közönsége két nap óta való-

saggal lázban vau. Az izgatottság, a fölhá-

borodás és elkeseredés leírhatatlan. Mert hal-

latlan eset történt; Mátéffy Kálmán dorozs-

mai főszolgabíró Sima Ferencz országgyűlési 

képviselő s a vármegyei ellenzék vezére ellen 

orgyilkossági kísérletet követett el. A merény-

let ineghiusult, inert Sima, ugyan sú-

lyos, de nem életveszélyes sebet kapott, és 

sebe daczára is irgalmatlanul felpofozta a 

merénylőt, aki — mint hitvány orvtámadó-

hoz illik — futásban keresett menedéket. Ez 

a téuyállas; a részletek pedig a következők : 

Sima Ferencz országgyűlési képviselő f. 

hó áá-éu korán reggel kihajtatott a vasút-

hoz, hogy a 4 óra 50 perczkor ¿aduié vo-

nattal Szegedre utazzék, ahol a lapjának szer-

kesztője ellen aznap tartott esküdtszéki tár-

gyaláson kellett volna megjelennie. Az indulás 

idejéig bement a vasúti vendéglő éttermébe, 

s ott ugy asztalnál helyet foglalva, a veudég-

lősuévei beszélgetett, majd újságolvasáshoz 

fogott. Az étterem egy másik asztalánál dr. 

Mikecz Ödön ármeutesitő társulati titkár, Si-

mának egyik dütiös ellensége, ült és regge-

lizett. Sima rá se nézett Mikeczre, amint 

hogy a pákuliczokat soha se szokta meg-

latui. 



SZENTES I L A P . 

A váróteremből egy ajtó nyílik az étte-nek a vidéki látogatók Sima Ferencibe«, 
rembe; közvetlenül ezen ajtó mellett van az Mindjárt a merénylet "tán néhány órával 

— Mindszentről és Szegvárról küldöttség érke-
zett, hogy a mindszent-szegvári kerület la-
kosságának részvétét és egyúttal megbotrán 
kozását tolmácsolja. 

Sima Ferencz állapota különben nagyobb 
aggodalomra nem ád okot. A seb súlyos, de 
azért a gyógyulás nem fog soká késni. 

Kedden reggel már itt volt Szegedről a 
fővizsgálóbiró : Molnár Elemér, törvényszéki 
biró, és a törvényszéki orvos. A vizsgáló-
bíró kihallgatta Simát és a tanukat; a tör-
vényszéki orvos pedig megvizsgálta a sebet. 
A vád Mátéfly Kálmán ellen orgyilkos-
sági kisérlet czimén emeltetett, s kiterjesz-
tetik Mikecz Ödönie is, mint bűnrészesre. 

Értesülésünk szerint a merénylet hire 
parlamenti körökben is a legnagyobb meg-
botránkozást keltette, s az országgyűlésen is 
szóba hozatott. Budapesten az a vélemény, 
hogy nemcsak Mátéffy kerül a börtönbe és 
veszti el állását, hanem Vadnay főispánnak 
is pusztulnia kell ebből a vármegyéből, ahol 
ilyen gyönyörűségesen csinálta meg a békét, 

az asztal, amelynél Sima — h á t t a l az 

a j t ó f e l é - ült. 
Egyszer csak kinyilt a váróterem felőli 

ajtó s egy durva hang bemordult: 
.Hát te itt társalkodol ?* 
Sima nem tudva, hogy a kérdés kihez 

van intézve, hátra tekintett. Háta mögött 
Mátéffy Kálmán dorozsmai főszolgabíró ál-
lott, aki abban a pillanatban, midőn Sima 
arczczal fordult feléje, a kezében lévő bottal 
minden szó nélkül egy súlyos ütést mért 
Sima fejére. 

Sima villámgyorsan felugrott, s mielőtt 
a merénylő másodszor üthetett volna, torkon 
ragadta, a botot kezéből kicsavarta, aztán az 
asztalhoz vágta az ipszét, s irgalmatlanul 
felpofozta. 

Mátéffynak sehogy se Ízlettek a hatal-
mas pofonok, elkezdett segítségért kiabálni, 
s minthogy Mikecz Ödön már akkor, mi-
dőn Sima torkon ragadta, segítségére si-
etett és a Sima karjába belekapaszkodott 
— sikerült neki Sima kezéből kiszabadulni ; 
mi közben Sima szemét már elborította a 
sebéből kiömlő vér. 

