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Előfizetési árak: 
Egy evre . . . 

Fél evre . . 

Negyed evre . . 

5 frt — kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető kőzleme-

oyek es az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes «zám ára 4 kr. 

VEGYES T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

HirdetéseKre nezvt 
a lap egy oidaU 54 helyre ran beoeam 
£gy nely ara 90 zr. Bélyegdíj m i i d eo 

áeiktatastól külön 30 kr. 

Hirietesek Schönfeld A. könyrkere»ke-

jescDeu is ielTétetnez 

•íer íentetlen le?elek c»ak ismert kezek 

;ől fogadtatnak el. 

Nyi l t t é r-ben 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Felelő* «zerketztö és kiadó-tulaidono* 

SIMA FERENC, 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sehlafeltf A. klayv- •• piplrkiritkiléiilii, 
Ugyanitt egyes számok ia kaphatói . 

Mosakodás. 
Arany János nagy költőnknek „Ágnes 

asszony44 cimü kitűnő balladája jut eszünkbe, 

ha a f. hó 15-én tartott közigazgatási bizott-

sági ülésre gondolunk, melyen Zsilinszky, a 

mi szeretett főispánunk maga tett előterjesz-

tést, hogy a tisztelt bizottság irjon fel 

Komjáthy orszá^o* képviselőnek, ki legköze 

lebb oly kegyetlen ventillatió alá vett;* az or-

szággyűlésen a Zsiliuszky é« Stammer kon-

sortium alatt álló Csongrádvármegye közigaz-

gatásának bűneit, hogy a tisztelt képviselő ur 

lelketlenül félre lett vezetve s csak ugy mond-

hatott olyan vádakat az ország előtt Cson-

grádvármegye közigazgatási bizottságára, me-

lyek minden alapot nélkülöznek. 

Zsilinszky ur előterjesztése szerint ugyanis 

nem igaz, hogy: a Beszedics ügy megfordult 

volna a közigazgatási bizottság előtt, s az 

sem igaz, hogy ezen ügyből kifolyólag a köz-

igazgatási bizottság sajtópert rendelt volna el 

Kéry János ellen. 

Nem igaz, hogy a közigazgatási bizott-

ság bünt takart volna az alispán ur veje el-

len emelt panaszok elintézésénél; mert hiszen 

a vizsgálat kiderítette, hogy Varjassi tiszta, 

mint az oltár, s igy a közigazgatási bizottság 

helyesen, törvényesen és kötelességszerűig 

járt el, mikor Varjassira az ártatlant kimondta. 

Kiss Zsigmond, aki priváté a legkegyet-

lenebb kritikát szokta mondani a Zsilinszky 

és Stammer-kormányzat erkölcstelenségeire, 

vállalkozott Zsilinszky mosakodásához törül-

közőt nyújtani és indítványozta, hogv: ne csak 

Komjáthyhoz, hanem a miniszterhez is írja-

nak fel, hogy a miniszter az interpellátióra 

adandó válaszánál már használhassa a közigaz 

gatási bizottság köpönyegét a megyei vissza-

éléseknél követett eljár s takarására. 

Kiss Zsigmondon kivül nem szólt a do-

loghoz setiki, azt sem mondta egy lélek se, 

hogy elfogadja-e, vagy nem Zsilinszky elő-

terjesztését, s igy kimondatott a főispán által, 

hogy a közigazgatási bizottság kész testőrség 

lesz egész a miniszterig, sőt még a tul vilá-

gon is a megyei visszaélések kérdésébeu Stam-

mer és Zsilinszky mellett. 

S miután Komjáthy interpellátiójának, 

Zsilinszky és Stammeruek a szentesi polgár-

mesterválasztásnál elkövetett visszaélése ké-

pezte a főtárgyát, ha Zsilinszky véletlenül azt 

kivánja kimondatni, hogy: nem igaz Kom 

játhynak azon állítása, hogy a képviselőtes-

tület többsége a polgármesterválasztásnál Ba 

logh János mellett volt, nincs kétségünk, hogy 

a tisztelt közigazgatási bizottság ezt is el-

fogadta volua és Kiss Zsigmond ur lett volna 

az első aki indítványozza, hogy ezt kell a mi-

niszterrel megértetni, s akkor alapos választ 

tud adni Komjáthy interpellátiójára. 

Mi azonban a fő- és alispán kormány-

zási rendszere ezen loyális védelmenek örülünk. 

Örülünk két okból. — Először, mert Zsi-

linszky ur szükségét látja annak, hogy a köz-

igazgatási bizottság bő köpenye eltakarja az ő 

sebhető, sőt sebes részeit. — A tisztelt alis-

pán úrról már nem is beszélünk: mert őt Be-

szedics, Zádori és főként az alispán ur ve-

jének esete után megmenthetlen embernek 

tartjuk, s mert majd a során a dolognak rá 

kerül a sor a tisztelt alispán úrra. S akkor 

az ő közigazgatási bizottsági lovagjai előáll-

hatnak a védelmére, ha mernek. 

Másodszor örülünk azért; mert a köz-

igazgatási bizottság védelme nem egyéb, mint 

ujabb félrevezetése a miniszternek, s nekünk 

nein tesz nagyobb szolgálatot ma senki, mint 

aki most kezdi meg folytatását azon takti-

kának, melylyel eddig a belügyminiszter a 

csongrádmegyei állapotok iránt rendszeresen 

félrevezettetett. 

örülünk rajta hopy Zsilinszky újra vé-

gig birta játszatni a közigazgatási bizottság-

gal azt a lélekemelő jelenetet, melyet eltán-

colt a vármegye közigazgatásának többsége 

akkor, mikor arra a hires Csató-féle jegyző 

könyvre az igen tiszteletre méltó Kiss Zsig-

mond ur véleménye alapján csaknem egy-

hangúlag kimondta, hogy az becsületes, derék, 

igaz egy fogalmazvány, s a jegyzőkönyvet 

ugy kell szerkeszteni, amint az van, s az a 

Sima Ferenc, ki eit megtámadta, rágalmazást, 

becsmérlést követett el a Stammer, Csató és 

Mátéffy szövetkezetből álló megye kormány-

zati trifoliumon. — Mtf t is e ^ ^ k a három 

igen tisztelt urnák a közgyűlés Kiss Zsig-

mond ur vezérlete és Zsilinszky elnöklete 

alatt, bizalmat és elismerést szavazott. — Igen, 

uraim, elismerés — és bizalmat szavaztot a me-

gyei obligatórus többség. 

S a szegedi törvényszék azt mondta ki 

a király nevében, hogy a Kiss Zsigmond ur 

által kitűnőnek itélt és Zsilinszky ur elnök-

lete alatt bizalom és elismerésbeu részesített 

jegyzőkönyvre jopgnl mondta Sima Ferenc, 

hogy ez hamis képet ad a közgyűlés akaratáról; 
mert benne a megyében ma domiuáló egy klikk 

véleménye nyer indoklást, s nem a közgyű-

lés határozata. 

