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Előfiietések elfogadtatnak helyben: 

S t i rk Niaéer kiayv- ei papirkereakedétébea. 

Ugyanitt egyes szamok is kaphatói 

Cikkek cim nélkül. 
Szerintem a városi párt s ennek élén a 

„Szentesi Lap" ott esett tulhajtásba, mikor 

Stammer győzelme miatt a főispán ellen for-

dult s ezzel Zsilinszkyt Stammer karjai közé 

hajtotta. (Szabad folyást engedünk ezen elmél-

kedésnek, anélkül, hogy észrevételekkel spé-

kelnénk meg. Fenntartjuk ezt az utolsó szó 

nak. Szerk.) Mert csak a vak nem látja, hogy 

Zsilinszky Stammer karjaiba adta magát, 

honnan ma már nem bir szabadulni s reá 

nézve ebben van a veszedelem; mert ő min-

dig fennen hangoztatta pártatlanságát s ennek 

dacára vezetése alatt a vármegye egy év le-

folyása alatt egy teljesen elfogult párturalom 

alá került; ami a főispánnak sem elfogulat-

lanságára, sem eréjére nem vall; mert a 

pártszakadást neki kellett volna megakadá-

lyozni és a békét, egyetértést helyreállítani 

törekedni, mikor már látta, hogy Stammer 

vezetése alatt a többség erre győzelmi itta-

sultságánál fogva sem hajlammal, sem ké-

pességgel nem bir. Ehez politikai tapintat, 

elfogulatlanság — és ami fő — igazságér-

zet kell. 

S ha a közönség azt látja, hogy a fő-

ispán ezeket érvényesíteni igyekszik, akkor 

hasztalan lett volna a küzdelemnek szemé-

lyére való erőszakolása, az ő prestigéje épen 

marad minden támadás dacára. De mert a 

főispán elég gyenge volt az ellenzék első tá-

madása után Stammer karjába borulni, az 

ellenzék benne Stammer rendszerének és 

közéleti szellemének fedezőjét látta és elfor-

dult tőle. 

Igen, elfordult; mert a vármegyei kép 

viselő testületben meg van ugyan ma még a 

többség Stammer és Zsilinszky mellett; de 

künn a társadalom — különösen Szentesen 

— meghidegült iránta. Azt a meleg rokon 

szenv és figyelmet, mely őt főispáni bevonu-

lásakor fogadta, ma már a főispáni állást 

körül lepő obligatorius készség és udvarias-

ság váltotta fel, melyet a nagy közönség vagy 

hidegen, vagy bizonyos várakozással szemlél. 

S nekem Írhatnak a helyzet takargatá-

sára bármi fajta cikkeket s mondhatnak akár-

mit, annyi bizonyos, hogy ennek a helyzet 

nek súlypontját maga a főispán érzi leg-

jobban. 

Nem is reflektálok rá, hogy környeze-

tében minduntalan hangoztatva van, hogy 

Sammer vissza fog lépni; de Zsilinszky tartja; 

mert nem akarna Stammer bukásával elég-

tételt nyújtani az ellenzéknek. Mondom, erre 

nem is reflektálok; mert ezt a közéleti erkölcs-

telenség egyik kiáltó jelének tekintem, hogy 

csak azért tartsanak valakit; mert bukása az 

ellenzéknek szolgáltatna igazságot. (Erre majd 

reflektálunk bővebben. Szerk.) - S mert ugy 

látom én, hogy itt egymást kell tartani az 

embereknek, ha azt akarják, hogy magok is 

el ne bukjanak. De én az ilyen kulissza-

mögötti hangoknak nem ülök fel; hanem 

következtetéseimet a tényekből vonom le. 

Azt mondtam, hogy a főispán helyzete 

nagyon meg van nehezítve; mert ha ugy 

állana, mint a szikla, mint az egészségesebb 

közhangulat mellett a főispánok szoktak állani, 

akkor nem volna örökké uton. Mert ne gon-

dolja ám senki, hogy ezek az örökös főis-

páni utazások csupán kéjutazások. Nem! 

Neki mennie kell örökké, hogy a helyzetet 

tisztázza. S mennél többször van az ember 

olyan helyzetben, hogy azt tisztáznia kell, 

annál bizonytalanabb szinü ez a helyzet. 

Végtére is a kormánynak nem nagyon 

tetszhetik az az állapot, hogy egy megye 

közélete a legengesztelhetlenebb pártszakadá-

sok által van szétdarbolva. S ha a főispán 

nem képes ezen változtatni, akkor a kormány-

nak nem áll érdekében ŐL fenntartani. Mert 

egészen más volna a helyzet, ha itt az em-

berek országos politika zászlója alatt állná-

nak egymással szemben; akkor a kormány 

tartja a maga pártját s annak embereit. Ez 

elvi álláspont. De itt megyei és megyeellenes 

párt van, melynek harcaiban az országos 

politikai szinek annyira nem körvonalozódnak, 

hogy p. o. Csongrádon ősi kormánypárti em-

berek s ezek között a város legvagyonosabb 

polgárainak egész serege áll a vármegyével 

szemben. Szentesről nem is szólok, hol az 

önálló törvényhatóság eszméje mellett a kö-

zönség nagy többsége mit sem törődik a 

vármegye sorsával. 

S akiknek sikerült a vármegyével szem-

ben ide fejleszteni a helyzetet s közhangula-

tot, azoknak aligha fog sikerülni az egyetér-

tést és ezzel együtt Csongrádvármegye létét 

is fentartani. 

S hogy mily vakok az emberek és gyen-

gék a helyzet megítélésében, legjobban mu-

tatja az, hogy bállal és közművelődési közös 

felolvasásokkal vélik a helyzet javítását. 

Erre a közművelődési egyesületre, vagy 

mire azért fektetek fősúlyt; mert a főispán-

tól indult ki, hihetőleg azon célzattal, hogy 

béke és egyetértésre olvasgassák a közönséget. 

Érdekes kísérlet ez és jellemző a hely-

zetre. —•— 

Téglászatunk. 
A ,Csongrádmegyei Híradó* 4-ik számában a 

fenti cimen egy vezércikk jelent meg, a melynek 

igen sok tétele a valótlanságon alapul, ép azért szán-

dékozom a helyzetet némileg felvilágosítani s alapjá-

ban megtámadni azon téves eszmét, hogy a város-

nak minden áron tégláwattal kell foglalkoznia« 

Azt irja a cikkező, hogy a gyalogjárdák, hidak 

sőt a vasút stb. is alig létezne ma, ha a városnak 

téglagyára nem volna. Ugyan hány városa van az 

országnak még előrehaladottabb stadiumban, mint 

Szentes; de azért téglagyára nincs, s ott bizonyosan 

sokkal olcsóbb és sokkal jobb anyagot épittet be a 

város, mint nálunk, mert a mikor a városi téglagyár-

nál nem férnek a felhalmozott millió és millió rosz 

téglától, keres egy oly vállalatot a város, a hol azt 

oly áron tudja értékesíteni, mit magan vállalkozó 

nem tehetne, p. o. a vasútnál 18 frtért számította 

a 9 frtot sem érő rosz anyagot, vagy a keramit ut, 

hol megbotránkozva látta az ember, hogy egy oly 

nagy költséggel épitett ut alapjaba oly rosz téglá-

kat raktak be. 