A merénylő rémülten futott a perronra, 
s midőn látta, hogy Sima utánna rohant, _ 
elkezdett kiabálni, hogy védjék meg Sima ¿velét .T szép levél következőleg hangzik 
ellen, s szörnyű ijedtségében kétszer körül, Nat?vsátros Képviselő Ur! 
futotta az indóházat, (pedig Sima nem is ker-| Nagyságos Képv.seio uri 
gette) s végre felszaladt a vasúti vendéglős- Megdöbbenve értesültünk azon brutál.s orvtá-
nek az emeleten lévő szobájába, és ott vité- madásról, melyet Nagyságod ellen Mátéffy Kálmán 
zQl magára zárta az ajtót. Tehát ez az em- m a r«*»eI elkövetett - Valóban nem találunk sza-
ber, akinek volt bátorsága orgyilkossági ki- v a k a t e v é r l á z i t ó merényletnek méltóképpen leendő 
sérletet elkövetni, - mikor látta, hogy me- elitélésére. Hát már annyira jutottunk Csongrádvár-
rénylete nem jól sikerült, gyáva módon megyében, hogy az .gaz ügynek 

A vidéki közönség hangulatának illuszt-
rálására közöljük a szegvári függetlenségi és 
48-as pártkörnek Sima Ferenczhez intézett 

megfutamodott, segítségért könyörgött, be-
zárkózott, s csak akkor bujt elő, midőn hal-
lotta, hogy Sima már sebének kimosásával 
van elfoglalva. Akkor aztán felugrott az in-
duló vonatra és elillant. (És Vadnav Andor 
főispán, meg az ő pákulicz szövetségesei, 
akik szeretik magukat „közéletünk előkelő 
alakjainak* neveztetni — az ilyen poltron 
náczióval kezet fognak! Tiszteljük az ízlé-
süket !) 

Két jellemző tényt kell itt fölemlítenünk. 
Az egyik az, hogy az állomásnál szolgálatban 
lévő Mihaszna András — ámbár Sima felszó-
lította rá, - nem tartóztatta le a merénylőt, 
amit a főkapitány helyeselt, ugy vélekedvén, 
hogy a rendőrnek csak a parasztot köteles-
sége letartóztatni, a kabátos merénylő mehet. 

A másik figyelemre méltó tény, hogy az 
állomási tisztség tagjai közül egy lélek se 
mutatkozott. Pedig — ha nem csalódunk — 
a vasúti tisztségnek az állomási épületben a 
rend, a személy és vagyonbiztonság fölött 
kötelessége őrködni. 

A merénylet hire villámgyorsan terjedt 
el a városban; sőt pár óra múlva már Sze-
geden is tudta mindenki. S becsületükre válik 
a szegedi pákuliczoknak, hogy bármeunyire 
gyűlölik az ellenzéki embereket, ezt az ocs-
mány merényletet a legnagyobb megbotrán-
kozással elitélték. A szentesi publikumról fö-
lösleges mondanunk, hogy mikép gondolko-
zik. Maguk a pákuliczok — kivéve a leggo-
noszabbakat - szégyenlik az esetet; az ellen-
zék tagjai pedig undorral és a legnagyobb 
keserűséggel beszélnek róla. 

Két nap óta a Sima Ferencz háza való-
ságos búcsújáró hely. Éjjel nappal egymás-
nak adják a kilincset az emberek, hogy a 
beteg állapota felől tájékozást szerezzenek és 
kifejezzék mély részvétüket. Nagyon kár, hogy 
Vadnay Andor ur nem hallja azokat a kife-
jezéseket, amelyekkel megtisztelik azok, akik — 
igen helyesen — őt teszik felelőssé a közállapo-
tok ilyen példátlan elvadulásáért. Most men-

védclmére bátran 
sikra szálló s csüggedést nem ismerve önzetlenül 
küzdő harczosoknak még az élete ellen is törnek te-
hetetlen dühöngésükben bosszú szomjtól vezéreltetve 
egyes, mindennek inkább csak lovagiasnak nem mond-
ható ellenfelek ? Ki hitte volna, hogy még olyan ne-
mes (?) ellenféllel is kell szemben állanunk, aki bosz-
szuszomjának kielégítése czéljából bizonyára azon 
elvből indulva ki, melyhez pedig már oly sok könny 
tapadt, hogy: a czél szentesíti az eszközt, a bosszú 
legalacsonyabb eszközétől, a nemtelen és gyáva orv-
támadástól sem riadjon vissza F 

Mintha bÍ7ony nem is jogállsmban, hanem 
valahol a legsötétebb Afrika vadonjaiban élnénk 1 

Szeretett vezérünk! 
Azon megrendíthetlen bizalomból eredő, mond-

hatni példátlanul álló rajongó szeretet, melylyel a 
nép Nagyságodat körül övezi — nyújtson erőt a to 
vábbi küzdelmekhez ! 

Mi pedig imádkozunk a magyarok Istenéhez, 
hogy Nagyságodnak drága életét oltalmazza, min-
den veszélytől megóvja és egészségét minél előbb 
adja vissza. 

Fogadja Nagyságod szeretetünk és bizalmunk 
nyilvánulását. — Kk is vagyunk — rendithetlen 
hívei. 

Szegvár, 1895. április 22-én. 
A »Szegvári Függetlenségi Kör" elnöksége: 

'kátz András, Farkas György, 
alelnök. 

i f j . Ternai György, 
jegyző. 

id. Ternai György. 

elnök. 

Kátz Vál, 

Sajtóperünk. 