No, de mindegy, azért Zsilinszky ur leíb-

huszárjai elismerést és bizalmat szavaztak, 

hogy ezt a jegyzőkönyvet felmutathassák a 

belügyminiszternek, hogy: imekegyelmes uram, 

Sima jogtalan vádjaival szemben ilyen elég-

tételt nyújtott nekünk a megyei közgyűlés ! 

— Meg vagyunk azonban arról győződve, 

hogy ezen elégtételt nyújtó közgyűlési vég-

zéssel fizembrn hozott törvényszéki Ítéletet 

nem vitte fel Zsilinszky Szapáry grófnak. — 

S miután Komjáthy hivatkozott interpellátió 

jában erre az Ítéletre is, kár volt a tisz-

telt közigazgatási bizottságnak erre is nem 

mutatni. A minden indítványra kész Kiss 

Zsigmond ur már azt csak megtehette volna, 

hogy felhívja erre is a belügyminiszter 

figyelmét. 

Azután láttunk egy másik hasonló loyá-

lis komédiát lejátszódni a nyáron. Amikor me-

gyénk több kitűnősége esküdött örök hűsé-

get a megyei közgyűlésen Zsilinszky és Stam-

mer urak kormányzata mellett azon százak 

panaszával szemben, kik a miniszter előtt 

egy nagyobb memorandumban tárták fel Cson-

grádmegye közigazgatásának fekélyeit. 

Ezen obligatorius hűségeskü láttára Zsi-

linszky fel is buzdult és azt mondta a megye-

gyűlésen, hogy abban a memorandumban ő 

is vádolva van s majd számon kéri azoktól, 

akik őt vádolni merték, csak hadd küldjön 

le a miniszter valakit vizsgálatra. — Sima 

Ferenc megyei képviselő a főispán fenyegeté-

sére kijelenté, hogy : ami abban a vádiratban 
meg van irva a megye ellen, azt én is aláirtam 
s a vádakat be is fogom bizonyítani önök ellen, 
csak hadd jöjjön ama vizsgálat. De Zsilinszky 

ur útját állta és nem követelte ezt a vizsgála 

tot, pedig ő is vádolva volt. 

No, de meg lett hozva a határozat és az 

fel lett küldve a miniszterhez, s ő a nyáron 

fel is olvasta ezt az országgyűlésen. 

Tessék uraim gyepre jönni, vizsgálat alá 

és nem ilyen fajta, semmi erkölcsi értékkel 

nem biró határozatokba burkolózni, mert ezek 

a takaródzók ugy is el fognak rongyollódni, 

pusztulni a mi küzdelmük acéla alatt. S az a 

rongy, melyet Zsilinszky kért és Kiss Zsig-

mond a mostani közigazgatási bizottságban 

nyújtott Zsilinszky és Stammernak, egy szellő-

lebbenésre szétfoszlik és ki fognak alóla vigyo-

rogni a megyei kormányzat rothadó testének fe-

kélyei. 

Mert hiszen mit mond a közigazgatási 

bizottság Komjáthy minden izében igaz vád-

jával szemben ? Azt, hogy Reszedieset nem 

védte a közigazgatási bizottság és nem indí-

tott a Beszedicset üldöző s a vizsgálat veze-

tését teljesítő főszolgabírót gyanúsító Kéry 

ellen sajtópert. 

De a közigazgatási bizottság ezen hatá-

rozata, illetve állítása nem felel meg a való-

ságnak. — Mert igen is a közigazgatási bizott-

ság elrendelte a sajtópert Kéry ellen é6 pedig 

Cikatricis főszolgabíró kérelmére. 

Kéry ugyanis jegyzőkönyvhamisitással 

vádolta Cikatricis urat, aki Beszedics ellen a 

vizsgálatot vezette, irván a „Szentesi Lap'-ban 

a következőket: 

A „ Szentesi Lap"-nak 

Sandorfalva, 1890. jul. 29. 

A „Szegedi Hiradó^-ban Beszedics kisteleki 

jegyző és Cicatriás főszolgabíró mellett, valamint 

maga a főszolgabíró ur által közzétett hírlapi közlé-

sekre — mielőtt azokra fontos gazdasagi teendőim 

miatt hegyéről-tövére felelhetnek és az általam a ma-

gas belügymimsternek két rendbeli sürgönyömben 

allitottakat bebizonyíthatnám, — előre is piszkos 

h a z u g s á g n a k nyilvánítom. 

Majd bele fogok én is a nalam nélkül csinált 

vizsgalati jegyzőkönyvbe tekinteni, melyet mar ma 

is h a m i s n a k nyilvánítok; de a főispán ur és a 

belügyminiszter ur is. 

Kéry János. 

Erre a közigazgatási bizottság Kéry ellen 

Cikatricis kérelmére sajtópert rendelt el, me-

lyet mi annak idején lapunk mult évi aug. 

31-díki számában következő hirben örömmel 

regisztráltunk; 

— Sa j tóper . Csongrádvármegye közigazgatás 

bizottsága aug. 3U-án tartott ülésében dr. Cicatriás 
Lajos csongrádi főszolgabíró kérelmére, Kéry János 

sándorfalvi lakos ellen sajtóper indítását határozta 

el, s annak hivatalból leendő megindítására Schmiedt 

Imre kir. ügyészt utasította. E sajtóperre a «Szentesi 

Lap" folyó évi 89. számában Kéry János aláírásával 

megjelent azon nyílttéri közlemény szolgáltatott okot, 
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melyben Kéry Jánós Beszedics István kisteleki jegyző 

ellen tett feljelentés tárgyában megtartott vizsgálat-

Bál Gícatricis Lajos főszolgabíró eljárását inkorrektnek 

jelentette ki. — Részünkről őrülünk ennek a sajtó-

pernek; mert ez alkalmat nyújt az ország előtt meg-

rázogatni Csongrádvármegye közigazgatásának szeny-

nyeseit. 

Ez a sajtóper azonban visszavonatott ké-

sőbb, mikor Beszedics tarthatatlanná vált, s 

pedig a kir. ügyész azon véleménye folytán, 

hogy nincs elég ok Kéry ellen a sajtóper meg-

indítására ; mert hiszen azt a mi megyénkben 

Cicatricis ur zsebre vághatja, aminthogy zsebre 

is vágta Kéry azon vádját, hogy az igen tisztelt 

főszolgabíró ur által felveít vizsgálati jegyző 

könyv h a m i s . 

S ez a főszolgabíró a megye gavallérja. 

