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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. 

SZENTESI LAP 
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közieménveket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

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

papirkereskedésébeu. 

Kéziratok nem adatnak vissza 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasá rnap , k e d d e n és p é n t e ken regpr^l. 

E g r j é é s z á , x x i á , r a , 5 Icr . 

Lapunk megrendelhető: 

a k i a d óh i v a 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. 

Merész fantázia. 

Ezt írja a „Szegedi Napló" a „Szentesi 

Lap '-nak az Apponyi-Ugron-féle koaliczionális 

kormány lehetőségére vonatkozó kombiná-

cziójáról. — Hát megengedjük, hogy ez a 

kombináczió merész; azonban ez a kom-

bináczió magában hordja a mai válságos 

viszonyok között a lehetőségnek nemcsak 

minden elementumát; de a feltételét is 

egy elvi és erköicsi szempontból egyfor-

mán életre és jövőre számitható kormány-

nak. Mert feltéve, hogy a Wekerle kor-

mány nem képes keresztül vinni az egyház 

reformokat, mivel szemben az eshetőség in-

kább a kormánypárt bomlásában, mint az 

ellenzék egyetértő buktatási törekvésében rej-

lik ; akkor mi következik ? — Az, hogy a 

Wekerle kormány megy és helyt ad egy oly 

ujabb kormány és pártalakulásnak, mely az 

általa kitűzött programmal képes lesz a nem-

zet és parlament között megingott politikai 

egyensúlyt és egyetértést helyre állítani. 

Már most ki képzeli azt, hogy ez esetre 

egy Zichy-féle ultramontán klerikális kor-

mány existálhasson csak egy napig is ? 

Senki. Józan politikus ilyennel nem ámítja 

sem magát, sem a nemzetet; mert ennek 

képtelenségét csak az nem akarja belátni, ki 

Magyarország létfeltételét és az állampolgárok 

minden üdvösségét a polgári házasságban 

keresi s igy az egyház-reform sorsa feletli 

aggódásban a rémlátás betegségében sinylik 

— Ezt a betegséget azonban mi nem 

ismerjük el jogosultnak, s nem akarunk benne 

semmi egyebet látni, mint kormányt mentő 

liberális szenvelgést. Mi nem vagyunk ellen 

ségei a reformoknak, akarjuk, hogy ezek 

megvalósíttassanak ; de ugy, hogy felekezeti 

sérelmeket ne idézzenek fel. S e tekintetben 

a felekezeteknek egymáshoz való békés vi-

szonyát Magyarország boldogsága szempont-

jából fontosabbnak tartjuk, mint az egyház-

reformoknak a közvélemény teljes előkészítése 

nélkül \aló trapp galopp keresztül forsziro-

rozását. Tegyük fel azonban, hogy az ellenzék 

az ez irányban táplált jogos aggály daczára 

se fogja a javaslatok megvalósítását akadá-

lyozni ; de a kormány a saját pártjában tá-

madt bomlás következtében és minden irány-

ban nyi lvánuló erős ellenállással szemben 

nem lesz képes a javaslatokat törvényerőre 

juttatni, akkor egy olyan kormánynak kell 

jönni , mely fent és lent egyformán képes 

bizalmat kelteni maga iránt. Ilyen kormány 

a Wekerle bukása esetén várható parlamenti 

helyzettel szemben, egyedül csak az Apponyi 

és Ugron-féle koaliczionális kormány. 

S igenis mi egy ily koaliczionális kormány 

létrejöttét, ha ez a választási reformok létesítését, 

és a választási jogkiszélesitését, a közjogi alapon 

épen nem kifogásolható önálló magyar had-

sereget, önálló vámot és bankot tűzné ki czélul: 

örömmel üdvözölnénk ; mert ez az egyedüli ut 

Magyarországon ahoz, hogy a közjogi ellen-

zék a közösügyes rendszerrel szemben diadallal 

emelhesse föl zászlaját. 

S az ellenzéknek bizonyára ez a feladata, 

s nem az, amit a „Szegedi Napló* telivér 

közjogi ellenzékként szerepelve, megenged 

magának, hogy ugyanazon számban, melyben 

lapunk eszméjét merész fantaziának állítja, 

vezérczikkben ül ünnepet Perczel Dezsőnek 

a kormánypárt egyik oszlopos hívének. 

Ez egy kissé sok abból a szegedi ellen-

zéki politikából. S azt hisszük, hogy a kor-

mánypárt i vezérféríiak vezérczikkes istenitése 

jobban meg fog ártani a szegedi ellenzéki 

emberek gyomrának, mint egy kis egészséges 

frigy a parlament ellenzéki elemei közöt t ! 

Egy nagy vívmány. 

— Az alföldi müut. — 

Vivmánynak nevezzük, pedig nem any-

nyira a mi vármegyénk, mint inkább ver-

senytársaink viaskodtak érte, kik sokat fá-

radtak utanna, s a gyümölcsöt még is mi 

kapjuk. 

