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

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

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

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POL IT IKAI É S V E G Y E S TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

£ Megjelen hetenként háromszor: 

«asárnap , k edden és p én t eken reggel. 

E g r s r e s e z á i i n . á , r a , 5 I r r . 

Lapunk megrendelhető: 

a k i adóh i va t a l b an és l a p k i h o r d ó i n k u t j á n , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

Villanyvasut Szentestől Csongrádig. 

Ez előtt egy évvel még szemébe nevet-

tek Szentesen annak az embernek, aki azt 
i 

mondta, hogy itt egy év múlva be lesz hozva 

a villamos világítás s most mi már nem vil-

lamos világításról, hanem villamos vasútról 

beszélünk, melyet Sima Ferencz vett a fe-

jébe, hogy megcsinálja s ez Szentestől Cson-

grádig meg is lesz, mihelyest a tiszaihid 

kiépül. — S mig az áthidalás meg nem lesz 

addig a villamos vasút a Tiszáig fogja a köz-

ponti villanyteleptől a személyi és teher for-

galmat közvetíteni. 

A villamos világítás behozatala ugyanis 

a jövő fejlődésre való tekintettel oly nagy 

gőz és villanyerő berendezést igényel, mely 

kellő kihasználással nappal teljesen elég erőt 

bir szolgáltatni arra, hogy a villamos vasu-

tat Szentestől Csongrádig elhajtsa. S igy a 

befektetési tőke kellő kihasználása is azt kí-

vánja, hogy az erő necsak éjjel, de nappal 

is igénybe legyen véve és értékesíttessék. 

A terven, mely ezen eszme megvalósítá-

sára szolgál, már dolgoznak is Sima megbi 

zott szakértői. 

A feladat különösen a Tiszáig oly köny-

nyű, hogy a villamos vasút még ez évben 

átadható a forgalomnak, ha az érdekelt té-

nyezők nagyobb akadályt nem állítanak az 

eszme megvalósítása elé. 

Ezek az akadályok azonban olyanok, 

melyek könnyen legyőzhetők és elháríthatok 

különösen ha vesszük, hogy a kereskedelmi 

minisztérium illető osztályánál nagy rokon-

szenvvel fogadtatott S ima Ferencz ezen 

eszméje. 

Sima, mihelyt egy pár nap múlva kész 

lesz a szükséges tervezet, azonnal beadja az 

előmunkálat engedélyezése iránti kérelmet. — 

Egyelőre azonban csak a Tiszáig; mert még 

a csongrád-szenies-oroshá;ii — Baranyi-féle 

— vasút előmunkálati engedélyele nem jár t ; 

addig a minisztérium Csongrádig nem adhat 

engedélyt. - Ha azonban ez az idő lejárt, 

akkor az engedély kiadható és tovább nem 

lesz szükség egy csongrád-orosházi gőzvasut 

ról beszélni; mert a villamos vasút Szentes 

és Csongrád között közvetíti a forgalmat, 

ez esetre Szentestől Orosházáig ¡esz a vasút 

építendő. 

Pár nap múlva kész tervek alapján írunk 

e tárgyban, s meg fogja látni a közönség, 

hogy itt nem egy elérhetetlen ideáró l ; de 

egy rövid időn megvalósításra vá ió reális 

eszméről van szó. 

így hozza egyik alkotás maga után a 

másikat. 

Városi közgyűlés. az is olyan lesz, mint a mostani, akkor kevés lesz 

Ifi alkapitány is. A r a d i Kálmán főkapitány meg-
Nem hiába, hogy a szokottnál soványabb voli 

a tárgysorozat, alig 60 70 városi képviselő jelent 

meg a f. hó 29-én tartott közgyűlésen. 

Interpelláczió ezúttal — kivételesen — nem 

volt, s a megnyitás után nyomban hozzáfogott a 

közgyűlés a napirend lemorzsolásához. 

Az első tárgy a téglagyári telephez Kocsis Gá-

bornétól megvásárolt föld adásvételi szerződésének 

jóváhagyása lett volna; de ezt — a határozatképes 

szám hiányában nem lévén tárgyalható — márczius 

12-re halasztották. 

Biró Sándor és neje árvatári tartozásának a 

tartalékalap terhére történt leírását jóváhagyta a 

belügyminiszter. Tudomásul vették. 

A Klapka emlékszobor javára — a tanács ja-

vaslatához képest — 50 frtot szavazott meg a köz-

gyűlés. 

Némi vitát keltett a Dósai Molnár Imre kérvénye 

melyben állandó segélyt kért a várostól. P á s z t o r 

János fölvetette azt az eszmét, hogy a segélyt a 

Dósai-fele alapitványból kellene megszavazni, tekin-

tettel arra, hogy a folyamodó az alapítványt tett 

Dósai esaládjaból származik. A p o l g á r m e s t e r 

azonban figyelmeztette a közgyűlést, hogy mielőtt a 

Pásztor indítványát elfogadná, meg keli győződni 

arról, hogy az alapító levél szerint van-é jogunk az 

alapitványból ilyen segélyt adni ? Mire a főszámvevő 

azt a felvilágosítást adta, hogy az alapító levél sze-

rint az alapítvány ily segélyezésekre föl nem hasz-

nálható. S z e d e r János meleghangú beszédben in-

dítványozta, hogy a folyamodónak addig, amig a 

szegénymenház fölallittatik és ott a folyamodó is 

elhelyezhető lesz — adjon a város havonkénti 5 frt 

segélyt. Ezt az indítványt támogatta S z a t h m á r i 

Pal, U d v a r d i Sándor, és J ó z s a György is ; de 

V e c s e r i János és B e r é n y i János ellenezték. A 

kérdést végre szavazással döntötték el; 32 szóval 

30 ellen elutasítván a Dósai Molnár Imre kérelmét. 

Sorra került eztán a tárgysorozat legfontosabb 

tétele, az alkapitányi és mérnöki állás szervezésére 

vonatkozó javaslat. S z e d e r János szólott először 

a tárgyhoz, s kifejtette, hogy a kapitányságnál és 

a mérnöki hivatalnál a személyzet szaporítást a ké-

viselőtestület már elvileg elhatározván, a kérdés ezen 

oldalát vita tárgyává tenni nem lehet. Mindössze a 

iavadalmazás kérdése tölött kell ezúttal határozni. 