S később, mult év szept. 12-én, mikor 

gróf Bethlen András Tüzkövesnél ebédelt, — 

mint ezt annak idején megírtuk, — Zsilinszky 

ur minden felhívás nélkül beszélte el a mi-

niszternek, hogy Kéry alaptalanul vádaskodott 

a kisteleki jegyző ellen, sőt még a főszolga-

bírót is gyanúsította, de most meg fogja ez 

az anyagi tönk szélén álló ember járni ; mert 

a sajtóperben el fogják Ítélni. S a tisztelt fő-

ispán ur megkönnyült lélekkel sóhajtott föl, 

hogy : igy fognak a megye mérgesei elhullani. 
S mi akkor erre megjegyeztük, hogy nem a 

megye mérgesei, hanem a megye férgesei fog-
nak elhullani. S hogy nekünk igazunk volt, 

mutatja az, hogy azóta elhullott Beszedics, 

az alispán unokaöcscse, Zádory, az alispán 

ur oszlopos párthíve, Varjasy, az alispán ur 

veje, kinek menekülése a legnagyobb gyalázat 

Stammerre; de szégyen Zsilinszkyre, sőt a 

közigazgatási bizottságra is ; mert csak alig 

pár hónapja igyekezett ez a tisztelt bizottság 

az alispán ur vejét tisztára mosni. De hogy 

minő végzésekkel és minő okmányokkal igazolt 

vádakkal szemben? ezeket majd az a lelket 
lenül félrevezetett Komjáthy fel fogja az or-

szággyűlésen olvasni azon szerencsétlen vád-

irattal szemben, meiyet Zsilinszky ur mai 

szorult állapotában kunyorált ki tarthatlan 

állapota takarására a közigazgatási bizott-

ságtól. 

Hanem hát a tisztelt közigazgatási bizott-

ság tévedésben van, ha azt hiszi, hogy ily 

A „SZENTESI LAP" TARCAJA 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Kegény két kötetben. — 125 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

IL KÖTET. 
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Reinhard mosolylyal ajakan üdvözölte a pénz-

tárost. 

— Minek köszönhetem e szerencsét, kedves 

ipám uram? — kérdé, az iratokat összehajtva. 

— Egy örvendetes hírt kell önnel tudatnom 

— monda a pénztárnok kalapjat és botját egy székre 

helyezve. — Levelet kaptam a fiamtól. 

— Nos és mit ir a rosz fiu? — kérdé az 

ügyvéd egykedvűen. — Remélem, hogy csak jó le-

het, amiről tudósít? 

— Nemcsak jó és örvendetes; de reménysé-

gemen felüli is, — felelt a pénztáros örömtől ra-

gyogó arccal. — Ottónak kedvezett a szerencse s 

sok hányattatás után egy gazdag kereskedőházban 

nyert alkalmazást, s mint írja, ma már annyira vitte, 

hogy nemcsak ő áll az üzletnek élén; de sőt az 

üzlettulajdonos fía társául is fogadta. 

— Gratulálok, — monda szárazon az ügyvéd, 

kire a pénztárnoknak öröm és lelkesedés hangján 

mondott szavai a legkisebb hatást sem látszottak 

gyakorolni. — Nemde, Hilda is örvend a jó hírnek! 

SZENTESI LAP. 

luteranus határozatokkal továbbra is fen lehet 

a belügyminiszter előtt tartani Zsilinszky ur 

prestigéjét. 

Nem! Zsilinszky ezt eljátszotta itthon 

örökre, s már oda fen is kezdenek látni ! 

Az alsó és felső villágosság már köze-

lednek egymáshoz, s ha e két pont sugara 

összeért: Zsilinszkynek menni kell innen; 

mert ő nem állja ki a világosságot, ö t eddig 

is csak a mesterségesen teremtett homály 

tartotta fenn ! © 

Közigazgatási bizottsági 
ülésből. — dec. 15. 

Vármegyénk közigazgatasi bizottságának mai 

napon tartott ülése nemcsak azért nevezetes ; mert 

azon Zsilinszky főispán elnökölt, hanem azért is; 

mert ezúttal ő is dolgozott; dolgozott pedig első sor-

ban a Döme-féle árvatari sikkasztás tárgyaban kelt 

bizottsági jelentér s erre adott h. ügyészi vélemény 

referalasaval ; másodszor, hogy elnöki hatalmával 

egy olyan hatarozatot erőszakoljon ki a bizottságtól, 

melylyel a Komjáthy interpellatiójával az ő becsületes 

kormány¿atan ejtett gyanút kireparalhassa. Értjük itt 

azon előterjesztéset, mely Komjáthy Bélanak az ország-

gyűlésén mondott nagy hatasu interpellátiojara vo-

natkozik. 

Zsilinszky íöispan szerint ugyanis nem igaz) 

mely szerint a közig, bizottság Beszedics kisteleki 

jegyző ellen minden eljárást beszüntetett, s hogy ennek 

dacara es a belügyminiszter u^asitasara a legyeimi 

valasztány Beszedicset egyhangúlag hivatalvesztésre 

itelte vulna; nem igaz, hogy a bizottság Cicatricis 

Lajos csongrádi íőszolgabiro kerelmére valaha sajtó-

pert indított volna Kery ellen, mikor Kéry igen derek 

un ember; nem igaz, hogy a bizottság Varjasyt 

bűnei sokasága dacara mentette föl; mert a teljes 

felmentes ezen ügy vizsgalataval megbízott küldött-

ség jelentese alapjan hozatott, mar pedig napnál 

vilagosabb, hogy ez a bizottság Varjasyt nemcsak telje-

sen artatiaunak találta ; de bőt az ellene panaszkodok 

szanjak-banjak bűneiket, amiért panaszra merték 

emelni ajkaikat sto. (Lásd különben alabb Erdei és 

tarsanak Varjasy íeimentese elleni felebbezését. Szerk.) 

Komjáthy tehát nemesek hamis képét tarta fel az or-

szággyűlésén a csongradmegyei állapotoknak; de magat 

a bizottságot is egy oly korrumpált testületnek nevezte, 

mely semmi egyebre nem való, mint a varmegyében 

— Termeszetesen. De hagyjuk most ezt. Az 

adóssagomat jöttem kifizetni, Reinhard. íme az ösz-

szeg, kerem tehát a kötelezvényt. 

Reinhard tekintete egy ideig csodálkozással 

nyugodott a pénztaros altal asztalra helyezett bank-

jegyeken, azután fürkészöleg nézve a pénztárosra, 

kerdé: 

— Ottó küldte önnek a pénzt? 

— Igen, és pedig azon hatarozott kitöréssel, 

hogy azt becsületbeli adossagom törlesztésére for-

dítsam. 

— Ugy ? S ha en a kötelezvény kiadasat meg-

tagadom ? 

— Azt nem fogja ön megcselekedni. 

— Miért ne? Avagy nem tettem-e ígéretet ön-

nek, hogy a kötelezvényt esküvőm napjan menyasz-

szonyomnak ajándékozom ? Ez az idő már nincs 

messze, s öntől függ, hogy korábban, vagy későb-

ben válthatom-e be igéretemet? 

— Becsületemről lévén szó, s mert abban a 

helyzetben vagyok, hogy kötelezettségemnek most 

mar saját erőmből is eleget tehetek, nem fogadha-

tok el öntől semmiféle ajándékot. 

— Mint leendő vejétől sem? — kérdé az ügy-

véd nyomatékkal. 

— Sem öntől, sem senki mástól a világon uram. 

Kérem tehát, fogadja el a pénzt. 

Reinhardon némi izgatottság vett erőt s hosz-

szabb ideig küzdött önmagával, hogy mit tevő le-

gyen? Végre is abban állapodott meg, hogy a pénz 

fejében kiadja a kötelezvényt. 

