
XXI, évfolyan\ 1891. 24. szárru Kedd, február 24. 
Előfizetési árak: 

Egy évre . . . . 5 frt — kr. 

Fél evre . . . . 2 frt 50 kr. 

Negyed evre . . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kureaparti-utca 31. szám, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
a lap egy oldala 24 helyre van Deosztva 
Egy nely ara 90 kr. Belyegdí) minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkere«ke-

deseben is fel vetetne t. 

Bérmentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

N y i l t t é r - b e n 
minden egyes sor köilése 30 kr. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 
Megjelen hetenként háromszor: 

v n i á r a a p , k s d d s s és p é a t a k a a i í [ r 

Egyes szám ára 4 kr. 

Szentes jövője. 
Balogh János megyei árvaszéki elnöknek 

f. hó 21-én a kaszinóban tartott felolvasása 

egész eseményszámba megy előttünk. Nem 

pusztán azért; mert a felolvasás egyes részei 

egész költői ihlettel vannak irva, s oly mély 

nyomokat hagytak hátra a hallgatók kedélyé-

ben, melyeket onnan egy könnyen kitörölni 

nem lehet, hanem mert ez a felolvasás elé-

bünk akarja varázsolni, hogy milyen lesz 

Szentes 10—20—30 év múlva? 

Sokak szerint csak puszta ábrándnak 

tűnhetik fel az a kép, melyet Balogh János 

Szentes előhaladása iránt táplált erős vára-

kozásában lelkesülten fest városunk közel 

jövőjeként; de mi ezt a képet, mint városunk 

természetes fejlődésének elutasithatlan követ-

kezményét, a jövő valóságának tekintjük. 

Azt mondja Balogh János, hogy: tiz, 

husz, harminc esztendő múlva ki lesz épitve 

a vasút Vásárhelyig, Csongrádtól Orosházáig 

keresztezi Szentest a vasút, igy le és fel 

egy eleven forgalmi központ lesz Szentes, 

mely ezen vasúti összeköttetések mellett már 

marhahizlalóval és szeszgyárral bir, s a vá-

ros, melyet lóvasut fut végig és gázzal lesz 

világítva (Mért nem villanynyal? Szerk.) már 

a Hékédig nyúlik fel; míg a Tisza felé a 

villák sora lepi el a rétet. 

A felső Kurca-zsilip is ki lesz épitve, hogy 

friss viz futhasson végig a Kurcán, melynek 

medre az ország egyik első rangú halastava 

lesz. Egyik kincses bányájául szolgálva a vá-

rosnak. 

S szőlős kerteink is felszabadulnak a mai 

haszontalan kezelés alól, s kitűnő csemege 

szőlőnk és finom gyümölcseink, melyek bő 

termelésére oly alkalmas talajunk és klímánk 

van, a külföld piacait árasztják el. 

Ilyennek látja Balogh János Szentest 30 

év múlva. S ez a jövő valóságának képe; 

mert Szentes bir a fejlődés és haladás min-

den elementumával. Anyagi, erkölcsi ereje 

nagy és ami fő, van oly értelmes, haladásra 

kész, áldozni tudó polgársága, milyen kevés 

yárosnak van az országban. 

Az itt festett jövőnek záloga, biztos zá-

loga a legközelebbi 10 év. 

Mi volt Szentes 10 évvel ezelőtt? 

Alig volt a városban a kultura nyoma-

ként egy pár járda. S ekkor az a vármegyei 

kreatúra által becsmérelt, üldözött néhány 

vezérférfia Szentesnek, kik mindig és min-

denütt ott szoktak lenni, hol Szentes jó hír-

nevét emelni lehet, megkezdték a harcot, a 

küzdelmet a maradiság eszméjét képviselők-

kel szemben, kik mindig a vármegye részé-

ről nyertek eleven támogatást, s programmsze-

rüleg baladtak előre és mindig előre, mind 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC. 
Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náadar kiayv- és paplrksraskedéséfcaa. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatót 

jobban, jobban nyomva be a nép lelkébe a 

feltételt, melynek elfogadásával, melynek árán 

e város felemelkedhetik. 

S igy lett a város rövid idő alatt kivilá-

gítva, ugy bejárdázva, amint az ország egy 

vidéki városa sincs. Kiépült a vasút, készült 

ártézi kut, piacunk rendeztetett, keramit-ut 

épült a vasútig, s hogy ne csak a lámpák 

világítsanak: de az értelem világa is minél 

nagyobb arányt ölthessen: önkültségén emelt 

a város teljes középtanodát a fiuk és leányok 

számára. — E mellett az ipar és kereske-

delmi élet, a társadalmi kultura zászlaja leng 

minden felé. 

S mind ez tiz évi programmszerü hala-

dás eredménye. 

S mennyiszer kellett Szentesnek ezen 

előhaladásában szemben állni a vármegyével! 

— Mintha ezen hatóság arra lett volna Isten, 

ember és törvény által kirendelve, hogy — 

mint egy gonosz szellem átka — folyton ül-

dözze, akadályozza e város ifjú, bátor, haladó 

szellemét. — S ha nem lett volna a város 

vezérférfiaiban oly SZÍVÓS a kitartás, oly ellen-

állhatlan a lelkesültség Szentes jövő fejlődé-

seért, mely eddig képes volt leverni a megye 

minden ostromát, akkor ma nem volna okunk 

büszkéknek lenni Szentes haladásán és nem 

volna jogunk oly képét festeni Szentes jövő 

jének, mint ezt Balogh János tevé. 

Hanem Balogh János, mikor a multat 

és jövőt festé, talán egyesek iránti kimé-

létből, elmulasztotta a konsekventiák levonását. 

Mi azonban,, ha már Szentes jövőjéről 

beszélünk, levonjuk ezt is, s ez az, hogy: 

ha a vármegye nyomása alatt s a vármegye 

vezetőinek örökös akadékoskodása mellett 

annyira birt haladni Szentes, hova halad 

majd akkor, ha ezt a nyűgöt, ezt a terhet, 

mely holttetemként fekszik Szentes közszelle-

mén, lerázta magáról? — Akkor fog csak 

Szentes emelkedni, haladni, s csakis akkor 

érjük el 10, 20, vagy 30 év alatt Szentes 

azon képét, melyet Balogh János festett; 

mert ekkor azon haladási törekvéshez, mely 

ma átlengi Szentes népének közgondolkozás-

módját, nemcsak szabadabb levegő, nagyobb 

önrendelkezési jog; de egy uj erőforrás is 

csatlakozik, mely abban van, hogy a város 

nem lesz kénytelen a megyei intézmény fenn-

tartására szükséges áldozatokat meghozni, 

hanem minden erejét saját anyagi és erköl-

csi fejlődésére fordíthatja. 

