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Előfizetési árak: 
Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-
tési pénzek és hirdetések is 

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Schönfeld A. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken regp^l 

E g y e s s z á m á i rs i 5 lcr . 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóh iva ta lban és l apk i ho rdó i nk u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

I 

A győzelem után. 

A miről .előre meg voltunk győződve, 

bekövetkezett: a f. hó 20-án tartott várme-' 

gyei képviselő választásnál pártunk diadalt1 

aratott. 

Nem ujjongunk, nem trimfálunk, csak 

csöndes megelégedéssel fogadjuk a győzel-

met és ellenfeleink ez ujabb vereségét. De 

egyúttal rá kell mutatnunk arra a t a n u l -

s á g r a is, mely a választás eredményéből 

levonható. 

Ez a tanulság pedjg az, hogy mihelyt 

törvényes módon, tisztán vezetik a válasz-

tásokat, és mihelyt ekképen a közvélemény 

szabadon és hamisitatlanul nyiiatkozhatik 

meg, ellenfeleink sorsa csak a vereség lehet, 

mert nekik nincs gyökerök a közönségben, 

melynek összehasonlithatlanul túlnyomó része 

a mi zászlónk hivének vallja, s a mi 

pártunk Éközéleti magatartásával föltétlenül 

azonositja magát. 

Pedig az esélyek a mostani választásnál 

fölöttébb kedvezők voltak ellenfeleinkre nézve. 

Pártunk vezére, a családjat ért súlyos csapás 

következtében nem vehetett részt a választás 

intézésében, kénytelen volt egészen magukra 

hagyni hiveit, s igy a vezér nélkül maradt sereg 

nélkülözte az egységes vezetést. Ellenben a 

másik párt részéről mozgósítva volt valamennyi 

kipróbált-kortes, az egész megyei tisztikar, 

élén az alispánnal, a ki maga is ott volt a 

váiasztás színhelyén, s igy hivatalos állásának 

tekintélyét is latba vetette ellenünk, S a mi 

szintén lényeges körülmény, mihelyt tudo-

másukra esett, hogy észrevettük, hogy Tas-

nádit akarják becsempészni, rögtön elejtették 

annak a gyűlölt embernek jelöltségét, s egy 

kétségkivül igen ügyes taktikai fogással Nagy 

Ferencz személyében fölléptettek egy olyan 

embert, akinek rokonszenves egyénisége még 

ellenfelei előtt is tiszteletben áll. 

Mindezen kedvező körülmények daczára 

elvesztették ellenünk a csatát, s a mi a bu-

kásuknak jelentőségét és a mi győzelmünknek 

erkölcsi súlyát leginkább emeli, az az a tény, 

hogy a saját képzelt otthonukban vertük 

meg őket. 

Tudvalevőleg a szentesi I-ső alválasztó 

kerület képezte ellenfeleink utolsó mentsvá-

rát ; az a marokuyi csapat, mely még meg-

maradt a megtépett pákulicz-zászló alatt, az 

I-ső kerületben konczentrálódik, s ők maguk 

is ugy néztek arra a kerületre, mint amaz 

egyetlen poziczióra, melyen kivül nincsen 

számukra hely. 

És ime, kiderült, bebizonyult most az, 

a mit mi régen tudtunk és hirdettünk, hogy 

az I-ső kerület sem az ő talajuk, s ott is kis-

sebbségben vannak, akármilyen kétségbeesett 

erőlködést fejtenek is ki. S ezzel egyszersmind 

bebizonyult az is, hogy a múlt télen megejtett 

vármegyei képviselőválasztás, melyet az iga-

zoló választmány igazolt, a biráló választmány 

ellenben megsemmisitett, inig a minisztérium 

— a főispán felterjesztésére — jóváhagyott: 

csakugyan nem volt a közvélemény kifolyása. 

Midőn azt a választást, a bebizonyult 

hivatalos presszió miatt, megsemmisitette, a 

biráló választmány, főispánnal elhitették a 

tanácsadói, hogy a biráló választmányt nem 

tárgyilagos indokok, hanem párturalmi szem-

pontok vezették. 

A főispán ebben a hitben élt fölterjesz-

téssel a biráló választmány határozata ellen, 

s ezzel az érveléssel eszközölte ki, hogy a 

minisztérium a választást jóváhagyta. 

A mostani választás eredményéből meg-

győződhetik a főispán, uogy a neki adott 

informácziók nem íeleltek meg a valóságnak, 

s hogy csakugyan a biráió választmánynak 

volt igaza, mert ime, midőn szabadon, presz-

sziótól menten nyilatkozott meg a közvéle-

mény, a mi pártunkká leit a győzelem. 

Reméljük, hogy a főispán megszivleli ezt 

a tanulságot, és jövőre nem engedi magát 

félrevezettetni ellenfeleink önző inlormáczioi 

által. 

A mi pedig a mi pártunkat illeti, annak 

is meghozta a mostani választász ismét azt 

a tanulságot, hogy ez a párt erős és legyőz-

hetetlen. Láthatják, és bizonyára örömmel 

és benső megelégedéssel látják, hogy pártunk 

zászlója fennen lobog; büszkén és diadal-

masan hirdetve, hogy közéleti küzdelmeinket, 

SZÍVÓS kitartásunkat, lépten-nyomon s i k e r 

koronázza ! 

De ha eltekintünk is ettől az esettől, 

ugy látjuk, hogy mindenben csak a pártpolitika 

a fő. A kormánypárti husosfazekak ritterjei 

hivják őket osztrákpártiaknak, pecsovicsoknak 

vagy pákuliczoknak, egyaránt hozzá vannak 

szokva a dicsősséges uralkodáshoz és ahhoz, 

hogy minden állást az ő embereik töltsenek 

be, a többi halandók pedig, csak messziről 

bámulják a nagy urakat. S ha ez valahol 

máskép van, akkor dühösek lesznek a fazék-

párti m e g g y ő z ő d é s b ő l a jelen kor-

mányt támogató liberálisok. Mi csak arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy ha esetleg Apponyi 

lenne rövid időn a miniszterelnök, s reflek-

tálni akarna ezekre az urakra; nem monda-

nák azt, hogy Apponyi a legkitűnőbb ember 

és legkiválóbb politikus ? 

Akárki legyen, csak miniszterelnök le-

gyen, és a konyháján főjjenek a húsos faze-

kak. Ez a fő. Következik az, hogy senki hozzá 

ne férjen a konyhához. Hadd beszéljenek oda-

künn. Ilyen a magas pártpolitika. A ki meg 

tudja emészteni a fazekak tartalmát, gratu-

lálunk a gyomrához. 

