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illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 
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Megjelen hetenként háromszor : 
vaMárnap, szerdán é« pénteken reggel 

Egyes szám ára 5 kr. 

Hirdetéseket 

KÖZLÖNY. 

ós nyilt-téri kariaménye^at 
a kiadóhivatal ménétak ár-

jegyzék szerint námiU 

Effvea oáldiMk 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stan Nándor 
és Ssigethy Z. könyv- és 

papirkereskedóaóbeaj 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

S I M A F E R E N C Z . 
P.1.15* •s.rk.asW!: 

P I N T É R fi Y U L A . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapki hordóink u t j án , 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Csak egyenlő mértékkel I 

A ,magasabb közéleti erkölcstan kultuszá-
nak« donquisotti lovagja, a ki őseitől Vad-

nay, a szentkeresztségben pedig Andor nevet 

kapott, azzal hivalkodik a félhivatalos lapiá-

ban, és azt hirdeti nagyképpel magán társa-

ságokban is, hogy ő Szentes város ügykeze-

lésének megvizsgálását azért folytatja olyan 

muszka modorban, mert „tiszta közigazgatást* 
akar, és megakarja menteni a népet a „zsa-
roló tisztviselőktől 

Hát megvalljuk, nagyon visszataszítónak 

találnánk, ha a bordélyház kéjleánya a 

szeplőtlen női erényről tartana kenetteljes 

prédkácziót. Azért arra kérjük a pákuliczla-

pot, és az ő gazdáit, hogy ne vegyék az aj 

kukra ezt a szót: tiszta közigazgatás ; és egy-

átalaban ne beszéljenek ők zsaroló tisztvise-

lők megfenyitéséről, vagyha beszélnek, akkor 

szíveskedjenek első sorban is a saját pártjuk 

háza előtt sepergetni. 

Mi nem tudjuk, hogy Szentes város 

tisztikarában vannak-e olyan tisztviselők, a 

kik zsarolják a népet; de nem hisszük, hogy 

volnának, mert a város ügyeit vezető párt az 

ilyen embereket régen kidobta volna a kebe-

léből, mint ahogy a forrásban levő must ki-

löki magából a szemetet. De ha mégis van-

nak ilyen tisztviselők, akkor azok bizonyára 

nem számithatnak a mi védelmünkre; mert 

inkább összetörnénk a tollúnkat, semhogy 

méltatlan sáfárokat védelmezzünk vele. És 

joggal elmondhatjuk, hogy ebben a gondol-

kozásban, ebben az etikai érzésben osz-

tozik velünk az egész párt, melynek szó 

szólója vagyunk; és bizonyára sem a 

Szentesi Lapra, sem a háta mögött álló 

pártra nem bizonyíthatja rá senki hogy va 

laba bűnpalástolást követett volna el, s a 

becstelenséget és gazságot védő szárnyai alá 

fogadta volna. 

Ha tehát van bűnös a városi tisztikar-

ban — ismételjük — ám leplezzék le és 

büntessék meg. De az ellen a közéleti tisz 

tesség nevében tiltakozunk, hogy mestersé-

gesen csináljanak bűnbakokat, és rábeszélés 

sel, presszióval, ijesztgetéssel és ígéretekkel 

csikarjanak ki vallomásokat a felektől, bűn 

telen és ártatlan tisztviselők ellen. Az ilyen 

eszközökkel dolgozó manipulácziónak a neve 

nem vizsgálat, hanem vad hajsza. 

Ha erkölcsbiráskodni akar Vadnay An-

dor ur, hát akkor hogy történhetik az, hogy 

például a sándorfalvi jegyző még most sincs 

végleg elmozdítva a hivatalától, annak da-

czára, hogy ez ellen az uradalmi kegyencz 

elleu a jogos panaszoknak és a bebizonyított 

vádaknak egész tömege gyűlt halomra ? Es 

ha olyan lelkes híve Vadnay ur a jó köz-

igazgatásnak, hogyan van az, hogy nem 

csapatta el, hanem futni hagyta Réthi Feren-

czet, a ki oly botrányosan kezelte a hivata-

lát, hogy nem találtak számára más menek-

vést, mint a lemondást? 

Bizony bizony jó lenne, ha Vadnay An-

dor ur, mielőtt tiszta közigazgatásról és zsa 

roló tisztviselőkről beszél, a saját udvarában 

tekintene széjjel. 

Mi nem kívánunk mást, csak azt, hogy 

egyenlő mértékkel mérjenek minden tisztvi-

selőnek. De ezt aztán megköveteljük. 

Országgyűlés. 
A nov. 12-iki ülésben először a jó öreg Szluha 

István kelt fel s keresetlen magyaros mondásaival 
indokolta, hogy miért nem szavazza meg a költség-
vetést ennek a kormánynak, melyben jó magyar 
embernek nem lehet bizalma. Kemény igazságok is 
pattantak ki Szluha beszédjéből s az ellenzék éljen-
zett. a kormánypárt pedig ijedve rebbent össze, mi-
kor azt mondta: 

— Régen a magyarság meggyalázóinak levág-
ták az orrát, füleit, most pedig miniszterekké te-
szik Őket. 

Bánffy miniszterelnök és a horvát miniszter 
ijedten kaptak orrukhoz, az öreg Szluha pedig elv-
társai helyeslése közt befejezte beszédet. 

A második felszólaló Meskó László volt, szin-
tén a függetlenségi pártból. Figyelemreméltó be-
szédben, élénk helyeslések közt sorolta föl a kor-
mány mulasztásait, bűneit, tehetetlenségét, mikor a 
nemzet jogairól van szó és erőszakosságát e jogok 
megsértésében, ő a kormánypártnak a fúzió utján 
való megerős désében sem látna hasznot, azért azt 
nem óhajtja, a költségvetést pedig nem szavazza 
meg. 

Az élénken előadott beszédet a függetlenségi 
párton erősen helyeselték, mikor egyszerre csend 
lett. A karzaton egy gyászbaborult matróna jelent 
meg, Huttkayné Kossuth Lujza, a szélsőbalon pedig 
Kossuth Ferencz állt fel szólásra. 

Kossuth Ferencz elkezdte lassú és balk han-
gon indokolni, hogy miért nem szavazza meg a 
költségvetést. A hatvanhetes kiegyezés ellen moudta 
el kifogásait, amelyet még Dják Ferencz sem ugy 
értelmezett, mint a kormánypárt hiszen azért mondta 
a kormánypártnak egy alkalommal: 

— Ördög a ti vezéretek nem én ! 
— Mosi is ördögök a vezéreik I — kiáltották 

át a szélbalról a mamelukokra, akik nem is tilta-
koztak e feltevés ellen. 