— Legyen tehát, — mondá székéről felkelve 

s az irótárcát elővéve, — mivel már úgyis nyakig 
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szerte burjánzó kőzigazgatásibünök takarására. Nohá 

ezek olyan vádak, melyeket az a bizottság, melynek 

tagjai kivétel nélkül becsületes emberekből állannak,egy 

percig sem tűrhet el magan, aiért is indítványozza, 

hogy miután Komjáthy Béla állításai az első betűtől 

az utolsóig valótlanok (?), Komjáthy a rut visszaélésről 

(?), melylyel egyesek részéről felültettetett, jegyző-

könyvi kivonaton értesíttessék, természetesen a bi-

zottság felháborodásának hangsúlyozásával. 

S csodák csodája, a bizottság ezúttal sem akart 

felháborodni ! Jó öt perc telhetett igy el, s a bizott-

ság t. tagjai visszafojtott lélekzettel lesték, vajh ki 

lesz hát, aki e jól kifundált indítványra szót vesz-

tegetni elég bátorságot érez magában? A hosszas 

és kinos csend közepette a főispán már-már kihir-

detni akarta az önmaga áHal hozott határozatot, 

midőn vegre Kiss Zsigmond megszánva őt, felállt, 

s hogy mondjon valamit, az indítványt a maga ré-

széről azzal kivánta megtoldani, hogy miután Kom-

játhy Béla az ország szine előtt illette a bizottságot 

a bűntakarás vádjával, ha ez egyszerű jegyzőkönyv 

alakjában hozatik az interpelláló tudomására, a 

méltóságos főispán ur indítványáról az ország nem 

vehet tudomást, pedig ez a fő, — s a bizottság tes-

tén tovabbra is égni fognak az igaztalan (?) vádak: 

a jegyzőkönyv ne csak Komjáthynak, hanem a bel-

ügyminister ur ő kegyelmességének is megküldessék, 

hogy azt esetleg az interpellatióra adandó válaszánál 

felhasznalhassa. Majd meglássak, milyen jó lesz! Még 

a hírhedt polgármesterválasztást sem fogja meg-

semmisíteni. S a főispán ilyen értelemben ki is 

mondta a hatarozatot, mely azóta — ugy lehet — 

már rendeltetési helyén is van ; mert hát a dolog 

sietős s a belügyminister urnák okmányra van szük-

sége, hogy szemébe vághassa Komjáthynak, hogy 

Csongrádvarmegyében még sem olyan fekete az őr-

dög, azaz hogy nem olyan korrumpált a közigazga-

tás, amint ezt ő festeni elég merész volt. 

S ezzel a főispán, mint aki dolgát jól végezte, 

atadta a szót Csató főjegyzőnek s kezdetét vette az 

alispáni előadmányok referálása, melyekből a követ-

kező figyelemre méltóbb dolgokat emeljük ki: 

Erdei Miklós és tarsa horgosi lakosok feleb-

' bezése Varjassi István volt községi jegyző ügyében 

; hozott közigazgatasi bizottsági határozat ellen, az 

összes ügyiratok kapcsán azon hangsúlyozással ter-

! jesztetik fel a belügyminiszterhez, hogy az az ellen-

ízeki sajtó altal üldözött jegyző állásáról időközben 
Í 

' vagyok a titokzatosságokkal, melyeknek e tárca tar-

talma az oka, hogy égettem volna el őket, mielőtt 

ismertem, — visszaadom önnek elzálogosított be-

csületét. 

— Ez még most sem késő, Reinhard, mondá 

a pénztárnok, növekvő türelmetlenséggel figyelve 

Reinhardnak az iratok között lapozgató kezeire. 

— Igaza van, kedves ipam uram, felelt az ügy-

véd. miközben Wolf Benjámin nyugtáját a kötelez-

vénynyel együtt atadá a pénztárosnak. 

Klausenburg mohón nyúlt az irat, mint be-

csületének záloga után, s miután meggyőződött ere-

detiségéről, darabokra tépve, a kandalló tüzébe dobta 

őket. 

Pár pillanat múlva már csak hamujával ját-

szott a gyorsan lobogó tüz. 

Reinhard egy idejig qémán bámult a pénztár-

nokra, kinek arcán az elhamvadt okmány láttára 

boldog megelégedés ült. Szinte kedvet kapott, hogy 

ő is hasonlót cselekedjek az átkos tárca tartalmá-

nak többi részével. 

S ugy tett, amint elgondolá. Elővette ismét a 

tárcát s igy szólt: 

— Nem akarok tartalmadról többé mit sem 

tudni. Tűzbe veletek, bajok okozói! 

Azzal a tárca összes tartalmát a tűzbe dobta. 

A tüz ezeket is gyorsan megemésztette. 

(Folytatása következik.) 
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lemondván, lemondása a dorozsmai járás főszolga-

birája által elfogadtatott. Kíváncsiak vagyunk rá, 

mit szól mindehhez a miniszter ? 

Ezután egy mumus következett. Szentes város 

közönségét a főispán javaslatára felelősség terhe 

mellett felhivatni rendeli a bizottság, hogy miután 

a kereskedelmi minister már isten tudja hánya-

dikszor sürgeti a keramit-utvám ügyében kívánt 

pótlások felterjesztését, — tartson haladéktalanul 

közgyűlést s jelentését 30 napon belől terjessze a 

bizottság elé. E felelősség kimondását azért látta 

szükségesnek a bizottság; mert — mint dr. Tasnádi 

Antalnak a bizottsághoz intézett jelentéséből kitet-

szik, — eddig azért nem tehetett eleget a bizottság 

utasitásanak, mert — noha negy hónap telt már el 

— közgyűlést nem tarthatott, egyszer próbálta volna 

ezt meg; de akkor sem sikerült; mert egyesek sze-

szélye miatt kénytelen volt feloszlatni. Denique a 

bizottság szentírásnak vette dr. Tasnádi jelentését, s 

ily értelemben felírást határozott a ministerhez, mely-

hez nagyobb bizonyság okáért dr. Tasnadi jelenté-

sét is csatolja. 8 nem restellik a határozatot a köz-

igazgatási bizottság azon tagjai, kik jelen voltak a 

papiros-polgármester altal csinált közgyűlésen, s így 

tudják, hogy miért és miként lett ez a közgyűlés 

feloszlatva. — Avagy csakugyan arra való az a köz-

igazgatasi bizottság, hogy ennek szentesi tagjait, mint 

üres sakkfigurakat ugraltassak ? Gyönyörű szerep 

egyébként, mert játszani és jatektargyul szolgálni, 

mulatságos egy dolog. 

£zutan a szegedi kir. ügyészség értesítése ol-

vastatott fel, melyben illetéktelennek mondja magát a 

„Szentesi Lap" elleni sajtóper megindítására s egy-

ben jelenti, hogy annak hivatalból leendő megindí-

tására a budapesti kir. főügyészséghez megkeresést 

intézett. Tudomásul vétetett. 