Pártérdek. 

(S. b.) Olyan viszonyok sehol sincsenek 

a világon, mint nálunk. „Érdek és konczle-

sés." Ezt a két szót Írhatnák fel czégtáblá-

jukra az úgynevezett magasabb politikát in-

téző körök. Hiszen szabadelvűek ők ! Csak 

az é r d e m r e tekintenek. Igen ám, de mi-

lyen érdemre ? 

A legutolsó felelet e kérdésre a Gsemegi 

esete. Csemegit, a legnagyobb magyar jogászt 

azért mellőzi Szilagyi miniszter, a hires, ne-

vezetes nagy Dezső, mert szerinte nincsenek 

oly nagy erdemei, mint mások gondolják. 

Kik ezek a mások ? 

Nemcsak az egész jogászvilág, hanem 

minden magyar ember, a ki csak valaha a 

jogról valamit hallott. Persze, Csemegi még 

még senkit sem dobott ki a vasúti kocsiból, 

mint a nagy Dezső Brandl bankárt a nyáron, 

a miért nagy, reform-javaslatai fölött való 

rettenetesíhamleti tépelődésében zavarni merte. 

Mit tett Csemegi ? Megteremtette a magyar 

büntető jogot. 

Mit tett Szilágyi ? Ellenzékiből kormány-

pártivá lett, hogy — miniszterré legyen. Igen 

szép dolog ugyan, de mi nem tartjuk valami 

rémitő nagy érdemnek. 

Országgyűlés. 
A november 18-iki ülésben folytatták a föld-

müyelésügyi budget tárgyalását. 
Bernát l i Béla a hegyalja-vidéki szőllőgazda-

ság bajait ismerteti és sérelmesnek találja, hogy múlt-
kori előadására a miniszter nem felelt kellőleg, A 
kormány intézkedései nem elégségesek, mert pl. Má 
don, midőn a lakosság saját erejéből fogott hozzá a 
regeneráláshoz, még csak elég oltványt sem tudott 
a kormány adni. A kormány adjon a termelőknek 
hosszabb lejáratú, kamat nélküli kölcsönöket. Pár-
tolja Atzél Péter határozati javaslatát. (Helyeslés 
balfelől.) 

Andreánszky Gábor báró a szőllőmivelés 
regenerálásához szükségesnek tartja, hogy a szöllő-
dézmaváltság terheit vegyék le a termelők vállairól, 
E tárgyban különben a pénzügyi budget tárgyalá-
sánál fog javaslatot beterjeszteni. Hozzájárul Atzél 
határozati javaslatához. 

Szederkényi Nándor a 236.000 frttal elő-
irányzott tételt az országos kalamitáshoz képest csöpp-
nek tartja a tengerben. Egy országos nagy akczióra 
van szükség, a melytől nem szabad sajnálni a kö t-
ségeket. Pártolja Atzél hat javaslatát. (Helyeslés a 
baloldalon.) 

Péchy Tamás szerint a szöllőtermelésen csak 
ugy lehetne segiteni, ha a kormány kipuhatolná, 
hogy melyik vidékeken milyen szöllő ültetése a leg-
czélszerübb és ha az állam megmutatja a gazdakö-
zönségnek a hasznot hajtó szöllő- és bortermelés 
módját. A szőllődézsmaváltság eltörlését ő is helyesli 
és elfogadja Atzél Péter határozati javaslatát. 

l i e rn i an Ottó Szederkényivel szemben meg-
jegyzi, hogy nem kell mindent a kormánytól várni. 
Magyarország borászatát nem lehet a tőrvényhozás 
termében megmenteni, hanem egyedül a köztevé-
kenység felébresztése által. 

K i s Albert kivánatosnak tartja, hogy az adó-
közegek nemcsak a kincstár, hanem a szöllőtermelők 
érdekeit is szem előtt tartsák. Csatlakozik Atzél ha-
tározati javaslatához. 

Betl i len András gróf maga is örvendene, ha 
a bankok a szőllőgazdáknak könnyű kölcsönöket ad-
nának, de a kormány a bankokkal nem rendelkezik, 
A kormány az anyagi segélyezésben is annyit tesz a 
mennyit bir. Francziaország még annyit sem tett. A 
szőllődézsmaváltság elengedése tekintetében is elmegy 
a méltányosság határáig. A határozati javaslat mel-
lőzését kéri. 

Péchy Tamás T. Ház! 
Az e l n ö k : Kérem, a vita már be van zárva. 
Péchy Tamás: Valamit én is értek a házsza-

bályokhoz . . . 
Az e l n ö k : Az meglehet, hanem a házszabá« 



J>. oldal. 

lyokat én kezelem. (Derültség.) Mivel előbb Atzél 
Péter jelentkezett, előbb ő fog szólni. (Helyeslés 
és tetszés.) 

Atzél Péter és Péchy Tamás félremagyará-
zott szavaikat helyreigazitják. 

A ház többsége a határozati javaslat mellőzé-
sével a tételt változatlanul elfogadja. 

Zichy4Jenő gróf helyesnek tartja a gazdákat 
tevékenységre utalni, de nem hiszi, hogy a minden 
anyagi segélyezéstől megfosztott gazdák valami na-
gyon fognak lelkesedni a köztevékenység eszméjeért. 

Beth len András gróf kijelenti, hogy nemcsak 
termőfajokkal, hanem oltványra szolgáló anyaggal is 
szándékozik a gazdákat segélyezni. 

Reiter János az egységes szabályozási terv 
benyújtását és a Kis-Duna-ágnak Györ és Gönyő közt 
minden időszakban hajózhatóvá tételét sürgeti. 

Beth len András gróf kilátásba helyezi, hogy 
Reitter mindkét kívánalmának eleget tesz. 

A Ház a tételt elfogadja. 
A földmivelésügyi budget tárgyalása véget ér 

vén, elnök az ülést tiz peczre felfüggeszti. Tiz percnyi 
szünet után következik az igazságügyi butget tárgyalása. 

Yárady Károly felvilágosítást kér a minisz-
tertől, hogy a megígért sok igazságügyi javaslatot, 
nevezetesen a teljes polgári és bűnvádi eljarasra vo-
natkozó javaslatokat mikor fogja beterjesztem? Szoba 
hozza a kúriai bíráskodásról szóló javaslatot is. Ad-
minisztratív reformokat is kiván, nevezetesen a sze-
mélyzet szaporítását. Csemegi Károly mellőzeset tör-
vénytelenségnek és következetlenségnek tartja, mert 
a miniszter a pozsonyi levélben azzal dicsekedett, 
hogy ő a kellő férfiakat kellő helyre alkalmazza. 
(Élénk helyeslés a szélsőbalon.) 