Kossuth Ferencz hangja csak akkor emelkedett 
hévben, mikor a 44-as idők vívmányairól beszélt s 
mikor beszéde végén jellemezte az utóbbi évtizede-
ket, hangjában megcsillant a szónoki erő, mondván : 

— Negyvennyolca a szabadság, a lelkesedés, 
hatvanhét a megalkuvás korszaka volt, a mai kor-
szak pedig a szemfényvesztés korszaka. 

A függetlenségiek frakcziókülönbség nélkül él-
jeneztek. Kossuth flesietett a karzatra Ruttkay-
néhoz. 

Kossuth Ferencz után Szalay Imre következett, 
aki szétrebbentette a kormányparti hadakat azzal a 
mondásával, hogy bizonyára azért hallgatnak olyan 
mélyen, mert lesújtotta őket a börze krach és a kassai 
beszéd. 

— Menjünk ki! mondták erre a jobb mezőkön 
azok akik érintve találták magukat s mint a vad-
ludcsapat vonultak ki a mameiukok a folyosóra. 
Szalai Imre pedig ezalatt derültseget keltő mondá-
saival fűszerezve beszédét, szemére hányta a kor-
mánynak a gazdasági terén elkövetett hibáit, sót 
ressz ikaratát és a szélsőbal helyeslése közt jelentette 
ki, bogy a költségvetést meg nem szavazza. 

Öt percznyi szünet után az utolsó, de a leg-
ősebb szónoklat következett. Ragályi Lajos 

"emelkedett fel a kilépettek padjáról s egy mindvé-
gig ügyelemmel hallgatott beszédben rakta meg a 
kormányt ós az azt tülkön-bokron lelkiismeret nél. 

kül követő pártot, melyről a kormánypárti újságok 
is azt írják, hogy olyanok ülnek közte, akik csak 
saját érdekeiket védik s ha azt nem elégítik ki, ké-
szek a miniszter-buktatásra. A mameluktábor tel -
sziszent s valaki azt kiáltotta el közüle: 

— Calumniare . . . 
Én nem rágalmazok, — felelte Ragályi, 

mert ezt kormánytamogató újság irta. 
— Nem rágalmaz! igazságot mond I Rámu-

tatunk a viczinalistakra! üangzott a felkiáltások 
özöne az ellenzékről, Szilágyi elnök pedig csenge-
tett, elkeseredetten csengetett s egyszer csak lecsa-
pódott a haragja : 

— Ugrón képviselő urat rendreutasítom 1 
— Melyik ügront? Melyiket? — kérdezték, 

de az elnök nem felelt s igy Ragályi rom-
badőntötte a kormánypárt és puroszok közti fúzió 
reményét, kellő értékére szállítva le azon kormány-
párti dicsekvéseket, hogy a kilépettek minden aron 
vissza akarnak a kormánypártba térni. Erről eszébe 
jut — úgymond — az adoma az egyszeri ránczos-
képü vén asszonyról, aki arról panaszkodott az urá-
nak, hogy egy csinos üatal ember meg akarta csó-
kolni. A férje ránézett felesége hervcdt bájaira s 
csak annyit mondott: 

— Száli, te dicsekszel! 
A nov. 13-iki ülésben az első szónok Várady 

Károly volt. Beszédében, melyben kritikai bonczkés 
ala vette, a jelenleg dívó kormányzási rendszer 
minden hibaját, fóteg azzal ért el nagyobb 
hatást, hogy megdönthetlen adatokkal bizonyította, 
mily hallatlan visszaéléseket engedett meg maganak 
Bánffy Dezső a választási jegyzékek összeállításánál. 
Felemlítette, hogy a kúriánál a reklamácziók száma 
vagy megszázszorosodott. Néhány specziális újpesti 
esettel illusztrálta, hogy miként állítják össze a li-
beralizmus korszaka nagy dicsőségére a választási 
lajstromokat. 

E hallatlanul czinikus esetek felsorolását meg-
döbbenve hallgatta az egész ház; ha ily törvény-
telenségek nem megbüntetve, hanem megjutalmazva 
lesznek, akkor a legközelebbi választások képe való-
ban ijesztő lesz. A választási jog megvédése érde-
kében különben határozati javaslatét is nyújtott be. 
A beszédet az ellenzek padjain lelkesen megélje-
nezték. 

Várady után Ugrón Gábor szólalt fel, kinek 
beszédének meghallgatására megteltek a kormány-
párti padsorok is. A parlamenti rendszer értelmeze-
seből kimutatja, bogy mig mindenütt az következik 
a parlamenti életből, hogy a legjobbak és legtehet-
segesebbek jussanak a kormányra, addig nálunk 
nagyon is középszerű tehetségek végzik a kormány-
zás nehéz feladatat Es e középszerű kaliberű férfiak 
oly válságos időben vezetik az országot, mikor a 
legnehezebb kérdések varnak elintézésre. Bécsben 
kedves lehel ~z ilyen kormány, mert alatta csak-
ugyan lehetetlenné teszik Magyarországot Ausztriá-
val szemben, t, kormány nem alkotásokkal akarja 
helyzetet megerősíteni, hanem apró furtangokkal és 
hogy ily kormány még a ü7-es törvényekben lefek-
tetett elveket sem tudja érvényesíteni, szinte termé-
szetes. A szúk lálkörhöz, tanulmány hiányok hoz, 
mely a Bantfy-kabinetet jellemzi, hozzájárul annak 
erőszakoskodása . . . mely nem védi meg azonban a 
magyar államot attól, hogy jogaiban és tekintélyé-
ben megsértessék. Ez történt Zágrábban is, ahol a 
kormány azon színek megsértését azzal akarja meg-
torolni, hogy uéhauy szerencsétlen, rosszul nevelt 
diakot tesz egész eletére tönkre, ahelyett, hogy tel-
jes ünnepséggel rehabilitálták volna a magyar zász-
lót, azon zászlót, melynek hogy respektust szerez-
zen, a magyar állam tennhatóságainak kötelessége. 