Határozott megg)őződése szerint a teknikai képzett-

ség magasabb fokán álló okleveles mérnököt 1000 

frtért, és jogvégzett alkapitányt 600 frt fizetésért 

nem kapunk. Kívánatosnak tartja tehát, hogy a fize-

tések magasabb összegben állapíttassanak meg ; erre 

nézve azonban konkrét indítványt nem tesz. ü d-

v a r d i Sándor kifejti a személyzet szaporítás szük-

séges voltát; a fizetés mennyiségére nézve helyesli a 

javaslatot. P á s z t o r János nem helyesli, hogy a 

tisztikar létszámat minduntalan emeljük; de ha már 

egyátalában szaporítjuk a személyzetet, szerinte elég 

volna egy segédmérnök is; ami pedig a fizetéseket 

illeti, ő nem tart attól, hogy nem lesznek pályázók, 

hiszen mikor a főjegyzőség betöltéséről volt szó, 

három jogvégzett ember is pályázott, pedig a fője y-

zőnek sincs magas fizetése. A p o l g á r m e s t e r 

kifejti, hogy jogvégzett alkapitányra van szükség aki 

a rendőri bíráskodást önállóan végezheti. B á l i n t 

Józsefnek nem kell se alkapitány, se mérnök. xM kor 

minden évben, hónapokon át a védgáton volt elfog-

lalva a mérnök, elbírta végezni a dolgát, ha mcst ; 

már nem bírja, mondjon le. A főkapitány mellé talán ígér megtartani illetve megtisztelni; tiszteletlenül 

adna segédmunkást, de nem alkapitányt; mert ba sérti meg. 

jegyzi, hogy egy jogvégzett alkapitány nagy segítsé-

gére volna ugyan, de mégis jobb szeretne olyan egyént, 

ki a rendőr legénység oktatásat és kiképzését vezetni 

képes. Arra a közbeszólásra, hogy: „hát a csend-

biztos mire való", mély rezignáczióval azt felelte, 

hogy: „arra magára is rá fér az oktatás." Egyálta-

lában — úgymond — a rendőrség ma minden 

egyéb, csak nem — rendőrség. Kéri annak ki-

mondását, hogy az ui alkapitány v a g y jog-

végzett legyen, vagy volt csendőrtiszt. J ó z s a 

György nagy indignáczióval azt kérdezi a főka-

pitánytól, hogyha „ o k l e v e l e s c s e n d ő r f ő -

h a d n a g y " lészen az alkapitány, akkor mi szükség 

lenne a főkapitányra ? Talán csak azért tartsuk, 

hogy alá firkantsa a nevét a rendeleteknek ? 

Nem bánja, legyen alkapitány, de 600 írtnál több 

fizetést nem hajlandó neki megszavaznt. U d v a r d i 

Sándor megrójja azt a modort, amelylyel Józsa 

György beszélt, és kifejti, hogy önálló hatáskörrel 

biró alkapitányra annál inkább szükségünk van, mivel a 

mezőrendőrségi törvény folytán megszaporodik a ka-

pitányság teendője. Fölveti azt az eszmét, hogy a 

tisztifizetések pótlására nem lehetne-é az árvatári 

tartalékalap kamatját felhasználni ? Mire a polgár-

mester azt valaszolta, ,hogy ezzel az eszmével fog-

lalkozik, s rövid idő alatt konkrét javaslat alakjában 

fogja a közgyűlés elé hozni. Ezután a vita berekesz-

tetvén, megtörtént a szavazás, s 59 szóval 16 ellen 

elfogadtatott a tanács javaslata. 

A kórházi jégverem oldalfalainak kitéglázásáról 

szóló jelentés kapcsán Szánthó Dániel kifogásolta, 

hogy ebben a kérdésben nem hivott össze külön 

közgyűlést a polgármester. Miután azonban részint 

a p o l g á r m e s t e r t ő l , részint N a g y I m r e 

t a n á c s n o k t ó l , és B a r t h a J á n o s t ó l 

egy pár erélyes megjegyzés kíséretében megkapta a kellő 

felvilágosítást — megnyugodott, s a képviselőtestület 

tudomásul vette az előterjesztést. 

A vármegye alispánjának felhívására az uti bi-

zottságba két képviselőt választottak: Szeder Jánost 

és Kálmán Mihályt. 

Nyiri Gyula tanácsnok szabadságot kéri, de 

ugy, hogy hivatalos teendőit ellátja, csupán a hiva-

talos órák megtartása alól kérte magát felmenteni. 

A szabatságot ily értelemben megkapta. 

Damjanovics Sándor adópénztári tiszt állásáról 

lemondván, lemondása elfogadtatott, s addig is, mig 

ez állás választás utján betöltetnék, helyettesül Far-

kas Mihály választatott meg; ki az esküt uyomban 

le is tette. 

A közgyűlés már délelőtt 11 órakor véget ért. 

Bün-e Csongrádvármegyében 

ellenzékinek lenni? 

Szó sincs róla, hogy a megyepárt szemében, bizony 
büntetendő bün az, de hát ha nyíltan vetjük fel e 
kérdést, mégis megindul a megyepart tiltakozása, és 
legalább is egy tizenharmadik pokolra méltónak bé-
lyegzik azt, a ki igennel mer felelni e kérdésre. 

Igaz ugyan, hogy nemcsak nem hazafias erény 
ez az ily eljárás, de egyenesen a megvetés egy ne-
mére méltó az, a ki egy alkotmányos alapokon álló 
ellenzéket, a melynek pedig e haza boldogságáért 
küzdeni épen annyi joga van, mint a túloldalnak — 
elveiért üldöz; mert hiszen az nem cselekszik — hi-
tem szerint egyebet, mint az ellenzéki eszmék 
táplálhatására jogot adó alkotmányt, a melyet pedig 
még a legelső magyar ember, a király is esküjével 



2. oldal. 