Szilágyi Dezső igazságügyminiszter jelenti, 
hogy a polgári eljárásról szóló javaslat az ügyvédi 
kamaráknál van megvitatás vegett. A bűnvádi eljá-
rásra javaslatát még a nyáron felterjesztette íllete-
kes helyre s reméli, nemsokára a parlamentben is 
beterjesztheti. A kúriai bíráskodásról szóló javaslat 
bízottsági tárgyalása már tul van a nehezebb telen 
s nemsokára be lesz fejezve. A büntető-novella tár-
gyalása sem ő miatta késik, hanem mert az igaz-
ságügyi bizottság tul van halmozva. Az örökösödési 
és a sürgős egyházpolitikai javaslatok után, ugy hi-
szi, az ügyvédi rendtartásra és a sommás eljárás 
életbelépetésére vonatkozó javaslatok következnek s 
azt hiszi, hogy ez utóbbi már a jövő év márczius-
ban életbe léphet. 

Különös gondot szándékozik fordítani a kúrián 
levő bajok megszüntetésére. A kuna munkáját na-
gyon megszaporítják az apróbb büntetőügyek; ügy-
védeknek vissza kellene utasítani az oly ügyeket, 
melyekben jogorvoslatnak helye nincs. A kúriai má-
sodelnöki állás betöltéseért a felelősséget elvalallja. 
Teljesen objektíven járt el s nem osztozik Várady 
azon nézetében, hogy a mellőzött bíróval senkit sem 
lehet egy sorba helyezni. A csődtömeggondnokok 
kinevezése körül tapasztalható anomáliákon nem le-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 
Nevem Szabó.*) 
— Humoros beszélyke — 

— Irta: Mártonify Imre . -

Ki valaha bútorozott szobát keresett Budapes-
ten, könnyen meg fogja érteni Szabó József örömét, 
midőn egy heti lótás-futás és nem kevesebb mint 
hetvenöt szoba megtekintése után, végre talált alkal-
masat és aránylag olcsót. 

Szabó barátom annyival inkább örvendett, mert 
mostanság a szállásfogadással mindannyiszor csiz-
madiát fogott. 

Ha biztosították arról, hogy oly csendes és nyu-
godt lakása még sehol se volt, bizonyos lehetett ab-
ban, hogy éjjel legalább is négy-öt gyermek fog or-
dítani, vagy pedig a szállásadó hitvespár dulakodik 
a szomszéd szobában. 

Mihelyt azt ígérték neki, hogy elkülönítve és 
háboritlanul fog lakni, ugy esküt tehetett volna arra, 
aogy naponkint legalább is husz-harmincz ember 
megáll ajtaja előtt, ezt mondván: „Bocsánat, Szabó 
ur !• 

Egy szállást csak azért fogadott, mert a szoba 
fekvése oly „rendkívülien egészséges*, de nemsokára 
azt a meglepő észrevételt kelle tennie, hogy szál-
lásadónője a délnek fekvő szobát távollétében ruha-
szárításra használta ; szóval Szabó barátom a hó-
napos bér lakók közt a legszerencsétlenebb volt, 
azért lett öröme oly rendkivüili, mikor végre tisztes-
séges embereknél, szépen bútorozott szobát kapott, 
mert hát a szállásadónő finom műveltségű, arisztok-
ratikus külsejű nő volt, kit nyugdíjazott államtitkar 
férje után „méltóságos asszonynak* czimeztek. 

— No, gondolta magában, itt alkalmasint to 
vább maradsz egy hónapnál. 

Mert hát Szabó barátom valóságos naptári ren-

*) Mutatvány szerzőnek karácsonyra megjelenő 
.Elbeszélések* czimü kötetéből. Ára 1 frt, tanítóknak' 
feleáron, Kapható Újpesten. 

SZENTESI LAP. 

het ugy segíteni, hogy a gondnoksággal azután az 
ügyvédek sorrend szerint bízatnának meg, mert nem 
minden ügyvéd megbízható s nemcsak az ügyvédek 
érdekeire, hanem a csődtömegekre is tekintettel kell 
lenni, A költségvetést elfogadásra ajánlja. 

Mérey Lajos konstatálja, hogy a miniszter 
csak a részletekre gondol, pedig az igazságszolgál-
tatás teljes reformálását és uj, jobb alapokra való 
fektetését várja tőle a nemzet. Különösen a magán-
jog kod fikálását sürgeti, attól várván, ha nem 
is nagy mértékben a bírósági teendők kevesbe-
dését is 

Szilágyi Dezső miniszter Méreyt nem tartja 
hivatottnak arra, hogy az igazságügyi kormányzat 
felől bírálatot mondjon. Okoskodásainak legnagyobb 
része önmagával folytatott konverzáczió, melynek 
politikai értéke nincs. 

Mérey Lajos kijelenti, hogy minden erősza-
kos félremagyarázás és a miniszter gúnyolódásai 
ellenére is teljesíteni fogja képviselői kötelességét, 
nem törődve azzal, hogy az megegyezik-e az igaz-
ságügyminiszter ízlésével. (Élénk helyeslés a bal 
és szélsőbalon.) 

Szilágyi rövid válasza után az e lnök a vita 
folytatását holnapra halasztja s az ülést d. u. V*3 
órakor berekeszti. 

A közönség köréből. 
i E rovatban közlöt tekert nem felelős a szerkesztőség.) 

Tekintetes szerkesztő ur! 

A Szentes és Vidéke f. hó 19-én megjelent 

számában „Adóhátralékos pénzintézet* czim alatt 

megjelent újdonságban a többek közt oly dolgok 

mondattak el, melyek még egyrészről az adópénz-

tári tisztség eljárásának törvényszerűségét kérdés 

tárgyává teszik, addig másrészről az adóhivatal ve-

zetőjét ugy tüntetik fel, mintha ő — épen akkor, 

midőn az egyes adózó polgárok a legerélyesebben 

szoríttatnak adótartozásaik befizetésére - egy nagy 

hátralékban lévő pénzintézetet „ k ü l ö n ö s p r o 

t e k c z i ó j á b a n részesítene. 

Hogy a kérdéses újdonságban a Szentes és 

Vidéke által odadobott gyanúsítás a tények felületes 

ismeretén alapul, s hogy az adóhivatal tisztviselőit 

a legcsekélyebb vád, vagy gyanú sem terhelheti, 

arra nézve szolgáljanak inegvilágositásul a követ 

kező adatok. 