Igenis, akkor lesz vasutunk Hód-Mező-

Vásárhelyig, s ez a vasút nem a megyéé, 

hanem Szentesé lesz; mert azon közmunká-

hoz, melyet Szentes a vármegyének fizet, keve-

set kell tenni, hogy mai vasutunkat Hód-

Mező-Vásárhelyig kiépíthessük. 

Mindazon vívmányoknak tehát, melyek 

Szentest eddig emelik, s melyek jövőben 

emelni fogják, Szentes város önálló törvény-

hatósági joga — melyet ki fogunk küzdeni 

— lesz a koronája. 

Szentes jövőjéből Balogh Jánost ezt ki-

felejtette; pedig az általa festett képet ez 

aranyozza meg, sőt ez az ut a város fejlődésére 

^kijelölt nagy célok megvalósításához. © 

— J e g y z e t a k é phe z . Balogh János meg-

járta az ő felolvasásával; mert annyi eszmét, an»ji 

dolgot vetett fel benne egyszerre, hogy most jobb-

ról-balról ő vele és felolvasásával foglalkoznak, — 

persze nem mindenki egy forma elismeréssel; mert 

vannak ám, akik sok dolgot nem értettek ott meg 

s aztán ezek félremagyarázzák, s mégis aprehendál-

ják. — Azért ugy kell ezzel a felolvasással csele-

kedni, hogy egyik-másik képhez magyarázatot kell 

irni: 

Azt mondja ugyanis az a felolvasás egy helyen 

— s ezt sokan nem akarják hinni, — hogy volt 

idő, mikor a felolvasó, ki annak idején polgármes-

ter volt és Farkas Gedeont, ki annak idejében járás-

biró volt, a legjobb szivü miniszter nem akarta el-

hinni, hogy nem ők a szentesi 48-as pártnak a vezér-

féfiai? —- Azt mondják, hogy ez elmaradhatott volna 

abból a felolvasásból; mert hiszen mindenki tudja, 

hogy Balogh János jó mameluk, Farkas Gedeon 

pedig pláne konserservativ politikus, s igy, hogy 

juthattak volna ők akármiféle miniszter előtt az el-

lenzékeskedés gyanújába, s ha oda estek is, mennyi-

ben képez ez közéleti eseményt? S mennyiben tar-

tozik ez Szentes történelméhez? Ilyen és e fajta 

észrevételek kisérik a felolvasás ezen képét, azért 

nem árt hozzá egy kis magyarázat. 

Hát az igaz, hogy az, miszerint ez, vagy az a 

miniszter milyen pártinak tartott Szentesen valamikor 

valakit, vagy valakiket, az nem tartozik Szentes vá-

ros történelmére, s abban a felolvasásban — már 

mint mi azt kivettük — nem is eseményként volt ez 

kimondva, hanem korjellemzésül, feltüntetésére an-

nak, hogy Szentes vezetői milyen hamis világítás-

ban voltak a kormánynál bemutatva. — S ki volt 

ez emelve azért; mert ez kezdetben nem vált Szen-

tesnek előnyére. — Hiába, a kormánynál kedvesebb 

képe van egy kormánypárti polgármesternek, mint 

egy 48-asnak, s pláne a bíró, az meg ha nem kor-

mánypárti, hát hallgason; mert könnyen baja es-

nék. Abban a felolvasásban tehát ez éppen azért 

volt felemlítve, hogy a kormány jóakaratáért elő-

ször azon balhiedelmet kellett leküzdeni, hogy Szen-

tesnek sem polgármestere, sem bírója nem 48-asok, 

s nem ők csinálják itt Szentesen az ellenzéki poli-

tikát. Igen; de hát most már az a kérdés, hogy két 

patentirozott kormánypárti ember, hogy juthat az 

ellenzéki dicsőséghez és a kormány gyanújához! 

Hát miképpen jutottak volna másként, mint a vár-

megye utján. — Ez az az ut, melyen a kormány 

informatióit veszi. S akkor a személyi politika ugy 

kívánta, hogy Farkas Gedeon és a polgármester, 

mint döhös ellenzéki férfiak legyenek a kormánynál 

bemutatva. — S ki adta volna ezt a fotográfiát 

más, mint Stammer alispán? Hamis világításba ő 

szokta helyezni az embereket, ha sejti, hogy ezzel 

árthat nekik. — S mivel sem a polgármesternek; 

de legkevébbó a bírónak nem vált előnyére, ha ők, 



2. oldal. 

mint véres ellenzéki emberek vannak a kormány 

nagy fekete táblájára feljegyezve, annálfogva oda-

juttatta őket az alispán. 

Mint volt kormánybiztos ugyanis, egy felter-

jesztésében azt irja Farkas Gedeonról, hogy ő, — 

már mint Farkas Gedeon, — a piaci demagógia 

élére állt a kormánybiztos elleni küzdelemben. — 

Ezt elolvasta a jó öreg Odódy, megcsóválta a fe-

jét, s azt mondta, hogy „no, már sokra vetemed-

nek ezek a vidéki járásbirák, gondoskodni kell, hogy 

az ilyen izgága emberek áthelyeztessenek." 

Igy voltak a szentesi emberek a múltban meg-

világitva a kormány előtt; de azt hisszük, hogy ma 

sincsennek különben, s éppen azért kell Szentesnek 

önálló törvényhatóságnak lenni; hogy ne álljon közte 

és a kormány között ilyen lelkiismeretes fotográfus. 

Ezzel a kis magyarázattal tartoztunk azoknak, 

kik Balogh János felolvasásának ezen részét meg 

nem értve, azt félremagyarázták. 

SZENTESI LAP. 

— A j ö v e n d ő p r í m á s . A február 
18 iki udvari ebéddel kapcsolatban érdekes 
hireket beszéltek meg másnap a képviselőház 
folyosóján a kormánypárti körökben. Ebéd 
alatt, melyre Samassa érsek, Slauch, Dessewffy, 
Hornig báró és Steiner püspökök voltak hi-
vatalosak, a király jobbján Samassa érsek, 
balján pedig Schlauch püspök ült. A Felség 
e cercle alatt szivélyesen beszélt mindenikkel, 
azonban feltűnően hosszasan beszélgetett 
Dessewffy csanádi püspökkel. A legintimu-
sabb kormánypárti körök azt mondják, hogy 
a febr. 13 iki udvari ebéden ott volt a jövendő 
primás is. 

— Esztergom, vagy Budapest? 
Andrássy Manó gróf interpellációt intézett 
Csáky ministerhez a primási székhelynek Esz-
tergomból Bpestre áthelyezése iránt, s kérte 
a ministert, miszerint a primás kinevezésénél 
hasson oda, hogy a leendő primás Bpestre 
tegye át lakását ; mert mig az esztergomi 
bazilika Rómára, a budapesti országház az 
alkotmányra fogja a primást figyelmeztetni. 
Csáky minister válaszában kijelentette, hogy 
foglalkozik az ügygyei, sőt tanulmányozására 
bizottságot is küldött ki, hogy a primási szék-
hely még az uj primás kinevezése előtt áthe-
lyeztessék Budapestre. 