Az úgynevezett nagy alföldi műútról van 

szó, melyről már több ízbv^n megírtuk, hogy 

H.-M.-Vásárhely, Szeged és Szabadka a leg-

faradhatlanabb buzgosaggal iparkodnak a ma-

guk határán keresztül irányittatni, mig Cson-

grádvárniegye szinte megdöbbentő tétlenség-

gel szemlélte ezt az erőfeszítést, s a maga 

részéről alig tett valamit a vetélytársak fára-

dozásának ellensulyozasara, s egészen a sza-

jaba varta a sült galambot. 

Megírtuk mar a minap, hogy daczára a 

vármegyei hatóság indolencziajanak, a sze-

rencse nekünk látszik kedvezni, mert az a 

tény, hogy a kereskedelmi miniszter a böldi 

rév környékén keresi az alkalmas talajt a 

hídépítésre — arra mutat, hogy illetékes he-

lyen már elhataroztak, hogy Félegyháza-Cson-

grad-Szentesen keresztül viszik a műutat. 

Következtetésünk alaposnak bizonyult, 

mert a legnagyobb örömünkre most már előt-

tünk fekszik a kereskedelmi miniszter rende-

lete, mely tudatja, hogy a müut létesitésénél 

a Szentesen at vezető útirányt iogadta el. Ez 

a nagyhorderejű miniszteri rendelet a követ-

kezőkép szó i : 

Kekeskedelemügyt m. kir. miniszter 97640—93. sz# 

Csongrádvármegye közönségének. 
Az alföldi közúti hálózat fejlesztése czéljából 

tervezett Duna-Tisza-Körös-kőzi transversalis állami 

müut irányának megállapításánál figyelembe veen-

dők mindazon körülmények, a melyek a magyar 

alföld eddigelé elhanyagolt közúti közlekedési igényeit 

a legmegfelelőbben elégítik ki. 

E tekintetben főleg azon szempontok veendők 

irányadóul hogy a tervezett transversalis müut le-

hetőleg a magyar alföldi síkság közepén keresztül 

vonulva, mentül több községet és várost érintsen s 

igy az alföld keleti szélén északtól-délnek haladó 

debreczen-nagyvárad-fehértemplomi állami közutnak 

egyik erre alkalmas pontja a Duna mentén lévő egyik 

főgóczponttal köttessék össze, továbbá, hogy a terve-

zett ut az alföldet átszelő fő vasúti vonalakkal nem 

párhuzauiossan hanem lehetőleg akkep létesíttessék, 

hogy az ország központjából sugáralakulag kiindulva 

s az alföldön végig haladó vasúti tővonalak az út-

vonal által kereszteztes^enek s ez által különösen 

azon vidékek összeköttetése biztosittassék a vasutak-

kal és az áilamutakkal, a melyek eddigelé ugy a va-

súti mint a közúti közlekedési vonalak könnyű hoz-

záférhetőségétől megfosztva voltak. 

Ezen a törvényhozás által is helyeseknek elis-

mert szempontoknak leginkább azon útirány felel 

meg, mely Bajatói kiindulólag Szent-István, Pest-

Csanad, Sükösd, Nádudvar, Császártöltés, Keczel, 

Halas, Majsa, Félegyhaza, Csongrád, Szentes, Kun-

Szt.-Márton, Öcsöd, Szt. András, Szarvas, Kondoros, 

Csaba, Gyula, Gyula-Varsand és Fekete-Gyarmat 

községeken és varosokon át N-Zerindig, vagyis a deb-

reezen-fehertemplomi állami közutba való beágazasig 

vezet. Ezekhez képest az ut építésének létesítésénél 

a fent leirt útirányt fogadtam el 

Az építés vegrehajtásanak megkezdese előtt 

szükségesnek tartom, hogy az eddigi helyszíni tanul-

mányoknak felveteleknek és tervezeteknek valamint 

az egyes törvényhatóságok hozzájárulásának megálla-

pítása az erdekeltek meghallgatásaval eszközöltessék. 

E végből a vezetésem alatt álló minisztérium-

ban folyó evi február hó 17-ik napjának délután 5 

orajara értekezlet megtartását határoztam el, illetve 

tűztem ki. 

Felhívom a közönséget, hogy ezen értekezleten 

magát megfelelően képviseltesse. 

Budapest, 1894. január 30-án. 

Lukács s. k. 
* 

* * 

Az őszinte öröm, melyet lelkünkben ez 

a kedvező kormányintézkedés föl keltett, hát-

térne szőrit minden szemrehányást, melyet 

a vármegyei hatósagnak könynyelmü tétlen-

ségéért jogosan tehetnénk. 

Most már eltekintünk attól, hogy ezt a 

fontos vívmányt — a Sima Ferencz fárado-

zásán kivül — másoknak, és nem a sajat 

hatóságunknak köszönhetjük. A fődolog az, 

hogy a müut Szeutesen megy keresztül, és 

ezzel meg van oldva a tiszai állandóhid kér-

dése, sőt befejezett ténynek tekinthető, hogy 

vasúthálózatunk a csongrad-szentes-orosházi 

összeköttetés altal rövid idő alatt kiegészít-

tetik. 