A nevezett pénzintézet által adófőkönyvünk ta-

núsága szerint 1893 évre befizettetett állami adóban 

2100 frt, községi pótlékban 1300 frt 74 %-os köz-

ségi pótadó kulcsunk mellett, tehát községi pótadóba 

545 írttal fizettetett be több, mint amennyi a befi 

zetett állami adó után esedékes lett volna. Ama 

feltevés tehát, mintha az adópénztári tisztség a 

delettel és jobb ügyre méltó pontossággal minden 
hónapban lakást változtatott és ellenkezőleg a kö-
zönséges emberekkel, idejét nem január, febrnár, 
márczius stb., hanem lakásai szerint számította, mint 
magyar-utcza 10., kalap-utcza 4., rózsa-tér 2., bér-
kocsis-utcza 41. sz stb. 

Ha nem vezetett volna pontos jegyzéket vál 
tozó lakczimeiről igen gyakran képtelen lett volna 
arra, hogy megtudja, hol lakik. 

Ne higyjek azonban, hogy Szabó barátom tán 
házsártos ember volt. Nem ! Csupán a balsors ül-
dözte. Ő volt a legszerencsetlenebb valamenyi hóna-
pos bérlő közt. 

Állása szerint könyvvivő volt egy selyem és 
nagykereskedésben. 

A könyvelt és könyvelendő árukkali érintkezése 
által jelleme oly lágy lett, mint a bársony és oly 
sima, mint a selyem. 

Alig hinné az ember, hogy a tárgyak, melyek-
kel éveken át foglalkozunk, bizonyos jelleget adnak 
nekünk. 

A jogász ép oly feszes lesz, mint percsomói; 
a tudós poros és száraz, mint régi könyvei; a vaj-
és czukorkereskedő szinte olvad az édességtől és ő 
maga a megtestesült édesség. És ezt majdnem min-
den foglalkozásra ki lehet terjeszteni. 

Szabó tehát olyan volt mint a bársony és simasága 
még soha se ment nála annyira, mint midőn kérte 
a „méltóságos asszonyt,* hogy a szobát még ma 
készítse el számára. 

Abbeli örömében, hogy ily „finom* családnál 
lakhatik, megfeledkezett minden apró intézkedésekről, 
melyek a szobabérlésénél szokásban vannak, u. m. 
takarítás, fölszolgálat és több efféle. Adott öt forint 
foglalót, elkérte a kulcsot és tudatva a méltóságos 
asszonynyal, hogy holmiját másnap reggel fogják 
elhozni a szállodából, hol néhány napig lakott, hir-
telen távozott. 

A méltóságos asszony nagyott bámult a szob.i-
fogadás és idegen kulcsok elvitelének e szokatlan 
módjara és midőn Szabó már a lépcsőn volt, utána 
szólt: 

— De uram, kihez van tulajdonképen szerencsém. 
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b e f i z e t é s t c s u p á n a k a m a t o s á l l a m 

a d ó k b a s z á m o l t a v o l n a el, hogy ezál-

tal az intézetnek kedvezzen, magától elesik. 

Hogy a pénzintézettel szemben semminemű 

protekcziót nem gyakoroltam, arról ís meggyőződést 

szerezhettett volna az újdonság irója, ha mielőtt az 

újdonságot kiirja megismerkedik a körülményekkel. 

Állami adóink ugyanis a harmadik évnegyed 

után veltak teljesen előírhatók adófőkönyveinben, s 

igy a végrehajtás a f o l y ó év e l s ő h á r o m 

n e g y e d é b e n c sak a m u l t év i a l a p o n 

t ö r t é n h e t e t t . Ehhez képest pedig az intézet-

nek nem hátraléka, de mintegy 200'J forint túlfize-

tése van. A negyedik évnegyedre lévén kimutatható 

a teljes 1893 évi tartozás, a mutatkozó hátralékok 

behajtása iránt csak e hó 16-ától kezdve volt mó-

domban és jogomban ugy ezen intézetre, mint az ösz-

szes hátralékosokra nézve az eljárást megindítani. 

S hogy az intézetnél a negyedik negyedre oly nagy 

fizetségek estek, annak oka abban a körülményben 

rejlik, hogy az intézet idei adója a mult évihez ké-

pest megötszöröződött, s ez adóból a tavalyi, kiro-

vásnak megfelelő összeg volt eddigelé végrehajtható 

Ezeket óhajtottam a Szentes és Vidéke által 

előadattokkal szemben az adóhivatali tisztviselők 

törvényszerű és protekcziómentes eljárásának igazo-

lására elmondani. 

Szentes, 1893. november 20. 

Bugyi Antal 
h. a. ü. tanácsnok. 

Helyi és vegyes hírek. 

I 
S ima Ferencz gyásza. I 

A mit aggódva sejtettünk, bekövetkezett: 

lapunk felelős szerkesztőjének, Sima Ferencz 

országgyűlési képviselőnek kis fia, Kálmánka, 
áldozata lett a difteritisznek. A kezelő or-

vosok, Lábos Endre dr. és László Vilmos dr. 

már szombaton este reménytelennek nyilvá-

nították a beteg álapotát, s a vigasztalhat-

lan szülők megkisérlették a lehetetlent lehe-

tővé tenni, meghívták szeretett gyermekük 

betegágyához dr. Bors, budapesti specziálista 

orvost, ki kizárólag a diíteritisz gyógyításá-

val foglalkozik, s e téren bámulatos sikere-

ket ért el, és nagy hírnévre tett szert. Hock 

János országgyűlési képviselő utján történt 

— Nevem Szabó! — felelte barátom alulról, 
miközben eltűnt. 

Midőn este a szokott gyülhelyen elbeszélte ba-
rátjainak; hogy mily „szép szobát fogadott — mely 
közlést, fönt emiitett pontossággal, minden hó ele-
jén ismételte — azok ingerkedve kérdezték, vájjon 
a legközelebbi hónapra is fogadott-e már szállást. 

A társaság éjfél után egy óráig maradt együtt, 
aztán távoztak, s mivel Szabó legközelebb lakott, 
mindnyáján hazakisérték. 

Midőn odaértek mindnyájan megbámulták, hogy 
a második emelet ablakai ki vannak világítva és az 
ablakoknál aggodalmas arczok mutatkoznak, Ekkor 
az egyik ablak kinyilt és az alullevők e szavakat 
hallották: Ah, jönnek már a gazemberek !* 

„Nevem Szabó !* 

E szavakat rebegé a méltóságos asszony, midőn 
szobájába ment. 