Számtalan esetet tudnék felhozni, hogy ott, a 

hol nem a város az építtető, ott a városi tégla nem 

kell, p. o. a református egyház bérházánál, hol — 

dacára a már megkötött alkunak, — a téglát látva, 

az épitő bizottság nem fogadta el, hanem magán 

vállalkozótól szerezte be szükségletét. 

Csak a városi téglából épitett járdákat kell 

megnézni, mindjárt fogalmunk lehet a városi tégla jó-

ságáról. 

A közegészségügyet igen cikornyás módon a 

versenynyel hozza kapcsolatba a cikkező. Ha az ál-

lana, hogy a városnak a tégla arak alacsonyan tar-

tása miatt szükséges téglaégetéssel foglalkoznia, 

ugy állania kellene minden iparágra, akkor állítani 

kellene a városnak mindenféle iparüzletet, sőt köz-

egészség tekintetében legelőször egy mészárszéket, 

hogy a legszegényebb népnek is legyen alkalma ol-

csón jó hust beszerezni. Az egész cikkből az tűnik 

ki, hogy az illető iró nem igen osztozik a közter-

hek viselésében ; mert ha osztoznék, tekintetbe venné, 

hogy a város eddig is évenként jelentékeny összeget 

fizetett a téglászatra, s nem bánna akkor olyan 

könyelmüen a számokkal, melyek egy körkemence 

felállításához szükséges pénzösszeget mutatják; mert 

bizony az az említett 14—1500 forint egy körke-

mence kéményének az építésére is igen kevés, hol 

van még a többi költség? — a terület? Kérdés, 

akad-e a város olyan talajra, a honnét elfogadható 

és versenyképes agyagot gyártathat? 

Arra nézve pedig, hogy a keramit téglát ugyan-

abban a körkemencében égessék, mint a rendes téglát, 

csak az a megjegyzésem, hogy mielőtt ilyent irna a 

cikkező, nézze meg az újpesti keramit égető ke-

mencét. 

Nézze meg azt is, hogy a haladásnak indult 

városok között melyiknek van körkemencéje? Vajon 

Budapest, ahol az egy országház épitésre millió 

téglák kellenek, miért nem épitett körkemencét? 

Bizonyára nagyon tekintetbe vették ott is azt, ha 

a városnak van téglagyára, olyan anyagot kell be-

építeni, aminőt ott gyártanak, mig ha verseny ut-

ján szerzi be, ugy módjában áll válogatni a jobb 

és olcsóbb anyagokban. 

Abban igazsága van a cikkezőnek, hogy egy 

körkemence felállítása meggondolást igénylő dolog; 

mert az csak ujjabb terheket fog rónni, a már igy 

is kimerített városi közpénztárra; a szentesi közön-

ség pedig addig nem számithat jó és olcsó tégla elő-

állítására, mig a város ezen üzletággal foglalkozik, 

mivel a verseny teljesen ki van zárva. 

Mindezeket figyelmébe ajánlom a gazdasági 

szakosztálynak. 
Egy városi képviselő. 



2. oldal. 

Közgazdasági politikánk. 
(Folytatás.) 

Megyénk lakossága — sajnos — nincs abban 

a kedvező anyagi helyzetben, hogy körülbelől 45000 

frt évi közmunkáját évről-évre a sárba dobja, amint 

az most történik és történik azóta, mióta én em-

lékszem. 

Nem szükséges ezen körben az utak fontossá-

gát különösen fejtegetni, a jó ut nemcsak a gazda-

sági erő kímélése, hanem magában is gazdasági erő, 

tényezője a forgalomnak és ez által a fejlődésnek, 

vagyonosodásnak. És ezért állítom azt, hogy a ma-

gyarság érdeke ellen vétett az állam és társadalom, 

midőn elnézte azt két évtizeden, hogy mint pocsé-

koltatik el a legmagyarabb vidékeken évről-évre a 

közmunka. 

Az utaknak fontosságát nem csökkentette a 

vasutak létesítése. Az országos forgalomba való 

bevonás céljából helyes volt például a megyebeli 

vasutak kiépítése; de tévedés volna azt hinni, hogy 

a vasutak pótolhatják az utak helyét, ezt nem tehe-

tik különösen a helyi gazdasági forgalomban, a mi-

lyen pl. Csongrádnak Szentessel, Félegyházaval, — 

Szentesnek Szegvárral, Mindszenttel való forgalma. 

Ennek oka nagyon egyszerű. A vasúton a szállítást 

meg kell fizetni, az uton pedig a gazda a maga jó-

szágával közvetíti a forgalmat, amely jószágot neki 

különben is tartania keli, ugy, hogy a szállítás ez 

esetben alig kerül valamibe. Ez az oka annak, hogy 

én oly vasút létesítését, mely belátható időben nem 

szamithat megfelelő jövedelmezőségre, hacsak külö-

nös indokok nem szólanak mellette, a nemzeti erő 

és nemzeti vagyon pazarlásának tartom. 

Ezen okból én, ha szavam volna, a leghatáro-

zottabban ellenezném a szentes-vásárhelyi vasút ki-

építését, mely véleményem szerint nem képez for-

galmi szükséget, egészen eltekintve attól, hogy nem 

is tartom méltányosnak a megye tiszáninneni részét 

bizonyos hataron tul megterhelni e vasút érdekében, 

a melynek hasznát ez a rész soha nem látná. Amire 

e megyében szükség van, az nem vasút létesítése, 

hanem egy uthalózat kiépítésé, melynek szalai gya-

nant a csongrad-szentesi, szentes-mindszenti, cson-

grád-csany-kistelek-dorozsmai vonalakat jelölöm meg. 

Ezeknek az utaknak kiépítésé gazdasagi és forgalmi 

szükséget pótol, mig a vasarnelyi vasút egyelőre 

csak fényűzés, amire a megye lakossagának alig 

lehet pénze. 

SZENTESI LAP. 