De hát mit számit egyesek előtt az itt Csong-
rádvármegyében, hogy az az alkotmányon alapuló s 
igy a magyar haza miniszterelnökét is épp ugy, 
mint akármelyik szerény polgárt nyiltan kötelező, 
Ő felsége a felkent király által pedig megszentesitett 
törvény nekem is ép ugy megengedi lelkem legszen-
tebb meggyőződését követhetni, mint annak, a ki 
ott a zöld asztalnál — már addig a meddig — a 
nép bizalmának felemeltjeként ül akkor, ha az a 
tiszta meggyőződés és nem pressió által vezérelt nép 
a melyet pedig a kapczaszoruláskor, még a túlol-
dali urak is, „édes barátomnak," „kedves polgár-
társnak" szoktak nevezni egész a — leszavazásig, 
bizalmára ő nálok még érdemesebb embert is tud 
találni e földtekén. 

Hiszen egy fényes csillagként feltűnt Kossuth 
Lajosnak, idők változtával letűnni az aktiv politikai 
szereplés színpadáról, még nem volt akkora bűn, 
mint amekkora büntetésre méltó cselekménynek Cson-
grádvármegyében az vétetik, ha egy képzelt vagy 
nem képzelt, de mindenesetre csakis „pákulicz" nagy-
ság elbuktattatik. 

Hála a Mindenhatónak! nem jutottunk még 
odáig Magyarországban, hogy a napfelkeltét is, 
meg az esőt is s talan még a jótermést is csak a 
pákuliczkodásért adja meg az ur Isten; de hogy a 
minden magyart első sorban is önzetlen buzgóságra 
késztető magyar tanügy előmozdításáért a politikai 
erkölcsök megtaposását, illetve a lelkiismereti szabad-
ság feláldozását kívánják, azt Csongrádvármegyében, 
a megyepárt részéről igenis már megértük . . . ! 

Istenem ! de felfordult világ ! 

Ha egy ember a törvényszéknél hamisan ta-
nuzik, azt megbüntetik s a gyalázat bélyegével sújt-
ják ; mert képes volt lelke meggyőződését meghami-
sítani; de ha egy nép az erkölcs és meggyőződés 
törvényszéke előtt, az urnánál volt képes lelki meg-
győződésének árulója lenni, óh azt a legmagyarabb 
vármegyének dicső pákulicz erkölcsei jutalmazan 
dónak Ítélik . . . 

Nem! Ennek megtörténnie nem szabad. 

Vagy pusztulni fog az a szellem, a mely még 
egy nyomorban levő iskola ügyet is csak politikai 
elvek árulása árán képes felemelni; vagy pedig or-
szág-világ előtt hurczoljuk ki szégyenpadra azt a 
rendszert, a mely még ily gyalázatos szellemű erkölcs 
mellett is élni akar ebben a vármegyében, a hol ha má-
sért nem, de legalább e romlatlan lelkületű magyar nép 
hazafias érzületének s ősi jellegű, tehát romlatlan erköl-
cseinek nemesítéséért okvetlenül tisztult s az önzéstől 
ment rendszernek kellend uralkodni a jövőben, ne-
hogy átokból várjon majd szenfedőt az utókor e 
korszakra. 

Ám kövessen el az a megyepárti rendszer éle-
tének tengethetéséért stikliket, üldözze az ellenzék 
vezérférfiait, noha annyi a söpreni való kebelében, 
hogy sok, és creáljon még száz Albertényit meg 
ezer Tasnádyt — addig a meddig, ugy sem viszi 
már soká, de azt ám még addig sem engedje meg, 
hogy oly levelek alá egy mai kor embere irja alá 
nevét, mint a minő az alábbi. 

A részrehajlatlan história szá iiára külömben 
hadd álljon itt, a mai megyei rendszer jellemzésére a 
következő erkölcsnemesitő és lélekemelő tény okmá-
nyaival együtt. 

Algyő község iskolaszékének 6 évig volt elnöke 
a nagy tudomány u, — pardon ! —nagy bosszuju Nóvák 
József urad. ügyész ur. 

Ez idő alatt volt az algyői iskolaszék fönható-
sága alatt egy olyan tanyai iskola, amelyet csak 
azért nem nézett az ember a nyomor fészkének, 
vagy legalább is egy kalózhajó börtönnek; mert 
1 -ször azt nem mindig viz között látta, 2-szor mert 
a környéken azt^mondták róla, hogy: ez iskola. 

Igaz ugyan, hogy a tudomány e csarnokától, 
ha egyszer sorsa belé vezérlé, megborzadt az em-
ber ; mert abban az iskolának nevezett nyomorúsá-
gos kis helyiségben, amelyben a tudomány szomjas 
itjuság fejébe éveken keresztül csepegtették a tudo-
mányt, nemcsak a tanitó szobájának, konyhájának, 
élés és tudom is én még miféle kamarájának szol-
gált, az a benne levő egy és ugyanazon kis szo-
bácska helyiségül, de ez az egerekkel s patkányok-
kal is bővelkedő szobácska még a tantermet is ké-
pezte, örök dicsőségére (?) annak az ügybuzgóságnak 
és egy honatyai szívben lakozó hazafiságnak, hogy 
ez iskolát, a dúsgazdag Pallaviczini uradalom, — 
amelynek pedig tudvalevőleg ügyésszé az önzetlen (?) 
tanügybarát, illetve iskolaszéki elnök ur — Sö-
vényháza községének tankötelesei is éveken keresz-
tül látogatták — igen tekintélyes számban — tel-
jesen ingyen. 

Ez az iskola kiáltólag hívta fel magára éveken 
keresztül a figyelmet, amelyet, mint egy — ha jól 
tudom — az őrgróf úrhoz intézett kérvény mjndja, 
az uradalom tankötelesei, az algyői tankőtelesekkel 
arányítva — éppen feles arányban vettek igénybe — 
de azért a hataimas iskolaszéki elnök ur, mégis 
stoikus nyugalommal tudta megtűrni azt, hogy dús-
gazdag őrgrófjának tanköteleseit akkor, midőn még 
a kisebb nagybirtokosok is vetélkedve igyekeznek 
majorjaik tankötelesei számára iskolákat építeni, és 

SZENTESI LAP. 
azt rendes tanítókkal ellátni — ilyen iskolának csú-
folt valami nevelje éveken keresztül ingyen. 

Külömben hiszen ez csak tanügy volt — de 
egyes uj majorok felállítását más ügyek sürgették 
mert hiába, az idővel, még a fiatalok is nőnek. 