Ezzel Szentes egy oly közlekedési gócz-

ponttá lesz, hogy fölvirágzása, és a vidék 

metropolisává való fejlődése immár befejezett 

ténynek tekinthető. 

Valóban a szerencse napja mosolyog 

reánk. És mi a legbensőbb megelégedéssel 

méltányoljuk ezt a szerencsét; s meg vagyunk 

győződve, hogy a vármegyei közgyűlés is osz-

tozni fog örömünkben, és nem fog szükkeb-

lüsködni, ha a szóbanforgó nagy alkotás némi 

áldozatot igényelne is a törvényhatóságtól; 

mert ilyen jelentőségteljes alkotás érdekében 

semmi áldozat sem sok, ami a vármegye 

anyagi erejét tul nem szárnyalja. 



1 oldal. 

Törvénykezés. 

A „Szegedi Napló"-ból vesszük át a 

következő közleményt: 

A káprázatos numerusok. 

A szentesi kir. járásbiró ellen Gaál Sándor el-

len, akiről különben elismeri a ^ügyészség is, hogy 

tevékeny és érdemes tagja a birói karnak, a hiva-

talos kötelesség vétkes megszegése miatt emelt vádat 

Sárffy Guidó helyettes kir. főügyész; szerinte az ellenőr-

zés kötelességét és a felügyeletet nem teljesitette pon 

tosan a járásbiró. 

A vád különösen azt rójja a szentesi járásbiró 

terhére, hogy az igtató számokat igyekezett szaporítani 

A járásbíróságnál vezetett igtatóba, nem vezet-

tek be minden nevet, ami a jogkereső közönséget 

könnyen megtévesztheti. 

A sürgetési naplót nem vezették pontosan s e 

miatt több ügy maradt elintézetlenül. 

A sürgetés végett bemutatott ügyeket beiktatta, 

hogy a számok szaporodjanak. 

Diószegi Sándor ellen lopás miatt bűnvádi el-

járás volt folyamatban, s minden helyes ok nélkül 

megkereste az ország összes járásbíróságait, kérdést 

tett, vájjon Diószegi ellen nincs-e vagy nem volt-e 

ott bűnvádi el árás folyamatban. 

A vád szerint ennek sem lehetett más oka, 

mint az, hogy az iktató számai 400— 500 számmal 

szaporodjanak. 

Mindezekre a járásbiró azt hozza föl védelmére, 

hogy a kezelő személyzetét irásos rendeletekkel uta-

sította az index, a sürgetési napló szabályos veze-

tésére, de ugy látszik, rendeleteit nem teljesítették. 

A járásbirónak kötelessége lett volna meggyő-

ződést szerezni a helyes ügykezelésről, mert rende-

letek kiadásával a dolgokat megváltoztatni nem le-

hetett. Végre Diószegi a kellőnél hosszabb ideig volt 

vizsgálati fogságban a vele szemben követett eljárás 

miatt s ezért a főügyész kéri, hogy Gaál Sándor 

szentesi járásbirót, ki a szabálytalanságokra külön is 

íigyelmeztetve volt, rosszalásra Ítélje a fegyelmi tanács. 

A védelmet Reiniger Jakab szegedi ügyvéd ter-

jesztette elő, Nagyon magas fokon áll ott az igazság-

szolgáltatás — úgymond — ahol ilyen csekély jelen-

tőségű dolgok miatt fegyelmi eljárást tesznek egy 

járásbiró ellen folyamatba. Szóló maga is ügyködött 

a szentesi járásbíróság területén és be kell ismernie, 

hogy akkor a szentesi járásbíróságnál nagy, igen nagy 

rendetlenségek voltak. Az indexekből nem egyes ve 

zérszavak hiányoztak, hanem azokat csak félig-med-

dig vezették, sürgetési naplónak hire sem volt ak-

kor. S a rendetlenségeken éppen Gaál Sándor járás-

biró segitett. A kezelő személyzet, mely akkor Szen-

tesen volt, most is ott van, ez az oka, hogy teljes 

rendet alkotni nem lehetett. Különben nem lehet ezt 

mondani, hogy a vádlott biró csak rendeleteket irt 

és fegyelmi eljárást senki ellen sem indított volna. 

Szóló becsatol három fegyelmi határozatot, mely a 

szentesi járásbíróság hivatalnokai ellen keletkezett. 

A számok szaporítására nem volt szükség, mert az 

ügyforgalom fejlődött. Kimutatja itt védő számokkal, 

hogy a fölösleges számok nélkül is meg van az ügy-

forgalom arányos emelkedése. Végre Diós.egi Sán 

dórról elmondja, hogy ez vásári notórius tolvaj i 

ezért akarta tudni a járásbiró az előéletét. Különben 

ezt a vizsgálatot két hónap alatt fejezte be, ami rö-

vid idő. Mindezekből pedig kétségtelen, hogy Gaál 

Sándor járásbiró ellen vétkességet megállapítani nem 

lehet, kéri főimentését. 