Ugy látszik nálunk a költségvetés nem nagy 
czélok keresztülvitelére szolgál, hanem csak a kor-
mány hatalmának megerősítésére. Ez pedig akkor 
nem egy állam költségvetése, hanem rgy nagy ha-
szonbei lő tarsasagé. Ez a haszonbérlés jellemzi az 
igész kormányzási rendszert. Közgazdasagi életün-
kön végig vonul az a törekvés, hogy csak a na-
gyok, hatalmasok élhessenek meg a kis emberek a 
ieglelkiismeretleuebo rabla.mak és kifosztásnak van-
nak kitéve. Ezer év küzdelmei után elért sikerein-
ket be akarjuk mutatni a világnak és íme, megint 
csak kilátszik a - luszonbéríós lólába, magát a 



1 oldal 

kiállítást is haszonbérbe adta a kormány valamely 
külföldi konzorcziumnak 1 A választások kiadatnak 
haszonbérbe, a sajtót haszonbérbe vették, közéle-
tünk bármely terére nézünk, azt a kormány mind 
haszonbérbe vette vagy adta. 

Majd a választási visszaélésekkel foglalkozik, 
melyekről kisüti, hogy ezek előre szervezve vannak. 
A főispánokat nem a belügyminiszter, hanem a mi-
niszterelnök látja el a múltjában szerzett tapaszta-
latok alapján utasításokkal, melyeket, ba be nem 
tartanak, ép ugy elcsapják, mint a minisztereket, 
ba azok nem respektálják a disznókereskedők érde-
keit De történjék bármi, a miniszterelnöknek min-
denre meg van a stereotip védekezése: „Birom a 
korona bizalmát...!" Szóló nagy hatást ért el, 
amikor kijelentette, hogy ő felségsértést követne el, 
ha feltenné királyáról és uráról azt, hogy a felség 
csakis Bánffyt ismerherhetné el képesnek arra, 
hogy ez tegyen képes Magyarországot nehéz órák-
ban, a veszedelem pillanataiban sikerrel vezetni. 
Emlékezetbe hozza egy franczia történetíró szavait 
ki, mintha csak a Bánffy-kabinetre mondotta volna, 
hogy nem a külellenségek a legveszedelmesebbek, 
hanem azok az államférfiak, kik a királyság eszméje 
megett nevetségessé teszik magukat. — És Bánffy 
ilyen alak. Igazi operette-alak, mely élénken emlé-
keztet a „Lili" Saint-Hypothése bárójára, kinek csa-
ládja é, tizedeken át fizeti a biztosítási összeget ab-
ban a reményben, bogy majd csak kárpótolja magát 
a nagy biztosítási összeggel, de a báró ur minden 
évvel fiatalabb, kicsapongóbb lesz és folyton radi-
kálisabb életmódot folytat. A miniszterelnök sze-
mélyével vont e parallel óriási tetszéssel találko-
zott az egész házban. De legrigyobb volt a hatás, 
midőn a felszól:tást intézte a kormánypárthoz, bogy 
távolítsa el magától azt az elemet, mely az ország 
tespedését évtizedek óta okozza. 

Egyszersmind felhívást intéz gróf Apponyi-
boz és a nemzeti párthoz, hogy csatlakozzanak a 
függetlenségi párthoz és akkor el fognak érni min-
dent, amit az ország és a magyar nemzet érdeké-
ben ki akarnak vívni. Ne csatlakozzanak a kormány-
párthoz, hanem közeledjenek azokhoz, kik a rosz-
nak bizonyult mai rendszer ellenében az országot 
a maga jogai s szükségletei szerint ujjá akarják 
szervezni. 

Egy határozati javaslat benyújtásával, mely a 
költségvetés visszautasitását mondja ki, fejezte be 
másfél óráig tartó beszédét, mely egyike volt Ugrón 
Gábor legszebb szónoklatainak. Mindenki sietett 
a függetlenségi és 48-as párt e kimagasló alakjának 
üdvözlésére és Apponyi Albert gróf e szavakkal is-
merte el a beszéd nagy határát: 

— Már sok szép beszédet hallottam tőled, de 
ily meggyyőzőt és igazat már régén nem mondtál! 

A ház összessége pedig hosszabb szünettel 
jutalmazta a k váló parlamenti szónoklatot 

A szünet után Zelenyák János mondott el 
néhány megjegyzést a kormány és pártja közt fenn-
álló érdekközösségről, mire a költségvetési vitát be-
rekesztették és Uock János a csongrádmggyei tiszt-
újításoknál, Helley János a szilágymegyei és Apponyi 
Albert a nógrádmegyei hasontermészet ü visszaélé-
sekről terjesztettek elő interpellácziókat. Apponyi 
Albert gróf az interpelláezióját indokoló beszédében 
rámutatott arra, hogy az országszerte folyó tiszt-
újítási mozgalmakban nem helyi jelentőségű vissza-
élésekkel találkozunk, hanem országos bajjal. A 
főispán urak hivatalos befolyásukat érvényesitik 
saját jelöltjeik érdekében. Különösen történik ez 
Nógrádvármegyében, hol a szabiidéivü párt bizal-
mas értekezletének helyéül a megyeház dísztermét 
engedték át, hol a politikai finom érzékkel abszo-
lúte nem azonosítható cselekményekkel komprottál-
ják a tisztesség legalanyíbb fogalmait. 

Miután a belügyminiszter nem volt jelen, mind 
a három interpelláczió egyelőre válasz nélkül maradt. 

Az ülés két óra előtt véget ért. 

Hock János interpellácziója. 
A csongrádi megyebizottsápi tagok válasz-

sása ügyében, valamint ama botrány miatt, 
hogy Vadnay Andor főispán a merénylő 
Mátéfi Kálmánt csong ádi h. főszolgabíróvá 
nevezte ki, Hock János, Csongrád város kép-
viselője, a képviselőház f. hó 13-án tartott 
ülésében interpellácziót intézett a belügymi-
niszterhez. Az interpellácziót a uevezett kép-
viselő a következő beszéd kisére'ébeu terjesz-
tette elő : 

Hock János: Tisztelt Ház I Interpellácziómat 
a tisztelt belügyminiszter úrhoz akartam intézni s 
bár jeleuleg nincs itt, minthogy interpelláczióm vele 
közöltetni fog, most teszem azt meg. Minthogy pedig 
interpelláczióm sürgős természetű, remélem, hogy 
arra minél előbb u.egkapom a választ is. Ez az nter-
prl'áczió ujabb kiadváuya annak a múltkor előhozott 

S Z E N T E S I LAP._ 

sérelemnek, melyet Csongr.4draegyében a megyei 
bizottsági tagok választásánál nyíltan elkövettek. 