A vasutak építésénél követett eljárással is sa-

sátsagosan vagyunk, ha ezt a magyarság érdekéből 

vesszük bírálat alá. Az alkotmányosság visszavivása-

kor, ezelőtt 23 évvel az alföldet, a magyarság lakó-

helyét már ugyanazon vasutvonalak szelték at, mint 

ma. Meg volt a bpest-temesvári, bpest-kassai, Lpest-

nagyváradi, bpest-aradi és bpest-nagykamzsai vasút, 

a bpest-bécsiről nem Is szólva, a melyek megépültek 

anélkül, hogy akár az államnak, akár a lakosságnak 

csak egyetlen krajcár áldozatába kerültek volna. 

A magyarság érdekében épült fővonalak tehát 

nagyobbrészt meg voltak, ilyenül azóta csak a Pest 

és Bácsmegyét átszelő budapest-zimonyi vasút és 

budapest-szőnyi vasút épült. És épült ezeken kivül 

még néhány ezer kilométer vasút az állam költségén; 

de különösen a magyarlakta vidéken alig épült valami. 

Lassúk csak, mely vonalak épültek az alföldön ? — 

Épültek az arad- és csanádmegyei vasutak, a jász-

nagykun-szolnokmegyei vasutak, a hajdumegyei és 

csongrádmegyei vasutak, és meg sok mas vasút, a 

melyekhez az allam alig járult valamivel. 

Egy barátom kiszámította a mult napokban, 

hogy az állanivasutakra az ország többi jövedelmeiből 

körülbelől 60 millió frtot kell évenkint ráfizetni, a 

vasutak saját bevételein felül, mert ennyire megy 

azon adósságok kamata, a melyeket a vasutak léte-

sítéséért vett fel az ország, azaz ha a vasutak éven-

kint 60 millió frttal több tiszta bevételt adnának, 

akkor az allamnak nem kellene a hiányt az adózok 

zsebéből pótolnia. 

Hatvan millió forint rengeteg összeg. Egész 

Magyarorszag földadója 35 millió frt, hazadója 10 

millió frt, az egész ország összes föld- és hazadója 

nem elég a vasutak altal okozott adósság kamatainak 

fizetésére, és ezenkívül a vasutakból a magyarságnak 

majd semmi sem jutott. Én nem akarom ezzel azt 

mondani, hogy ezeket a vasutakat nem kellett volna 

építeni, vagy hogy azok nem szolgálják a magyarsag 

érdekeit is; de azt állítom, hogy az ország vasut-

halózatanak építésénél nem vettek kellő figyelembe 

a magyarsag érdekeit, már pedig az én vélemenyem 

szerint ezen ország egész politikajanak ugy kell ve-

zettetnie, hogy az ne ismerjen fontosabnat a magyar-

sag érdekeinél. 

A magyarság érdekeinek kell minden más ér-

deket alárendelni, annal inkább, mert ez az érdek 

államunk szabadságanak és a polgári szabadsagnak 

érdekeivel is azonos. Ha ezek után kérdem önöktől, 
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hogy van-e magyar gazdasági politika? — akkor 

ónok, azt hiszem, velem együtt teljes meggyőződéssel 

felelhetik azt, hogy nincs. Van és volt gazdasági 

politika, amely egyesek véleménye szerint lehet jó, 

másoké szerint rosz; de a .magyar« nevet az a 

gazdasági politika, a melynek ilyen jelenségei vannak, 

mint a melyekre utaltam, meg nem érdemli. Öröm-

mell kell azonban kiemelnem, hogy a mai kereske-

delmi miniszter összes tevékenysége egy egészséges 

magyar közgazdasági politika megteremtésére s az 

e téren látható hiányok pótlásara irányul. 

Amily messzelátó tehetséggel teremtette meg a 

magyar vasúti politikát, oly széles latkörel és rend-

kívüli erélylyel munkál ipar és kereskedelmi érde-

keink megvédésén, ugy, hogy nem vélem túlozni a 

dolgot, ha azt mondom, hogy a tulajdonképeni gaz-

dasági politika magyar nemzeti szempontból tőle 

várja megteremtését. — S e várakozásnak ő meg 

is fog felelni. 
^Folytatása következik.) 

Helyi és megyei hirek. 
— Az E M K E i r oda lm i és művész i 

esté lye , mely eredetileg f. hó 4-ére volt tervezve, 

a rendezőség altal f. hó 11-ére halasztatott, s igy f. 

hó 11-én lesz az estélv a nagyvendéglő termeiben 

megtartva. — Az estély felolvasással kezdő iik, me-

lyet Mikszáth Kálmán ragyogó tollú karcolatiró tart. 

Utána, miután Blaháné april előtt nem jöhet le, 

Nádayné, a bécsi Burgszinház volt jeles operaénekes-

nője, végül Hegyi Aranka, hazánk második Blahánéja 

énekelnek. Az estélyre a fővárosból számos kitűnőség 

jön le. — Ez estélyen oly műélvezetnek és mulat-

ságnak néz eléje közönségünk, aminő varosunkbau 

nem volt még. 

— A csongrádmegyei hitelszövetke-
zet a mai nappal beszüntette üzleti működését, 

melyet a Csongradmegyei takarékpénztár vett at. 

Így a csongrádmegyei hitelszövetkezeti részvényekre 

a befizetés a mai nappal megszüntettetett, a takarék-

pénztár azonban azoktól, kik előbbi részletfizetéseiket 

folytatni akarják, a heti betéteket külön könyvre 

már a mai naptól kezdve beveszi. 

— H a l á l o z á s . Vettük a következő gyászje-

lentést : Dr. Reis Samu és neje Pollak Ilona ugy a 

maguk, mint fiaik: István, Ferenc és Imre neveben 

fájdalomtelt szívvel tudatják forron szeretett kedves 

leánykájuk, illetve testvérük : lieis Mariskának rő-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Az ügyvéd tárcája. 
— Kegény két kötetben. — 20 

Irta Hugó Alfréd. 

A . S zen t e s i L ap " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

— Mitől sem tartson, Rosetti ur, — felelt a 

doktorné, — én biztosan hiszem, hogy önt még 

soká, igen soka mondhatjuk a miénknek. 

— Ne ringasd magad vérmes reményben, — 

szólt közbe Rühling a fel s alá járkálva terem puha 

szőnyegén, — minél biztosabbnak hiszünk valamit, 

annál keserűbb a csalódas. Én sokkal inkább isme-

rem a Meerthal családot, s mondhatom, hogy a 

bárónő es Jenőn kívül nincs a csaladnak több egye-

nes lelkű tagja. 

— No meg Benno báró, Kornélia atyja is, — 

replikázott a doktorné. 