A kereskedelmi miniszternek az allamépitészeti 

hivatalnak Szegedről Szentesre áthelyezése targyá-

ban kelt leiratát, mely szerint a hivatalt nem he-

lyezheti at Szentesre, mint a vármegye székhelyére; 

a bizottság sajnalattal veszi tudomásul, s az 

összes ügyiratokat további intézkedés céljából a var-

megye törvényhatósági bizottságához hatarozta át-

tenni, ahol egyúttal targyaltatm tog Szeder Janosnak 

azon indítványa is, hogy szemben az elutasító mi-

nisteri rendelettel, Szentes székhelylyel egy külön 

államepitészeti hivatal felálhtasa kérelmeztessék. 

Ezzel a közigazgatasi előadmányoknak vége 

lévén, a szakreferadakra került a sor, melyekből 

felemlítjük, hogy Gsany község uj iskola építésére 

1000 frt állam segélyt kér a minisztertől. A kérelem 

pártolással határoztatott felterjesztetni. 

Az államépitészeti hivatal főnökének jelentése, 

kapcsán Réti Ferenec kérdést intéz Sebők főmér-

nükhöz a böld-csongrádi országúton építeni tervelt 

mü-ut miben allasa targyaban? A főmérnök a kér-

desre adott valaszaban mindenekelőtt hangsúlyozza, 

hogy mivel e munka hosszabb és alapos tanulmanyt 

igényel, jelentését csak a januári ülésre terjesztheti 

elő, annyit azonban már most is jelezhet, hogy ő, 

szemben a tervezett kockakő-hurkolattal, makadam-

ut építését fogja javasolni és pedig azért, mert ez 

kevesebbe kerül s mégis a célnak megfelelő lesz. A 

bizottság a választ tudomásul vette s ugyancsak Réti 

indítványara a böldi réi lejárónak személy és va-

gyonbiztonság szempontjából egyarant szükséges 

kijayittatására az alispánt utasította. 

SZENTESI LAP. 650. oldal. 

gyében, mint a megyén kivül is, kik ezen lapnak az igazságos érzelmű ember, csupán egy dologról kivá-

irányát és eljárását nem helyeslik; de nézetem sze- nok még röviden szólni. 

rint ezt teszik 1-ször a tudatlanok; 2-szor a rosz Az őszi idő bealltával az országutjaink igen 

lelkiismeretüek és 3-szor azok, a kik az itt folytatott elromlottak; de különösen elromlott a Tiszától Baks-

hatalmasssgi üzelmekről és dolgokról a legkevesebb nak vezető országút, ugy, hogy az majdnem teljesen 

tájékozással sem birnak. jarhatatlan. Azt gondoga taian a tisztelt olvasó, hogy 

Igen, a tudatlanok és rosz lelkiismeretüek azok- ugy ott, mint nias utakon is, lehet megyei utászt 

nak fognak maradni ezután is, azok pedig, kik kellő latui, ki az utat igazítana ? Nem, mert azok favágás 

tájékozottsággal nem birnak, most már ha nem is és holmi udvari teendőkkel vannak elfoglalva az ő 

egészen minden visszaélést; de annak agy részét fenhatósagaiknál, mit törődnek ők az úttal, hiszen 

tisztán láthatják abból, amit Komjáthy JBéla orsz. nem az parancsol nekik? 

gyűlési képviselő ur az országházban, az ország Tekintetes szerkesztő ur 1 Jól tudom, hogy 

szine előtt nyiltan hangoztatott, hogy tudja, lássa tekintetesseged igen sok üldöztetésnek és kellemet-

és hallja meg ország és világ, milyen dolgok foly- : lensegnek van kiteve azért, mert a visszaéléseket 

nak és vannak Csongrád vármegyében. üldözi eb a* igazsagot kimondja; olvastam azon rá-

Vajha ugy tudná és mondhatná azt Komjáthy, gaimazasi, Decsületsertesi és egyéb dolgokat, a me-

mint mi tudjuk és mondhatjuk, kik elég szeren- lyekboi tisztelt ellenfelei ugyan okulhatnak; de bízva 

csétlenek vagyunk itt benne élnil — bizony oda es remélve azt, hogy tekintetességed ugy, mint ed-

kiálthatta volna azon jobboldali képviselő urnák, dig, ezután is kimondja, kiírja és kiteszi lapjaban 

midőn beszédje foiyaman közbekiáltott, hogy: van-e mindazt, mi a polgárok érdekeit ennti es az igazsá-

még valami? got magaban foglalja, soraimnak tekintetes ur lapjá-

— Van megannyi, hogy egy hétig éjjel-nappal b a n Aeendő közzetetelet kerve, maradtam 

együtt kellene ülni, mire befejezhetném. — Igaz, hogy 

csak mi tudjuk és mindazok legjobban, a kik elég 

szerencsétlenek vagyunk azon visszaéléseket és tör-

vénytelen cselekményeket tűrni, hogy mennyire igaza 

van a „Szentesi Lap"-nak midőn ostorozza a visz-

szaeieseket es mindazok, kik elég vakmerőek azon _ V a n p a i y á z ó eleg a megyei arvaszeki 

piszkos dolgokat tussolni és takarni. eAüök l s a z e se t i e g m e g a r e s e d o ü l n ö k i állasokra. -

lekintetes szerkesztő ur! Hat a mindszenti dol- A z e l n ó k l a i i a s r a p a i y a z i i a K : aarkadi-Nagy Mihály 

gokrói ugyan mit írjak, azaz, hogy melyikről is irt v o l t p ü l g a m ester , Ónodi Géza arvaszeki első ulnók 

jak, mert hiszen annyi mar itt a visszaélés, törvény- es ez l d o s z e i i n l elnök-helyettes, Lakos Imre ülnök, 

telenseg, hivatalos mulasztas, hanyag eljárás, hogy Huí)ac,ekPai,SzaDo Jozszet. Az I. arvaszeki üinöksegre 

arról csakugyan egy rendes naplót kellene vezetni dr< L a k o s W í b z a ü 0 J o z s e f í M a l e f í y Kalman; a 

es ugy tudna az ember. ü ü l n ö k s e g r e dr# b a r t ü a Kalman, Szabó József, Ma-

Ott van a községnek egy két ezer fortos köve- tefíy Kalman ; a 111. üinöksegre Zolnay Kalman, dr. 

telese Szobotka ügyvedtől, melyet Baross Gábor Suic Lajos, dr. Faragó Laszlo, Matéíiy Kalman es 

meg belügyminiszter koraban vissza ítélt a községnek, Lavicska Pai. — Mint a varmegyei Hivatalos 

s mely összeget Mindszent község igen tisztelt jegy- lap irja: Sarkadi-ÍSagy Mihalynak kar volt pályázni; 

zője annak idejen, mielőtt a közgyűlési hatarozat mert a megyei arvaszeki einóksegre nincs meg a 

jogerőre emelkedett volna, kiűzetett. Most vissza kelló kvalitikatiöja, leven Sarkadinak allamtudományi 

kellene teríteni a község reszére; de ezt a tisztelt allamvizsgarol bizonyítványa, az elnöki aiiasra pedig 

megye nem akarja, hogy megterüljön. minimum jogtudományi allamvizsga kell. A megyei 

Ennek pedig nem Szentes az oka. Ott vannak hivatalos megjegyzi, hogy Sarkadira a kvaliíikationalis 

tisztelettel 
Korom Gáspár, 

mindszenti lakos kózs. képviselő. 