(P.) Folyó hó 22-én folyt le dr. Tasnádi An-
talnak Pintér Gyula elleni sajtópere a szegedi es-
küdtszék előtt, és pedig — elég szokatlanul — a! 
vádlott jelenléte nélkül. 1 

Pintér Gyula a tárgyaláson megjelent ugyanj 
de mivel épen akkor értesüli a Sima Ferencz ellen 
elkövetett merényletről s ez a hir, könnyen érthető 
okokból, kimondhatlanul fölháboritotta. szimplicziter 
ott hagyta a tárgyalási termet, nem törődve vele, 

jen el már ő méltósága a gazdákhoz láto-'hogy mikép ítélnek fölötte, 
gatóba, majd megmutatják neki, hogy merre S talán jobb is volt igy Mert olyan szerfölött 
van az ajtó. 'izgatott kedélyhangulatban ki tudja milyen heves 

A vidék részvéte semmivel sem áll hát- kifakadásokra ragadtatta volna magát, s legalább is 
rább a szentesi közönségénél. A táviratok ról nem őrizhette volna meg azt a higgadtságot, mely 
és levelekről nem is szólva, egymás után jOn- az objektivitásnak mellőzhetetlen előfeltétele. 

49. 

Igy aztán a tárgyalás nyugodt, tárgyilagos mo-
dorban folyt le; egyik részről sem történt semmi 
személyeskedés; amit — készséggel megvalljuk — 
nem tételeztünk volna fel Tasnádiról, aki más al-
kalmakkor személyes gyülölségének fékezhetetlen vol-
táról tett tanúbizonyságot. 

Ami az eredményt illeti, azt épen nem fogad-
juk keserűséggel. Nem tartjuk ugyan igazságosnak 
az esküdtszéki verdiktet, mert, hitünk szerint, az 
inkriminált czikkben nem volt becsületsértés: amint 
hogy nem habozunk ismételni miszerint nem is 
volt s z á n d é k u n k b a n Tasnádit egyéni becsüle-
tében megsérteni. De ha már az esküdtszék jónak 
látta becsületsértésnek minősíteni a czikket, ám le-
gyen, nem rekriminálunk. 

A tárgyalás lefolyásáról a saját feljegyzéseink 
alapján nem hozhatunk tudósítást, mert lapunktól 
senki se volt ott jelen. Annyit azonban a jelenvolt 
szegediek egybehangzó állítása nyomán ki kell emel-
nünk, hony Kalmár István védő ügyvéd olyan talp-
raesett, sőt fényes védbeszédet mondott, hogy min-
denki élvezettel hallgatta. Még Tasnádi is elismeréssel 
szólt róla. A tárgyalás különben — a .Szegedi Napló' 
közlése szerint — a következőkép folyt le: 

A törvényszék tagjai: Pókai Elek elnök, dr. 
Schnell Frigyes, Magay Lajos szavazó birák. Jegyző 
dr. Stein. 

Pintér Gyula vádlott a tárgyalás előtt jelen 
volt, da az esküdtszék megalakítása előtt védője, 
Kalmár István bejelenti, hogy rosszullét miatt eltá-
vozni volt kénytelen s nem is jön vissza 

Az esküdtszék, miután mindkét fél bőségesen 
élt visszavetési jogával, a következőkép alakult meg : 
Hutter József, Alígner Nándor, Cserzy Mihály, Ecsedy 
István, Rohonczy Géza, Rainer Károly, Eisenstádter 
Nándor, Wiedeimann Antal, dr. Pálmay Dezső, Aig-
ner Ödön, Ivánkovics Gyula, Bosnyay Ferencz. Pót-
tagok : Szilágyi János, Schütz István. 

Ezután felolvassa elnök Pintér vallomását, 
melyben tagadja, bogy a „Tasnády már megint 
kezdi háborgását" czimü czikkben Tasnádyt becsü-
letében sérteni akarta vagy séitette volna. 

Tasnády bejelenti, hogy az erköicsi tanúi ki-
hallgatását kivánja. 

Védő ezt fölöslegesnek tartja, mert Tasnádyt 
ő is becsületes és korrekt embernek tartja, valamint 
a vádlott is. 

Tasnády ragaszkodik kérelméhez. 
Kihallgatják Kiss Zsigmond ügyvédet, aki Tas-

dit becsületes, szorgalmas jellemes embernek ismeri. 
Dr. Cicatricis Lajos megyei főjegyző, dr. Mi-

kecz Ödön ármentesitő társulati titkár, Füsti Molnár 
Sándor árvaszéki ülnök, ugyanezt mondják s elis-
merő hangon nyilatkoznak róla mint ügyvédről, csa-
ládapáról s volt hivatalnokról 

A tanúkihallgatás ezzel be van fejezve. 
Kalmár védő beterjeszteni kiván két ügyvédi 

beadványt, melyből az tűnne ki, hogy Tasnády sok-
kal sértőbb szavakat használ egyesek ellen, mint 
amilyent most magára nézve sértőnek talál' 

Tasnády szintén kéri fölolvasni az iratokat. 
A törvényszék nem fogadja el a védő beter-

jeszteni kivánt Írásait. 