Sélley Sándor kir. Ítélőtáblai elnök kihirdette 

ezután a fegyelmi tanács ítéletét, melylyel a vádlott 

birót rosszalásra Ítélték el, mert a mulasztások a 

járásbirói beismerésével vannak bizonyítva. A mit a 

védelem mondott, arra súlyt fektetni nem lehetett, 

mert habár egyenkint s szétszakgatva igaz volna is 

amit a védő előadott, a vádpontok együttvéve mé-

gis vétséget képeznek. 

___ S Z E N T E S I L A P . 

kedett. Nincs tehát szükség az igtató számok 

mesterséges szaporítására; mert t é n y l e g 

is annyi dolga van a szentesi járásbíróságnak 

a mennyi 3 biró vállára sok. 

Szerk 

— Vármegye közgyűlés. A f. évi febr. 

-ra egybehívott vármegye közgyűlés 101. tételt 

magában foglaló t á r g y s o r o z a t á n a k fonto 

sabb pontjai a következők: 

Közig, bizottsághoz h. tiszti ügyész választása. 

A vármegye főispánjának felhívása az ezredéves or-

szágos kiállításon egy csongrádvármegyei alföldi ma-

gyar ház felállítása, berendezése és azzal járó költ-

ségek viselése targyában. 1801894. Alispáni jelentés 

az 1894. évre útépítésre felvett 30000 forintnak fel-

használása iránt. Alispáni előterjesztés a házi pénz-

tári tartalékalap terhére napidijasok alkalmazásáról. 

1272,894. Útépítési ügyben javaslattételre kiküldött 

bizottság jelentése. A nm. m. kir. kereskedelmi mi 

nisztériumnak 97640893. számú rendelete a duna-

tisza-körösközi transversalis állami műút irányának 

megállapítása tárgyában. Kovács Ferencz Csongrád-

vármegye volt alispánja, az 1843 44. évi országgyű-

lési alsó tábla kerületi üléseinek naplója czimü müvét 

megküldi. 12243,1893. Dr. Tergina Gyula kir. tan-

felügyelő előterjesztése tanköteles gyermekek korcs 

malátogatását tilalmazó szabályrendelet alkotása 

iránt. 306,1894. A vármegye kőzi,', bizottságának 

1420,893. sz. előterjesztése a Szentes város által 

igénybe venni szándékolt kővezet-vámszedési jog 

rendezése tárgyában. 927jl894. A tiszántúli járás 

főszolgabirájának jelentése a Szegvár községi tiszt-

újítás megtartása ügyében. 804jl894. A tiszáninneni 

A magunk részéről — nem ismervén a járás főszolgabirájának jelentése Kis-Horgos pusztá-

tényállás részleteit — a dolog érdeméhez nak önálló községgé alakítása ügyében. 798J1894. 

nem szólhatunk. De egy körülményt az igaz- Szabó Lajos közig, gyakornok kérelme a központba 

ság érdekében konstatálnunk kell, s ez az, lett berendelése idejére napdijak megállapítása iránt 

hogy 1872-ben is 3 biró volt a szentesi já- 12396. Szentes város képviselőtestületének Feiler 

rásbiróságnál, ma is annyi van, az ügyfor- Márton fogyasztási és italadó kezelővel megtartott 

galom pedig időközben nagy mérvben emel- számoskodás ügyében kelt 36|863. sz. határozata 

Országgyűlés. 
Szombaton befejezték a mezőgazdaságról és 

mezőrendőrségről szóló törvényjavaslat tárg/alását 
Az egész vita magas színvonalon állott és 

a Ház remélhetőleg az ország mezőgazdasági érde 
keinek megfelelő munkát végzett. 

Az ülés elején érdekes felszólalásokra adott al 
kaimat a miniszterelnöknek a fiumei építmények adó 
mentességéről szóló jelentése. — Ugrón Gábor tilta 
kozott az ellen a felfogás ellen, mintha Fiume város 
érdekeit csak egy párt viselhetné és viselné szivén 
ez alkalommal felemlítette azokat a tüneteket, a 
melyek a magyar tengerparti városban most nyilvá 
nultak Fiume város orsz. képviselője ellen. Ehhez az 
ügyhöz hozzá szólottak a függetlenségi párt részéről 
Madarász József és Szelerkényi Nándor s mindketten 
elitélték azt a felfogást, a mely Fiume érdekeinek 
istápolását a város kormánypártiságára alapítja. Sze-
derkényi felemlítette egy félhivatalos kőnyomatosnak 
a sugalmazottság pretenzióival hivalkodó közleményét 
a mely Batthyány Tivadar gróf kilépéséből azt 
következtetést vonta le, hogy ez Fiume érdekeire 
nézve kedvezőtlen lépés volt. Batth>ány Tivadar gróf 
védelmébe vette a fiumeieket, azt bizonyítva be idé-
zésekkel, hogy a bizalmatlansági nyilatkozat nem 
Fiume város egész polgárságának, hanem csak egy 
embernek a kormányparti haszonérdek teóriájával 
megokolt felfogása. 