Hat év pergett le az idők kereken Nóvák 
József ur iskolaszéki elnöksége alatt, de noha csak 
egy kis jóakarat kellett hozzá és azonnal felépült 
még az ő alább beigazolandó ügybuzgó (?!/ visel 
kedése daczára is, — de ez az iskola, mégis csak 
a képzeletek honában volt meg. 

A hat év eltelte után azonban utolsót kezdett 
kongatni a Nóvák ur eli.ökösködésének órája, — sőt 
nemcsak, de a megyebizottsági tagok, majd községi 
képviselők, elöljárók, iskolaszéki tagok s iskola széki 
einök — választás ideje is beköszön tött Algyőn 

Ez pedig nagy időpont volt ott; mert a tápéi 
stikli utan felébredt a nép érdeklődése a közügyek 
iránt és nem lehetett többé mintegy 40 szál válasz-
tóval megcselekedni már egy egész sor választást 
Tenni tehát kelletett valamit. 

És uramfia! Amit hat év nem tudott meg-
szülni, megszülte azt az utolsó óra. 

Az 1892. évnek decz. 28-ik napján ejtettek 
meg ugyanis Csongrádvármegyében, tehát Algyő ré 
széről is a megyei választások, 29-én pedig már az 
algyői községi képviselők választása volt és igy to-
vább rövid napok után az összes fenLorolt válasz-
tások napjai következtek be. 

Es Nóvák urnák éppen az utolsó órákban 
vagyis csakis a választásokat legközvetlenebbül meg-
előző napon, vagyis deczember 27-ik napjára jutott 
eszébe felfedezni azt, hogy az algyői tanyákon ahol 
pedig az uradalomnak is tekintélyes számú tanköte-
lesei vannak a Farki majorban, nincs rendes iskola 
—, tehát ez ügy letárgyalasára iskolaszéki gyűlést 
összehivatni. 

En ki különben is ritkán voltam szerencsé; 
az algyői iskolaszéki gyűléseken eleven elnököt lát-
hatni, egész el voltam ragadtatva, midőn egy eleven 
elnök elnöklete alatt, a Nóvák József úrhoz meg-
küldött jegyzőkönyvi kivonat szerint, a következőkben 
állapodtunk meg ez ügyre nézve : 

1. A tanyai iskolának szükséges voltát kéri ki-
mondani az elnök. 

V. 

A közgyűlés a tanyai iskoláztatás jelen állapo-
tát tűrhetetlennek jelenti ki, hol a nyomor legma-
gasabb foka mellett tartható csak most fel ez intéz-
mény és ahol alkalmas helyiség hiányában, még azt 
is tűrni kell, hogy a tanterem a tanitó lakószobá-
jául és konyhájául is szolgáljon, ahová tehát igy 
már a helyzet nyomorúságos volta miatt sem lehet 
kapni okleveles tanítót és igy a tanyai tankötelesek 
vezetéset legtöbbször, vagy bizonytalan kezekre kell 
bizni, vagy pedig ily vezetést mellőzve ki kell őket 
tenni annak az eshetőségnek, hogy a sáros időben, 
néha még 2 óra alatt is alig megközelíthető falusi 
iskolát látogassak azért a közgyűlés egy tanyai 
iskola építésének szükségét kimondja és ennek meg-
valósításáért átir a közs. képviselőtestülethez. 

De mivel a közs. képviselőtestület Kalapis Já-
nos isksz. tag jelentése szerint az iskolaszék szán-
dékának meg felelőleg már határozott; azért Kalapis 
János községi jegyző, iskolaszéki tag az építendő és 
tanítói lakot is magaban foglaló tanyai iskolatervet 
már előmutathatja, mi megtörténvén, a tervezett 
épület ugy pedagógiai mint közegészségügyi szem-
pontból helyesnek mondatott ki. — 

Elnök fölveti a költségek előterjesztésének mó 
dozatait 

Erre nézve határoztatott, hogy miután a tanoda 
a sövényházi farki major tanköteleseit is hivatva lesz 
majd magába foglalva tanítani és miután ezen szem-
pontból az őrgróf ur ő nmlga Nóvák József elnök 
és urad. ügyész urat az iránt bizta meg, hogy az 
építkezés iránt az iskolaszékkel lépjen érintkezésbe, 
azért az iskolaszék a saját kebeléből egy Nóvák Jó-
zsef, Tóth József és Kalapis János tagokból álló bi-
zotságot nevezett ki, hogy ezek az iskolaszék nevé-
ben Sövényháza községgel érintkezésbe lépjenek és 
a nevezett községgel az építkezés iránt megállapo-
dásra jöjjenek. 

Az után a gyűlés után, a melynek lefolyásáról 
a tenti jkvi kivonat van a Nóvák ur birtokában 
én igazán egy dicsőbb képét kezdettem már látni az 
algyői tanügynek képzelmemben hiszen az őrgróf 
ur is felkarolni rendelte ez ügyet ! — 

Azonban jött a másnap és Algyő független 
polgársága lelkesedéssel szavazott le Tápén az ellen-
zék mellett majdnem egyhangúlag. 

Jött a harmadnap s zászlónk győzelmi fénye 
magasztos nimbussal tündöklött ki a győzelemből. 

Jött az elöljáróság és iskolaszék tagjainak vá-
lasztása, itt is mienk volt a győzelem, sőt Nóvák 
neve is elbukván a nyílt választásnál, helyét én fog-
laltam el. 

Győzelmünket az önzetlen munkálkodás követte; 
mert elég söpörnivalót találtunk a községházánál is. 
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Munkásság levén jelszavunk, mi lelkesülten ka-
roltunk fel mindent tehát a régóta megoldásért ki-
áltó tanyai iskola ügyet is. 

A fenti jkvi kivonatot megküldvén tehát 
Nóvák urnnk felhívtam őt illő tisztelettel megbíza-
tása teljesítésére illetve szava betartására. 

Ha közügyről van szó, pláne ! egy megoldásért 
sirva kiáltó iskolaügyről, itt azt hiszem nincs, nem-
lehet önző párt vagy személyes 3/empont az irányadó. 