Ézzel a bizonyítási eljárás be van fejezve s 
Tasnády mondja el vád beszédét. A szentesi, egyéb-
ként már tulon tul ismert viszonyok illusztrálását 
kerülve foglalkozott a tényálladékkal s a vétkesség 
kimondását kérte. Kalmár védő szintén hosszabban 
beszélt, hangsúlyozva, hogy védencze sérteni nem 
akart. Erre Tasnády viszonválasza, majd a védő 
záróbeszéde következett, mely után az elnök össze-
gezve a dolgokat, Ítélkezésre hivta fel az esküdteket-

Jó hosszaspn tartott a polgárok tanácskozása, 
melynek eredményét Pálmai Dezső dr. hirdette ki. 
Eszerint 

12 igennel tartották szerzőnek Pintér Gyulát. 
9 igennel, 3 nemmel találtak a czikkben 

becsületsértést és ugyancsak 
9 igennel. 3 nemmel mondták ki Pintér 

Gyulát vétkesnek a becsületsértés vétségében. 
Ezután Tasnády, a sérteni nem akarást eny-

hítő körülményül hozva fel, a törvény alkalmazását 
kérte az ítéletnek a Szentesi Lapban leendő közzé-
tételével. Kalmár védő enyhe büntetést kért. 

A törvényszék Pintér Gyulát a bttkv. 261. §-
ütköző becsületsértés vétsége miatt a 92. enyhítő 
paragrafus számbavételével 100 fit fő- és 60 frt 
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mellékbüntetés és 88 frt költség megfizetésére s az 

Ítéletnek a Szentesi Lapban való közzétélére ítélte 

Kalmár István védő ügyvéd semmiségí 

nászt jelentett be. 
pa-

Helyi ós vegyes hirek. 
(r.) — A közigazgatási bizottság ma 

tartja april havi ülését. 

(r.) — Az eklézsia szava. Vadnay főispán 

kíváncsi arra, hogy mikép vélekedik a közönség a 

Mátéffy féle merényletről. A többi között kérdést in-

tézett ebben a tárgyban a helybeli reform, egyház 

és a városi közélet egyik Nesztorához, Filó János 

reform, lelkészhez is. Az agg lelkipásztor kitérő, de 

azért mégis jelentőségteljes feleletet adott, ezeket 

mondván: ,Én erről nem nyilatkozom, majd elvég-

zik azt az illető urak bölcsen, hivatalos uton; de 

az eset nekem is fájt, mert e g y h á z u n k fő-

g o n d n o k á t a k a r t á k m e g g y a l á z n i . " A 

főispán erre nem tudott kádencziát mondani. 

(r.) — „Mi most t a nu l t u nk ! " Pártunk 

egyik tagjának alkalma volt beszélni a szentesi szo-

ciiálista munkásokkal, akik a Mátéffy-féle merény-

letet taglalva, a következő kijelentést tették: „Mi 

most sokat tanult'ink ; látjuk, hogy mikép kell az 

ellenfelekkel elbánni. Csak azt várjuk, hogy mi bün-

tetése lesz annak az urnák Ha enyhén büntetik, 

ahoz tartjuk magunkat, s Jcor mi is bottal ter 

jesztjük az elveinket. Jó iskola és jó példa ez ne-

künk." 

— Pótvásár Szentesen. Mivel a legutóbbi 
országos vásárunk, a szó szoros értelmében nem si-
került és a Tisza áradása miatt ettől az egész kör-
nyék el lett zárva, azért a városi hatóság már meg-
tette az intézkedést, hogy a most igy elsikerteleni-
tett vásár helyett, a jövő hó 25, 26 és 27-én, egy 
pót országos vásár legyen tartható. A mostani hiányát 
tehát ez lesz hivatva pótolni. 

— Há t él I Kicsoda, vagy micsoda ? Az azon 
bizottság, a melyet még a mult óv tavaszán küldött 
ki a vármegye közgyűlése, hogy puhatolná ki a me-
gyei szocziálista mozgalmak inditó okait és terjesz-
tene elő, erről véleményes jelentést. Hát ez a bizott-
ság csakugyan él, mert a mai napon megmozdult 
és ülést is fog tartani. Igazán kíváncsiak vagyunk 
reá, hogy ily hosszú gondolkodás után, mi is lesz 
az eredmény; mert ennek a munkája csakugyan 
Lucza székje volt. 

— A megszökött íérje. Egy Smekál Jó-
zsef nevü brüni gyorsrajzoló költözködött városunk-
ban pár nap előtt, h gy itt a Kass-féle szállodában 
produkálhassa művészetét. Ugy látszik azonban, 
hogy Szentes nem volt neki való talaj, mert innen 
nyomtalanul eltűnt. Ez ugyan nem lett volna baj 
hanem az már, különös világot vet a művész úrra, 
hogy szegény áldott állapotban levő nejét a legna-
gyobb nyomorban, egy árva krajczár nélkül, hagyta 
hátra, és ez most kétségbeestten siránkozik itt a 
megszökött férj után. 

— A kártyajátékosok. Tegnap előtt éjjel, 
egy tilos kártya játékos kompániát lepett meg 

SZENTESI LAP. 
A szerencsétlen az egri irgalmasrend kórházából szö-
kött meg. Rendőrségünk azonban Szentesen a leg-
szorgosabb kuUtás daczára sem akadt nyomára. 