— Meg lehet; de hogy papucskormány alatt 

nyög, azt meg én mondom neked. 

Rosetti látható izgatottsággal hallgatta e pár-

beszédet, majd felkelve székéről igy szólt: 

— Akármint legyen is a dolog, elhatároztam 

magam a fellépésre. Egy büszke hölgygyei való elő-

ítélet szülte harctól nem félek. Szemébe nézek min-

den viharnak. De mondja csak nagysád, nem talál-

kozhatnám-e még egyszer e helyen Kornéliával? 

— Oh, igen! 

— Még ma? 

— No, no, ne oly gyorsan. Kornélia csak teg-

nap volt nálunk, feltűnő lenne, ha ma ismét meg-

hivnam. 

— Igaza van, — mondá Rosetti, sajnalkozással 

hajtogatva tejét, — azonban kívánságom sürgős-

ségét természetesnek togja talalni, ha felemlíteni, 

hogy eltekintve attól, hogy bizonyost vágyom tudni, 

meg ujabb szerződésre is sürgettetem, melyet mind-

addig nem fogadhatok el, mig szívbeli ügyem elin-

tézve nincs. 

A doktorné Rosetti e kijelentésére egy lopott 

pillantest vetett férjére, ki könyvtara előtt allva, 

egy könyvet lapozgatott, melylyel mintegy azt akarta 

jelezni, hogy ő nem kivan többé a szőnyegen levő 

tárgyhoz szólani. 

— Teljesen meltánylom aggodalmát, — sut-

togá a doktorné, gyűrűkkel ékesített kezét a művész 

valiara téve, — térjem annak idején szintén ilyen 

türelmetlen volt. Mondom, ezt megfoghatom s nem 

lennék asszony, ha ezt természetesnek nem találnám. 

Reám bizton szamithat s bennem hű közvetítőre 

talál. 

— Köszönöm, asszonyom. 

— S most csitt! Nem szeretném, ha férjem 

megtudna valamit, — folytatá a doktorné halk han-

gon, — Pál aggalyoskodik, amit azonban én nem 

osztok. Holnap estére, remélem, bcvalthatom igére-

temet, hogy Kornéliát itt talalja. Tehát holnap 

i estére! 

— Köszönöm, ezerszer köszönöm ezt önnek 

asszonyom, — mondá Rosetti, csókot lehelve a dok-

torné piciny fehér kezére. 

— Tegye boldoggá barátnőmet, ez lesz a leg-

nagyobb köszönet. 

Ezután pár pillanatig mindketten gondolatokba 

merültek. A néma csendet végre is Rosetti törte meg. 

— Mielőtt távoznám, — mondá, — egy szí-

vesség teljesitéseért kell esedeznem. Ez a szívesség 

nem all másból, minthogy a holnapi estélyre álta-

lam küldendő két üveg magyar bort elfogadva, ab-

ból Kornélia baroness is inni fog, a módot és esz-

közt természetesen önnek kell nyújtani. E bor eset-

leg nagy segítségemre lehet. Rendkívüli hatása van. 

— Értem s számíthat reá: kívánsága teljesítve 

lesz, — felelt a doktorné mosolyogva. — Tehát 

holnap estére! 

Rosetti forró köszönetnyilvánítások között 

szorongatá meg a doktorné kezeit, majd dr. Rühling-

hez fordulva, folytatá: 

— Miután a tárgyat a mai napra teljesen ki-

merítettük, nem akarok tovább alkalmatlankodni. 

Bár hogy fejlődjenek is ezután a dolgok, kedves 

doktor, remélem, azért a régi jó barátok maradunk? 

— Természetesen, — válaszolt a doktor, mi-

közben a könyvet, melyben lapozgatott, a szekrénybe 

visszatette s Rosetti kezét félreísmerhetlen vonako-

dassal megszoritá. — Barátságom és vonzalmam a 

jövőben is változhatlan marad. Apropos, találkozunk 

ma a színházban? 

— Talan, biztosan azonban nem Ígérhetem, 

— felelt Rosetti, mélyen meghajtva magát, majd 

kalapját véve, köszönt és távozott. 

Mikor Rosetti léptei elhangzottak, dr. Rühling 

igy szólt nejéhez: 

— Nekem sehogy sem tetszik ez a dolog, nem 

különösen azért; mert amint sejtettem, cselt ková-

csoltatok Kornélia tőrbeejtésére. Gondold meg ennek 

következmenyeit, mely végeredményében csak kel-

lemetlen lehet reád nézve. 

Rühlingné gyunyos ajkbigygyesztéssel felelt férje 
ezen megjegyzéseire. 

(Folytatása következik.) 
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vid, de kinos szenvedés után f. hó 1-én, reggel 5 és 

fél órakor, életének 4-ik évében történt gyászos el-

hunvtát. A korán elhunyt drága gyermeknek hűlt 

tetemei f. hó 2-an délután fél 3 órakor, fognak az 

izr. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Szentes, 

1891. február 1-én. Aldas és béke emlékezetén! 

— A szentesi t aka rékpénz t á r f. évi 
rendes közgyűlését holnap, azaz f. hó 4-én délelőtt 
8 órakor fogja saját házában megtartani. A közgyű-
lésnek a rendes ügyeken kivül főbb tárgya lesz az 
igazgatósag és felügyelő bizottság újraalakítása. — | 
Az intézet, melynek alaptőkéje 75,000 frt, az 1890. 
évben 19:209 frt 46 kr. tiszta nyeremenynyel zarta 
le XXI. üzletévét s minden 50 frtos névértékű rész-
vény után 10 frt osztalékot adott. — Érdekesnek 
tartjuk még ezúttal felemlíteni, hogy az intézet be-
tétállománya 1869. október havától 1890. dec. végéig 
összesen 6.480,365 frt 91 kr. volt, mely után ugyan-
ezen időre összesen 438,482 frt 95 kr. kamatot fize-
tett ki az intézet. 

— A szentes i 48-as n é p k ö r a vendég-

lősi állásra f. évi ápril 24-től három egymást követő 

évre pályázatot nyit. Pályázni kívánók a feltételeket 

Sima Ferenc körelnöknél tudják meg, kihez f. hó 

10-ig az ajánlatok beadandók. 

— A szentes i spor t-egy le t f. hó 1-ejére 

összehívott közgyűlése részvétlenség miatt megtart-

ható nem lévén, ezen közgyűlés f. hó 8-án délután 

3 órakor fog a városi közgyűlési teremben megtar-

tatni, melyre az egyleti tagok azzal hivatnak meg, 

hogy ezen közgyűlésen a jelenlevők, az alapszaba-

lyok értelmében, szamra való tekintet nélkül erve-

nyesen fognak határozni. 