Wekerle miniszterelnök erre kijelentette, hogy 
neki a fiumei mozgalomról semmi tudomása nem 
volt s a kőnyomatos a saját szakállára a saját fel 
fogását irta meg. Batthyány Tivadar gróf elhatáro-
zásaiért a felelősséget maga viseli s ő ebből kifolyó 
lag nem tett és nem tesz egyetlen lépést sem. ÉLnk 
derültséget okozott a miniszterelnöknek az a kijelen 
tése, hogy Ugrón Gábor megvitatta a fiumei ügyeket 
Batthyáuy Tivadarral, mire Ugrón közbekiált: „Me-
lyik hallgatódzó mondta ?" A kormánypártiság érdek-
teóriáiára vonatkozólag a miniszterelnök azt felelte, 
hogy ez a felfogás nem épp most érvényesült először 
Fiúméban, hanem már akkor is, a mikor Ugrón 
Gáborral szemben Batthyány Tivadar grófot válasz 
tották meg. A jobboldal tetszését kissé elrontotta 
Ugrón replikaja, a ki csodálkozott azon, hogy Magyar-
ország miniszterelnöke mindazt, a mi politikai érdekű 
esemény Fiúméban megtörtént, nem tudja s a mi 
itt Budapesten meg nem történt közte és Batthyány 
Tivadar között, igen jól tudja. 

Batthyány Tivadar ezeket meg is erősítette, ki 
jelentvén, hogy Ugrón Gábor csak szóba kei ült, de 
tényleg nem volt fiumei képviselőjelölt s hogy köztük 
megállapodás nem történt. 

Ezzel az inczidens véget ért. 

65. szám. 

ellen Bánfalvi Lajos részéről közbevetett fölebbezése. 

Szentes város képviselőtestületének a városi aljegyzői 

állás betöltése tárgyában hozotj 23é894. sz. határo-

zata s az ellen Pintér Gyula szentesi lakosnak tör-

vényes határidőben benyújtott fölebbezése. 145jl894. 

Szentes város szervezési szabályrendeletenek módo-

sítása. 545 1894. Szentes város közönsége által a 

város utczáinak, köztereinek világítása iránt Sima 

Ferencz szentesi lakossal kötött vállalati szerződés. 

1267 1894. Szentes „város tanácsának kérelme az 

1893. évi községi közmunka kirovás mellőzése iránt. 

12089|1893. Szentes város képviselőtestületének 150| 

892. sz. határozata Kossuth-alapitvány létesítése 

tárgyában. 12361|1893. Szentes város képviselőtes-

tületének 253|893. sz. határozata Juhász János városi 

volt birtoknyilvántartó fizetési ügyében 11727|1893. 

Szentes vároe képviselőtestületének 288| 1893. sz. ha-

tározata a városi főgimnázium czéljaíra rendszeresi-

tett ösztöndíj alapítvány elfogadása tárgyában. 6811 

894. Csongrád község képviselőtestületének 245|893. 

sz. a. határozata a „Csongrádi Lap" szerkesztősége 

ellen sajtóper megindítása tárgyában és az ellen 

Éder János csongrádi lakos szerkesztőnek törvényes 

határidőben benyújtott fölebbezése. 1026|1894. Cson-

grád község képviselőtestületének egy a község tu-

ájdonat képező ingatlannak Eszes Mátyás csongrádi 

lakos részére történt eladása ügyében, 239|893. sz. 

a. hozott határozata és az ellen Forgó G. László és 

társai csongrádi lakosoknak törvényes határidőben 

benyújtott fölebbezése 12512)1893. Dorosma község 

képviselőtestületének a községi közvágóhíd használata 

tárgyában alkotott szabályzata és az ellen Komáromi 

László községi jegyzőnek törvényes határidőben be-

nyújtott fölebbezése. 283,18(J4. Dorosma község kép-

viselőtestülete a község kezelése alatti jótékony ala-

pítványok kezelése tárgyában hozott határozatát 

jóváhagyás iránt beterjeszti. 747|894. Kistelek község 

képviselőtestületéneá 541893. sz. határozata a községi 

gyámpénztár tőkéinek gyümölcsöző elhelyezése tár-

gyában 991| 1894. Tóth Henrik horgosi lakos feleb-

bezése Horgos község képviselőtestületének 117)893. 

számú a községi iskoláknak felekezeti iskolákká le-

endő átengedése iránt hozott határozata ellen. 50j894. 