— Csendes vásár. Évtizedek óta nem volt 
Szentesnek csendesebb országos vásárja mint az 
idén. A gyér és lehető logla7áhb forgalom mellett, 
még csak egy verekedés vagy kihágás sem fordult 
elő. Sőt még a czigányok szokásos garázdálkodása 
is olm, radt. Ez pedig legjobban mutatja azt, hogy 
csakugyan csendes és szomorú volt a mi tavaszi 
vásárunk. 

— A magyar kereskedelmi miniszter 
Dániel a fiumei Quarnero-Brandy gyárban. 
A kereskedelemügyi minister fiumei látogatása alkal-
mával megtekintette a Pfau és Társa gyártelepét. 

Midőn a miniszter a gyártelepre jött, hol is a 
tulajdonosok fogadták, ifj. Pfau J. ur röviden szí-
vesen üdvözölte, a mire a miniszter igen szívélye-
sen válaszolt. 

Először is a kazánokat nézte meg, amikben a 
Quarnero van készítés alatt, melyet megízlelvén azt 
kitűnő minőség, zamat, tekintetében, ugy a finomí-
tás és tisztítás alatt levő borokat is megízlelvén azo-
kat is kitűnően élvezhetőknek találta. 

Innen a raktár helyiségbe, a siállitási osztályba, 
ment, hol a nagyszámú alkalmazottak a töltést és du-
gaszolást igen ügyes szerkezetű gépekkel eszközlik. 

A miniszter igen nagy érdeklődéssel nézte a 
működésben levő gépeket, készülékeket, különösen 
tetszett az uj találmányú üveglezárás, ami eltekintve 
a czélszerüségétől, még minden buffetnek és háztar-
tásnak diszét képezi. 

Háromnegyed órai tartózkodás után a minisz-
ter a következő szavakkal vett bucsut: „Nagyon 
megvagyok elégedve, az önök gyártelepe nagyon 
szép és az itt tett látogatás reám nézve igen tanul-
ságos. Kívánom, hogy iparágukat ebben az irány-
ban íejleszszék tovább, mint eddig, hogy gyártmá-
nyuk a hazai iparnak mindig becsületére váljék." 

Ezután ifj. Pfau J. ur a magas látogatást meg- _ T # _ 
köszönte és biztosította a minisztert arról, hogy a tovább kinlódni, mert ugy is tudja, hogy betegsége 
czég mint eddig, ugy ezután is igyekezni fog a ha-'gyógyithatatlan. Mikor a templomból hazajövő asz-
zai iparnak tiszteletet és becsülést szerezni, és igyek-'szony meglátta halott lérjét, eszméletlenül összeesett, 
szik azt a l e g m a g a s a b b f o k r a emelni, oly, 
annyira, hogy a külföldi gyártmányokat teljesen ki 
fogja szorítani. Szentesi piaczi árak. 

— Ak i éhen akar halni. Tegnap délután Szentes 1895 anril 2ü 
a Bécshez tartozó Dornb achtól Königstetten felé ve- axenies, IÖ9Ö. aprn. zv. 

zető uton, a patak partján egy látszólag halott tisz- A tisza folyó rendkívül magas vízállása miatt 
tességesen öltözött leányt találtak Mikor felemelték, megakadt közlekedés, előre láthatólag káros hatás-
levél esett ki a zsebéből. A levélben ez volt: sal lett országos vásáruukra. 

Egy elhagvott leány végrendelete. . Mindenféle jószágból volt meglehetős behajtás, 
Elhatároztam, hogy éhhalállal pusztítom el de, a kereskériők hianyzottak leginkább tul a lisza-

magamat. Apám és anyám egy év alatt meghal- rol, ahova jószágunk nagyobb reszet szokták össze-
tak s három nappal ezelőtt eltemettem vőlegénye- v«saro 'ni-

49. 

— Kit keres ? 
Egy sóhajtás. 
— Valami baj van ? 
Még egy sóhajtás. 
— Talán segíthetünk rajta ? 
Lassan lecsúszott a keszkenő csücske ós egy 

égő szem meredt a rendőrre. 
— Maguk ? Maguk csak a tolvajokat zárják el. 

Elzárjuk mi a sikkasztókat. is. 
— Hát a csalókat ? 
— Azt is. 
— Hát akkor zárják el - a Mihályt is. 

— Wel l lsch Vilmos rövidáru-kereskedő, ki-

nek üzlete 12 év óta a takarékpénztári épületben 

volt, — a napokban átköltözködött a H a r i s ház 

Kossuth-utczai részébe. Ezen jó hirnevü kereskedőt 

ajánljuk továbbra is olvasóink figyelmébe. 
— Fogadásból a vonat alatt. Kaba köz-

ség vig borozótársaságokban eddig arról a végről 
volt ismeretes, hogy volt benne egy asszony, aki 
váltig azt hajtogatta : 

— Hátha innánk ! 
Ujabban egy kabai legény a község hírnevét 

öregbíteni óhajtván, tiz üveg borba fogadott, hogy 
lefekszik a sinek közé a robogó vonat elé és semmi 
baja sem történik. A borkőzi állapotban levő társa-
ság ki is ment a vonalra s Püspák Imre vakmerő 
legény, amikor a személyvonat közeledett, csaku-
gyan a sinek közé feküdt. A vonat átrobogott rajta 
s Püspöknek semmi baja sem történt. 