— Csodálatos ember! gondolá, kinek nem kell 
több egy percznél a szoba fogadásra; semmit se 
néz meg jól, miután se tudakozódik, zsebrerakja a 
kulcsokat és távozik, mondván, hogy neve Szabó ! 
No de, folytata magában, mindenféle ember van a 
világon, aztán meg miért ne hívhatnák Szabónak ? 
Csakhogy ez a vigasz nein sokáig tartott. Legidősebb 
leánya a zenedéből jött haza, hol Wagner „Götter-
dämmerung44-ját énekelték. Az ének mogorvává, em-
bergyűlölővé tette. Mit a jövő zenéjének megboldo-
dult szerzője vétett, azért szegény Szabó barátom-
nak kellett lakolnia. Alig tudta meg Hona a történ-
teket, midőn legott meg volt győződve arról, hogy 
az e Szabó egy országos csaló. 

— Miként tehettél ilyesmit kedves mamám ! 
mondá Ilon. Nem emlékszel már mit beszélt Mag-
vassyné, hogy miként járt batátnője ismerősének 
unokája ? Ennél is szobát akart fogadni valaki. Mi-
kor aztán magokra maradtak, torkon ragadta és 
megakarta raboln. Hátha ez az, ki nálad szobát 
fogadott? A kulcsok nála vannak és éjjel majd 
megraból. 

E szavakra a gyanú Lópelyhe leszállt a biza-
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a meghívás, és Hock nemcsak meghívta az 

orvost, hanem maga is leutazott vele, hogy, 

mint igazi jóbarát, kivegye részét a család 

fájdalmából, és vigasztalásával enyhítse a 

szülők keblére nehezedő súlyos aggodalma-

kat. Bors dr. — Hock János kíséretében — 

vásárnap délután érkezett ide s a kezelő or-

vosokkal, beható tanácskozás ulán, abban 

állapodott meg, hogy csak operácziótól, ne-

vezetesen a légcső felmetszésétől lehet a meg-

mentést reményleni. A szülők kétségbeesett 

helyzetükben az orvosi vélemény előtt meg-

hajólni kénytelenittetvén, az orvosok az ope-

rácziót a délutánni órákban végrehajtották, 

s attól fogva remény és aggodalom között 

virrasztottak a betegágynál egész éjjel. Mind 

hasztalan. A szegény kis fiu^ hétfőn hajnali 

4 órakor kiszenvedett. Leirhatlan az a gyász, 

melybe ez a csapás a Sima-házat bontotta, 

mert az elhunyt kedves gyermek ritka sze-

retetreméltó voltánál fogva szülőinek gyönyö-

rűsége, s a család minden barátjának való-

ságos kedvencze volt. Valóban megrendítő 

az a balvégzet, mely a lesújtott szülők bá-

natterhes fejére nehezedik; mert még be 

sem hegedt, még folyton vérzik a seb, melyet 

keblükön elsőszülött fiuknak elhunyta ütött, 

és íme, a gyászt nyomon követi az ujabb 

gyász, a fájdalmat íájdalom tetézi, s vérző 

szivük ujabb döfést kapott. A minden felől 

megnyilatkozó mély ¿részvét enyhítse ki-

mondhatatlan bánatukat; drága halottjuknak 

pedig legyen könnyű a hant . . . A kiadott 

gyászjelentés a következőleg hangzik : 

„Alólirottak a nehéz bánattól mélyen megren-

dült szivvel tudatjak forrón szeretett kedves gyer-

mekük, illetve testvérjöknek, a 3 és fél éves korában, 

roncsoló toroklobban elhunyt Sima Kálmánkának 

halálát. A kedves gyermeket a vigasztalhatatlan csa-

lád köréből f. hó 20-án reggel 4 órakor ragadta 

el a halál. Temetése a ref. egyház szertartása mel-

lett f. hó 21-én délelőtt 10 órakor lesz. Szentes, 1893, 

nov. 20. Sima Ferencz és Dónáth Júlia szülők, 

Sima László, Sima Bandi, Sima Juliska, Sima Pista, 

testvérek." 

A m i kis betegeink. Felelős szerkesz 

tőnk difteritiszben fekvő két kis tia: Bandika és 

Pistika betegsége — hála a gondviselésnek — ked 

vező lefolyásúnak látszik, s a kicsinyek felgyógyulá-

sára alapos a remény. A könyörülő Isten talán 

SZENTESI LAP. 3. oldal. 

megkíméli a bánatos szülőket a további csapástól, — Haza to lonczo l ták Suhajda István szen-

s vtgasztalásukra meghagyja nekik drága gyerme-tesi lakost Battonyáról, mint a tolonczlevél elmondja, 

azért, mivel nem volt igazolási jegye, és csavargás-keiket. 

— A vármegyei képviselőválasztás ered-

ménye a következő : A szentesi 1-ső alválasztó kerü-

letben beadatctt 209 szavazat; ebből kapott Fíló 

Tihamér dr. 115, Nagy Ferencz 93, és Zoó János 1 

szavazatot; e szerint 21 szótöbbséggel Filó Tihamér 

dr. választatott meg. A 2-ik alvalasztó kerületben 

beadatott 49 szavazat, melyből Soós Ferencz 47-et, 

Argyelán Miklós egyet, és Nyiri Antal egyett kapott; 

tehát Soós Ferencz választatott meg 45 szótöbbség-

séggel. A harmadik kerületben beadatott 169 szava-

zat ; abból Pataki József kapott 100, és dr. Lakos 

Imre ügyvéd 69 szavazatot; és igy Pataki József lett 

31 szótöbbséggel megválasztva. Tehát pártunk je-

löltjei valamennyien megválasztattak. Küzdelem csak 

az első kerületben volt, ha ugyan küzdelemnek le-

het nevezni, midőn az egyik fel minden erejét meg-

feszíti, mig a másik stoikus nyugalommal nézi az 

erőlködést, Pákulicz részről mindent elkövettek a 

Nagy Ferencz megválasztatása érdekében, mozgó-

sítva volt az egész vármegyei tisztikar, futkározott 

az egész kaszinó, mig a mi pártunk teljesen a saját 

jószantukra hagyta a szavazókat; pedig kár volt 

olyan flegmaticze venni a dolgot, mert a pákulicz 

kortesek mozgékonysága a .holtakon kivül minden 

pákulicz szavazót behozott. A 2-ik kerületben persze, 

még jelöltet se mertek állítani ellenfeleink, s igy ott 

csöndesen, egyhangúan folyt le a valasztas. A 3-ik 

kerületben Pataki Józsefnek egy par szemelyes el-

lensége — a kik különben a mi partunkhoz tarto-

zóknak vallják magukat — egy kis tréfát csinált a 

Lakos Imre dr. jelöltségével, de a part részéről gon-

doskodtak róla, hogy a dolog veszedelmessé ne le-

gyen. A tápéi kerületből lapunk zártáig nem kap-

tunk semmi tudósítást, s igy az ottani választás 

leiolyasárol — sajnalatunkra - ezúttal nem refe-

rrálhatunk. 