Sándorfalva község képviselőtestületének 34,893. sz. 

határozata és az ellen Topscher János közs. birónak 

törvényes határidőben benyújtott fölebbezése. 11793| 

1893. Algyő községnek a kolera járvány elleni véde-

kezés alkalmával felmerült költségei megtérittetése 

iránti ügye. 11834,893. Sövényháza község képviselő 

testületének kérelae a tervbe vett stranversális ál-

lami müutnak Majsa, Kistelek, Sövényháza, Mindszent 

és Szegvár községek irányáhan leendő kiépítése 

iránt. 12172|1893 

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi hir. B a l o g h János ország-

gyűlési képviselő f. hó 4-én este haza érkezett Bu-

dapestről. S i m a Ferencz országyülési képviselő pe-

dig ma reggel utazott föl, hogy a függetlenségi és 

48-as párt mai napon tartandó értekezletén részt 

vegyen, a mire a párt részéről táviratilag kérték 

föl, azzal a megjegyzéssel, hogy jelenléte „okvet 

lenül szükséges." Ebből a megjegyzésből azt követ-

keztetjük, hogy a mai pártértekezlet kiválóan fontos 

kérdésekkel fog foglalkozni. 

Vármegyei közgyűlés lesz — mint már 
jeleztük — f. hó 13-án, melynek sok fontos kérdést 

felőlelő tárgysorozatát lapunk más helyén közöljük. 

— A közigazgatási bizottság, f. hó 12-én 
tartja február havi ülését. 

— Előmunkálati engedély. A kereskedel-
miniszter Sima Ferencz országgyűlési képviselőnek 

és Szénásy Ferencz pénzintézeti igazgatónak a Ma-

kótól Apátfalván, Szerb-és Német Csanádon át Nagy-

szantmiklósig vezetendő helyi érdekű vasútra előmun-

kálati engedélyt adott. Ezzel a hmvásárhely — te-

mesvári vasút létesittése eldöntött kérdésnek tekint-

hető. Mert a felső és alsó vonalrészekre — neve-

zetesen H. M. Vásárhelytől Makóig Zsilinszky Mihály-

nak, Nagyszeritmiklóstól Temesvárig pedig Bessenyei 

Ferencz országgyűlési képviselőnek — már előzőleg 

kiadatott az előmunkálati engedély, s mint tudjuk, 

Bessenyei féle és a Sima-Szénássy-féle vonalré-

szek kiépítése már pénzügyileg biztosítva van; leg-

főlebb tehát a Zsilinszky-féle.ivonalrész finánczirozása 

állhatná útját a hmvásárhely-temesvári összeköt-
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tetés létesítésének, de ha Zsilinszky hamarosan nem 

boldogul vele, engedélye másra rnháztatik, s már 

van is helyette alkalmas vállalkozó. 

— A gazdászati tanácsnokságot mint 
megbízható forrásból értesülünk — Novobáczky 

Győző mérnök hajlandó lesz elfogadni, ba Nagy Imre 

tanácsnok a maradásra nem volna rábírható. Mélyen 

sajnálnánk ugyan, ha Nagy Imre nem változtatná 

meg lemondási szándékát; de ha már csakugyan 

megürül ez az állás, a város érdekében a Novobáczky 

Győző megválasztatását tartanánk a legmegfelelőbb 

kárpótlásnak Nagy Imre elvesztéséért; mert Novo-

báczky, mint gazdászati tanácsnok, állásán i\ fogva 

tagja lesz a vízügyi bizottságnak, ahol szakértelmé-

nél és a viszonyok közvetlen tapasztalásból merített 

ismereténél lógva nagy szolgálatokat tehet a város-

nak az ármentesitő társulati adminisztráczió gyöke-

res átalakítására, illetőleg a társulat széttagolására 

irányuló töredvés megvalósításánál; amire — biz-

tos tudomásunk szerint — a váró irányadó ténye-

zői már a legközelebbi napokban megindítják az 

akcziót. 

— A gazdasági egylet volt titkára, 
Gyárfás Dezső sikkasztási ügyében f. hó 7-re van 

kitűzve a végtárgyalás a szegedi büntető törvényszék 

előtt; azonban ez nem lesz megtartható, mert a tör-

vényszék végzését Szeder Jánosnak, a gazdasági egy-

let alelnökének küldték, de ő nem fogadta el, beje-

lentvén, hogy az egylet képviseletére az elnök van 

jogosítva, az elnöki tisztet pedig nem ő, hanem Sima 

Ferencz tölti be. Ily körülmények között biztosra ve-

hető, hogy a végtárgyalás ezúttal nem lesz megtartva, 

sőt valószínűleg később se; mert — amint mi tud-

juk — Gyárfás Dezső és rokonai hajlandók az oko 

zott kár megteritését biztosítani; s miután az egy 

letnek czélja és érdeke nem a bosszúállás, és egy 

megbotlott ember erkölcsi tönkretétele, hanem min 

denek fölött a kárpótlás: valószínű, hogy a vád 

vissza lesz vonva. 

— Nyilvános számadás. A szentesi gaz-
dálkodó ifjak által 1894. évi február hó 3-án 

dezett tánczvigalom jövedelméről. Bevctel: beiépti 

jegyekből és felülfizetésekből 155 frt. Kiadás 132 frt. 

Marad tiszta jövedelem a csongradmegyei gazdasági 

egyesület javára 24 frt. Felültizettek: Ónodi Lajos 

1 frt. Bálint János 1 frt. Nótári Pal 1 frt. Czakó 

Imre 1 frt. Győri János 1 frt. Blázsik Lajos 1 frt. 