— Árv í zvéde lm i intézkedések. A hó-
tömegeknek esetleg rohamosan elóallhato olvadasa 

fokozottabb mérvű arvédekezes szükségét idézhetvén 

elő, a földmivelésügyi m. kir. miniszter már most 

elrendelte mindazon előintezkedések foganatosítását, 

melyek az esetleges árvédekezés sikerének biztosítá-

sára hivatvák. Nevezetesen felhívást intézett varme-

gyénk alispánjahoz az iránt, hogy a törvényhatóság 

területén létező magan és községi gatak kellő véde-

lemben részesittessenek, s hogy az arvédekezes cél-

jaira felhasználandó munkaerő es közerő a kellő 

időre kirendeltessek. 

— B a t y n b á l . Az újonnan alakult szentesi 
jotékony evangelikus nőegylet f. hó 1-en a csizmadia 
cehhaz ternieben sajat javara batyubalat rendezett, 
mely kedélyes hangulat és cigány zene mellett reg-
gelig tartott. 

— Február. Február 1-en a nap feljött 7 óra 30 perc-
kor, lement 4 óra 58 perckor. — 28-an feljön ti óra 4t> perc-
kor, lenyugszik 5 óra 41 perckor. £ szerint a nap hossza feb-
ruár hó folyamán 1 óra 23 perccel nö. — Február hóra 
egyébként egy öreg gazda a következőket jósolja: Ha gyertya-
szentelő napja és hete lagy, hosszú tel lesz. — Ha üszögös 
Péter (febr. 22.) és Matyas (febr. ¿4.) napján nem enyhül, 
meg további 4ü napig fog fagyni. — Ha az apróbb férgek 
mar e hóban röpködnek, ugy hideg tavaszutót várhatunk. 

— A T i s z a v ö l g y s zaba l yoz ása . Mint 

értesülünk, a tiszavölgyi erdekeltek azon reg táplált 

óhaja, hogy a Tiszavölgy szabalyozasat a kormány 

egyseges terv alapjan hajtsa vegre, befejezéshez kö-

zeledik. A töldmivelésügyi minisztérium műszaki 

osztalya a szabályozási munkakra vonatkozó techni-

kai előmunkálatokat ugyanis mar bevegezte es erről 

szóló jelentését megvitatas vegett még e hóban fel-

terjeszti a nagy műszaki tanacshoz. A földmiveles-

ügyi miniszter tehát abban a helyzetben lesz, hogy 

az erre vonatkozó törvényjavaslatot február hó fo-

lyaman beterjesztheti a képviselőházhoz. Vajha köny-

nyitene terheinken! 

— N y i l v á n o s n y n g t á z á s . Hegedűs San-
dorné urnő utólagosan 5 frtot volt szíves a jótékony 
nőegyesület javara feiültizetésül beküldeni. — Szépe 
Kálmán, pénztáros. 

— Vásár. Téli országos vásárunk második napjának is 

szép és alkalmas idő kedvezett, s bár ez a vásár sem felelt 

meg minden tekintetben a hozzá fűzött várakozásoknak, mégis 

egyike volt a jobbaknak. Így a baromvásárban eladatott össze-

sen -247 db. ló, 242 db. két éven alóli és 317 db. két even 

felüli marha és 434 db. sertés. 

— C s o n g r á d i h i r e k . A »Tiszavidék* cimü, 
Csongrádon megjelenő lap szerkesztesetől Éder János 
szerkesztő visszalépvén, a lap további összeáilitasara 
Szilber J. kiadó vállalkozott. Éder János neve, mint 
szerkeszőé különben legközelebb ismét szerepelni fog 
egy újságon, a melynek „Csongrádi Lapok" lesz a 
cime. — Dr. Ében Mihály mágocsi plébános, ki a 
mult hó elején altalanos érdeklődés és köztetszes 
mellett rendezett varosunkban vallasos szinielő-
adasokat, legközelebb Csongrádon fogja bemutatni 
„Jezus életét-. 

SZENTESI LAP. 

— A hó eltakaritása okoz most legtöbb gondot egyesek-

nek, városoknak és vállalatoknak egyaránt. Alig van város, mely-

nek az idei hó eltakaritása néhány ezer forintjába ne kerülne. 

A legtöbbe azonban mégis az államvasutak igazgatósagának 

van a hó eltakaritása; inert eddig csupán napszámra többet 

kiadott 280 ezer frtnál, ami pedig bizony szép összeg. — 

Szentes — szerencsére — e tekintetben kivételt képez; nem 

azért, mintha itt nem lenne mit eltakarítani, hanem azért; 

mert egyáitalan nein gondolnak az eltakaritasra, uton-utfelen 

ölnyi magas hótorlaszok varnak az eltakarításra. 

Hirek a szomszédból. 
— K i r . t a b l a i k inevezések . A szegedi 

kir. táblához, melynek elnöke tielley bandor, — ki-
neveztettek : Bernát Géza és U-ottl Ágost budapesti 
kir. ítélőtáblái birak tanacselnökokke; — Lobtnayer 
István jelenleg újvidéki kir. törvényszéki elnök kir. 
tóügyeszsze; — Despnuts Peter, Kaics Milos, Piu-
kovics Ódön, Frics Róbert, Zsigmondovits Mihály, 
Avarffy Karoly, ¡Skoff Ivan, Kaplany Géza, ¡Szegheő 
lgnac, Richter Lipót, Hetei Jenő es Varga Imre je-
lenlegi budapesti kir. ítélőtáblái birak, továbbá Bu-
day János szabadkai, llodossy Lajos pestvideki es 
Kiiniko Ede beregszászi kir. törvényszéki birak — 
királyi ítélőtáblái birakka; — Vaiko Pal es Flei-
scher Kornél elnöki titkárokká; Lőnncy Ferenc 
segédhivatali igazgatóva; Petrovics István irodatisztte 
es végül Tóth Andor es Bierner Viktor írnokokká. 

— A szegedi kereskedelmi es iparkamara 
f. evi február ho 4-en Szegeden, a városi szekepü-
let üizottsagi termében közös ülést tart. 

— A r o n c s o l ó t o r o k l o b H.-M.-Vásar-
helyen oly borzaszto mérvben pusztít a gyermekek 
között, hogy a baj ineggatlasa céljából jarvanybi-
zottsagot kellett alakítani, amely a varos beterüle-
tet negy területre osztotta fel. — Januar középéig 
nem kevesebb, mint 1700 gyermek esett e borzaszto 
betegsegbe, s ugyancsak januar középéig 400 uj sír-
hant domborult a temetőben. A roncsuló toroklob 
mar az ötödik honapja pusztít H.-M.-Vasarhelyen. 