— Köszönet nyi lvání tás . A 11-ik 48-as 

kör által folyo hO 19-én rendezett bal aikalmaval 

a diszzászlö-alap javára felülíizetni szívesek voltak: 

Bartucz János 50 kr. Bene István 40 kr, Mohr Sá-

muel 50 kr. Vecseri István 50 kr. Józsa István 40 

kr. Fogadjak a szíves felíilíizetők hálás köszönetün 

ket. A rendező bizottság. 

— Ka t a l i n tbál . ¿A li-ik 48-as kör egyes 

tagjai folyó hó 26-án a kör könyvtára javára Ka-

talin bálát rendeznek a Teli-féle házban, mely rnu-

latsagra ezennel felhívjuk a közönség ügyeimét. 

lom hegyének ormáról és mint a bizonyosság gör-
getege zuhant a völgybe, hogy agyonnyomja Szabót, 

Szegény Szabó ! 
Mártha néni a méltóságos asszony testvérhúga 

szellemes, bájos nő, ki életének legnagyobb részét 
Párisban tölté és a franczia szellem és nyíltság mel-
lett a túlzást is elsajátította. Mártha néni, mondjuk, 
nagy szemeket meresztett n rejtélyes Szabó ügy hal 
latára és azonnal kész volta Ponson du terrail-féle 
Rocambole. 

Most már a „méltsás" aszonynak is eszébe ju-
tott,hogy ez embernek, e Szabónak valósagos gyil-
kos tekintete volt, hogy oly sietséggel nyúlt a kul-
csok után, miként azt csakis rabló teheti és végre 
hogy e szavakat .nevem Szabó" bizonyos gunynyal 
ejtette ki. 

A három nő tanácskozott, hogy mittevők le-
gyenek. 

Ily hangulatban találta őket a család régi ba-
rátja, hírlapíró, kinél szintén teljesedett az, mit fön 
nebb a foglalkozás befolyásáról említettünk. Ennek 
mindig csak tollával volt dolga, órák hosszáig nézte 
tolla hegyét, minélfogva hajlandó volt minden dol-
got hegyére állítani. 

Hogyan méltóságos asszonyom, ilyen ember 
fogad önnél szobát ? Es ily gyanús körülmény közt ? 
Ez minden bizonynyal valamely betörő banda vezére, 
kinél kulcsai vannak, egy éjjelen mindent eltakarít 
innen. Itt azonnal intézkedni kell. 

Intézkedtek. 
A házmesterrel tudadták a dolgot, ki kézség-

ajánlkozott, hogy őrködni fog és elcsípi a gazembert, 
Meggyújtották valamennyi petróleum lámpát, 

hogy világos legyen, ha jő és ne gyilkolhassa meg 
őket egymásután a sötétben. 

Ekkor jött Szabó. 
Midőn e „méltsásék" meglátták a számostagu 

társaságot, azt mondták egymásnak : „Ah! jönnek 
már a gazemberek !• 

Szabó nagyot bámult, midőn a házmester bun 
kósbottal felfegyverkezve fogadta és lakásáig kisérte 
a nélkül, hogy szólt volna. 

— Barátságos, de nagyon félős emberek, gon-
dolta magában, Mennyire aggodnak, hogy bajom ne 
essék. 

A második emeleten mindnyájan sorfalat ké-
peztek. 

Némán, de félig ijedt, félig fenyegető arczczal, 
ugy hogy valósagos vesszőt kelle futnia szobájáig. 

Szabó zavartan köszöntött. 
Azonban alig lépte át szobája küszöbét, midőn 

az ajtót kivüröl rázárták. 
— Igy ni, rablóvezér ur ! — szóltak be a kulcs-

jukon, most foglyunk és ha erőszakossan akar szaba-
dulni, golyót röpítünk agyába, tisztelt Szabó ur! 

A selyemsimaságu Szabónak, ki oly bársonyos 
lágysággal akart az életen atsurrani, hideg veriték 
boritá homlokát. 

Miféle emberek közzé jutott! 
Talán tébolydába fogadott szobát ? 
Kétségbeesetten nézett körül szobájában. Min-

den ingót kihordták volt abból, csak a pamlagot 
hagyták ott. Érre feküdt Szabó barátom, hogy be-
várja a reggelt. 

Súlyos álmok gyötörték. Majd kényszerzubbonyt 
érzett testén, majd czeJlában látta magát. Mint gyil-
kost fogták el, pedig nem gyilkolt, csupán köny-
velt*. De az mit se használt. A vérpadra hurczol-
ták és lefejezték. 

Feje lehullott a . , . padlóra. Fölébredt. 
A pamlagról esett le álmában. A napsugarai 

elárasztották a szép nagy szobát és a méltóságos 
asszony állt elótte és zavartan mosolygva adta tud-
tára, hogy Szabó ur üzletéből a házi szolga elhozta 
holmiját. Azután őszintén elbeszélte ijedelmét és bo-1 

csánatot kért, amiért nem hitte, hogy Szabó a neve.1 

Magam vagyok oka, felelte Szabó barátom, i 
Nevem oly közönséges, hogy azt nem mondani, ha-
nem bizonyítani kell. Fölfogom ijedelmét. 

Azóta a „méltsásék" mindent elkövetnek, ho^y 
a Szabó név másodjának megkönnyítsék életét, a 

ban találtatódott. 

— A nagy vendéglő haszonbérbe adása. 

A képviselőtestület által elrendelt uj árverés a nagy-

vendéglőre f. hó 19-én tartatott meg. Kass Gusztáv 

volt a legtöbbet igérő, a ki 4875 frtért vette ki a 

vendéglőt. Az uj árverés tehát 55 frt hasznot ho-

zott a városnak, miután első ízben csak 4820 frtért 

lett a bérlet kiadva. 

— P i k áns sürgöny: Halmai színigazgatót 

ikrekkel ajándékozta meg a felesége. Halmai nagy 

örömében debreczeni barátaihoz a következő sürgönyt 

intézte: „Feleségem ma egészséges ikreket szült. 

H o l n a p t ö b be t ! " 

— Eötvös ké tked ik . A képviselőház folyo-

sóján Justh Gyula a függetlenségi és 48-as anyapárt 

elnöke, megszólítja Wekerle miniszterelnököt: 

— Kegyelmes uram! A függetlenségi és 48-as 

párt megszavazza ám a reform-javaslatokat. 