Vezéreljen az isten, kedvesem. Sza-
lasty István békési gazdaember, mar hosszabb idő 
óta betegeskedett. Felesége elment a templomba, 
hogy az ura egészségeért imádkozzék. Mikor elment 
hazulról, a férje utána kiáltotta : 

— Vezéreljen az isten, kedvesem! 
Az asszony elment a templomba s ezalatt a 

féri felakasztotta magát a mestergerendára. Levelet 
hagyott hátra, amelyben azt irja, hogy nem akar 

A jószágárak következők : 
Igás ökrök párja 260-320 frt, fejőstehén dbja 

56-70-90 frt, rúgott borjuk párja 46 -58 frt. 
Sertés árak : 
2 3 éves sertés párja 46 58 frt, egy éves 

párja 25—32 írt, 8—10 hónapos malacz párja 
18—2.* frt. 

A gabona-üzlet a bét folytán egy kissé élén-

m ú dott mozdulni. Elszállították azután nagynénjéhez, 
ködése közben a rendőrségünk. Cwimadia'Jánoi 'w gyermektelen gazdag asszonyhoz aki nemcsak 
IV. tized 118. «z. a. korcsmájában A k á r t j á . ; hogy tárt karokkal fogadta az exa tált leányt, hanem 
sok megijjedtek a rendőrség megjelenésén, és szót-{

me*ment6,t ,s &azda&on megjutalmazta. 

— Letartóztatott körjegyző. Marosvásár-
helyről írják : Megyeszerte nagy feltűnést kelt a ma-

. gyarosi gazdag körjegyzőnek Tőkés Albertnek letar-

. tóztatása, akit önkényes viselkedése miatt „bekecsalji 

met is. Rokonaimnak nem akarok a terhükre 
lenni s csak arra kérem őket, hogy az órám és 
csekély értéktárgyaim árából temettessenek el en-
gem tisztességesen. Ez az utolsó kívánságom. 

Hernals, nagyszombaton 1895. 

J—er Klára. 

Az asszonyok, akik a leányt megtalálták, tejet 
kerítettek valahonnan s a legnagyobb örömükre a kebb volt, mivel a buza ára 1(3 — 15 krt emelkedett, 
holtnak vélt leány mohón lenyelte a tejet s nem- tíuza mm. 6 frt 30 kr., 6 frt 40 kr., árpa köble 
sokára magához tért. De a leány, aki nagyszombat 6 frt kukoricza köble 6 frt 60 kr., zab köble 4 frt 
óta nem evett, oly gyönge volt, hogy meg sem tu- 80 kr., 5 frt. Szalonna mm, 43 44 frt. 

mozdulni. 

mam Hűm 
rebbentek, de nevöket mégis sikerült megtudni s igy 
a rendőrség a bíróságnak feljelenti őket. 

— Sertés-orbáncz. Gzuczi Imrének, a de-
rekegyházi oldalon levő tanyáján sertés orbáncz lé-
pett fel és ebben a nyavalyában több sertés is elhul< 
lott. Rendőrségünk tehát elrendelte az óvintézkedést. 

— A védtöltések védelme. Miután több 
helyen a védtöltéseket már meg kisereltek elvágni, 
azért a beiügyminiszterium országszerte elrendelte, 
hogy ezeket rendőrileg is védelmezzék. Nálunk azon-
ban erre a társulati főigazgató átirata szerint nincs 
szükség. 

— Gorombáskodó ko ldusok . A vasár-
napi vásáron Kutas Imre és Gombos Rebeka ma< 
darasi illetőségű koldusok hatósági engedély nélkül 
koldultak. Fazekas János rendőrkáplár ezért meg-
szólította őket, de hiába mindőn pedig Dunahátí 
rendőrkapitány is intette őket, hogy ne kolduljanak, 
hát erre csuful neki estek a rendőrnek és oly go-
rombán bántalmazták azt és a rendőrkapitányt, hogy 
ez kénytelen volt ellenök fellépni és bekisértetni 
őket. A hatóság azután 4 napi elzárásra és haza 
zsuppoltatásra Ítélte a vitézkedő koldusokat. 

Háziasszonyok figyelmébe. 
. A legújabb kímélő, könnyű mód a f e -

basT'-nak nevezett el a székely nép. Elfogatása rab' l i é n i e i i l ü m o s á s h o z és legszebb ruha 
lás bűntettének vádja miatt történt. A nyomozás f é l i j V a s a l á s h o z minden vasalóval elér-
adataí szerint ugyanis Tőkés Albert éjszakának ide i i e lő f | i a a K l a c k s b l ' U U l l - f é l e e z ü s t 

fehéríteni tt fényt éa mosóport ha-
asszony házát, hatszáz forint készpénz és nagyér- u a l J u k« 

tékü ékszert vivén magával. A szomszédból Kacsó Bel- és külföldi szaklapok által és a ieg-
Mátyás meg az édesanyja az egész rablást végig nagyobb tisztító intézetekben és jobb magán-
néztók, ae odamenni nem mertek, mert hallották, házakban miut a legjobb és legolcsóbb, kü-
hogy a jegyző igy szólt a társaihoz: 

— Ne fóljetek! Menjetek csak, mert ha valaki 
ide jön, lelövöm! 