A dolog tisztelt Ház, így áll. Az 1886 évi XXI. 
törvényezikk határozottan intézkedik arról, hogv a 
raegyebizottsági tagok választása minő alaki kellékek 
mellett történjék meg, előirja a formát s ehez kétség 
nem fér, mert expressis verbis benne van a törvény-
ben. Csongrád városában a valasztók száma az 500 at 
nem haladja meg. Igy a törvény világos rendelsezése 
szerint egy kerületben kellene most a megyebizott-
sági tagokat is megválasztani. Minthogy anonbau az 
ellenzéki választók egy kerületben minden kormány-
párti megye bizottsági tsgot természetesen kibuk-
tatnának, ennélfogva 3 alkerületre osztotta fel, egy 
szabályrendelet slspján a megye Csóngrád városát, 
hogy egy kerületben központosítsak az összes mozgó-
sítható kormánypárti szavazatokat és a törvényt 
kortes politikával egy szerűen megkerüljék. Területi 
összefüggés nélkül akartak abban a kerületlen 
összehozni minden létező szavaztokat azért, hogy a 
tőrvénvt nyíltan és világosan megsértsék. 

Mikor én azt a tisztelt miniszter urnák tudtár« 
adtam, maga beismerte, hogy törvényszegésről van 
szó 8 ezt megvédeni, ezzel szembeszállani a parla-
mentben nem lehet. De ha nem lehet megvédeni 
következik a másik taktika: hogvan lehe'ne kiját-
szani a törvény szellemét megkerülni azt s a 'ör-
vény világos intézkedése ellen egy kortespolit-kai 
manővert megcselekedni. És ez sikerült is, a meny-
nyiben ujabban Csongrádv .rmrgyében az általános 

megyei tisztújítást deczern .erben ejtik meg és hogy 
Csongrád városának képviselőtestülete abban részt 
ne vehessen, egyszerűen azt akarják a megyében 

megcselekedni, hogy a választást addig meg nem 
ejtik és igy Csongrád város képviselőtestülete, bí-
zottsági tagjai az általános tisztviselői választásból 

ki vannak zárva. (Ugy van I Ugy van! a bal- és 
szélsőbaloldalon.) 

Ha ez nem az alkotmányjognak s magának 
a politikai szabadságnak megkerülése, kijá's?á a, ak-
kor én korfesmanövert igazán nem találok az élet-
ben, mert az semm> más, mint a miniszter ur fele-
lősségének átruházása arra a klikkre, a mely itt 
már régóta nem törvény, hanem egyszerűen stiklik 
alapján kormányozza a varmegvét. (Élénk helyeslés 
a bal- és szélsőbaloldalon.) Nem mas mint kibúvás 
a felelőség alól. (Ugv van / Ugy van 1 bal- és szól-
sőbaloldalon.) Itt főn az országház termében a 
miniszter odaáll, nvnt a tőrvénv őre védelmezni a 
iogrendet. de titokban kiadja bizalmas rendeletét. 
Én nem látok, nem hallok semn.it, nvnt P.látus 
mosom kezeimef. (Zajos helyeslés a baloldalon.) 
De van egy háttere is ennek a_ intézkedésnek. Hogy 
tisztán kortespolihkai czélra van baz r̂ozva, felhozok 
egy ezzel összefüggő másik törvénytelenséget. 

Csongrádvármegyében a legutohó évek alatt 
oly rohamosan sülyedt a törvény iránti érzék és 
tisztelet, hogv elkövettél; e vármegyében azt, hogy 
nyilvános képviselőválasztás alkalmával, mikor a 
vá'asztasi e'nók konstatálta a többséget, kiálltott az 
ellenzéki választók elé és azt mondta: ma nem lesz 
választás, el lehet meni (Zaj a bal- és szélsftbal-
oldalon.) Ebben a megyében, hol ily es/közökkel kor 
mányoznak, megtörtént legujjabbar, hogv orvtama 
dás m att a kormány egy szolgabirót állásától fel 
függesztett. Ennek neve Mátéíy Kálmán, ki tavasz-
ssal egy képviselőt nv Wános helyen megtámadott 
ós hátulról orvtámadissal leű'ött. E miatt a kor-
mány felfüggesztette, de hogy ez a felfüggesztés 
csak porhintés volt a a közönség szemébe és nem 
érdemleges elítélése annak a bűncselekménynek azt 
igazolhatom azza*. hogy azt a tisztviselőt, k- a fe 
gyelmi eljárás alul kibuini akart az^a', hogy lekö-
szönt állásáról; még ugyanezen cziklus alatt, tehát 
ebben az évben helyettes ..¡szolgabírónak a főispán 
hozta be. (Nagy zaj. Felk itások a bal- és szélső 
baloldalon: Gyslazat 1 Alavalósig !) Ez el en az ur 
ellen bünfenyitő eljárás volt folyamatban, ai cl ő 
bíróság elitélte. az úgy most is felsőbb fokon \an 
elbírálás végett és még ezen hün'ényn»k helye ki 
cem hült, mír is bes7enyezík azt uiahh szemérmet-
l jnséggel. Ezt az embert hivatalban előmozd Ij.ik és 
a főispán Csongrád városábsn kinevezi helyettes 
főszolgabirónsk. Ily körülmények közt igazán el-
mondhatjuk, hogy Magyarországon annyira sülyedt 
már a közszellem, a tiszteség ó a politika szemé 

i rem, hogy elérkeztünk ahhoz a korszakhoz, melyet 
Thukdidesz Görögország hanyatló korszakának ne 
vezett el, melyben a győző kork raiak oda vágtak a 
legyőzött mellittaiak szemebe: mt beszéltek ti jog-
ról, mi lenézzük, megvetjük a jogot, a mi erőnk 
az erő. 

I'y körülmények közt Magyarországon az al-
kotmányos életnek nemcsak tisztasága, de módia 
és gyakorlása is ki van zárvs. (Igsz 1 Ugy 
van 1 a bal- és szélsőbaloldalon ) Hs a varmegyékbe 
despotákat helyeznek, kik, ha a törvényszegést nyíl-
tan, az országgyűlés előtt bebizonyítják és azt vég 
rehajtani nem lehet, módot eszelnek ki, hogyan le-
hetne azt megkerülni, a törvény szellemét bepisz-
kolni és (megrontani ós errs a kormánynak nincs 
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egy elítélő szsva; ha a kortespolitika addig megy, 
hogy Ítélet slatt áló embereket, kiket a miniszter 
felfüggesztett, egyszerűen kineveznek helyettes fő-
tisztviselőnek a kormány közegei, akkor Magyaror-
szágon az alkotmányos küzdelem az egész vonalon 
feladható. Én a következő interpellácziót jelentem 
be és intézem a tisztelt belügyminiszter urboz: 

Van e tudomása a miniszter urnák, hogy 
a Csongrádon felfüggesztett megyei képviselő 
választásnak megtartása iránt még eddig semmi-
féle intézkedés nem történt, s hogy a törvény 
¡valóságos kijátszásával és a miniszteri meg-
| nyugtató nyilatkozat kompromittálásával ezt 
¡a választást mindaddig megejteni nem is akar-
ják, mig az általános megyei tisztújítást a 
csongrádi választott képviselők hozzájárulása 
nélkül keresztül nem erőszakolják f 

Hajlandó-e az idő rövidsége miatt is 
haladéktalanul intézkedni, hogy ez a választás 
a törvényben előirt módon megtörténjék, még 
mielőtt a tisztújítás a megyében be nem fejez-
tetett. 