Helyi és megyei hirek. 

azok a híres 1885., 1886. és 1887. évbeli váltsági 

szamadások is, melyekről mar a „Szentesi Laptt-ban 

is többször nyilatkoztam és a sikkasztast nyiltan ki-

mondottam, — a tisztelt megye és hatósagi part 

nem akarja, hogy tisztán vilagitson, de reménylem, 

miután ezen ügy a bünfenyitö törvényszéknél van, 

a vizsgalat is el vau benne rendelve, hogy sikerül 

majd bebizonyítanom és ezen piszkos doigot tisz-

tara mosnom. 

Ennek sem Szentes az oka. Ott van a tör-

vénytelenül megejtett tisztújítás, a mely még annak 

idején megfelebbeztetett; de a tisztelt megye és ha-

tósagi part nem szívlelheti, hogy meg tisztesseges 

valasztas is legyen, s hogy annak törvénytelensége 

kiderüljön. 

Azt hiszem, ennek sem Szentes az oka. 

Ott van — a miről e havi rendes közgyűlé-

sünkön nyilatkoztam, hogy az adószedő ur, kit a 

hatósagi part hivatalba csempeszett, az adó után a 

kamatokat és végrehajtási költségeket illetéktele-

törvény kegyelmi (sic!) paragraiusa se alkalmazható ; 

mert 1883. elöit nem viselt hasonlo rangú allast. 

— Hat az igaz, hogy Sarkadi-Nagy Mihály 1883. 

előtt nem viselt nasonrangu allast; de viselte 1884-től 

kezdve a polgármesteri allast, s mint ilyen, vegezte 

a városi arvaszeki elnöki tunktiot, s ezek vegzese 

azt a kvaiitikatiot igényli, mint a megyei arvaszeki 

elnökseg es a törvény átmenetre vonatkozo intezke-

uese ugyanazon szakuan az előieptetest is megengedi 

meg az esetre is. ha a kellő kvalihkatio hiányzik. 

Igaz, hogy ez szigoruoban csak azokra vonatkozik, 

kik 1883. előtt szolgálták valamely szakban; de azért 

ez Sarkadira, ki városi arvaszeki elnök volt, szintén 

alkalmazható. 

— A Kossuth-szobora lapra a tegnapi 

napon 3 frt küldetett be szerkesztősegünkhöz, mint-

egy kávéházi asztaltarsasag adomanya. Köszönettel 

rendeltetése helyére fogjuk juttatni. 

— K á n t o r kerestet ik . Furcsa, de egy-

úttal botranyszamoa menő esetet targyalt tegnapi 

üleseben a szentesi ref. egyhaztanacs. A Csongrádon 
nül szedi, így tehát ezzel az adoüzető polgarokat i a k o r e t o r m a t u s u k a szentesi anyaegyhaz lelki gon-

megzsarolja. b t nem tudja, ezt nem Játja, ̂  nem j d o z á s a a l a U r t o z n ak , levén Csongrád e tekintetben 

a szentesi ref. egyhaznak filialéja. — Egy hét éves 
hallja meg senki, pedig az adóügyi jegyző urnái már 

adókönyvecske és naplótételekkel tisztán bebizonyi- feányka halt ott^el f. hó 15-én, átjött "a funerátor 

tottam, jegyzőkönyvet vétettem fel s kértem a vizs- S z e n t e s r e L h o i 6 . a n reggel, hogy az egyháztól 

galatot, de - ugy latszik - mivel ez a polgárok k a a t o f t tV lgyen , ki a gyermek végtisztességtetelénél 

érdeke, hát maradhat inkább, minthogy a kinevezett 

A Döme-féle ügyben kelt vizsgáló bizottsági 

jelentés és erre adott h. ügyészi véleménnyel ezúttal 

nem foglalkozunk, fentartjuk ezt magunknak akkorra, 

mikor a szakszerű számtani megfejtéssel a varmegye 

számvevősége elkészül s az ő jelentése is a zöld asz- \ f s . a l i a s a b a csempészett adószedőnek valami f u n e r a t o r t J o ó Karoly kantorhoz utasita, miután 

talra kerül. 

szokott funkciót vegezze. Nt. Filó János lelkész a 

Levelezés, 
Mindszent, 1891. dec. 16. 

Tekintetes szerkesztő ur! 

A „Szentesi Lap"-ot, mint a Csongrádmegyé-

ben folyó visszaélések és igazságtalan dolgok üldö-

zőjét, mindig figyelemmel olvasom és olvashatja 

minden igazságszerető ember. 

Jól tudom, hogy vannak olyanok ugy a me-

itthon Főző József kantor volt a soron. — Joó Ká-

roly megtagadta a tunkció teljesítését, s mivel Főző 

baja legyen. 

Kovács Imre volt adószedőt, ki hivatalos 

kötelességet pontosan és lelkiismeretesen teljesítette, i t th o n n ~el volt toglaiva, hosszas parlamentirozas 

állásától felfüggesztették, ellene fegyelmi eljárást in- u t a n e g y i k ref. tanító, Kabai Endre keretett fel, hogy 

ditottak semmiert, és nem átallottak ugy ellene, mint m e n j e n át Csongradra. — Az egyhaztanacs vizsga-

ellenem is az okírathamisitás vádját kürtölni, a mi l a t o t rendelt el eüben az ügyben, 

nem egyéb egy feneketlen nagy semminél, azaz _ Egy l e t i élet . A csongrádmegyei gazda-

halósági üldözésnél. sag i egyesület f. évi december hó 28-án delelőtt 9 

Tekintetes szerkesztő ur! Nem lehet és nem is órakor a vármegyeház nagy terméhen közgyűlés tart. 

akarok itt minden piszkos dolgokat leírni, hiszen Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Titkári jelentés 

eléggé tudja és ismeri azt minden tisztességes és az egyesület tagjairól. 3. Javaslat az alapszabályok 



t oldal. 

megváltoztatásáról. 4. KöUiegvetés 1892. óvre. 5. 

Pénztár és sxámadásvizsgáló bizottság jeltntésa. 6. 

Titkári jtUntés az egyesület pénztári helyzetéről. 7. 

Titkári jelentés az egyesület vagyonkimutatásáról. 8. 
Egyéb folyó ügyek, netáni indítványok. 

— S s o m o r n j e l e n t é t . Szomorú ügyről 

referált a közelebb tartott vármegyei közig, bixott-

sági ülésen Réthi János tiszti főorvos. Azt mondja 

ugyanis jelentésében, hogy a mult hó folyamán Do-

rozsmán eszközölt általános vizsgálat alkalmával 

9995 egyén közül 2459, tehát a lakosságnak 18<Va 

találtatott trachomaban szenvedőnek. A bizottság 

megdöbbenéssel vett tudomást a jelentésről, s mi-

után a veszedelmes baj elhárítására a község képte-

len, a kormányhoz felírást határozott el, az orszá-

gos alap terhére járvány orvosok kirendelése végett. 