Kiderítette a nyomozás azt is, hogy a kórjegyző 
hosszas fontolgatás után követte el tettét. Kevéssel 
azelőtt ő maga irta meg a kirabolt asszonynak az 
örökvásári szerződést, hogy az asszony különfele bir-
tokait eladta. A vevők ott a jegyző előtt fizették ki 
a vételárt s igy tudta meg, hogy az öreg asszony-
nak pénze van. Kora hajnalban lepték meg a csen-
dőrök a jegyző házát. A nép ösizecsődűlt az utcán 
s a szuronyok közé állított „bekecsalji basa" elin-— Betörés. Tegnapra víradóra Csúcs Sán 

dórt kirabolták. AzI. t. 643. sz. alatti házát tegnap dulásakor nagy éljenzésben tört ki. A körjegyző most 
már harmad izben törték fel ismeretlen tettesek, két társával együtt vizsgálati fogságban van. 
Valószínű tehát, hogy minü a három betörést egy 
és ugyanazon tette» követte el. 

— A megszökött elmebeteg. Egy sze* 
rencsétlen Szabó János nevü elmebeteget köröz most 
országszerte és keres Szentesen az egri rendőrség. 

— ltövld, de velós. Arczát eltakart* két 
kezével s hátat fordított a városház folyosóján járó 
kelő emberiségnek. Órákon át elbusongott, az embe-
rek rá sem hederítettek, de este felé íeltünt egy 
rendőrbiztosnak a mozdulatlan, búsongó leány. 

lönösen ártatlan szer ismertetett el, mely 

által a fehérnemű hófehér és tükör-fényes lesz. 

Uri és női kábátokon, melyek a hajtól 

a gallérnál zsírosak lettek, csodálatos köny-

nyüséggel kitisztítható a gallér. 

Egy doboz klacksbrunn-féle .Ha-
vasi gyopár* fehér ezüst fénypor uta-

sitással 20 kr., » M o s ó p o r * Klacks-
bruilll-féle, utasítással 12 k r . 

Kapható egyedül: 

Szénássy Ferencz utódánál 
Hzeiitesen. 1V3 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-ci. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 
1894. évi 7797. és 7803 számú végzése kö-
vetkeztében Dr. Ecseri Lajos ügyvéd által 
képviselt .Szentesi Keresk. Részvénytársaság" 
javára Wittich Sándor és neje mindszenti 
lakosok ellen 1272 írt 41 kr s jár. erejéig 
foganatosított biztosítási végrehajtás utján le-
foglalt és 944 frtra becsült házi bútorok, ló-
szerszámok és más tárgyakból álló ingósá-
gok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbíróság 
3774-1895. számú végzése folytán 12 2 fit 
41 kr. tőke övetelés, eunek 1794. évi szept. 
hó 1-ső napjától járó 6°/o kamatai és eddig 
összesen 149 frt 05 krban bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig Mindszenten, vég-
rehajtást szenvedettek lakásán leendő esz-
közlésére 1895. évi ápril hó 30. napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ah-
hoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a él-
teimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek a becsáron alul is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1895. ápril hó 12. 

V é g h S á n d o r , 
kir. bírósági végrehajtó. 

SZENTESI LAP. 

I A lajstrom betekintésére azon megjegy-
zéssel hivom fel az érdekelt ebtulajdonoso-
kat, hogy kirovásaikat a jelzett idő alatt az 
esetleges felszólamlás megtehetése végett any-
nyival is inkább megtekintsék, mert az el-
késve beadott felszólamlások figyelembe vé-
tetni nem fognak. 

Szentes, 1895. évi ápril hó 19-én. 

Nagy József, 
2_3 aü. tanácsnok. 

4. oldal. 

Birtok eladás. 
Szelevényen Marton Dezső 300 holdat 

tevő birtoka, mely áll 260 hold szántó és 
40 hold elsőrendű nádasból, örökáron, ked-
vező fizetési feltételek mellett eladó. Feltéte-
lek lapunk kiadóhivatalában bármikor meg-
tudhatók. 6—6 
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Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

szer gyomorfájás ellen, különösen étványtalanság, 
emésztési gyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy 
szer ismeretes a dr. Lieber-téle idegerő*itő 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatóságilag hitelesített vevény 
szerint készül Fant a M. Gyógytárában, Prága. 

IcTQl/nccárr a legrosszabb esetben is gyó-
IbZdKUbbdg nyitható Songodé Essen/ 

által. Hatása csodálatos; használható az ígyén tud-
tával vagy a nélkül. Szin, szag és íz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: Hoffmann gyógyszertára Sctaeuditz 
Leipzig. 2 0 

A szentes—hmvásárhelyi h. é. vasutérdekeltség h. 
elnökétől. 

65/vasút: 1895. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A szentes—hmvásárhelyi vasút Mind-

szent állomásán, a pályaudvar belterületén 
felállítandó korlát elkészítése érdekéből ezen-
nel zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek, 
s felhívom mindazokat, kik ezen munkálatot 
elnyerni kívánják, hogy ajánlatuk 10'Vo-ának 
megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt ajánla-
taikat folyó évi május hó 4-ik n a p -
j ának d. e. 10 órájáig hozzám nyújt-
sák be. 