Tanczik József 50 kr. Magyar Karoly 50 kr. Tanczik 

Józsefné 1 frt. Kass Gusztáv 2 frt. Nótári István 2 

frt. Fogadják a t. felülfizető urak köszönetünket. A 

rendezőség. 

— Köszönet nyilvánítás. A szentesi I-ső 
48-as népkör a szegény izr. iskolás gyermekek felru-

házására az általa rendezett bál jövedelméből 4 frt 

65 krt adott át az izr. hitközségnek, mit ez uton 

nyugtázván, hálás köszönetet mond érte az elnökség. 

— Fér jgy i lkosság . A „Szegedi Napló" irja: 
Február 1-én az alsótanyan, az atokházi részen, egy 
fiatal asszony, akit üldözött, vert az ura, agyonverte 
a férjét. Mikor aludt az ember, akkor támadt reá a 
szobában. Két súlyos csapást mért az agyon fekvő 
ember fejére, aztán eldobva a baltát, kifutott a ta-
nyák közé. Az alsótanyai lovasrendőrség ma este 
szállította a főkapitánysághoz az asszonyt, ahol most 
fogva van. Az átokházi 256. sz. tanyában három siró 
kis leány-gyermekjmaradt. Egyszerű, közönséges sze-
gényesen öltözött nő ez a gyilkos asszony: Szabó 
Erzsébet, 38 éves, hitesfelesége a ludasi szarmazásu 
Bajmok Jánosnak, akivel az átokhazi tanyán laktak. 
Három kis leánygyermekük van. Kilencz éve élnek 
együt\ A tanyát két év előtt az asszony által örö-
költ pénzből vették. Mindössze két holdnyi föld volt 
mellette. Az ura nem dolgozott, nem szeretett sem-
miféle munkát, mulatott, korhelykedett s ho^y pénze 
legyen reá két hó előtt eladta a tanyát a kis föld-
del együtt Illavay Istvánnak. Az azszonynak m 
tetszett ez s innen támadt köztük a veszekedés, 
ember egyre házsártosabb lett, az asszonyt verte, 
kést utána vágta, ha főzött valamit ételestől fordí-
totta föl az asztalt. A karját annyira verte, hogy 
eltört rajta a bot. Fenyegette, hogy megöli. — Két 
kezem által halsz meg kutya — ezzel fogadta ren-
desen. Igy vallja Szabó Erzsébet, akit az éj folya-
mán hallgatott ki Rainer főkapitány. Hát ha vala-
kinek meg kell halni, ugy gondolkozott az asszony 
hogy haljon meg inkább az ura. A mult hetekben 
érlelődött meg benne a gyilkosság gondolata. Csak 
alkalomra várt, hogy kivihesse. Olyan alkalomra, 
amikor lesz valaki vendég a tanyán. Hogy, ha eset-
leg nem tudná agyonütni, legyen aki megvédje a 
férj haragjától. Január 31-én este három látogató 
érkezett a kis tanyába. Maska Mészáros János ludasi 
gazda rokonuk s két legény fia, Matyi és Antal. A 

bul bánt az asszonnyal. Ütötte, verte, meggázolta, gulag bizalmat szavazott Nemesnek világosan kife-
egy zsák burgonyát ugy hozzá vágott, hogy fölbu- jezvén ez által, hogy ellentétes állást roglal el a püs-
kott Szabó Erzsébet s beteg lett bele. A bádog ivó pök tervével szemben. 
edényt ugy hozzá ütötte, hogy az behorpadt. Este _ Nagy s ikkasztás Szarvason. Szarvasról 
korán feküdtek. Nyolczkor már aludt a tanya, két irják : Pásztory Gábor janitó, a ki az itteni takarék-
órakor fölkelt az asszony, hogy tüzet gyújt, mert magtárszövetkezet pénztárnoka volt, e minőségében 
mosni akart. A fiatal nyárfa hajtások, amikkel be-
gyújtott, pattogtak. Az ura fölébredt a zajra és szidni 
kezdte. A nő a konyhából fölvette akkor a baltát, 
bement a szobába s ahogy a fal felé fordulva feküdt 
az ágyon Bajnok István, két rettenetes csapást mért 
reá. Az egyik a füle mellett hasította be a fejét, a 
másik a nyakát vágta el. A második csapásra föl-
ugrott az ember s a nőre rohant. Ez futott előle, 
eldobva a baltát. A férj az- ajtóban véresen össze-
roskadt. A vendégek fölébredtek s ijedten kezdték 
kötözni a férj sebeit. Az asszony az udvarról beki-
áltott : Ne állítsák el a vérét, mert életben marad! 
Azután elbujdosott a tanyák közé. Ma reggelre akad-
tak rá a csendőrök. Bajnok Jánost haldokolva vit-
ték be kocsin Laskáék a szabadkai kórházba. A nő 

rendörségnek beismerő vallomást tett. Megbánást 
nem mutat. — Isten rendelte igy — mondja. Átad-
ják a férjgyilkos nőt a bíróságnak. Gyermekeiről ide-
iglenesen a rendőrség gondoskodik. 