Helyi és megyei hirek. 
— S z e m é l y i h i r . Mint részvéttel értesü-

lünk, Balogh János megyei árvaszéki elnök, ki a 

kaszinóban tartott nagy érdekű felolvasásával csak 

pár nappal ezelőtt részesült hallgatói részéről iga-

zán megérdemelt tapsokban, ismét betegen fekszik. 

— Évekkel ezelőtt hülésben kapott derékmereve-

dése lepte meg, mely évenként rendesen megszokta 

keresni, s melyben igen sokat szenved. 

— H a l á l o z á s . A városi tisztikar s a kö-

zönség általános részvéte kisérte sírjához f. hó 23-an 

délután 3 órakor a városi magistrátus egyik legré-

gibb és legbuzgóbb tagját, Weise Ede árvaszéki ül-

nököt. Weisz Ede különféle rangfokozatban 1857. 

tehát 34 év óta szolgálta Szentes városát. Egyike 

volt a legpontosabb és leglelkiismeretesebb tisztvi-

selőknek. Az árvák valóságos atyja veszett el benne. 

— Már több, mint fél éve betegeskedett az öreg ur 

s az utóbbi időkben teljesen meghanyatlott ereje, 

ágyba esett, ugy, hogy egy héttel ezelőtt helyettesit-

tetett is. Nem sokáig élte tul helyettesítését, f. hó 

22-én 63 éves koraban lehunyta szemeit örökre. Te-

metésén a tisztikar es városi képviselőtestület Sar-

kadi polgármesterrel élén testületileg vett részt. A 

temetési szertartas délután 3 órakor vette kezdetét. 

A Oeszentelést dr. Ulár István plébános végezte. 

A gyászszertartás vegeztével kocsira helyezték a ko-

porsót, melyre a városi tisztikar helyezett koszorút. 

A temetőben Beszédes István közgyam verses em-

lékbeszéddel búcsúztatta el a megboldogultat volt 

tiszttársai es a nagy közönségtől. — Halalesetét a 

városi tisztikar a következő gyászjelentéssel tudata: 

„Szentes város tisztikara fájdalommal jelenti 

egyik legrégibb tiszttarsa: Weise Ede arvaszéki ül-

nök és helyettes elnöknek f. évi február hó 21-én 

éjjeli 12 órakor, 63 eves korában, három havi be-

tegség után történt gyászos elhunytat. A megbol-

dogultnak hűlt tetemei f. évi február hó 23-án dél-

után 3 órakor fognak lakasa: Sarkadi-Nagy Lajos 

asztalosmester házától, a r. kath. egyház szertartasa 

szerint örök nyugalma tétetni. Aludja át békében 

hosszú álmát a feltámadás nagy napjáig! Szentes, 

1891. február 22. A városi tisztikar.* 

— Vizsgálat egy láz i tó tisztviselő 
e l len . Zslinszky főispansaga alatt különféle nemeit 

találják ki a megye tisztelt urai, a nekik nem tet-

sző városi tisztviselők elleni vizsgalatnak. A napok-

ban a helybeli szabók báljából kiutasítottak a fő-

ispánnak oda illetéktelenül betolakodott cselédeit. 

10. szám. 

Ezen bálon ott volt a városi birtoknyilvántartó is, 

ki azt mondta, hogy, ha cselédekkel akar mulatni, 

akkor nem az iparosok báljába megy, hanem cseléd-

bálba — Nosza, erre megindult a mozgalom a 

vármegye házánál. Micsoda? Egy városi hivatalnok 

kicsinyli magához a főispán cselédeit? — Ez lázítás 

a tisztelt főispán ur ellen ! Vizsgálatot kell ellene 

tartanig Hisz ez közbotrány! Az ilyen merészséget 

meg kell komolyan torolni. Stammer alispán egy 

egész hétig hívogatta magához a bálon jelen volta-

kat, hogy mit is mondott és hogy is mondta az 

illető tisztviselő? Mar vagy 25 embert kihallgattak. 

S legközelebb meg fogják indítani a lázitasi pert. 

Mennyi menykő per lesz már ebben a vármegyé-

ben! S kiért, miért? — Miért? Hat, hogy egyszer 

már béke és elégedettség legyen a vármegyében. S 

a Wels urak Eduárdra is ürítsenek pohárt! De 

hiába, ma nincs ilyen walesi bárd! 

—A csongrádmegyei gazdasági egye-
sü l e t f. hó 22-én a gazdaközönség élénk érdek-

lődése mellett tartotta meg harmadik felolvasó es-

télyét. Az első felolvasó Stammer Sándor alispán 

volt, ki a tavaszi árpáról, annak fajai és vetéséről 

beszélt. Az ezen tárgy felett keletkezett vitában Nagy 

Imre, ifj. Vecseri János, Szeder János, Stammer 

Sándor, Hódy János és Gyárfás Dezső titkár vettek 

részt. — Ezután Zsoldos Elek tartott felette érde-

kes értekezést a lucernáról, s hozzászóltak a kérdés-

hez Stemmer Sándor, Szeder János, Zsoldos Elek 

Nagy Imre és Hódy János. 

— F e g y e l m i v i z s g á l a t egy községi jegyző 

ellen. Zddory Károly dorozsmai jegyző ellen, mint 

a „Sz. N." irja, dr. Kelemen Béla íőszolgabiró az 

1886. évi XXII. t. c. 90. §-a alapjan f. hó 13-án 

fegyelmi vizsgalatot rendelt el. 

— S z e r é n y k é r e l e m . Józsa László Gyula 

szentesi illetőségű budapesti lakos, a festő-iskola 

végzett növendéke, hogy tanulmanyait folytathassa, 

— nem lévén magának sem ingó, sem ingatlan va-

gyona, aztan meg már a szülei sem élnek, — se-

gély iránt fordult Szentes város polgármesteréhez. 

Józsa László Gyula havi csekely 40 frt segélyt kér 

a várostól, s e segélyt mindősszé csak négy évig 

óhajtja igénybe venni. — A minden szép és nemes 

iránt fogékony képviselő-testület bizonyára helyt ad 

az ifjú kérelmének, aki igy ir maga felől: „Életem 

24-ik tavasza hullatja virágát egy boszu szenvedés 

után, midőn a tenger közepéről parthoz igyekvő — 

töredező hajómról szülővárosom nagylelkű fiaihoz 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA 

Az ügyvéd tárcája. 
— Regény kót kötetben. — 26 

Irta Hugó Alfréd. 