Van-e továbbá tudomása arról, hogy a 
Vadnay Andor ur Csongrádvármegyének ez 
idő szerinti főispánja a csongrádi főszolga-
bíró lemondása folytán Mátéfi Kálmánt ne-
vezte ki helyettes főszolgabíróvá, a kit maga 
a belügyminiszter ez év tavaszán orvtámadás 
büntette miatt felfüggesztett, s a kit ezért az 
elsőfokú biróság el is ítélt ? 

Megengedhetőnek tartja-e, hogy az a 
tisztviselő, a ki a fegyelmi ítélet súlya alól 
lemondással menekül, m^g ugyanezen czyk 
lusban, akár választás, akár kinevezés által 
hivatalában előléphessen P 

Végül megengedhetőnek tartja-e a bel-
ügyminiszter ur, hogy egy főispán kortes 
colokból nemcsak a törvény szellemét, ha-
nem a kormány felfüggesztő Ítéletét is az 
egész vármegye közönsége előtt igy komp-
romittálja. 

Vidéki lapszerkesztők 

kongresszusa. 
A mostohagyermekből életerős ifjú lőn, s az 

eddig mindenkitől lenézett, megvetett, kicsinylett 
vidéki sajtó ma már számottevő tényező a hazában. 
Ha összehasonlítást teszünk 1890-től máig keletke-
zett hírlapok és a 80-as vagy 70-es évek hírlapjai 
közt: szembetűnő nagy a változás és mondhatni 
az erkölcsi és irodalmi nívó emelkedés meglepő. 

A vidéki sajtó — daczára a fővárosi sajtónak 
még ma is rideg magatartásával szemben — ko-
moly feladata magaslatán áll, s hála Istennek a 
vidéki lapok — csekély kivétellel — mind hivatásos 
hírlapírók kezeiben vannak. Ma nem ugy van, mint 
néhány évtizede, hogy az elcsapott vigéczek, keres-
kedősegédek, irni, ol?asni alig tudó proletárok ke-
zeiben volt a sajtó. Természetesen, hogy ezek a 
kontárok visszaéltek a sajtó hatalmával s bemocs-
kolták a sajtószabadság magasztos oltárát. Ma öröm-
mel vehetjük kezűnkbe a vidéki lapok bármelyikét, 
meglepi az olvasót a közérdek iránti ügyszeretet 
melege, a komoly hangon pertraktáló czikkek meg-
győző ereje, irodalmi színvonalon álló szépirodalmi 
rész s a páratlan, független magatartás. S hogy a 
vidéki sajtó mily tényező ma s mily jeles erőkből 
áll, bizonyítja az a körülmény, hogy igen sok hír-
lapírót adott a tővárosi zsurualisztikának és igen 
sok jeles erő táplálkozik most a fővárosi sajtó kasz-
Uliai forrásából. 

S mégis elszomorodott szivvél látom, bogy 
még mindig akadnak egyesek itt a fővárosban, kik 
kies nylik a vidéki sajtó hivatását. Azok a bizonyos 
hirdetési ügynöki irodák még mindig fejős tehénnek 
tartanak minket, s hasábokat kívánnak reklámokra 
néhány fillérért. A hazafias vidéki sajtóra apellál-
nak azok az egyletek, társulatok és körök, melyek 
a féllapot megtöltő közleményeiknek ingyenes fel-
vételét kérik. 

Nekünk ezek ellen tennünk kell 1 Előttem fek-
szik Roboz István szerkesztő-kollegám hatalmas ér-
vekben gazdag fölszólítása. Kongresszusra gyűljünk, 
igen, együttesen, mindi Ne csak a Dunántul mo-
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zogjunk, dolgozzunk, tömörüljünk valamennyien. A 
kongresszuson hányjuk vessük meg ügyes-bajos dol-
gainkat, kérjünk fyors orvoslást sérelmeinkre. 
Sérelmeinkre P fogja kérdezni a laikus olvasó. Hát 
a hetedik nagyhatalomnak is vannak sérelmei ? Ige-
nis vannak. Igaza van Roboz bátyámnak, midón 
felemeli tiltó szavát a bélyegilleték tlkn. Az a 30 
krajczár bélyegilleték nagy teher a vállainkon, s ez 
sérelmes. Mindama kedvezmények: vasút, gőzhajó, 
stb, melyekben fővárosi kollegáink részesülnek, ne-
künk csak pium desiderium, s lenézőleg fogadják 
jogos és méltányos kérésünket, mondván: .Vidéki 
lapoknak nem adunk szabadjegyet' 

Régi munkása vagyok a hírlapirodalomnak, 
több mint tiz éve pedig lapot szerkesztek, még pe-
dig a főváros tövében, Újpesten. Hanem itt tízszerte 
nehezebb a helyzetem, mint az ország bármely ex-
ponált vidékén. Újpest majdnem összeforrt a fővá-
rossal és maholnap a fejlődő metropolis egyik kül-
városává leend. S mégis az én .kedves főváros, 
kollegáim* szemében igénytelen vidéki lapocskám 
van. Eltekintve attól, hogy az olvasóközönségnek 
semmi ujat nem hozhatok, mert a főváros közelsége, 
minden friss, vagy eredeti hirt, újdonságot elemészti 
előlem. Az ollózás mesterségéhez pedig nem folya-
modhatom, mert avult dolgot feltalálni a közönség-
nek csömör. Láthatni, hogy mily nehéz a helyzete 
egy szerkesztőnek, ki ezek ellenére mégis lokális 
érdekű, jól szerkesztett lapot akar adni a közönségnek. 

.Üres a lap !" hangzik uton-utiélen. a laikus 
fő nem fogja fel, hogy 6 vagy 8 oldalt megtölteni, 
teleírni mily munka, azonban mindezek daczára a 
napilapok 40—50 oldalaihoz szokot közönségünk — 
legalább itt Újpesten — üresnek találja a lapot. 