Az önzetlen (?) tanügybarát, az egykori hon-
atya azonban a Nóvák József, ur, a fenti jkvi kivo-
nat és levelem vétele után, a tiszta ellenzékiekből 
alakult községi elöljárósághoz a következő levelet 
intézte: 

„T. cz. községi előjárósápnak Algyőp. TígZt. 
Kovács Kálmán úrtól, mint az algyői iskolásak el-
nökétől, az 1892. évi decz. 27-én tartott iskolaszéki 
ülés jegyzőkönyvének kivonatával együttesen hiva-
talos megkeresést kaptam az iránt, hogy az algyői 
tanyai iskolának Sövényháza község hozzájárulásá-
val tervezett felépítési ügyében eljárjak. A szóban 
forgó jegyzőkönyvi kivonat alaki hibában szenved 
ugyan mert az 1892. évi decz. 27-iki iskolaszéki 
ülésben melyen elnököltem és annak jegyzőkönyvi 
vezetője nem Salló Gábor ur volt, hanem éppen 
tiszt Kovács Kálmán ur. Istenem! De sajnálom, 
hogy ügyvédi oklevelet még olyan ember is kaphat 
Magyarországon a ki azt sem tudja, hogy azt a jkvi 
kivonatot. mégPityi Palkó is lemásolhatja, ezidőszerinti 
elnök pedig aláírni köteles. Kovics K. azonban e hiány 
nem tartóztatna vissza a megkeresés teljesítésétől, azon 
v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k m é g i s , me lyek 
i d ő k ö z b e n a k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a kép-
v i s e l ő t e s t ü l e t e és i s k o l a s z é k í sze-
m é l y z e t é b e n b e á l l o t t a k , le l ie te t t lenné 
t e s z i k , h o g y a m e g b í z a t á s t e l v á l l a l -
j a ni, azért a nekem átadott iskolaépitési terveket, 
költségvetést, további hivatalos használat végett ide 
mellékelve visszajuttatom s kérem a t cz. községi 
elöljáróságot szíveskedjék az iskolaszéket is értesí-
teni, hogy nem vagyok többé azon helyzetben, hogy 
a tanyai iskola építésénél a község érdekében eljár-
hassak. Tisztelettel Szegeden, 1893 mártius 13. 
Nóvák József s. k." 

Itt a levél! olvassátok. Ehhez nem kell kom-
mentár, hogy beígazoltassék miszerint Csongrádvár-
megyében, még az iskola ügyet is pártczélokra hasz-
nálja fel a megyepárt dicső erkölcse. 

És összehasonlítván e leve.et a Nóvák úrhoz 
megküldött jkvi kivonattal, ítéljen a világ: Érdemes 
e az a párt a létre, a melynek egyik főfő vezérét, 
éltető elemét ily nemes (?) és önzetlen (?) hazafiság 
vezérli . . . ? 

Igen, megérdemli e a létet az a párt, a mely-
nek rendszere idáig képes menni . . . ? 

És ha t ilyennek hiszitek az egykoron világra 
szóló magyar erkölcsöket megnyilatkozásaiban, ak-
kor ne csodáljátok ha e rendszer megbnktathatatá-
sáért elmegyünk a végsőkig ; 

Sok zivatart hozott reánk a mult, de abból 
mindig diadalmasan tudott felkelni a magyar; mert 
önzetlen volt, ha hazafias ügyről volt szó. 

Pusztuljon tehát, az önzetlenséget kiirtó szel-
lem és szálljon be a gyalázat sírjába, s akkor mert 
egy lesz czélunk, boldog lesz e haza, de még élni 
fog ez, addig béke nem lehet, mert mi a nép bol-
dogságáért, az ősi idők erkölcseinek visszaállításáért, 
nem pedig a saját énünk és javunkért küzdünk. 

Kovács Kálmán. 

Országgyűlés. 
Magyarország mezőgazdaságának egyik nagy se-

bét kellene meggyógyítani, hogy ne fájjon és ne ro-

moljék jobban, a mi végzetessé válhatnék. A jan. 

27-iki képviselőházi ülésen kitűnt, hogy milyen ne-

héz egy idült betegséget orvosolni. A mezőgazdaság-

nak baja is ilyen idült kórosság. Van sok orvosa ; 

tanácsolnak is sok orvosságot, melyeket csalhatatlan 

szernek hisz, a ki ajánlja. Melyik válik be, azt a 

övő mutatja meg. A vita ma már belenyúlt a rész-

letekbe, miután a földmivelésí miniszter jóakaró nyi-

latkozata után elfogadták a javaslatot általánosság-

ban, s túlestek a fölösleges czimkérdésen is. Mert 

az nem javítja, nem is teszi rosszabbá a törvényt, 

ha a czime nem felel meg teljesen a tartalomnak. 

Csak jó tartalom legyen benne. 

A 2. szakasz mindjárt erős argumentumharezot 

támasztott. Ezen sarkallik úgyszólván a javaslat. 

Itt ütközött össze a két agrá tábor. Az egyik részen 

a patriarkális gazdálkodás, melynek a mi viszonyaink 

között még létjogot kell adni ez irány szakavatott 

védelmezői szerint, a másik oldalon pedig a modern 

gazdálkodás, az intenziv gazdálkodás és szabadság 

jelszavával, szintén szakavatott vezetőivel, az okszerű 

vetésforgó, természetes és mesterséges trágya, alag-

csővezés, zöld ugar, mesterséges takarmánytermelés 
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követelményeivel. Erős a harcz és van miért küz-

deni. Hogy lesz jobb sorsa a magyar földművesnek, 

ugy-e, ba megmarad a régi mód mellett, a mig bir 

tokállapota nem rendeztetik, a mig nem tagosithat, 

megmarad a nyomásos rendszer mellett, az első év-

ben fekete ugar (egy bizonyos területen midenütt), 

azután őszi, végre tavaszi; vagy meg legyen neki 

engedve a haladás, hogy belátása, vagy mások ta-

nácsa szerint szabadon oszthassa be a legjobb vetés-

forgót s no hagyja feketén az ugart, hanem a zabos 

bükkönynyel ágyazza a jövő esztendei búzát. S ha 

valahol megkezdték már a haladást, letéitek a nyo-

másos rendszerről, szabad legyen-e visszamenniök 

a megkötöttségre ? 

Bizonyára egyike a legkomolyabb kérdésnek. 