Csarnok. 

A visegrádi remete. 

— Görgei Artúr. — 

Görgei Artúrról ujabban sokat irnak a szabad-

sagharcunk történetével és e dicső küzdelem hős 

emiekeivel foglalkozok. De mindaz, a mit rola ol-

vashatunk, csak a törteneti múltról lebbenti löl a fá-

tyolt; Görgei mostani eletet azonban meg nem vila-

gitja. Pedig, akarmit gondoljon is az ember Gőrgei-

ről, az az egy ketsegtelen, hogy fölötte érdekes 

belepillantani ennek a sötét alaknak a lelki vilagaba. 

Hisz' alig van a földön halandó, a kinek sorsa meg-

índitobb lehetne az övénél. 

Ha igaz, hogy elaruita a hazat, bizonyara nincs 

egy nyugodt pillanata; izzó vankosra hajtja fejét es 

lelekzetet ejjel-nappal lidércnyomás fojtogatja. De, 

ha nem igaz ez a rettenetes vad, akkor még ketség-

beejtőbb lehet tehetetlenül néznie, hogyan sütik 

hősi homlokara a szégyen bélyegét! A hazaárulas 

gyalazatos bünenek vádja alatt artatlanul görnyedni 

es érezni, hiabavalo minden védekezes: nem tudok 

ennél nagyobb szenvedést képzel földön! 

Görgei Artúr tehát mindenkepp érdekes egyé-

niség az ő vigasztalan maganyaban, akar ellenséges 

indulattal, akar tragikai részvéttel nézzük őt. 

Ezért, mikor a mult nyarat Visegrádon töltöt-

tem, hogy Mátyás királyról készülő dramai trilógiám 

hangulatához egy kis történeti levegőt szivjak, — az 

idők arjában sivár, kegyeletlen, modern kiránduló 

helylyé csiszolt Visegrádon, Matyas király varanak 

romjai után szemem akaratlanul is a mult egy má-

sik romját: Görgei Artúr alakját kereste. 

De bizony Görgei Artúr alakja éppenséggel 

nem rom ; sőt inkább galambősz fejével, könynyed 

járásával szigorú életrendjével inkább emlekeztet 

egy életerős amerikai farmerre, mint a világosi ka-

tasztrófa szomorú hősére. 

Olyan a visegrádi remete valóban, mint egy 

nagy energiájú öreg gyarmatos, a ki az őserdők ko-

nok talaját vasakarattal döngeti, ostromolja, hogy 

— lépésről-lépésre haladva — termő, áldásthozó 

kerti földdé alakithassa. 

Visegrádi háza körül, a Salamon tornya alatt, 

már csaknem minden árnyékos hely a Gőrgeié. Ott 

él, ott bolyong, ott kertészkedik mélán, katonás egy-

szerűséggel. Korán reggel kél, teát iszik, aztán le-
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megy a kertbe s irt, nyeseget, fur-farag, öntöz; 

csaknem mindig hajadonfővel jár, a nap barnára 

perzseli arca bőrét. 

Dohányozni rendesen nem szokott; szeszes 

italt ritkán iszik. Magyar lapot keveset járat, néhány 

angol és írancia folyóirat s mindössze négy magyar 

újság: ez Görgei szellemi szórakoztatója. Könyvet 

sem sokat olvas; könyvtara igen szegényes. 

A múltról, a szabadságharcról Görgei jóformán 

sohase beszél. Kossuth Lajos nevét nagyon ritkán 

ejti ki. De, ha nyilatkozik, mindig kritika nélkül, föl-

tétlen elismeréssel emlékezik meg róla. 

Egyszer hallottam, hogy valaki szóba hozta 

előtte Kossuthot. Görgei ránézett a beszélőre, egy-

ideig habozott, aztan sóhajtva, halk hangon, a szo-

morúság bizonyos árnyalatával mondá: 

— A tragédiában a részvét örök hódolata ju-
tott neki! 

Társaságokba Görgei nem igen jár; idejét több-

nyire zárt körben, családjával, rokonaival, benső 

barataival tölti. Idegent alig fogad. Évenkint egy-

szer külföldre utazik. Klagenfurtban sokszor meg-

fordul. Mondjak, hogy tábornoki nyugdijat is ott 

veszi fel. Nyágtájan a visegrádi plébános aláírásá-

val igazolja, hogy él. Görgei mindig személyesen 

viszi el nyugtaját a plebaniara s az okiratnak csak 

azt a felét mutatja, a hol a plébános nevét alairja; 

a másik fele be van hajtva. 

Görgei fölötte tartózkodó, csaknem bizalmatlan 

és rideg. Pedig a hó alatt vulkán forrong. Görgei 

lelkében folyvást kegyetlen sorsa felett tépelődik; 

mondhatni halálosan fáj neki, hogy oly sokan tart-

jak hazaarulonak, és hogy ez ellen a vak ítélet el-

len hasztalan küzd a történeti művek és polémiák 

egész sora. 

Hogy mily érzékeny sebeket rejteget Görgei 

a nyugodt, méltóságos külső alatt, erre nézve há-

rom erdekes megfigyelést tettem. 

Egyszer, a visegrádi propeller-közlekedés meg-

nyitó ünnepén, második szomszédja voltam a lako-

mán, melyen ő is megjelent. A cigány épp a mi 

hátunk megett állt. A hangulat nagyon szaraz, fa-

nyar volt. Ekkor én, minden szándékosság nélkül, 

odaszóltam a cigánynak, hogy húzza a Kossuth-nótat. 

Az ismert dallam első hangjaira a tarsaság 

filiszterei izgatottan mozogtak, attól tartva, hogy 

Görgei ott hagyja a lakomát. Görgei meg se moccant, 

kissé elhalványult, letette a kést és villát és szótla-

nul maga elé meredve hallgatta a nótát. Aztán hir-

telen felemelte asztalkendőjét és ugy tett, mintha 

izzadt homlokát tőrülné. De én jól láttam : egy tit-

kos könnycseppet törült ki szeméből. 

Máskor meg egy ismert tudós pattantá fel a 

jegburkot Görgei szivéről. Kedélyes poharazás köz-

ben, melynek Görgei csak csendes nézője volt, a 

tudós odalepett hozzá és poharat feleje emelve szólt: 

— Tábornok ur, szabad kocintani? 

Görgei felállt, ránézett a tudósra és halkan, 

reszkető, keserű hangon mondá: 

— Egy honarulóval? 

Hallottam ezt a hangot és összerázkódtam. 

Megdöbbentett az a mély banat, az a végtelen el-

keseredés, mely panaszosan felsirt belőle. 