A „Szen tes i L a p ' számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

— Ugy van, Kornélia, — kezdé a beszédet a 

doktorné, — te nem lehetsz egy olyan öreg, kiélt 

ember felesége, mint amilyen Winterfeld ezredes s 

csak csodálkozni tudok rajta, mint erőltethetnek 

egy olyan férfiúhoz, akit testestől, lelkestől utálsz. 

— S a mama mindezt természetesnek találja, 

— felelt Kornélia, poharából hörpintve, — a mama 

szerint a vonzalom az esküvő után szokott nyilvá-

nulni, ő sem ismerte apámat, mikor eljegyezték vele; 

de azért a világért sem mert volna ellent mondani. 

A dolog tehát ugy áll, hogy vagy oda kell nyújtani 

kezemet a grófnak, vagy beáll a szakadás. 

— Nos és te még mindig habozol ? 

Nem folytathatta tovább; mert a következő 

percben Rosetti daliás szép alakja tünt fel az aj-

tóban. 

Kornélia csak nehezen tudta elpalástolni meg-

lepetését, midőn Rosettit megpillantotta s önkénte-

lenül azon gondolat támadt agyában, vájjon ezen 

talalkozás a véletlen, vagy egy előre kieszelt terv 

következmenye-e ? —- mielőtt azonban szóhoz jut-

hatott volna, a művész már előtte állott. 

— Mily nem remélt szerencse \ — mondá ma-

gát mélyen meghajtva s oly hangon, mely Kornélia 

minden gyanúját eloszlatta. — Látogatásom bár a 

tanár urat illeti, azonban ha hölgyeim megengedik, 

pár percet szívesen töltök körükben. 

Kornélia zavart pillantással tekintett a művészre, 

a doktorné ellenben széket gurított az asztalhoz, 

miközben jelentős pillantást váltott Rosettivel. 

— Valóban nem remélt szerencse önt házunk-

ben ödvözölhetni, — felelt vidáman a doktorné, — 

s miután férjem jelenleg nincs honn, meg kell ön-

nek elégedni a mi társaságunkkal is. 

A következő pillanatban gyermeksirás hangzott 

a mellékszobából, ami a doktornét anyai kötelmei-

nek teljesítésére szólította fel. 

Kornélia és Rosetti tehát néhány pillanatra 

egyedül maradhattak a szalonban. 

Rövid távollét után, mely alatt a gyermekszo-

bában mindent elrendezett; a doktorné lábujjhegyen 

tért vissza a szalonhoz, azonban mielőtt belépett 

volna az ajtón, megállt és hallgatózott. 

— Igen, én szeretlek s együttesen fogunk 

küzdeni minden felmerülő baj es akadaly ellen, — 

hangzott belőlről Kornélia lagy, csengő hangja, — 

csak légy hü hozzám és erős a küzdelemben, ugy 

nincs hatalom a földön, mely elválaszthatna ben-

nünket egymástól. 

— Ezt akarom én is, — viszonza Rosetti, — 

s hűségemre nem lesz okod panaszkodni. 

A doktorné eleget hallott. Az alkalom és terv 

ügyesen volt kieszelve. 

Zajjal nyitá tehát fel az ajtót s mosolyogva 

üdvőzlé a szerelmes part, kik egymás kezét szoron-

gatva s vidáman nevetgélve ültek az asztalnál. 

— Ugy látom, — mondá a doktorné tettetett 

hangon, — hogy az én kedves vendégeim holmi 

szerelmi vallomások tételére használták fel távollé-

temet ? Ez nem volt szép öntől Rosetti ur, s már 

most ki kell jelentenem, hogy ha ezért valakitől 

szemrehányást kelleno hallanom, én mosom ke-

zeimet. 

Ezután Kornéliához sietett s miután annak 

kipirult arcára egy tüzes csókot nyomott, helye 

foglalt mellette. 

Rosetti ajkán pedig a teljes diadalom mosolya 

játszott. 

Kornélia nem értette meg a célzást, mely a 

doktorné szavaiban rejtett s még köszönetet is mon-

dott barátnéjának a szerzett boldogságért. 

Ezután pár pillanatig néma csend lett a te-

remben, mígnem a szót ismét a doktorné vette fel: 

—- Mindent közöltél jegyeseddel ? kérdé Kor-

néliához fordulva. 

— Igen, asszonyom, — szólt közbe Rosetti, — 

mindenről értesülve vagyok. Kornélia baroness volt 

szíves mindenről értesíteni, a szerzett boldogságért 

pedig fogadja az én köszönetemet is, melyhez még 

csupán azon kívánságomat fűzöm, hogy maradjon 

meg továbbra is a mi igaz barátnőnknek. 

— Büszkének fogom magam érezni két olyan 

szerető sziv barátnője lehetni, mint önök, — vála-

szolt a doktorné, — s ki sem mondhatom, meny-

nyire örülök e kötendő frigynek, melyről bizton 

tudom, hogy annak alapját a kölcsönös benső sze-

retet képezi. Az akadályok ugyan még nincsenek 

elhárítva az útból, azonban én e tekintetben is csak 

a legjobbat remélem. 

— Én is a legjobbat remélem, — mondá 

Kornélia ragyogó pillantást vetve a művészre, — a 

feltalált boldogságot senki sem rabolhatja el tőlem, 

(Folytatása következik,) 
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segélyért kiáltok; mert a hajómon nagy kincs van, 

akit senki sem sejt. (Soha b i z ony ! ) . . . , Remélni 

engedi célom elérését azon tudat, hogy Szentes vá-

rosának nagylelkű elöljárói, de különösen polgár-

mester ur meghallgatják egy felfelé törekvö lelkű 

(Valóban költői lélek!) fiatal ember szavát, ki, ha 

célját eléri, nem válik szégyenére a hazának (Bizo-

nyosan második Munkácsy lesz.), ki már egynegyed 

emberéletet (No lám, még a törtszámokhoz is ért!) 

átküzdött roppant akadályokkkal (Bizonyosan a ló-

versenyeket érti alatta) szemben a szép célért • 

— A szentesi 48-as népkör választ-
mánya f. évi február hó 24-én délután 5 órakor sa-

ját helyiségében ülést tart. 

— A s z e n t e s i p o l g á r i k ö p f. hó 22-én 

tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 

legérdekesebb tárgyát a kör házvételi ügye kepezte. 

A kör ugyanis megunta, hogy az utóbbi években 

folytonosan egyes, a kört magukhoz fogadó vendég-

lősök kénye-kedvének volt kiszolgáltatva, hogy rövid 

három év lefolyása alatt három helye is volt a kör-

nek, ami mindenesetre erkölcsi értéke rovására ment. 