— Egy perczig sem kétkedem benne. Hiszen 

erkölcsi lehetetlenség, hogy meg ne szavazza, vá-

laszolta a miniszterelnök. 

— Nem is kétkedett abban más, csak Eötvös 

Károly, folytatta Justh. 

A miniszterelnök mosolygott. 

— Jól tette Eötvös, hogy kétkedett és tán jól 

teszi, ha kétkedig ezután is. 

— Lenyakazta a vonat. Mező Telegd-ről 

írják, hogy az ottani pályaudvarban nagy szeren-

csétlenség történt a napokban. Az egyik vonat ugya-

nis elütött egy ismeretlen munkás-embert s keresztül 

ment rajta. A mozdony a szerencsétlen embernek 

egészen levágta a fejét a törzséről, a melyet még 

ezenkívül iszonyúan összeroncsoltak a kerekek, A 

holttestet beszállították a községbe s a vizsgálato 

megindították. 

— Anier ika iasan . A Kragujeváczban meg-

jelenő „Sumadiszki List" nevü szerb hetilap, mely 

különben, egyike a vidéken megjelenő legjobban 

szerkesztett ujsagoknak, 4ü. számában még pedig 

az első oldalon, a következő vastag betűkkel irt men-

tegetődzéssel lepi meg olvasóit: „Főszerkesztőnk, 

Irak ur, kimondhatatlan lustasága folytán, ki f. hó 

5-ike óta éjt nappa, napot éjjé tesz, azaz éjjel mu-

lat, nappal pedig aluszik, lapunk jelen száma csak 

féli ven jelenik meg. — A kiadóhivatal." 

— Miniszter és bankár . Ismeretes az a 
jelenet, mely Brandl Arnold budapesti bankár és 
Szilagyi Dezső igazságügyminiszter közt nyáron Rá-
kos állomáson lejátszódott. A bankár a vasúti ka-
lauz tilalma ellenére felszállt az indulófélben levő 
vonatra s berontott abba a kupéba, melyben a mi-
niszter ült. A miniszter kiutasította a bankárt, a 
vasutigazgatósag pedig kihágás czimén feljelentést 
tett ellene a budapesti törvényszéknél. A vizsgálat 
akadályául szolgál, hogy még nem tudják, kinek a 
hatáskörébe tartozik a Rákos állomáson történt ki-
hágás, a budapesti vagy a pestvidéki törvényszék 
hataskörebe-e ? Ennek eldöntését a fővárosi mérnöki 
hivataltól várjak s áddig a vizsgálat függőben marad. 

Elhaltak névsora. 
Szentes, 1893. november 11-től november 18-ig. 

Gzibola Lajos, 3 hónapos, születési gyengeség, 

— Balogh Antal, 5 napos, születési gyengeség. — 

Szomor Zsuzsanna, 88 éves, végelgyengülés. — Szé-

kely Jusztina, 3 hónapos, születési gyengeség. — 

Horvát Ferencz, 43 éves, tüdő vész. — Berkes Vik-

tória, 5 hónapos, bélhurut. — Lakatos Borbála, 84 

éves, aggkór. — Papp Jusztina, 52 éves, mellrák. 

Rideg Mária, 32 éves, tüdővész. — Kalpagos Szabó 

Anna, 70 éves, szívbaj. — inokai Tóth Erzsébet, 

77 éves, aggkór. — Gibicz Ferencz, 4 hetes, szüle-

tési gyengeség. — Trépa Virág, 67 éves, Aggkór. 

Egészselyem, m in t á zo t t Fou l a rdoka t 
(mintegy 450 különböző fajban), méterenként 85 
krtól 3 ft 65 krig — valamint fekete, fehér 
és szines szelyemszöveteket 45 krtól 11 ft 65 
krig szállít — sima koczkás, csikós, virágos, da-
maszolt minőségben (mintegy 240 féle dispositió 
és 2000 különböző szin és árnyalatban) szállít pos-
tabér és vámmentesen ü ennebe r g G. (cs. kir. 

, , „ - J-. . , udv. szállító) selyemgyára Zür ichben . Min-
miért ártatlanul kellett szenvednie : és Szabó bará- ták postafordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
( n m n n m m n í Al ¿PQvhűii TT1Q Or«4 * 1 t_ 4 A 1 1 . 1 1 VI . • , . . tom nagyon jól érezheti magát náluk, mert már 
öt hét óta lakik ott. 

levelekre 10 krosés levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. 



i . oldal. SZENTESI LAP. 139. szám. 

Vasúti menetrend. 
Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 2 óra 10 perez 

délután, 10 órakor éjjel. 

Szolnokra érkezik 11 óra 28 perez délbe, 4 óra 25 perc 

délután, 1 óra 20 perez éjjel. 

<SrofcM*r<tt indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 52 perc 

délután, 4 óra 22 perc éjjel, 

Ssenteere érkezik 3 ó. 54 p. délután, 8 óra 36 perc este 

8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

Ssentesről indul 6 óra 5 perc reggel, 11 óra 37 pered. e. 

6 óra 14 perc ette. 

Ssolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u 

óra 56 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 20 perc. d, u 

2 óra 34 perez éjjel. 

Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 7 óra 25 perc éjjel, 

5 óra 50 perez reggel. 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 2 óra 20 perc 
délután, 4 óra 25 perc délután. 

Félegyhására érkezik 12 óra 11 perc délután 4 óra 43 

perc délután, 7 óra 57 perc este. 

IHegyhátáról indul 12 óra 25 perc délután, 5 óra 10 

perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 25 perc délután, 6 óra 10 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 3 óra délután, 

Félegyhására érkezik 10 óra 21 perc délelőtt, 4 óra 

10 perc délután. 

Félegyhásáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 55 

perc délután. 

Budapestre érkezik 1 óra 25 perc délután, 8 óra 50 
perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged. 

Félegyhásáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 

Dorozsma felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 44 perc délután. 

Ssegedre érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 45 perc d. u 

Szeged—Félegyháza. 

Seegedröl indul (Dorozsma, Szatymaz, Kistelek, Puszta-

Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 3 óra 05 perc délután. 

Félegyhására érkezik 11 óra 04 perc délelőtt, 4 óra 

39 perc délután. 

H.-MVásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 57 perc reggel, 3 óra 
58 perc délután, 9 óra 25 perc éjjel. 

Ssegedre érkezik 7 óra 53 perc reggel, 4 óra 33 perc 
délutén, 10 óra 20 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 

Seegedröl indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 5 perc delelőtt 
6 óra 52 perc este. 