Jellemző dolog, hogy a fővárosi kiadók miként 
vélekednek a vidéki lapokról. Nem szólok most az 
enyém ről, mely maholnap fővárosi lap lesz, jóllehet 
az esel velem történt. 

A mult év őszén egyik előkelő könyvkiadó 
czég ismert nevü irónk szerkesztése mellett uj szép-
irodalmi lapot adott ki. Elmentem hozzá, hogy cse-
reviszonyba lépjek lapjával, indignálódva fordul hoz-
zám : Mit gondol ? Az én drága lapomat csak nem 
fogom küldeni vidéki lapoknak P 

Hat.em azért a hasábos reklámszöveget az 
.Irodalom" rovat részére a. t. kiadó urak majdnem 
minden héten küldik a nyakunkra. £s ezt .kollegi-
ális" tiszteletből közölnünk kell. 

Mondok egy másik esetet. 
Több napilappal állok csere viszonyban. 
Ezek közül kettő az év őszén beszüntette a 

cserepéldányt. Elmegyek a .legfőbb mindenegyéb"-
hez, az adminisztrátor urakhoz, kik kezükben tart-
ják a fegyvert és ítélkeznek életünk és — a lapjá-
ratás felett. Mindkettő mintha, összebeszéltek volna 
azt modta: .A szerkesztőség rendelete folytán több 
vidéki lappal megszüntettük a csere viszonyt." Mivel 
indokolják eme eljárásukat P kérdém. — .Nem ér-
demes vidéki lapokkal cserélni, mert ez nekünk na-
gyon költséges." Oh ti szegény jó urak. A maku-
latúra papirost szaporítjátok, s hagyjátok pené-
szedni, de a vidéki lapokkal .költséges" az össze-
köttetés. 

Kartársak 1 Ez ellen tegyünk valamit! Ne le-
gyünk mi kész exigenczíák a fővárosi lapok kezei-
ben, a mikor szorul a kapczájuk és reklámra van 
szükségük, akkor .kedves kartársak" vagyunk, de 
mikor a .mór megtette kötelességet, a mór mehet" 
és megszakítanak velünk minden összeköttetést. 

Álljunk a lábunkra kartársak! Emanczipáljuk 
magunkat, hisz elég erősek vagyunk, aztán mi szol-
gáltatjuk az anyagot a mindent felfaló nagy fővá-
rosi orgánumoknak. A mi .igénytelen vidéki lapocs-
kánk" testéből ollózzák ki a .saját tudósítónk" ál-
tal jelzett czikkeinket, hireinket. 

Kartársak ! Közeleg a millenium ideje, az egész 
ország mindenzugából jönnek fel a fővárosba egy-
letek, körök, testületek kongresszusra készülnek, 
mi sem maradjunk hátra, fogjunk kezet és ha egyet-
értve munkálkodunk, sikert aratunk. Legyen jelsza-
vunk: A sajtószabadság szeplőtlen megőrzése és 
egyetértés. 

In hoc signo vinces! 
Mártonfy Imre, 

u ,1'jpwti KözlOuy' uarkeutö je . 

S Z E N T E S I L A P . 134 

— Városi közgyűlés lesz folyó 
hó 18-án, (hétfőn) melynek tárgysorozata a 
következő: 

1. A .Szentesi takarékpénztár" piacztéri házá-
nak városház telkéül való megvétele tárgyában be-
adott indítvány, 

2. Kéménysepretési szabályrendelet módosítása. 
3. A szentes-csongrádi vasút kiépítésére meg-

szavazott hozzájárulás jóváhagyását tartalmazó vár-
megyeközgyülési határozat. 

4. Koncz Károly és társai szentesi lakosok kér-
vénye a bogár-köz kiszélesítése és kinyitása tár-
gyában. 

5. As országos tanügyi kongresszus kérelme 
segélyezés iránt. 

6. A Tisza-Körös-zugi ármentesítő társulat ál-
tal elfoglalt területért felajánlott kártalanítási ár el-
fogadása tárgyában gazdászati szakosztályi javaslat. 

7. A községi közmunkatartozás megváltása 
tárgyában tanácsi előterjesztés. 

8. A piaczi helypénzszedési szabályzat módo-
sítása tárgyában tanácsi előterjesztés. 

9. A városi mérnök előterjesztése a mérnöki 
munkálatokra vonatkozólag. 

10. Aradi Kálmán rfökapitány felebbezése a 
rendőrségi hivatalok tisztogatása tárgyában kelt ta-
nácsi határozat ellen. 

11. A bérkocsi-szabályrendelet megalkotása. 
12. A korcsmák, serházak és pálinka méré-

sekre vonatkozó szabályrendeleti tervezet. 
13. Kálló Antal volt szentesi h. rendőr alkapi-

tány kérelme kártérítési igényei megállapítása iránt. 
14. Az országos színész-egyesület kérelme se-

gélyezés iránt. 

15. A Kossuth-alapitvány jóváhagyási tárgyá-
ban kelt miniszteri határozat. 

16. A városi árvaszék előterjesztése Farkas 
Sándorné árvapénztári tartozásából meg nem térült 
6 frt 68 kr. törlése iránt. 

17. A városi árvaszék előterjesztése K. Nagy 
Imre nevén vezetett, de meg nem térült 11 frt 
95 kr. törlése iránt. 

18. Szentes város árvaszeke hatáskőre alá tar-
tozó gyámoltak és gondnokoltak pénzei és pénzér-
tékeinek kezelése és gyümö'csőztetésére vonatkozó 
szabályrendelet módosítása iránt a jogügyi szakosz-
tály előterjesztése. 

19. özv. Tóth Antalné kérelme kegyadomány 
iránt. 

20. A gazdászati szakosztály javaslata a me-
zőrendőrség szervezése tárgyában. 

21. A bökényi, kuczori és a Szécbenyi-liget-
beli csárdák bas^onbérbeadása tárgyában tanácsi 
előterjesztés. 

22. A nagyvendéglő haszonbérbe adása tár-
gyában tanácsi előterjesztés 

23. A vármegyei távbeszélő berendezése tár-
gyában gazd. szakosztályi javaslat. 

24. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kiren-
delése 

Helvi és vegryes hirek. 
- Személyi hlr. S i m a Ferencz ország-

gyűlési képviselő, aki szerdán reggel érkezett haza, 
ma Csongrádon át Budapestre utazott. 