Ezen lealazó helyzeten akart a kör közgyűlése vál-

toztatni, midőn elfogadta azon javaslatot, hogy rész-

vények kibocsátása által a kör magának állandó 

lakást szerezzen. A másik érdekes és élénk vitát 

keltő ügy volt a kör házbérleti ügye. Szilágyi Imre 

és Karai János vendéglősök adtak be ajánlatot shivták 

magukhoz a kört az ujraalakulási időre. A választmány 

Szilágyi Imre ajánlatát javavasolta elfogadásra, azon-

ban a közgyűlés többsége Karai János ajánlatát 

fogadta el. Harmadik és szintén érdekes tárgya volt 

ezen közgyűlésnek azon indítvány, mely a kör fen-

állását egyszersmidenkorra kívánta kimondani, ugy 

azonban, hogy akik 3 év leteltével nem akarnak a 

körnek tagjai maradni, irásbelileg kötelesek kilépé-

söket bejelenteni. Ezen indítvány elvben elfogadtatott 

s a részletek kidolgozásával a tisztikar és választmány 

bízatott meg. — Ezután a tisztújítás ejtetett meg. Meg-

választattak: elnökke Balázsovits Norbert, alelnökké, 

dr. Mátéffy Ferenc, pénztárnokka Podhradszky Fe-

renc, jegyzővé Papp Lajos, könyvtárnokká Dezső 

Sándor, gondnokká Molnár Imre, ügyészszé dr. 

Tasnády Antal. Választmányi tagok lettek: Soós 

Ferenc, Kanász-Nagy Antal, Kölber Mihály, Szőke 

István, Lakos Bálint, Tergenyei Ferenc, Hódy János, 

Berceli Dániel, Táncos Lajos, Németh Elek, Má-

téffy Antal, Borbély Lajos, Dósai György, Székely 

János, Török Imre. 

— A z a c i v i l i s a t i ó ! A „Tiszavidék" cimű 

csongrádi újság f. évi 8-ik számában a következő 

nyílttéri közlemény olvasható : „Minden egyéb érte-

sítés helyett! Barátaimnak és ismerőseimnek ez uton 

adom tudomásukra, hogy f. évi február hó 10-én 

jegyet váltottam Hudák Boriska kisasszonnyal, Hudák 

János csipai iparos kedves és müveit leányával. 

Ifj. Szörfy János, kutkészitő Csongrádon.* — Bár a 

nevezett lap szerkesztősége nem vállal e közlemé-

nyért felelősséget, mégis érdekesnek tartottuk azt e 

helyen reprodukálni. 

— Mikor szólal meg a pacsirta ? Ren-
des körülmények s kedvező időjárás mellett Zsu-

zsánna napján, az idén azonban ez nem követke-

zett be. A kuruc időjárás ennek az oka, mely még 

most sem akar engedni a hidegből. 

— T a n á r g y ü l é s S z e g e d e n . A polgári 

iskolai tanárok a f. évben tartjak meg első orszá-

gos közgyülésöket. Ezen első országos közgyűlés f. 

hó 2—5-ik napjain Szegeden fog megtartatni. 

— A „JÓ82ÍV' sorsjegyek húzása, f. hó 15-én ment végbe 

Budapesten. Akiknek ilyen sorjegyeik vannak, készséggel bo-

csátjuk rendelkezésre a buzási lisztát, ha eziránt lapunk kiadó-

hivatalában jelentkeznek. 

— K a t o n a i l ó v á s á r . A közös hadsereg 
lószükségletének fedezése véglett H.-M.-Vásárhelyen 
f. év március 10-én katonai lóvásár fog tartatni. 
Vételre alkalmas s a katonai használatot gátló hi-
bával nem biró 4 egész 7 éves és legalább 158 cm. 
magas ló. A 7 évet meghaladott lovak s 4 évnél 
fiatalabb csikók nem vétetnek meg. 

— E l v i jelentőségű határozat . A m. 
kir. belügyminisztérium M.-M.-Vásárhely város köz-
igazgátási bizotságához intézett leirataban egy fel-
merült eset alkalmából határozatképen kimondotta, 
hogy a szolgálatból kilépett cseléd, kialkudott bérét 
gazdájától mindaddig nem kővetelteti, mig a kezére 
bízott tárgyakkal gazdájának be nem számolt, ós a 
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gazda által ellene támasztott kártérítési követelés 
bíróilag el nem intéztetett. E határozat, a mennyi-
ben az abban kimondott elvet rendőrhatóságunk, 
mint hisszük, jövőben követni fogja, sok visszásságot 
és kellemetlenséget meg fog szüntetni, mely abból 
származott, hogy az engedetlen, rossz viselkedésű 
cseléd kialkudott, de meg nem érdemelt bérét 
rendőrkapitány! ítélet folytán hamarabb megkap-
hassa gazdájától, mint sem ez a cselédje által oko-
zott kárát, melynek érvényesítése a bíróságok elé 
tartozik ideje korán karpótlást nyerhetett volna. 

Hazánk és a főváros. 
— V e r s e s k é r v é n y . A temesmegyei m. 

kir. állaniépitészeti hivatalhoz a következő furcsa 

kérvényt adták be utmesteri alias elnyerése végett: 

Nagyméltóságú hatalmak, a kik előtt esdeklem; 

Számtalan boldog uj évet kivan vérző kebelem. 

Segéljetek a nyomorban, melyben végtelen küzdöm, 

Egy más állást a számomra nagy hatalom kitűzzön. 

Utmesteri az országnak, akármelyik részében; 

Kinevezni szíveskedjek, ez ösmerős előttem. 

Vagy forgalmi személyzethez méltóztassék áttenni 

A hol anyagi helyzetem talán jobban fog lenni. 

Ily helyzetben és nyomorbaa tovább már nem élhetek, 

Rongy s éhsegben családomra tovább már nem nézhetek. 

Szép 20 éves feleségem és "2 éves gyermekem; 

Fáj a szivben, ha a rongyban es nyomorban ránézem. 

Soraimért alázattal engedelmes esdeklem : 

Nagy kegyelmét hogy ez által mielőbb elnyerhessem. 

A legalázatosabb szolgája maradtam és vagyok 

1889. december 30-án. H. S. s. k. 14. sz. p. őr. 

Ezt a verses kérvényt az allamépitészeti hiva-

tal főnöke áttette a járási főszolgabíróhoz vélemé-

nyezés vegett, a ki a következőleg adta meg a véle-

menyt, egyszersmind az elutasitast is: 

1873, évben hozák 

Második törvénycikk ama bölcs szakaszát, 

Hogy utmesternek csak az felfogadható; 

Kinek igazolványt ad a mindenható; 

Ezért j ó barátom, nem használ a rigmus, 

Mert sokkal nagyobb ur itt a paragráfus, 

S minthogy a hivatalfónökök már vének, 

Hiába szól a szép asszonyról az ének ; 

Mert kinek egyszer már megpuhult az izma, 

Nem inponal annak se szépség, se prizma 1 

Ettől meg maga a főnök se lehet ment ; 

Kinek a prizmáktól szeme is tönkre ment. 