H.-M.-Vásárhelyre érkezik 4 óra 34 perc reggel, 10 óra 
50 perc délelőtt, 8 ora 01 perc este. 

Szentes—h.»M.-vásárhelyi vonal. 

Szentes—H.-M.-Vásárhely. 

Ssentesről indul 4 óra 50 perez éjjel, 8 óra 45 perez 
reggel, 5 óra 13 perez délután. 

H.-M.-Vásárhelyre érke ik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
32 perez délelőtt, 7 óra 10 perez éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—Szentes. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 
4 perez délután, 8 óra 11 perez éjjel. 

Szentesre érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, 5 óra 55 perez 
délután, és 10 órakor éjjel. 

P i a c z t é r e n a K C a r i s s - O a . á , z " b a n 

elfogad 
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kamatoztatás mellett. 15 
l E a x x i a t a c l ó t a z I n t é z e t fizeti. 

PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

Bécsben, I. ker., Singertrasse 15. sz. a. 
„zum goldenen Reichsapfel." 

Vért iszt i tó labdacsok, ezelőtt á l t a l á n o s l a b d a c s o k neve alatt; ez utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen lapdacsok 
csodás ha'ásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Evtisedek óta ezen labdacsok álta-
lános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem 
volna található. 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak, minden oly 
bajuknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe-zavarok, májbajok, 
kólika, vértólulások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál 
fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s abból eredő bajoknál is: igy sápkórnál, ideges-
ségből származó fe fájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hegy a leg-
csekélyebb fájdalmakat sem okozzák, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még 
gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők. 

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb 
betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat 
emiitünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg 
vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani. 

Schlierback, 1888. október 22. 
Tekintetes Ur! 

Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitűnő 
vértisztitó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni 
szíveskedjék. Neureiter Ignácz, orvos. 

kok utánoztatnak; ennek következtében kéretik 
csakis Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsokat 
követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, 
melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. 
névaláírással fekete színben és minden egyes 
doboz fedele ugyanazon aláírással vörös színben 
van ellátva. Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept. 12. 

Isten akar^volt, hogy az ön labdacsai A m e r i k a i kÖSZVénykCI lŐCS, ^ o í 
kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel 
megírom: En gyermekágyamban meghűltem oly-
annyira, hogy semmi munkát sem voltam többé 
képezni és bizonyára már a holtak közt volnék, 
ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem 
mentettek volna meg. Az isten áldja meg önt 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyó-
gyítani, a mint már inasoknak is egészségük visz-
szanyerésére segítségül szolgáltak. Knitic Teréz. 

es 

Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9. 
Mélyen tisztelt ur ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel 
önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 
éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkór-
ságban mar életet is megunta melyről egyébként 
le is mondott, midőn veletlenül egy dobozt ka-
pott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaibői s azok-
nak állandó használata folytán tökéletesen ki-
gyógult. 

Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa. 

Eichengraberamt, Gfőhl mellett, 1889. márc. 27. 
Tekintetes Ur! 

Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön 
valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból El nem 
mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kife-
jezni ezen labdacsok értéke felett, és azokat a 
hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek leg-
melegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom 
tetszés szerinti hasznalására önt ezennel felha-
talmazom. Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1888 okt 8 
T. Ur ! 

Felkérem, miszerint az ön vértisztitó lab-
dacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szí-
veskedjek. Csakis az ön csodálatos labdacsainak 
köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely en-
gem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen 
labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 
midőn legforróbb köszönetemet kifejezem vagyok 
tisztelettel Zwicky Anna. 

Ezen vértisztó labdacsok csakis a Pser-
hofer J.-íéle az „aranybirodalmi almához" 
czimzett gyógyszertárban Bécs 1. Singerstrasse 
1ü sz. a. készíttetnek valódi minőségben, s egy 
15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára21kr. 
Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik! 
1 írt 05 krba kerül; bérmentetlon utánvétel! 
küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb 
nem küldetik el. 

Az összeg előbbeni beküldésénél (mi leg-
jobban posta-utalvánnyal eszközöltetik) bér-
mentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr., 
2 csomag 2 frt 0 kr. 3 csomag 3 frt 35 kr!] 
4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr! 
és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. 

NB. Nagy elterjedtségük következtében 
ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és ala-

hatásu legjobb szer ru ndén köszvényes és 
csúzos bajok u. in : gerinczagybántalom, tag-
szaggatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, 
fülszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr. 

Tannonchinin haj kenőcs, 
hosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer 
között orvosok által a legjobbnak elismerve. 
Egy elegánsan kiállított nagy szelencével 2 frt. 

Általános tapasz " E t ^ S u i 
okozott sebeknél, mérges daganatoknál, ujj-
kukacz, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más 
'ly bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

Fa Q V ha 17C q m ^ s e r , l o t e r tőí- Sok év óta 

Ual^odlN a fagyos tagokra és minden 
idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 krajezár. Bermentve 65 kr. 

I l t i f l inprlv általánosan ismert kitűnő 
UtMUIIC/UV, háziszer hurut, rekedtség, gör-

csös köhögés stb. ellen, 1 üvegecske ára 50 
krajezár 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 

Flpt-PQQ7PnP7Í^ (Prá&ai csöppek), megron-
t o t t gyomor, rossz emész-

tés és mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
háziszer, 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt. 

Általános t i s z t i t ó - s ó S t S , ^ 
rossz emésztés minden következményei, u. m. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 1 frt. 

Angol csodabalzsam, 50 kraj-
Por a lábizzadás e l len, ^ v p -

a lábizzadást s az azáltal képződő kellemetlen 
szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal-
matlan szer van ki próbáivá. Egy dobozzal 
50 kr. Bérmentve 75 krajezár. 

Golyva-balzsam, 
mentes küldéssel 65 krajezár. 

Helsó vagy egészség-só g ™ e r 
gyomorhurut és minden a rendetlen emész-
tésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az 
osztrák lapokban hirdetett összes bel- és kül-
földi gyógyszerészeti különlegességek raktáron 
vannak, és a készletben netán nem levők gyor-
san és olcsón megszereztetnek. — Postai meg-
rendeléseh a leggyzrsabban eszközöltetnek, ha 
a pénzösszeg előre bekuldetik; nagyobb meg-
rendelések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve 
csakis oly esetben történik a küldés, ha az 
összek előre beérkezik, mely esetben a posta-
költségek sokknl mérsékeltebbek. 

Szantaa, 1893. Nyomatott Sima Ferencz gyorg aj tóján. 