Addig is azonban, mig ez bekövetkezik, a trachoma-

ban szenvedők felülvizsgálása végett dr. Feuerer Nát-

hán trachoma-speciálista kiküldetését kéri. 

— A a i p a r h a t ó s á g ! m e g b í z o t t a k f. 
hó 19-én délután 2 órakor az ipartestület helyisé-

gében ülést tartanak, melyre e helyen is felhívjuk 

az illetők figyelmét. 

— K é p k i á l l í t á s . Jóssá Gy. László festesz, 

városunk szülötte, hogy tanulmányait folytathassa, 

egyik müvét, melyet ő ,Az eleven vasartia* cím-

mel látott el, a karacsonyi ünnepek alatt csekely 

10 kr. belépti díj mellett, megtekintésre allitja ki a 

vármegyeház nagytermében. A festészet iránt érdek-

lődő közönség figyelmét felhívjuk e kép megtekin-

tesér§;mert ez által egy partolasra méltó ügyet se-

gítenek elő. 

— A i s e g e d i ipartestület feliratot intéz a 

kormányhoz, hogy a milleniumi nemzeti kiállítás 

Szegeden tartassek. Indokolasaban a többi közt azt 

hozza fel, hogy Szeged, meiy a pusztaszeri gyűlés 

szinhelyehez közel van, történelmi múltjánál fogva 

is igényt tarthat e kitüntetésre. Legközelebb Munkács 

fog, mint a honfoglalók első pihenő helye, ezzel a 

kivansaggal fellépni; ez utóbbi bírt azonban már 

nem garantirozza a .Köztelek", melyből e hírt át-

vettük. 

— Sze rencsé t l e n ség . Nagy szerencsétlen-

seg érte f. hó 13-an délután 2 - 3 ora között iszabó 

János 35 éves csuvárt, Vaci Sándor alsópárti szél-

malmánál. A nevezett időben ugyanis Szabó, miután 

a malmot megeresztette, a tengely megkenéséhez 

fogett, miközben hogy, hogy nem? a tengely a ka-

bátja ujját elkapta, s mivel a posztó erős volt, tor. 

gasközben a bal keze feje is a tengely közé szorult. 

Közelben nem lévén senki, segelykialtasaira csak jó 

későn jelent meg tiőcen Lajos kerekgyartó, a ki a 

malmot megallitva, a tengelyt visszafordította. Sza-

bónak azonban akkorra mar az egész bal keztíeje 

össze volt roncsolva. Ápolás vegett beszállították a 

kórházba. 

— M e g s z ö k ö t t a r a n y m ű v e s . Lapunk 

mult szamaban említést tettünk róla, hogy Lővy J. János 

aranyműves, nagyobb összegre rugó tartozas hátra-

hagyasa után megszökött. Ebbeli közleményünkét 

most azzal egészítjük ki, hogy nevezett egész soro-

zatát a helyi kereskedők és iparosoknak több, mint 1000 

frtra rugó hitelnek igénybevételével, ugy számos 

budapesti és bécsi céget mintegy 6000 frt erejéig 

károsított meg, s ambar a helyi rkapitanysag dr. 

Braun Soma, a budapesti hitelezők együttes megha-

talmazottjanak feljelentése folytan a megszökött 

aranyműves és családja körözését foganatosította s 

a szélrózsa minden irányaban menesztett táviratok-

kal a tettes letartóztatasát elrendelte, eddig még sem-

miféle eredmenyre nem vezetett az eljárás, s igy 

több, mint valószínű, hogy a jól kieszelt csalas 

büntetlenül marad legalább egyelőre; mert min-

den jelenség szerint Lővy J. János földink már 

partra szállt Amerikában. Szomorú! 

Hirek a szomszédból. 

— A m i n i s z t e r k ö s z ö ne t e . A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter báró Fechtig Imre tisza-
ughi nagybirtokosnak, a községi kisdedóvodaalap 
javára tett 10,000 frtos adományáért köszönetét 
nyilvánitja. 

— Zár alatt. Kunszentmártonból vett ér-

S Z E N T E S I LAP . 

tesülés szerint, a fillokszera az ottani szőlőkben is 
fellépvén, a földmivelésügyi miniszter Kunszentmár-
ton város határat zár alá helyezte s egyúttal a 
kisújszállási fillokszera-biztosság kerületébe osz-
totta be. 

Hazánk és a főváros. 
— E g y o l á h n á b o b . A ,Marosu írja a kö-

vetkezőket : Bakamező marosmenti község szom-
szédságában, Cellán, lakik a híres oláh nábob, Toma 
Galatár. Bakamező közsegnek régi ambiciójat képezte, 
hogy a hatarbau jelenleg eladasra bocsátott kincstári 
vagyont becsáron megvehehesse a községi lakosok 
számára. Sikerült is sok utánjárással eredményt 
elérni és a kormány, tekintettel a község szegénysé-
gére, 26,000 forintért odaadta neki a birtokot, melyért 
Stáray grófnő 50,000 frtot kínált. A bakamezeiek a 
kérdéses birtokot csakugyan megkaptak, noha sem 
a vadiumot, sem az első rátát nem tudták megfizetni. 
Toma Galatár uram azonban segi'ett rajtuk és a 
vétel után a községgel arra a paktumra jött, hogy 
ő előlegezi nekik a pénzt és lefizeti a kiszabott ra 
takat. az alatt a föltétel alaM, hogy a község helyett 
tulajdonképp ő veszi meg a birtokot és a már 
megvett körülbelül 350 holdnyi területből, meg a 
megvételre még tervbe vett 400 holdnyi területből, 
30 holdat vételáron átenged a községnek. A derek 
bakamezei'* ráálltak az alkura és Toma Galatár 

152. szam. 

uram örül a potompénzen vett főidnek s neveti a 
kormányt, meg a bakamezeieket. 

Közgazdaság. 
— A b i z t o s i t á s i ü g y r e f o r m j a . A „Ke-

reskedelmi Jo£ és Ismeretek Tára" jelent, hogy az 
igazsajrügymin s'.tenum egy. a kereskedelmi minisz-

; terumban kidolgozott javaslattal fo»la!koz k, n elyek 
tárgyát biztosítási ügyünk reformja kepezi. Az indo-
kolás a monarchiában az utolsó liárorn évtized alatt 
alapit tt és megbukott Diztositó-intézetek történetét 
ismerteti és a bukások okaival foglalkozik. A vegyes 
célú tarsaságok mellett foglal állást és kritizálja a 
küiföld hasonirányu intézkedéséit. Különösen az élet-
biztosítás reformját a kővetkező két momentumra 
fekteti: 1. Minden külföldi tarsaság, mely Magyar-
országon életbiztosítási üzletet folytatni szándékozik, 
köteles 300 ezer írt óvadékot az állampénztárnál 

j letenni. 2. Minden, akar bel-, akar külföldi társaság 
köteles összes. Magyarországon kötött s fennálló élet-
biztosítási ügyleteiről a birosagnak csoportok szerint 
összeállított kimutatást benyújtani s a biztositott 

I erteknek és szabályszerű szamitásnak megfelelő díj-
tartalékot az allampénztarnál deponálni. Ugyancsak 

j letétbe helyezendők lesznek évenkint a javaslat ér-
telmében mindazon dijtartalékősszegek, melyek a 
tár-ulatoknak a jövőben a belföldön kötendő élet-
fa ztos'tasi ügyleteire esnek. 
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P S E R H O F E R J .-FÉLE 
gyógyszertár 

E é c s * b e 2 3 . , I . k e r . , S i n g e r s t r a a s e 1 5 . s z . a . 