Ezért jámbor költő, csak járjad a Parnaszt, 

Utmesternek költő nem való, csak paraszt: 

Olympra igyekezz tolni a talicskád, 

Mert költő embernek Baross állást nem á d ! 

— A függetlenségiek és az ndvar. 

Sokat feszegettek mar azt a kérdést, hogy a függet-
lenségi és 48-as kepviselök miért nem kapnak meg-
hívót az udvarhoz ? A király itt tartózkodása óta volt 

raár öt-hat udvari ebéd, de egyetlen függetlenségi 
és 48-as képviselőt nem hittak meg rajuk. Annál 

nagyobb meglepetést keltett a függetlensegi körben, 
hogy az e ho 26-an megtartandó udvari fogadasra 
a függetlensegi es 48-as képviselők is kaptak meg-
hívást. A „B. H." szerint a függetlensegi kepviselök 
nem mennek el a fogadasra, mert azt inszin, hogy 
a meghívás csak tévedesból történt. Ha nem voltak 
udvarképesek — mondjak ők — az ebedek alkal-
mával, bizonyára nem lehetnek udvarkepesekke erre 
az egy estére. 

— A B a l a t o n j e g e jelenleg 55—60 cm. 
vastag, a partok menten egeszen a lenekig ers oly 
szilard'an all, hogy akar tarszekerekkel lehetne Zaia-
ból Somogyba átmenni rajta. A vastag és sok ré-
tegű jég nagyon akadalyozza a halaszokat, nem tud-
nak halaszni s ez az allapot midaddig fog tartani, 
míg a jég el nem olvad. A halaszok közül sokan 
tönkre jutnak e miatt. 

—. N y o m o r a C s a l l ó k ö z b e n . A tartós 

tél meg az ezzel járó keresethiány folytán, mint 

Pozsonyból irják, nagy most a nyomor a Csallóköz-

ben. A szolgabírósághoz elszomorító reszletek ér-

keztek a szükőlködésről. A betegségek, az éhség, 

meg a hí íeg megtizedelik a lakosságot. Zichy gróf 

főispán kieszközölte a minisztériumnál, hogy az 

összes adóvégrehajtást szüntessek be. 

— A Jég . A földmivelésügyi minisztérium 
vízrajzi osztályahoz f. évi febr. 21-ről beérkezett 
hivatalos jelentések szerint, az egyes folyókban a 
következő vastagsagu jeg konstataltatott es pedig: 
Posonynál a Dunában 57 cm. Budapestnél 30 cm. 
Orsovánál 22 cm. Eszéknél a Dravabnn 38 cm. 
Kostély és Kiszetón a Temesben 64 cm. Tokajnal a 
Tiszában 40 cm. Tokajnal a Tiszaban 40 cm. Szol-
noknál 37 cm. Csongrádnál 45 cm. (Szentesen ha-
sonló vastag jégpáncélja van a Tiszának) Szeged-
nél 38 cm. Titelnél 39 cm. Arádnál a Marosban 
37 cm. Gyomán a Körösben 28 cm. 

3. oldal. 

Ipar, kereskedelem gazdaság. 
— G a b o n a ü z l e t . Budapest, 1891. febr. 21. 

Buza: mintegy 1 ¿0,000 mmazsanyi forgalom mellett 
csaknem szakadatlanul szilárd volt, egyenlegkent 
mindazonáltal csak néhány krajcarnyi arjavulast mu-
tat fel. Az összes hataridők csekely áremelkedést 
eredményeztek, tavaszi 8.24—8.26 írt, május—ju-
niusra 8.07—8.09 frt, szeptember—oktoberre 7.80— 
7.82 forintot jegyez. — Rozs: élénk kereslettel ta-
lálkozott, azonban az arak változatlanok maradtak. 
Körülbelől 6000 mmazsa adatott el 7.20 írt ét 7.40 
frt közti árakon helyben és helybeli paritással. — 
Árpa: Takarmany- és gyöngyarpa szűk forgalom 
mellett valtozatlan maradt, arak 6.60 frt és 7.10 írt 
közt valtakoztak. — Zab : A hét elején az arak né-
hány krral javaltak. Mai jegyzesek 6.90—7.30 frt. 
Tengeri: május—juniusra 6.18—6.20 írton jegyez-
tetik. Repce: augusztus—szeptemberre szilárd irány-
zatot követett es 13.75—13.85 írton zárult. 

— S e r t é s ü z l e t , Budapest. 1891. febr. 21-én. 
Az üzlet a liet elejen lanyha volt, hetzarlattal azon-
ban szilárdult. — Heti atiagarak : Magyar valogatott 
aru 260—360 kilogramm nehez 4812—49S krajcar, 
180—260 klg. nehez 47—471* kr, öreg 300 kilogram-
mon tul, 45—46 krajcar, vidéki sertes 44 —46 kr, 
tiszta kilograinmonkint. Paronkini 45 kig. életsuly 
levonás es 4 szazalek engedmeny szokásos. — Ele-
segarak : Tengeri uj, 6.30, aipa 7.25 Kőbányán átvéve. 

— G y a p j n v á s a r . Budapest, 1891. febr. 21. 
A lefolyt heten kórülDelöl 600 mm. kelt el a kő-
vetkező arakon: elsőrendű linóm posztogyapju 150 
— 155 frt, finom baranygyapju 130—132 Irt, jobb 
minőségű szövetgyapju 93—94 írt, közepminősegű 
egynyiretü 68 — 75 Irt, bacskai 55—56 frt, íeher 
ketnyiretü 72—73 frt, kék nyan gyapjú 60—61 frt, 
homoki gyapjú 48—50 írt. Az iranyzat valtozatlan. 

— M a g y a r f e g y v e r g y á r . Az újonnan 
alakult fegyver es gépgyár í. ho 21-en delelótt tar-
totta alakuló közgyűlését. Baro Rosner Ervin elnök 
a törvényes alakszerüsegek elintezese utan kons-
tatalja az alakuló közgyűlés hatarozatkepesseget s a 
2.400,000 forintban megállapított részvénytőke egesz 
összegenek jegyzeset es betizeteset. A bemutatott 
alapszaüalytei vezetet a közgyűlés változatlanul el-
fogadta és kimondta a tarsasag megalakulasat. Elő-
terjesztettek ezután a honvédség szamara szallitandó 
35,000 fegyver és a közös hadsereg szamara szalli-
tandó 30,000 fegyver targyaban kötendő szerzode-
sek, melyek jóvauagyattak es megkötesük elhataroz-
tatott. A vallalat technikai vezetesere Scheich Laszlo 
honved főhadnagy neveztetett ki. 