A felszólalásokból azonban kitűnt hogy a nyomásos 

rendszer hivei is csak szükségből akarják azt fen-

tartani; elvileg alig egy-kettő akarná megakasztani 

a gazdasági haladás kerekét. A második szakasz és 

a testvérszakaszok, melyeknek törvénynyé kell emel-

niök egy egész nemzedékre kiható gazdasági elvet, 

ma még nem érhették meg, hogy lfogadják. Számos 

magyarázó, bővitő inditványnyal fogják még egyszer 

egybevetni, megboronálni, megrostálni a bizottság-

ban, a mig kész állapotban a nemzet használatára 

fog állhatni. 

A vitában gróf Bethlen András és Miklós Ödön 

államtitkár alapos, magas szempontról irányított be-

szédei mellett több-kevesebb hévvel, de kivétel nél 

kül a meggyőződés szilárdságának erejével vettek 

részt: Lits Gyula, Papp Elek, Boros Béni, Ivánka 

Oszkár, Terényi Lajos, Sporzon Ernő, Kovács Jó-

zsef, Szemere Huba, Hedry Lőrincz, Bujanovics Sán-

dor. Hogy a szakértői vita nem maradhat el sze-

mélyes zsörtölődés nélkül, az is bizonyos. Andreánszky 

Gábor bárónak egy kicsit sok volt az a mindenféle 

vidék, melyet Papp Elek bebarangolt, nem csak be-

szédében, de tényleg is, a mit nem hagyhatott csi-

pős megjegyzés nélkül, mert neki fájt az, hogy Pap 

Elek, a ki a függetlenségi és 48-as párt egyik leg 

buzgóbb kortese, az ő kerületében is tanulmányutat 

tett. Andreánszky persze tiltakozott, még pedig egy 

kissé drasztikusan, hogy ez gazdasági tanulmányut 

lett volna, mert Pap Elek csak dinom-dánomozott 

a gazdáknál, a mire Pap Elek még karczosabban 

felelt: hogy Andreánszky nem dinom-dánomozott 

ugyan, de nem is ösmeri ugy kerülete népének ba 

jait, mint ő. (Mivelhogy in vinó veri'as.) 

A ház annyira neki melegedett a munkánaki 

hogy sehogy sem volt hajlandó az elnök indítványát 

elfogadni, hog/ hétfőn ne legyen ülés. Két nap nem 

pihen a gazda mikor dologidő van. Majd lesz téli-

nyári pihenő elég. 

Az ülés végén dr. Visontai Soma interpellálta 

a kereskedelemügyi minsztert, a börzei kotirozások 

miatt. Lukács Béla miniszter azonnal kimerítően 

felelt s ugy az interpelláló, mint a ház tudomásul 

vette a választ. Kemény Pált pedig azzal örvendez 

tette meg gróf. Gsáky, hogy tudatta vele a borza-

vári templom fölipitésére tegnap tett intézkedését. 

A vallásalapból már kiutalványozta a szükséges pénzt. 

Az ülés ezzel véget ért. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi bir. Sima Ferencz or-

szággyűlési képviselő, f. hó 27-én este haza 

érkezett, hogy itthon a ref. egyháztanács f. 

hó 28-án tartott ülésén, a szegvári képviselő 

testület 29-én tartott közgyűlésén, és a vár 

megyei ál landó biráló választmány ma tar 

tandó ülésén részt vegyen. A hét végén 

azonban ismét fölmegy Budapestre. 

— Apostasla. Schuszter Constantin 

váczi püspöknek ugy látszik sikerül nemes 

lelkű egyházfejedelmi ténykedésével egy tiszta 

róm. katholikus népet a hitehagyás terére 

vezérelni. Az algyőiekről van ugyanis szó, 

amely néptől a tisztelt püspök ur politikai 

bosszúból elszakította lelki vezérét, Kovács 

Kálmánt. Most ez a nép mint erről szomo-

rúan értesülünk, egyre tér ki a nazarénus 

vallásra. 

— Szegvár község képviselő-
testülete f. hó 29-én tartott ülésében az 

elöljáróság kezdeményezésére elhatározta, hogy' 

a községi tisztikar létszámát, a SZÜkséghez4Mind a hárman eszméletlen állapotban voltak, de 
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képest, szaporítja; de — Sima Ferencz in-

dítványára — a kérdés tanulmányozása és 

javaslattétel végett egy bizottságot küldött ki. 

— Uj hivatalok. Mint a közgyű-

lésről szóló tudósításunkban is el van mondva, 

a városi képviselőtestület f. hó 29-én tartott 

ülésében, egy mérnöki állást 1000 frt, és 

egy alkapitányi állást 600 fri évi fizetéssel 

rendszeresített Kérdés azonban, hogy a ha-

tározat nem marad-e meddő ? Mert 1000 frtért 

okleveles mérnököt, és 600 frtért jogvégzett 

alkapitányt, aligha kapunk. Egyébiránt majd 

megtudjuk a pályázat eredményéből. 

Helyreigazí tás . Lapunk mult számában 

azt irtuk, hogy a főkapitány Szőke J a k a b köz-

veszélyes elmebeteget a lipótmezei tébolydába szál-

lította be; holott nem Szőke J a k a b n a k , hanem 

Szőke I s t v á n n a k hívják azt a szerencsétlent, 

a kit elszállítottak. A tollhibából származó tévedést 

tehát ezenel helyreigazítjuk. 

— Esküvő . Vutsák Flóra, kisasszony, néhai 

Vutsák János kereskedő leánya, f. évi február 4-én 

tartja esküvőjet Aradon Juhász János hivatalnokkal. 

Frigyükhöz szerencsét kívánunk. 

— A szentesi ref. egyház szol-
gálatában álló tanítók — mint la-

punk mult számában emlitettük — fizetésük-

nek fölemelését kérték az egyháztanácstól. 

Kérvényüket a f. hó 29-iki ülésben tárgyalta 

a presbitérium, s mint örömmel értesülünk, 

elvileg elhatározta a kérelem teljesítését, és 

egy bizottságot küldött ki, hogy javaslatot 

készítsen arról, mekkora legyen és miből fe-

deztessék a fizetés javításra fordítandó ösz-

szeg ? 