A korlát-tervek és előszámitás Csongrád-
vármegye álispáni hivatalában a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Szentesen, 1895. april 16. 

Dr. Csató Zsigmond, 
alispán, 

a szentes hmvásárhelyi h. é. vasut-
2—3 érdekeltség h. elnöke. 

Tlnc t , n e r v i t o n i c a 
(Dr. Ueber tanár Idrgrr sit* Eüxl-jp) 

Csak a kereszt és liorg. védjegygyei v a l ó d i . 

Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
és b-tóságilag hitelesitett rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfáiás szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveg 
ára lt/t. 3 - 5 Mark 

óyninnrtnjoHokiiak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ára 1 v. 2 Maik. 

Viz iszony gyógyítható a ifydross Essenz 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ, a hol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 

19 — 40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

E r e d e t i 
o b e r n d o r f i , o l a j b o g y ó , b u e z o k , 

í n a m m u t h 

répamagvakat 
csakis Qu d inburgi. ólomzott 50 kilós zsákok-
ban leg utányosabb termelő árak mellett, a ánla-

nak budapesti raktárukból 

O R M A I és T Á R S A , 
Budapest, Teré/-körut 40. 2V4 

MIKIÉN KÜHYYKERESKEDESBEH 
kapható, 

dr. M ü 11 e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

ü „Megrongált ideg- és nemi rendszer" H 
OO krajezar 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bemlt. Braunschweig. 8V52 

832/aü. 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Szentes város 1894 — 1895. évi ebadó-

lajstroma elkészíttetvén, az a folyó április hol 
22-től 29-ig terjedő 8 napon át a városi' 
adóhivatalban közszemlére tétetik ki. i 

Szentes, 1895, Nyomatott a kiadó tulajdo.ios: «Szentesi első könyvárául, 

Uayton & Shuttleworth ® 
f "üiezügazda&agi gepgyarosok q) B l l d a p e S t V á^£ 1£ r t t t 

által a iegjuuuiyosabb árak mellett 

a r i a - » 

* c z e l l i 
G y o m o r -

J cseppek 
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és általánosai 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség tünetei: 
lanság. gyomorgyengeség, büxö 
felfujtság. savanyu, felböflögés. 
gyomorégés, felesleges, nválkakiválasxtás, 
sárgaság, undor és hányta, gysmerglrct 
szUkOlés. 

Hatható« gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ei a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
és italokkal, giliszták, májbajok ée bimor-
rholdáknál. 

Emiitett hajoknál a n á r t n e i e l l l 
g y o m o r « " e p p e k évek ota kitti 
nőknek bizonyultak, a mit t i á i meg aaáz 
bizonyítvány tanuait. Egy kin üreg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 
Üveg ára 70 kr. 

Magyarországi főraktár: T f t r t W 
J ó z s e f gyógyszertára I n d a p e e t , 

cza l i ss. Király utcza 
A védjegyet és aláirtat tAnUaen 

tessék megtekinteni 1 Csak o^eni^pdket 
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tessék elfogadni, melyeknak 
zöld szalag van ragaastra a keantö 
aláírásával (C. Brády) és ezan «arakkal 
.Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczelli gyemerossppsk valodian 
kaphatók. 

Szentes : Várady Lajos és Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt «Már-
ton : Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 15—23 
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K Ö N Y V N Y O M D A . 
Vau szerencsénk a nagyérdemű 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

Locomobil és gözcseplögep-készletek « ¿ 3 
kol v o/ok, kanzi'ilo- es »r»tngAprk, b« 

;es> 12 lóerőig, toTÍbbájArgAay-
<ig«p«k. tlurtltö-roaSak, kon-

nók, kaaiülA- es »rató|ép«k, boronák. néU|7^)Ulk. 

nni IIMRIA" !*«J"hb•orrptAgéprk, .« fckíT^rtk , r*p»»agók, k«koH«a „UULU/T1DIM mopfdolók. dnrAlAk. OrlA-malmok 

2 és 3 vasú ekék 
gazdasági gépek. 

Rémlete» Arjrgxatkek kifHnatra ingyen i*a bérmentre küldetnek. 

Egyetemes aczel ekek 
én minden egyéb 4 

minden o szakmába vágó munkák, 
u. m.: Városi és község' hivatalos 
nyomtatványok, takarékpénztári zár-
mérlegek, ipar- és kereskedelmi kör-
levelek, ügyvédi és irodai nyomtat-
ványok, meghívók és tánezrendek, 
divatos eljegyzési és névjegy kártyák, 
árjegyzékek, gyászjelentések, falraga-
szok, folyóir tok, művek, levélpapírok 
•<s borítékok czégnyomással stb stb. 
a legjutányosabb áron, csinos kivi-
felben gyorsan és pontosan készít-
tetnek el, aján'om a n é. közönség 
<zives pártfogásába. TUztr'cttel: 

A „Szentesi első könyvnyomda 
19 részvénytársaság.'1 

JOOOOCOuOGOCOOO 
részvénytársaság* gyorssajtójáu. 