Külföld. 
— B y l a n d t R h e i d t g r ó f f . Az osztrák 

magyar monarchia volt hadügyminisztere, Bylandt 
Rheidt Artúr grof, nyugalmazott táborszernagy f. 
hó 21-én hosszas szenvedés után 70 éves koraban 
meghalt Bécsben. 

Irodalom. 
— A .Vassrnapi Újság" február hó í22-iki szama a 

; kővetkező tartalommal jelent meg: „Az uj olasz miniszterelnök* 
1 (képpel). — .Baratomhoz." Költemeny Mares Ödöntől. — 
.Hóbortos törtenet.* Irta Petelei István. — .Húrban." Törtenelmi 
emlék. 1819—1806. Régi honvédtől. — .A villamoság csodái.-

— „A magyar országos központi takarékpénztár épülete és 
hivatalos helyisege.* (4 képpel.) — ,A postafecske.* — ,A 
Riveiáról.* Level a szerkesztőhöz Száz Domokostól. — A do-
hány mereg. — .Nagy angol sörgyárak.* — .Mihalovich József 
zágrábi érsek.* (Arckeppel.) .Hogy gondolkozott 1830-ban a 
magyar értelmiség?* Bertha Sándortól. — .Eeho* — Kozma 
Andor „Tekintetet uraimek* cirnü versére. M. L. tói. — Orleans 
Henrik herceg utazása Tibetben.- (7 képpel.) — ,Az oportói 
lázadás.\Keppel.) — Irodalom és művészet — Közintézetek-
s egyletek. — Sakkjáték. — Keptalany. — Egyveleg. — Halá-
lozások. — Szerkesztői mondanivaló. — Hetinaptár. A .Vasar-
napi Újság* előfizetési ára negyedevre ¡2 frt, a .Politikai Ujdon-
ságok*-kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadó-
hivatalában (Budapest, egyetem-utca 4. sz.) megrendelhető a 
.Képes Néplap* legolcsobb újság a magyar nép számára, 
félévre 1 frt. 

Apróságok. 
Gratulál. 
— Éppen az előbb találkoztam a feleségeddel. 

Gratulálok, olyan kitűnő jó szinben van! 
— Lehet, de én már tiz éve nem láttam szinét. 
— Hogy-hogy?l 
— Egyszerűen: festi magát! 

Por és hamu vagyunk. 
Az asszony kissé savanykás hangulatban igy 

kiált föl: .Mert mi is az ember? Por! csak por!" 
— A férj még savanyúbban: „Azért nem tőrlitek le 
tehát a bútorokat soha?" 

Mire jó a thea? 
Az orvos vhlamifele theát rendelt paraszt be-

tegének s tudakozódik a hatás után. „Hát bátya 
használt-e a thea?" kérdi. „Használni csak hasznait, 
motyogja a beteg; de annyit mondhatok, hogy az 
én pipámban még soha olyan rosz dohány nem 
volt, mint ez. 



SZENTESI LAP. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyő—Kun-Szent-Márton—Szentes között) 

Érvényes 1890. junius 1-től. 

Szentes—Szolnok. 
Szentes indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 06 p. d. u. 
Tőke , 6 ó. 11 p. éjjel, 12 o. 41 p. d. u 
Kszt.-Márton , 6 ó. 51 p. d. e. 1 ó. 20 p. d. u. 
P.-Homok , 7 ó. 23 p. d. e. 1 ó. 52 p. d. u. 
T.-Földvár . 7 ó. 41 p. d. e. 2 ó. 17 p. d. u. 
Martfű . 7 ó. 59 p. d. e. 2 ó. 36 p. d. u. 
Kengyel indul 8 ó. 34 p. d. e. 3 6. 11 p. d. u. 
P.-Tenyő , 8 ó. 55 p. d. e. 3 ó. 31 p. d. u. 
Szajol , 9 ó. 16 p. d. e. 3 ó. 55 p. d. u. 
Szolnok érk. 9 ó. 44 p. d. e. 4 ó. 25 p. d. u. 
Budapestre érk. 1 ó. 55 p. d. u. 7 6. 45 p. éjjel. 

Szolnok—Szentes. 

B.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok , 
Szajol 
P.-Tenyő 
Kengyel , 
Martfű 
T.-Földvár , 
Homok indul 
Kszt.-Márton , 
Tőke 

Szentesre érk. 

3 ó 
4 ó. 
4 ó. 
5 ó. 
5 ó. 
6 ó. 
6 ó. 
7 ó. 

7 ó. 
8 ó. 

40 p. 
45 p. 
20 p. 
43 p. 
11 p. 
39 p. 
08 p. 
20 p. 
10 p. 
38 p. 
13 p. 

éjjel, 8 6. 15 p. d. e. 
éjjel, 11 ó. 47 p. d. e. 
éjjel, 12 ó. 20 p. d. u. 
éjjel, 12 ó. 41 p. d. u. 
éjjel, 1 ó, 09 p. d. u. 
éjjel. 1 o. 36 p. d. u. 
d. e. 2 ó. 03 p. d. u. 
d. e. 2 ó. 15 p. d. u. 
d. e. 2 ó. 52 d. d. u. 
d. e. 3 ó. 25 p. d. u. 
d. e. 4 6. — p. d. u. 

A csongrád—félegyházi h, ó. vasút menetrendje. 
Félegyháza—Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Csongrád Félegyháza. 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 

Kiskun Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du 

Fél egy házáról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du 

Félegyhazáról Budapest fele indul: 

Személyvonat 3 óra 24 perc ejjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc 

reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul: 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 óra 20 

perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, on.nibuszv. 3 

ó. 20 p. d. u. személyv. 7. ó. ejjel, gyorsv. 9. ó 30 p. éjjel. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonához tartozó alsó 

csürhejárási legelő — a bérlő felmondása 
folytán — f. évi m á r c i u s 2- i k n a p j á n 
délután 2 órakor a tanácsteremben tartandó 
nyilvános árverésen 1893. évi december 31 ig 
terjedő időre újból kiadatni fog. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy kellő 
bánatpénzzel ellátva, a kitűzött árverésen je-
lenjenek meg. 

Szentes, 1891. febr. 21. 

Nagy Imre, 
2—2 tanác-nok. 

Eladó szikvizgyár. 
Lázár Dávid házában levő 

szikvizgyárunk 
összes felszereléseivel együtt — kedvező fel-
tételek mellett e l adó . 

A venni szándékozik Neufeld Hermáim 

III. t. 165. szám alatti házánál értekezhetnek. 

2E3 Neufeld és Purjesz. 

Legjobbb minőségű 

szalon kőszén 
— k i c s i n y b e n és n a g y b a n — a szentesi 
vasutiállomásnál kapható a legolcsóbb árban. 