— A tanuszerzés mód j a . Hogy a 
városi (teykfzeKs metvbspálásánik ürüpye 
platt milyen eszközökkel dolgozik Vadnay 
fősp;ln és az ő környezete, az ellenzéki ér-
zelmű tisztviselők kompromittálására, azt il-
lusztrálja a következő f.^el: Az öreg P. Gyö gy 
polgártársunkat mapához hivat'a Oikatri-
c isz Lnios vármegyei főjcpyző és azt kér 
d< zte tőle, hogy mennyi munkadíjat fl/rtett 
annak a városi tisztvir"lőnek, aki a fiát a 
katonaságtól mentesítette illetőleg a póttar-
tallkha helyeztette? P. Györpy av.t felelte 
hogy biz ő nem fizetett eemmit, n ert a rek-
lamácz;ót a fia intézt", aki már önálló ga-'da. 
Czikatriczisz azonban nem hag\oit tel a fag-
gatód ássál, sőt nagyobb hatás kedvéért meg-
'•rész ett egy otromba hazug-á^ot if?v elakar-
vén hitetni az öreg gazdával, hogy a fia uinc£ 

is mentesítve a katonaságtól, hanem 3 évre 
besorozott katona; de — úgymond — 6 
és a főispán egy hét alatt kieszközlik az el-
bocsáttatását. Persze, arra számított a vár-
megye pennája, hogy ezzel a füllentéssel rá-
nirja P. Györgyöt, hogy az ő szája ize sze-
rinti vallomás tegyen az illető városi tisztvi-
selő ellen. Ámde P. György hivatkozott a 
kezében lévő végzésre, sőt még azzal a kije-
lentéssel is leczáfolta Gzikatricziszt, hogy 
Csabán személyesen megkérdezte az őrna-
gyot, s az biztosította őt, hogy a 11a a pót-
tartalékba van helyezve ; nincs tehát szük-
sége semmi protekezióra. Végre aztán be-
látta a „főispán jobbkeze,- hogy sem ijesz-
tés, sem hazugség, sem ígéret nem ér sem-
mit, s elhallgatott . . . Hanem kiváncsiak 
vagyunk rá, hogy Vadnay Andor ur a tanú-
szerzésnek ezt a módját 9a tiszta és becsüle-
tes közigazgatás * keretébe sorozza é ? 

— .Előjelek" cím alatt azt írja a vármegye 
lapja, hogy ami magatartásunkból és a főispán el-
len intézett támadásainkból következtetve a városnál 
hiba van a kréta körül. Nos hát mi nem vagyunk 
olyan látnóki tehetséggel megáldva, hogy nem lé-
tező dolgokat is fölfedezzünk, de a jövendő esemé-
nyei közül mi is látjuk egynek az e l ő j e l é t . Min-
den oda mutat ugyanis, hogy Vadnay Andor — a 
ki egészen akarat nélküli eszközzé vált a pákuliczok 
arra az emberre, aki a durvaságokra i n z u l t u s s a l 
felel. Pedig — őszintén mondjuk — az álapotoknak 
ilyetén elvadulását a legmélyebb sajnálattal látnánk, 
mert a pofozkodás olyan ultima ráczió, amit jóiz-
lésü ember még egy gorombáskodó főispánnal szem-
ben sem szívesen alkalmaz. 

— Csongrádiak sajtópere. Mint a minap 
jelentettük, Réti Ferencz csongrádi volt főszolgabi-
rónak Csemegi Antal es Forgó G. Imre ellen indí-
tott sajtóperében f. ho 11-én volt az esküdtszéki 
targyalas a szegedi sajtóbiróság előtt. Az eredmény 
az, hogy az eskúdtszéki verdikt alapján a bíróság 
a vadlottakat fejenként 200 frt pénzbírságban el-
marasztalta. 

— Megváltoztatott Ítélet. Albertényi An-
tal vármegyei főszámvevőnek Sima Ferencz ország-
gyűlési képviselő ellen indított rágalmazási és becsű-
letsértésí perében a napokban döntött a szegedi 
kir. ítélő tábla és pedig akként, hogy az első bíró-
sági ítélet megváltoztatásával Sima Ferenczet 300 frt 
pénzbirságra ítélte. 

— Uj postaszekrény. Stark Nándornak a 
volt Dózsa, most Gömbös-féle patika épülettel szem 
ben lévő házánál postaszekrényt állítottak fel, mely-
ből a leveleket naponkint d. e. fél 9-kor és d. u. 
3 órakor viszik el a posta hivatalba. 

— Elbocsátott íegyencz. Gál József szen-
tesi lakost okmányhamisitasért és több rendbeli 
lopásért 6 évi fegyházra ítélte el annak idejében a 
büntető biróság. Az elitélt büntetését a Lipótvári 
országos fegyintézetben kitöltötte, s onnét szabadon 
bocsáttatván, a napokban hazaérkezett. 

— Elveszett pénz. Papp Lajos szentesi la-
kos f. hó 12 én délután a kiséri Szegi-féle háztól a 
a Jurenák féle házig terjedő útjában 20 frt készpénzt, 
mely egyházi adókönyvecskéjébe volt betéve, elvesz-
tett. A károsult a becsületes megtalálónak vagy útba-
igazítónak illő jutalmat biztosit. 

— Bál a szomszédban. Mint egy hozzánk 
intézett meghívó tudatja, a mindszenti kereskedő és 
iparos ifjúság f. hó 24-én jótekonyczélu Katalin-bálat 
rendez. 

— Tizenkét esztendős szörnyeteg. Lem-
hergből páratlan büntetről adnak hirt. tiabsk falu-
ban eltűnt egy földbiitokosnak hét esztendős Ma-
riska leánykája. Hosszas keresés után az apa meg-
találta a gyermeket a szomszédes erdőben felakasztva. 
Hubája és ingecskéje össze volt tépve s a vizsgálat 
csakhamar k>dei tette, hogy a kis teremtést valaki 
gyalázatosan megkínozta, aztán megfojtotta és fel-
akasztotta. A gyilkos nyomára a ,kötél vezetett, 
amelyre a leányka fel volt akasztva s amely egy 
Wolski Adám nevű tizenkét esztendős! fiúé volt. 
A fiu mindent bevallott és azt is elmondta, hogy 
kis áldozatát kétszer is felakasztotta. 



mrnám. 

12464/1895. Csongrád vármegye alispánjától 

; 1 ( Pályázati hirdetmény, 
Szentes rendezett tanáesu városnál üre-

sedésben levő, s évi 500 frt fizetéssel a folyó 
évre 100 frt ,fizetés pótlékkal díjazott köz-
ponti kiadói gállásra ezennel pályázatot hir-
detek, s felhívom azokat, kik ezen tiszti állást 
elnyerni kivánják, hogy képesítettségüket és 
erkölcsi magaviseletüket igazoló okmányok-
kal kellően felszerelt pályázati kérvényeiket 
1895. évi november 21-ik napjának d. u. 5 
órájáig hozzáüt nyújtsák be. 