A harmadik eset is jellemző. 

A Mátyas-torrás vőlgyeben mátyáskorabeli pa-

lota romjaira bukkantak. A műemlékek országos bi-

zottsága nevében egy régiségtudós vezette az ásatá-

sokat. Mikor elkészült a munkaval, lefotografálta a 

romokat. A jelenvoltak közül többeket felszólított, 

hogy üljenek le a szétszórt kövekre. 

Görgei szintén ott volt és az udvarias tudós 

őt külün megkerte, hogy vegyüljön ő is a csoportba. 

Görgei tétovazva nezett majd a tudósra, majd 

a kőzönsegre, mely a köveken elhelyezkedett. És ez a 

nyughatatlan, aggódó tekintet azt látszott kérdezni, 

hogy az idegenek közül nem ugrik-e fel valaki, ha 

Görgei leül? 

Végre azonban mégis rádőlt egy kőpárkanyra. 

De még a tudós a fotográfiái készüléket igaz-

gatta, azalatt Görgei észrevétlenül félrefordította az 

arcát, ugy, hogy a képen semmit se láthatni belőle . . . . 

Vájjon mit érezhetett a büszke, nagyratörő 

Görgei a néma rezignáció e pillanatában? 

Rudnyánseky Gyula. 
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Különfélék. 
— Budapest és Bécs nyolcvan év múlva. Hogyan képzelte 

Jókai a jövö szézad Budapestjét? azt jól ismerjük a jövő század 

regényéből. De sokkal szemlélhetöbben akarja föltüntetni azt 

egy statitiszkai kurizum, mely szerint ha Budapest és Bécs 

ugyanoly arányokban növekednek a következő évtizedekben is. 

mint a nyolcvanas évek alatt, a két város népességének a 

létszáma a jövő évtizedben igy viszonylanék egymáshoz : 

évben Budapest Bécs 

1881 370,000 1.121,000 

1891 506,000 1.358,000 

1901 694,000 1.613,000 

1911 951.000 1.978,000 

1921 1.305.000 2.393.000 

1931 1.791,000 2.895,000 
1941 2.457,000 3.503,000 
1951 3.371,000 4.239,000 
1961 4.625,000 5.129,000 
1971 6.346,000 6.206,000 

Természetesen ez csak az esetre képzelhető, ha egyálta-

Ián lehetséges volna, hogy két ily többszörös milliomos város 

közel szomszédságban kifejlődhetnék ! 

Irodalom. 
— Költemények. írta Viz Zoltán, vácegyházmegyei pap 

Mindszenten, a »Mindszent-Szegvár és Vidéke* kiadásában je-

lent meg. Ara 1 frt. 

E d d i g f e l - U L l m - o - l l x a t s i t l a r L ! 

Maager Vilmos-féle valódi tisztított 

D O R S C H M Á J O L A J 
i Maager Vilmostól, Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y ű eméMthe tŐBé-

géné l fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mindama eseteknél, 
melyeknél az orvos az egész testi szervezet, kü lönösen a me l l és t üdő 
erősitését. a test sú lyának gyarapodását , a nedvek jav í tásá t , vala-
m in t á l t a l ában a vér t iszt í tását el akar ja érni . 

¡Egy üveg ara 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (III. ker. Heumarkt 3. szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kapható Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

Beküldetett. 

Schwarce, weisse und far-
bi^e Seiden^toíTe von 60 kr. 
bis 11 1505 p. Meter — glatt und gemustert (ca. 244) versch. 
Qual u. 2<X)0 versch. Farbpn, Dessins &) vers roben- und 
stückweise porlo- und zollfrei das Fabrik-Dépöt 6. Henneberg 
ÍK. u. K. Hoflieferant), Zürich. Muster umgehend. Briefe 
kosten 10 kr. Porto. 

Özvegy Nyíri Sámuelné 
I. t. 636. számú háza szabad kézből eladó, 
vagy haszonbérbe kiadó. Ugyanannak egy 
hold nagyhegyi szőlője és egy első osztályú 
háziföldje örök áron eladó; értekezni lehet a 

tulajdonossal. 

295-891. a. ü. 

Hirdetmény. 
A hadmentességi dij fizetésére kötelezett 

egyének felhivatnak, hogy az 1891. évi ki-
rováshoz szükséges adatokat f. évi február 
hó 1—28-ig terjedő időben a városi adóhiva 
tálnál (félegyházi Török házban) annyival in-
kább beszolgáltassák, mivel ellenkező esetben 
az 1880. évi XXVII. t. c. 20. §-a rendelke-
zéséhez képest, a rájuk kivetendő hadmen-
tességi dij háromszorostól egész hatszoros 
összegének megfelelő pénzbírsággal fognak 
büntettetni. 

Városi adóhivatal. 

Szentes, 1891. január 28. 

2 — 3 Tóth Ká lmán , 
adóügyi tanácsnok. 

Előleges tánctanitási jelentés! 
Van szerencsém Szentes város n. é. kö-

zönsége becses tudomására hozni, hogy f. évi 
f e b r u á r 18-tó l kezdve, a szentesi 48-as 
népkör helyiségében (Halász-Szabó-féle ház) 
hat heti időre terjedő 

TÁNCTANFOLYAMOT 
nyitok. 

Midőn a n. é. közönséggel ezt tudatni 
szerencsém van, egyúttal már most jelezni 
kívánom, hogy növendékeimnek nemcsak a 
táncban adok alapos oktatást ; de különös 
súlyt fektetek az illem és testtartási szabályok 
oktatására is. 

Előjegyzéseket már most elfogad e lap 
kiadóhivatala. 

Tisztelettel 

tánctanító. 

Budapest, Károly-körut 19. szam 

m 
9—lá 

PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

Bécsben, I. kerület, Singerstrasse 15. szám alatt. 
zum „Goldenen Reichsapfel." 

Vértisztitólabdacsok 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 betegseg, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyítottak volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általanos elterjedésnek örvendenek es alig van család, 
melyben ezen kitűnő háziszerból készlet nem volna található. 

Szamtalan orvos altal ezen labdacsok háziszerül ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rosz emész-
tésből és székrekedesböl erednek : mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vertolulások, aranyér, beltetlenseg s hasonló 
betegsegekuel. Vértisztitó tulajdonságuknál lógva kitűnő hatással vannak verszegenyseg s az abból eredő bajoknal 
is: igy sápkórnal, idegességből szármázó fejfájásoknál stb. Ezen vertisztito labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a 
legcsekelyebb fájdalmakat sem okozzák, es ennek folytán meg a leggyengebb egyenek, de még gyeimekek által is 
minden aggodalom nélkül bevehetök. 