— Pályázat orvosi állásra. A 
szentesi kerületi betegsegélyzö pénztárnál az 

orvosi állás — dr. Mátéffy Pál lemondása 

folytán — megürült. Erre az állásra, mely 

800 frt évi fizetéssel van javadalmazva, pá 

lyázatot hirdetett az elnökség. A pályázati 

kérvények f. évi február 10-ig nyújtandók be. 

— Szökevény cseléd. Török Er-

zsébet szentesi illetőségű asszciy — a tisza-

földvári elöljáróság értesítése szerint — 

Tiszaföld várról megszökött, s a gazdája hol 

miját is magával hozta. A rendőrség meg 

inditotta a nyomozást a szökevény után. 

— A „(Jaritás*, budapesti jótékonysági egye-

sület Valéria osztálya képviselőül Nyikos Lajost kül-

dötte ki Szentesre, ki mindazoknak, akik magukat 

vagy hitvestarsuikat aggkorukra, tiaikat a katonás-

kodás idejére, vagy leányaikat kiházas.tásra jutá-

nyosán biztosítani kívánják — rendelkezésükre áll. 

Volt alkalmunk olvasni a biztosítási föltételeket, s 

őszintén ajánlhatjuk ezt a biztosító intézetet — mely 

nem nyerészkedésből, hanem inkább emberbaráti 

jóindulatból működik — a közönség ügyeimébe. 

— Tolva j cseléd. Csendes Flórián, ifj. Vá-

radi Lajos gyógyszertárában, mint laboráns volt 

alkalmazva : a gyógyszertár illatos levegőjében azon-

ban vágyai támadtak, melyeknek kielégítésére csekély 

volt a szolgálatáért kapott íizetés, s hogy megsze-

rezze a szükséges eszközt, a pénzt — lopásra vete-

medett. Elcsent a gazdájától 10 frt készpénzt, 2 üveg 

illatszert, egy pár czipőt, és 2 darab törülközőt. De 

ki sült a turpisság, s a mikor vallatóra fogták azt 

is beismerte, hogy a felsőpárton, egy lakodalmas 

háztól, egy subát is elemelt. Mindezekért — persze 

- most már a bíróság előtt fog számot adni. 

— Szerencsét lenség a Ba l a tonon . A Ba-

latonon szombaton baleset történt. Korán reggel két 

török-kopsányi gazdaember és az egyiknek a felesége 

kocsin a jégen át akartak Balaton-Udvariba jutni 

rokonaik látogatására. A Balaton a keményebb tél 

beálltával erősen befagyott és már napok óta egyik 

partjáról a másikra kocsin, lovon járnak át. A szom-

baton enyhére vált napos időben azonban a jég meg-

gyöngült s a mikor a török-kopsányi utasok kö/.el 

jártak már Udvarihoz, óriási roppanás között bekö-

vetkezett a rianás. A jég betörött a kocsi alatt, a 

mely lovastul elmerült. A lovak oda vesztek, az uta-

sokat azonban a kétségbeesett kiáltásokra elősiető 

halászok hosszú póznák segítségével megmentették 
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hosszas dörzsöléssel életre ébresztették őket. A két 

ember már tul van minden veszedelmen, az asszony 

azonban aligha marad életben. 

— Uj telefon-hálózat . Torontálmsgye tőr-

vényhatósága tervezetet dolgoztatott ki, mely szerint 

az egész megye területét telefon-hálózattal látják el. 

A megyének 14 közigazgatási járási központja lesz 

összekötve a megyeszékhellyel oly módon, hogy 

bevonatnak a hálózatba az utvonalakba eső községek 

is. A munkálatok a kézi- és fuvarjárulékokon kivül 

30000 írtba kerülnek. 

— A czeglédi Kossuth-kü ldöt tség ün-

nepe. A czeglédi százas küldöttség, a mely tizenhét 

esztendővel ezelőtt Turinba zarándokolt, hogy Kossuth 

Lajost országgyűlési képviselőnek hivja meg, mint 

levelezőnk irja, a napokban ülte meg ennek a láto-

gatásnak 17-ik évfordulóját. Az ünnepeta Népkörben 

Nyúzó Pál elnök nyitotta meg, s néhány szóval a 

szazas küldöttség történetét vázolta. A küldöttség 

gyűjtéssel alapot szerzett volt és a százas küldöttség 

Kossuth alapítványa czimén száz-száz forinttal az 

Erdélyi magyar közművelődési egyesületbe és a Fel-

sővidéki magyar közművelődési egyesületbe lépett 

alapító tagul. Az alap most nyolczszázötven forint, 

s kamataiból a népnevelés és a közművelődés czél-

jait segitik elő. A küldöttség az ünnep alkalmából 

a következő táviratot küldte Turinba: „Bár távol 

va,ry tőlünk, lelkünk hozzád talal. Most is ugy sze-

retünk, mint midőn mi Nálad, Te meg velünk valál !* 

— J a p á n özvegyek. A nyugati országok-

ban tudvalevőleg az a szokás, hogy a fiatal özve-

gyek, férjük halála után, még csinosabbak igyekez-

nek lenni, mint a milyenek a megboldogult életében 

voltak, hogy annál könnyebben tehessenek szert egy 

másik hitestársra. A keleti országokban azonban nem 

ilyenek az asszonyok. Japán egyik falujában nemrég 

nagy árviz pusztított, s több száz férfi fuladt bele a 

folyam kiáradt habjaiba. A hátramaradt özvegyek, 

mint egy japáni újság irja, szörnyű bánatukban tö-

vig levágták a hajukat s fejtövüket simára megbo-

rotváltatták, hogy a megholt férjek maneseit kien-

geszteljék. A japáni újság szerint ezek a hü asszonyok 

¡gazán megérdemelnék, hogy mihamarabb akadjon 

egy deli férfi, a ki az elhunyt helyét elfoglalja. 

l l enneberg G. (cs. kir. udvariszállitó) se-
lyemgyára Zür i chben , p r ivá t megrende-
l ő knek közve t l enü l szállít: fekete, fehér 
és színes szelyemszöveteket, méterenként 45 
kr tó l 11 ft 05 kr ig postabér és vámmentesen, 
sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, da-
masztot stb. (mintegy 240 külömböző minőség és 
2000 külömböző minőség 2000 különböző szin s 
árnyalatban. Minták postafordulóval küldetnek. 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőla-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. 