Szentes, 1895. november 5. 

Dr. Caató Zsigmond, 
1 - 3 alispán. 

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

11352/1895. Csongrád vármegye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-

sedésben levő, s 400 frt évi fizetéssel java-

A Z „ A N K E R 
élet- és járadék-biztositó-társasága, 

áá 

I g a z g a t ó s á g : 

Bécs, I, Hoher Markt. 11. 
(Anker-Hof.) 

M.-országi vezérképv : 
Budapest, Deák-tér 6. sz. 

(Anker-udvar.) 

Vezérképviselő: Gl ' . Z i c h j J e a ő , v. b. 1.1. 
Vezértitkár: L u d a s y S á m u e l . 

Társasági vagyon ÍOÖ millió korona. 
Eddig i kifizetések összege 173 mii. korona 

Biztosítási állomány 430 millió korona. 
Megtámadhatatlin kötvény. Biztosítás háború esetére. 
Méltányos feltételek | Nagy nyeremények. 
Felvilágosítással szolgál a íenti magyarországi vezér-
képviselőség, valamint a társaság összes ügynökei. 6 6 

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

(Dr. Lleber tanár idegerősitó ElixirjeJ 

Csak a kereszt és horg. védjegygyei valódi. 

4 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csíllagbin. 

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

zer ájás gyfmoro ellen, különösen étványtalanság, 
emésztésisgyentreség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. Árjegyzék bérmentve. Mint elsőrendű gyógy-
szer ismeretes a dr. Ldeber-téle idegerősitó 
Elixír, védjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
árjegyzéket. Orvosi és hatósági'.ag hitelesített vevény 
¡szerint készül Fanta M. Gyógytárában, Prága. 

le-7Ql/nccá<r a regrosszabb esetben is gyó-
IbZdKUaodü gyitható Sougode Essenz 

által. Hatása csodálatos: használható az egyén tud-
tával vagy .1 léikül. Szín, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: llotiniaiiii gyógyszertára Scheuditz 
Leipzig. 40-40 

. _ . .... , . . . . Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 
vadalmazott írnoki állásra ezennel pályázatot !éa hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ez n 
hirdetek, s felhívom mindazokat, kik ezen !szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 
Írnoki állást elnyerni kivánják, hogy képesi- jkülönösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás. 

Egy üveg 
lettségüket és erkölcsi magaviseleTüket'iga- hátfájás szédülés rossz emésztés stb. ellen. 

Irirol f * ! Kívánatra á r ) e gy z éke t ingyen zoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvé-
nyeiket 1895. évi november 20 napjáuak d. 
u. 5 órájáig hozzám nyújtsák be. 

Szentes, 1895. nov. 4. 

1 - 3 Dr. Csató Zsigmond, 
alispán. 

Hirdetmény. 
Szentes város közönsége tulajdonát képező és 

Szentes vái js főterén lévő „Zöld koszorúhoz" czímzett 
nagy vendéglői épületek f. é. november hó 17 én 
d. e. 9 urakor a városi tanácsteremben megtartandó 
nyilt árverésen 1896 év január hó 1-től deczember 
hó 31-ig terjedő egy évre haszonbérbe fognak ki-
adatni 

Ezen körülményre azzal hivom fel az érdeklődők 
figyelmét, hogy az árverésen résztvevők, az árverés 
megkezdése előtt, 500 frt azaz ötszáz forint bánat-
pénzt letenni tartoznak, 

A részletes árverési feltételek alólirott hivatalos 
helyiségében betekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1895. november hó 8-án. 

Novobáczky Győző, 
2—3 gazd, tanácznok. 

ára li/t, 3-5 Mark 
Gyonioriájosokiiak ajánlható a sokszoro-

san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
lüveg ára 1 v. 2 Mark. 

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

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Még ott is használ ahol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 
39-40 K ö z p o n t i fő-üzlet: 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LEIPZIG. 

MINDEN KÖNYYKERESKEDESBEN 
kapható, 

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

Ü „Megrongált ideg- ós nemi rendszer" ü 
60 krajczár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 25V52 
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Mezőgazdasági gépraktár. 
Tisztelettel értesítem a n. é. gazdaközön-

séget, hogy Szentesen az I-ső tizedben, a z 
izraelita egyház átellenében levő 
H e g e d ű s M á r t o n - f é l e házban 

gazdasági gépkereskedésem 
megnyitottam. 

Minden tőlem vásárolt gép ugy munka-
képesség, mint szilárdságáért teljes jót 
állást vállalok. 

Bevásárlásoknál, minden egyes gép után 
3 havi kamatmentesség mellett, 3 hónapon 
tul terjedőleg pedig 6 % mellett — tetszés 
szerint hosszabb hitelt engedélyezek. 

Az idény czikkek között első helyen figyel-
mébe ajánlom a raktáramban megtekinthető 

T r i u m p h l I I . s o r v e t ő g é p e t , 3 
mely minden v á l t ó avagy m e r i t ő kere- ~ 
ket nélkülöz és számos előnyei mellett sza-
bályozható bárminemű mag vetés és mag 
mennyiséghez; 

ajánlom továbbá ugy k e t t ő s m i n t 
• g y e s e k é i m e t , minden alak és nagyságú 
s z e c s k a v á g ó , t r i e u r ö k , k u k o -
r i c z a m o r z s o l ó k, r o s t á k , t i z e d e s 
m á z 8 á k stb. üzletem utján leendő be-
szerzését. Kiváló tisztelettel: 

4 - 6 H e g e d ű s J á n o s , 
gazd. gépkereskrdó. 

,1896. Nyomatott a kiadótulajdonos: 

2—10 

A nagyméltóságú kereskedelmi minisztérium 39325 számú magas rendeletével 
állami kedvezményben részesített s mindenhol kiváló közkedveltségnek örvendő 

C O « I A C V K K A T 
(tiszta boroárlat) melegen ajánljuk. — Eredeti gyári árjegyzék szerint kapható: 

Szentesen Szénásgy Ferencz utóda, ifj. Horváth István, E'sler Lajos és 
Lőwinger Adolf urak fűszer- csemege kereskedéseiben. 

Valódiságért és tiszta kezelésért az alant jegyzeit igazgatóság szavatol. 

TOKAJ-HEGYALJAI COGNAC-GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
Dr. Nyomárkay Ödön, Kámzsái $*erviczky Ödön, 

Zemplénvármegyo kő/kórház orvosa. a szöllőtelepitési egyesület h. elnöke. 
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Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 