„zum goldenen Reichsapfel*. 

Vert iszt i tó labdacsok, ezelőtt általános labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal 
megérdemlik, mivel csakugyan alig letezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem 
bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok altalános elterjedesnek örvendenek és alig van család, melyben ezen 
kitünö háziszerből készlet nem volna található. 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rosz 
emésztésből és székrekedesból erednek: mint epe zavarok, májbajok, kólika, vértólulások, aranyér, beltétlenség s hasonló 
betegségeknél. Vértisztiió tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is, 
IPi s * £ k ó r n á 1 » idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcse-
kelyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a legg\engébb egyének, de még gyermekek által is minden 
aggodalom nélkül bevehetök. 

A számtalan halairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek után 
egeszzégük visszanyerése folytán hozzánk intézték, ezen helyen csakis néhányat emiitünk azon megjegyzessel, hogy min-
denki, a ki ezen labdacsokat egyszer hasznalta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani. 

Schlíerback, 1888. október 22-én. 

Tekintete* Dr ! 
Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitűnő vér-

tisztiió labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék. 

Neureiter Ignác, orvos. 

Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept. hó 12-én. 
Tekintetes Úr ! 

Isten akarata volt, hogy az Ö n tabdacsai kezeim 
Köxé kerültek, melyeknek hatásat ezennel megirom: En 
gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát 
sem voltam többé képes végezni és bizonyára mar a hol-
tak közt volnék, ha az Ön csodalatára méltó labdacsai en-
gem nem mentettek volna meg Az Isten áldja meg Önt 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok 
engem is tökéletesen ki fognak gyogyitani, a mint mar má-
soknak is egészsegük visszaverésére segitsegül szolgálták. 

Knific Terez. 

Bécs-Újhely, 1887. nov. 9-én. 
Mélyen tisztelt Ú r ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Ön-
nek 00 eves nagynéném neveben. Az illető 5 éven át szen-
vedett gyomorhui útban es vizkorságban, mar eletet is meg-
unta, melyről egyebkent le is mondott, midőn vetetlenül 
egy dobozt kapott az Ön kitünö vertisztitó labdacsaiból s 
azoknak állandó hasznalata folytan tökeletesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa. 

Eichengraberaint. tiföhl mellett, 1889. marc. 27-én 
Tekintetes Ú r ! 

Alulírott isme telten ker 4 csomagot az Ön való-
ban hasznos es kitünö labdacsaiból 1 nem mulaszthatom 
legnagyobb elismereseinet kifejezni ezen labdacsok ertéke 
felett es azokat, ahol csak alkalmain nyil k, a szenvedőknek 
legmelegebben fogom ajanlani. Ezen hálairatom tetsztes-
szermti hasznalasara Önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignác. 

Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt. 8-an 
T. l i r ! 

Felkérem, miszerint az Őn vértisztitó labdacsai-
ból egy csomagot 0 dobozzal küldeni szíveskedjek* Csakis 
az ö n csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo-
morbajtól, mely engem öt even at gyötört, megszabadul-
tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 
midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, - vagyok tisz-
telettel Zwicki Anna. 

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-
féle, az ,arany birodalmi almához* cimzett gyógyszertar-
ban, Bécsben I., Síngerstrasse 15. sz. a készíttetnek va-
lódi minösegben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz 
ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 
1 írt 05 krba kerül; bermentetlen utanveteli küldésnél 1 frt 
10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg elóbbeni beküldesenel (mi legjobban 
postautalvánnyal eszközöltetik) bei mentes küldéssel együtt: 
1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 
3 Irt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr 
és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. 

Tannochinin haikenöcs p?erhofer J-tó1- Év4ek 
J valamennyi hajnoveszto : 

NB. Nagy elterjedettségük következtében ezen 
labdacsok a legkülönfétébb nevek es alakok alatt utánoz-
tatnak ; ennek következteben kéretik csakis Pserhofer J -
fele vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekint-
hetők valódiaknak, melyeknek használati utasitása a Pser-
hofer J. névaláírással fekete -zinben és minden egye* do-
boz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva. 

Amerikai köszvénykenöcs. ¡ ¡ ^ " ¡ ¡ ¡ ¿ T u S : 
vényes és csuzós bajok, u. in. gerincagy-bántalom, tag-
szaggatas, ischias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, fül-
szaggatas stb. stb. ellen. 1 forint 20 kr. 

óta 
nennyi hajnövesztő szer 

gaközött orvosok által a legjobbn k elismerve. Egy ele-
nsan kiállított nagy szelencevei 2 forint. 

Altalanos tapasz ?t1eu(?el tanarfó1, ü,tés és 
r tat okozott sebeknel, mérges daga-

natoknal, ujjkukac, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más 
ily bajokual, mint kitünö szer lón kipróbálva. 1 tégely 
50 kr. Bérmentve 75 kr. 

Fasvbalzsam P 8 e r ^ 0 t e r j--tsi- Sok ev óta a fagyos ta-

gokra és minden idült sebre, mint leg-
biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajcár. Bér-
mentve t ő kr. Utifünedv. ^̂  allal*nosan ismert kitünö házi-szer hurut 

1 rekedtsétf, görcsös köhögés stb. ellen. 1 üve-
gecske ára 50 krajcár 2 üveg bérmentve 1 forint 50 kr. 

Elet-esszencia (P r á^ a i cs,'H>pek), megrontott gyomor, 

rossz emésztés es mindennemű altesti 
bajok ellen kitünö házi-szer. 1 üvegcsével 22 kr., H 

üveg 2 frt. 

Altalános tisztitó-só Bu,,rich A- w'-tö1- Kitünő házi-
szer a rossz emésztés minden kö-

vetkezmenyei. u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyo-
morhev, aranyer, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt. Angol csodabalzsam. } 50 krajcar'egy kis üveg 

i z Krajcar. 

Por a lábizzadás ellen. ^ ^ r S t * ^ 
kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal-
matlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bér-
mentve 75 kr. 

Golyva-balzsam Kitünö szer £°iyva pilen-2 w 
J 1 krajcár, bérmentes küldéssel 65 kr. 

Helsó vagy egészség-só S f S ^ Z : 
detlen emésztesből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osz-
trák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszeré-
szeti különlegessegek raktáron vannak és a készletben ne-
tán nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. - Pos-
tai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a 
pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utan 
vettel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a 
küldés, ha az összeg előre b érkezik, mely esetben a posta 
költségek sokkal mérsékeltebbek. 

SltnUs, 1831 Ny tus* tett %.iv.s 