Nyilttér. 

(E rovatban k^zIMt-kért nein vállal felelősségei a srerkesztóséjr) 
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a e l í n m m m z g é p g y á r i 
Gőzcséplőgarniturák, 

hengerkazános 

L O K O I B I L O K , 
szalmakazaloző-gépek, 

GÖZKUKORICAMORZSOLÓK STIBÖR KÖRFŰRÉSZEK 
mindig- csak 

a m, k, államvasutak gépgyára vezérügynökségénél 

Budapest, VIII., József-körut 41. sz. a. 

r ende l endők meg. 

Herényi Lajosnak 
Der?kegyházi oldalon 18 kis hold földje ked-

vező feltételek mellett eiadó, ugyanannak 

III. t. 441. számú háza is eladó, értekezni 

lehet a nevezett szám alatt. 2 - 3 



4. oldal. _ _ 

33Ö./94. aü. Szentes város adóhivatalától. 

~ Hirdetmény. 
A z 1880. évi XXVU. t. cz. 13. §-a ér-

telmében felhivatnak a hadmentességi-díj kö-

teles egyének, miszerint a hadmentességi-díj 

kivetéséhez szükséges adatok bevallása iránt 

hadmentességi-dij és állami adókönyvecskéik-

kel, f. éri február hó 1-től bezáró-
l a g 2 8 - i g tul a kurczán lévő hivatalos 

helyiségben annyival is inkább jelentkezze-

nek, mivel a meg nem jelenők vallomási ive 

hivatalból fog felvétetni; azonfelül pénzbír-

sággal fognak sújtatni. 
Szentesen, 1894. január 29-én. 

Sz. Nagy Kálmán, 
1 3 pénztárnok, 

h. aü. tanácsnok helyett. 

SZENTESI LAP. 12. szam. 

PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

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

r. 
6 - 1 2 

Vért isz t i tó l abdacsok , ezelőtt á l t a l á n o s l a b d a c s o k neve alatt; ez utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen lapdacsok 
csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok álta-
lános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem 
volna található. _ . . , _ 

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

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

CAOAO CHOCOLAT 

M A £ S T R A D Í I 
St. Gall (Suisse) 4-6 

Olcsó árak. Könnyen oldható kakaó. 

Legfinomabb minőség 
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fogorvosi m ű t e r m e S Z E G E D E N , 

uj Mayer-ház az »Európa-szálloda* mellett. 

M ű i o g a k és fogsorok 

24—48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
P l omb i r o z á sok 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

F o g a k t iszt í tása, 20 

mindenféle fog- és száj mű tétek. 

Rendelési idő: d. e. 9—12, d. u. 2 - 5 óráig, 

Fogmfttétek cocaínnal es altató-gázzal de. ll—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS Á T U T A Z Ó K 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
jére különös tekintetben részesülnek. 
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Schlierback, 1888. október 22. 
Tekintetes Ur! 

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

Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept. 12. 
Tekintetes Ur! 

Isten akarta volt, hogy az ön labdacsai 
kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel 
megírom: Én gyermekágyamban meghűltem oly-
annyira, hogy semmi munkát nem bírtam többé 
végezri és bizonyáramár a holtak közt volnék, 
ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem 
mentettek volna meg. Az isten áldja meg önt 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyó-
gyítani, a mint már masoknak is egészségük vis-
szanyerésére segítségül szolgáltak. Kniíic Teréz. 

Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9. 
Mélyen ^sztelt ur ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel 
önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 
éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkór-
ságban már életét is megunta melyről egyébként 
le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt ka-
pott az ön kitűnő vértisztító labdacsaiból s azok-
nak állandó használata folytán tökéletesen ki-
gyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa. 

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

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

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

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

Ezen vértisztó labdacsok csakis a Pser-
liofer J.-téle az „aranybirodalmi almához 
czimzett gyógyszertárban Bécs 1. Singerstrasse 
15 sz. a. készíttetnek valódi minőségben, s egy 
15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára21kr, 
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 leg 
jobban posta-utalvánnyal eszközöltetik) bér-
mentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr. 
2 csomag 2 frt tü kr. 3 csomag 3 frt 35 kr. 
4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr, 
és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. 

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

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

Amerikai köszvény kenőcs, °̂T0Sés 

hatású legjobb szer minden köszvényes és 
csúzos bajok u. m.: gerinczagybántalom, tag-
szaggatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, 
fülszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr. 

Tannonchinin hajkenőcs, ¡l^SÍÉk 
hosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer 
között orvosok által a legjobbnak elismerve. 
Egy elegánsan kiállított nagy szelencével 2 frt. 

Általános tapasz ^^l^szu^^áitai 
okozott sebeknél, mérges daganatoknál, ujj-
kukacz, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más 
ly bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

cr\i ha I7Q2 mPserho íer ^J. tői. Sok év óta 

r d g j U ( l l £ o ( l l l l a fagyos tagokra és minden 
idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 krajczár. Bérmentve 65 kr. 

l t i f í inpHl/ általánosan ismert kitűnő 
JUlUllt jUVj háziszer hurut, rekedtség, gör-

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

F l p t PQQ7PnP7Ía (prágaicsöppek),megron-
LIUt"üooz.ül IL»£.ia tou gyomor, rossz emész-

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

Általános tisztitó-só 
rossz emésztés minden következményei, u. m. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 1 frt. 

Angol csodabalzsam, Ü!rveg5ükraj" 
Por a labizzadás ellen. 

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

Golyva-balzsam, f ^ l K j S t -
mentes küldéssel 65 krajczár. 

kitűnő Helsó vagy egészség-só gyógyszer 
gyomorhurut és minden a rendetlen emész-
tésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az 
osztrák lapokban hirdetett összes bel- és kül-
földi gyógyszerészeti különlegességek raktáron 
vannak, és a készletben netán nem levők gyor-
san és olcsón megszereztetnek. — Postai meg-
rendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha 
a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb meg-
rendelések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve 
csakis oly esetben történik a küldés, ha az 
összek előre beérkezik, mely esetben a posta-
költségek sokkal mérsékeltebbek. 
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Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján. 