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb es legnehezebb betegségek után 
egészségük visszanyerése folytan hozzánk intézték, ezen helyen csakis néhányat említünk azon megjegyzessel, hogy 
mindenki, a ki ezen lapdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajanlani, 

Schlierback, 188«. október 22-én. 

Tekintetes u r ! 

Alulirt keri, hogy felette hasznos és kitünö vértisz-

titó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék. 

Üeureiter Ignác, orvos. 

utalványnyal eszközöltetik) bérmentes küldessel együtt: 1 
csomag 1 írt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 
frt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt üíU kr. 
és 10 csomag 9 frt ¿0 krba kerül. 

NB. ftagy elterjedettségük következtében ezen lab-
dacsok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt utánoztat-
nak ; ennek köveíkezteben keretik csakis Pserhober J.-fele 
vertisztito labdacsokat követelni es csakis azok tekinthetők 
valódiaknak, melyeknek hasznalati utasítása a Pserhofer 
J. nevalairassal fekete színben es minden egyes doboz fe-
dele ugyanazon alairással vörös színben van ellatva. 

Hrasche, Flödnik mellet, 1887. szept. Iá . 

Tekintetes u r ! 

Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé 
kerültek, melyeknek hatasát ezennel megírom: En gyermek-
ágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem A m e r i k a i kÖSZVGnvkenÖCS . fc'y°rsesbizt0!ihatású,leg-
voltam többe kepes vegezni es bizonyára mar a holtak közt ^ ' J ° b b s z e I minden köszve-
volnek, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem 
mentettek volna meg. Az Isten aldja meg önt ezért ezer-
szer. .Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is 
tökeletesen ki fognak gyógyítani, a mint már inasoknak is 
egeszsegük visszanyeresere segitsegül szolgálták. 

Kmfic Teréz. 

J jobb í 
nyes es csúszós bajok, u. m . : gerincagy-bántalom, tagszag« 
gatas, ischias, migraine, ideges fogfájás, fülszaggatás stb. 
stb. ellen. 1 frt ¿0 kr. 

Tannochinin hajkenöcs Pserl ," ler J--tö1 Evek hosszu 

Bécs-Ujhely, 1887. november 9. 

Melyen tisztelt u r ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 

60 éves nagynéném neveben. Az illető 5 éven at szenve-

dett gyomorhurutban es vizkórságban, mar eletet is meg-

unta, 1— i j . . . i . . . 

egy 

azoknak állandó használata tol)tan tökeletesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Wemzcttel Joaefa. 

Eichengraberamt, Gföhl mellett, 1869. márc. ¿7. 

Tekintetes u r ! 

Alulírott ismetelten kér 4 csomagot az Ön valóban 
hasznos es kitünö labdacsaiból. El nem mulaszthatom 
legnagyobb elisineresemet kifejezni ezen labdacsok erteke 
felett es azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedők-
nek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen lialairatom tetszes-
szerinti hasznalására Önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

sora ota valamennyi hajnó* 

vesztő szer között orvosok altal a legjobbnak elismerve. 

Egy elegánsán kiállított nagy szelencevel 2 forint. 

A l t a l á n n c t s n a c ? Steudel tanártól. Ütés és szúrás által Miidianos tapasz ükü20tl sebeknei; ll lérges daganatük. 
naí, ujjkukac, sebes- vagy gyulaat-mell vagy más ily ba-
joknal, mint kitünö szer lön kipróbálva. 1 tegelv 50 kr. 

en gyomoriiuruinan es vizkorsagnan, mar eletet is meg- |*®rme|ltv® 
nta, melyről egyébkent le is mondott, midőn veletleníi F a g y b a ZSaíTl F ^ r h o t e r *>?.k ^ a a fagyos ta-

„'}' dobozt kapott az Un kitűnő vertisztito labdacsaiból s ' r » \ T ' . . , > ' ° k i a eSi \ * • ** b r* ' " i m l ^ 
biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajcar. Bermetve 
65 kr. 

Utl fíí nfidv általánosan ismert kitünö házi-szer hurut, 
* rekedtseg, görcsös köhögés stb. ellen 1 üve-

gecske ara 50 kr. 2 üveg bermentve 1 frt 50 kr. 

Elet-esszenczia c s ö P P e k ) , megrontott gyomor, 

rossz emesztes es mindennemű altesti 
bajok ellen kitünö haziszer. 1 üveggel 2:l kr., 12 üveg 2 frt. 

Altalános tisztitó-só B u l l l i c h A - W A ö L Ki tüűo haz»-
szer a rossz emesztes minden 

következmenyei, u. in. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyo-
morhev, aranyer, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam. 1 üveg 50 kr. 

Por a 

Gotachdurf, Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt. 8. 

T, Ur ! 

Felkerein, miszerint az Ön vértisztitó labdacsaiból 
egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjek. Csakis az 
Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo- ~ 
morbajtól, mely engem öt even at gyötört, megszabadul- G o l w a - b a í Z S a m k i t ü n ö s z e r £o l>'va e l i e n» 1 ÜV( 

tani. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kitogyni, s - — bermentes küldessel 65 kr. 

midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisz- " ' 

telettel Zwickl Anna. 

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle 
az „arany birodalmi almához" címzett gyógyszertárban* 
Becsben I., Síngerstrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi uiinö-

I á h l 7 7 a d á s p l l pn E z e n por megszünteti a láb-
i a U ' ^ a U d b C I I B I 1 , izzadast s az azaltal kepzodo 

kellemetlen szagot, epen tartja a lábbelit es mint ártalmat-
lan szer van kipi óbalva. 1 dobozzal 50 kr. Bermentve 75 kr. 

üveg 40 
e s küldessel 65 

Heiso vagy egészség-só ^ Z r S T Z ^ r i 
rendetlen emesztesbol szármázó bajoknal. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osztrák 
lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszereszeti 

, . , , . . * - - különlegessegek raktáron vannak, és a keszletben netán 
segben, s egy lo szem labdacsot tartalmazó doboz ara á l n e m levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. - Fos ai 

kr Egy csomag, me yben 6 doboz tartalmaztatik, 1 frt 05 megrendelesek a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénz-
krba kerül; bermentetlen utanve eh küldésnél 1 frt 10 kr. összeg előre beküldetik. - Bermentve csakis oly esetben 

Egy csomagnal kevesebb nem küldetik el. történik a küldés ha az összeg előre beerkezik, mely 

Az összeg elobbeni bekuldesenel (mi legjobban posta- esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 

Ö* ntoi. 1891. Nyomatott ¿»ima Ferencz íyorsgajtójau. 