A venni szándékozók K i s s S á n d o r 
állomásfőnöknél értekezhetnek. 

Figyelmeztetés. 
Alólirott figyelmezteti mindazokat, akik 

Zsoldos Ferenc görgősi hereföldjéből apró 
vetemény alá a f. évre földet váltottak, hogy 
miután a második részletfizetés határideje f. hó 
28-án lejár, kötelezettségüknek annyival inkább 
tegyenek eleget; mert akik ezen időig a fize-
tést elmulasztanák, a föld bérletétől elesnek 
s kártérítésre semminemű igényt nem for-
málhatnak. 

Farmosi Mihá ly . 
2V2 köszörűs. 

E d d i g I 

Maager Vilmos-féle valódi tisztitott 

D O R S C H M A J O L A J 
= m l 16-24 Maager Vilmostól, Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k önnyű emészthetősé-
génél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mindama eseteknél, 
melyeknél az orvos az egész testi szervezet, kü lönösen a mel l és tüdő 
erősítését, a test sú lyának gyarapodását , a nedvek jav í tását , vala-
m in t á l t a l ában a vér t iszt í tását el akar ja érni . 

Egy üveg ára 1 frt és kapható a gyári raktárban Bécsben (111. ker. Heumarkt 3. szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kapható Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 

PSERHOFER J.-féle 
11—lá gyógyszertár 

Bécsben, X. lserü.l©t, Singrerstrasse 15. szám aula/tt. 
zum „tíoldenen 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 betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedesnek Örvendenek es alig van család, 
melyben ezen kitünö háziszerböl készlet nem volna található. 

Szamtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rosz emész-
tésből es szekrekedesból erednek : mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltetlenség s hasonló 
betegsegeknel. Vértisztito tulajdonságuknál lógva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál 
is: igy sápkórnál, idegességből szármázó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a 
legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák, es ennek folytán még a leggyengébb egyenek, de még gyeimekek által is 
minden aggodalom nélkül bevehetők. 

A számtalan hálairatbol, melyet e 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 lapdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajanlani, 

Schlierback, 1888. október 22-én. 

Tekintetes u r ! 

Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitünö vértisz-
titó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni sziveskedjék. 

Aeureiter Ignác, orvos. 

Hrasche, Flödnik mellet, 1887. szept. 12. 

Tekintetes u r ! 

Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé 
kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom: En gyermek-
ágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem 
voltam többé képes végezni és bizonyára már a holtak közt 
volnék, ha az ön csodalatramelto labdacsai engem nem 
mentettek volna meg. Az Isten áldja meg önt ezért ezer-
szer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is 
tökeletesen ki fognak gyógyitani, a mint már másoknak is 
egészségük visszanyeresére segítségül szolgáltak. 

Knific Teréz. 

Bécs-Ujhely, 1887. november 9. 

Mélyen tisztelt u r ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 
60 éves nagynéném neveben. Az illető 5 éven at szenve-
dett gyomorhurutban és vizkórságban, már eletét is meg-
unta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül 
egy dobozt kapott az Ön kitünö vértisztitó labdacsaiból s 
azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinzcttel Josefa. 

Eichengraberant, Uföhl mellett, 1889. márc. 27. 

Tekintetes u r ! 

Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ön valóban 
hasznos en kitünö labdacsaiból. El nem mulaszthatom 
legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke 
felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedők-
nek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetszés-
szerinti használására Önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

utalványnyal eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt: 1 
csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 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 elterjedettségük következtében ezen lab-
dacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt utánoztat-
nak ; ennek kövelkeztében kéretik csakis Pserhober J.-fele 
vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők 
valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer 
J. névaláirással fekete színben és minden egyes doboz fe-
dele ugyanazon alairással vörös színben van ellátva. 

Amerikai köszvénykenócs, ^ r t n t S ^ 
nyes és csúszós bajok, u. m. : gerincagy-bántalom, tagszag-
gatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, fülszaggatás stb, 
stb. ellen. 1 frt 20 kr. 

Tannochinin hajkenöcs 
vesztő szer között orvosok altal a legjobbnak elismerve. 

Egy elegánsan kiállított nagy szelencével 2 forint. 

Á l t a l á n n c t s n 3 C 7 Steudel tanártól. Ütes és szúrás altal Miiaianos tapasz ü k ü Z ü t t s e b e k n e l f m e r g e s d a g anatok-

nal, ujjkukac, sebes- vagy gyuladt-mell vagy mas ily ba-
joknál, mint kitünö szer lón kipróbálva. 1 tégely 50 kr. 
Bérmentve 75 kr. 

Faffvbalzsam ^ s e rhof e r J--töl. Sok év óta a fagyos ta-
Q J gokra es minden idült sebre, mint leg-

biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajcar. Bérinetve 
05 kr. 
Ut í fíí npHv általánosan ismert kitünö házi-szer hurut, 
u u i u m c u v , r e k e c l t s é g > g ö r c s ö s köhögés stb. ellen 1 üve-
gecske ára 50 kr. 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 

Élet-esszenczia csöppet), megrontott gyomor, 

w-m r o s s z emésztés es mindennemű altesti 

bajok ellen kitünö háziszer. 1 üveggel 22 kr., 12 üveg 2 frt. 

Ál talános tisztitó-só B u l h ich A• WAÖh * itünö h f i" 
szer a rossz emesztes minden 

következmenyei, u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, igyo-
morhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt. 
Angol csodabalzsam, 1 üveg 50 kr. 

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

T. U r ! 

Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsaiból 
egy csomagot 6 dobozzal küldeni sziveskedjék. Csakis az 

ö n csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo- ^ . . . a i « t n 

morbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszfbadul- Go lyVa-ba l zSa iT I t t u n
b ° é m « A l d é A l kr * 

tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s - k r " b é r m e n t e s é d e s s e l 6d kr. 

midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisz-
telettel Zwickl Anna. 

Por a lábizzadás ellen, ^¿¿¿t r
s ¡TSLudképződő 

kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit es mint ártalmat-
lan szer van kipróbálva. 1 dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle, 
az „arany birodalmi almához" címzett gyógyszertárban, 
Bécsben I., Singerstrasse 15. 8Z. a. készíttetnek valódi minő-
ségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 
kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 1 frt 05 
krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. 
Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban posta-

Helsó vagy egészség-só " S L W ' S d K 
rendetlen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az osztrák 
lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti 
különlegességek raktáron vannak, és a készletben netán 
nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Postai 
megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénz-
összeg előre beküldetik. — Bérmentve csakis oly esetben 
történik a küldés, ha az összeg előre beérkezik, mely 
esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 

Bzrntes. 1891. Nyomatott Sima Ferenci fyor»«gtóján. 