— Kivándorlás a szegedi tanyákról. 
Szegedről irják : A szegedi tanyakról évekóta tart 

kivándorlás a délvidékre, sőt messzeb is Szerbiaba 
és Romániába. Legutóbb két család vándorolt ki a 
szeged-röszkei tanyákról Bosnyák-Bródba. A város-
nak 75.000 hold földje kötött birtok levén, nem 
tudnak tulajdonhoz jutni & ezért vándoroltak ki. — 
A Szeged városi árvaszék által kölcsönadott összegek 
kamatfizetéseinél 27.000 frt hátralék van. A közigaz-
gatási bizottság mai ülésén elrendeltete az előnyo-
mozást annak megállapítása végett, hogy ki a felelős. 

— Egy kis leány utazása 31ódosról Pá-
risba. Január hó 29-én éjjel egy 11 éves leányka 
szállott ki Kikindán a N.-Becskerek felől jövő vonat-
ról, Egyedül, tanácstalanul sirt a vonat mellett. Kö-
réje csoportultak az utasok és kérdezgették, de nem 
boldogultak vele, mert csak francziául beszélt. Végre 
akadt egy francziául beszélő utas, a ki megtudta a 
leánykától, hogy ő nemrégiben jött Párisból Módosra 
lTorontálin.) egy uri házban a gyermekek mellé, de 
ott megunták és most egyszerűen útnak eresztették 
Módosról Párisba. A rendőrkapitány a Temesvár-
budapesti személyvonatot bevárva, két Bécs felé uta-
zó nőnek oltalmara bizta a lánykát. 

— A meglopott orgonák. Debreczenben 
nagy és kis templom hires nagy orgonáiból száz-

hatvan sipot loptak ki. Docsekal, debreczeni orgo-
nakészitő, a kinek gondjaira voltak bizva az orgonák, 
töredelmesen bevallotta, hogy ő lopta el a sípokat 
egyenkint és a műhelyében használta fel. A hiányzó 
sípok pótlása háromezer forintban kerül. A debre-
czeni presbitérium most Docsekal ellen bünfenyitő 
feljelentést tett. 

Hogy étkeztek a régi magyarok. A régi 
magyarok a XVII. században az asztalteritésével nem 
sokat ceremoniáztak. Az abroszra odatettek s asztal-
kandővel letakartak egy cipót, melléje egy kanalat, 
néhány tányért a főhelyre — s a terítés megvolt. A 
villát és kést mindenki magával hordozta. A fér 
fiak övükön, a nők pedig hosszú zsinoron. — Mar-
hahúst ettek sülve, főzve, tormával, petrezselyemmel, 
mártás nélkül tokánynak és vetrecének. Különösen 
pryakran került az asztalra káposzta, olasz-káposzta, 
tök, borsó, lencse, árpa-kása, murok kíséretében. 
Ettek mustos pecsenyét, a mi ugy ugy készült, hogy 
szőlőszemeket főztek meg huslében. A bornyu, bá-
rány, disznó, malac, kappan, lud, kacsa sülteket 
kaszált szegfüves, éles, édes, törött, zöld, fekete, sajt-
lé és zsufTa nevü mártásokkal ették; csaknem min-
denik mártásnak bor volt egyik kelléke s különböző 
fűszerek. A ludaskását már ekkor ismerték. A vad-
pocsenyék öntözésére általában vajat szerettek al-
kalmazni. A különböző salátának, ugorgának is volt 
kelete : a veres káposztával egyetemben. A gombát, 
spárgát meg a retket külön elkészítve ették. Két 
napot a régi szokás szerint böjtöltek. Ilyenkor sem-
mi husnemü nem került az asztalra. A főzeléket 
ilyen napokra vajjal és kenyérrel készíttetek, a hal B á l i - s e l y e m s z ö v e t e k e t méterenként 45 krótl 
is egyik kedvelt cikke vol elődeink asztalának. - n t l 6 5 k r i g ? valamint fekete, fehér és szines selyem-
I s m e r t e k mindenfele belföldi es tengeri halat, ették'SZÖVeteket is méterenkénk 4 5 krtól 11 ft 6 4 krig -
a rákot és a csigá is. A tészták között is nagyon|simai csikozott, koczkázott mintázott, damaszolt stb. 
sokat találunk olyat a nnt borral keszitettek ,1. -¡minőségben (mintegy 200 különböző fajta és 2000 
Levest meg nem ettek a XVII. században rendesen, j k ü l ö n b ö z ő s z i n s árnyalatban) postabér és vámmen-
hanem csak ugy néha napjan s inkább az ország t e s e n szállít: H e n n e b e r g G. (cs kir. udv. szállító) 
nyugati részen. Az ebédet, vacsorát akkoriban is1 _ - - v . . . . . . j 

sajttal, vaoy gyümölcscsel végezték, mint most 

tízezer forintot sikkasztott. A szövetkezet igazgatósága 
eleinte ki akarta kerülni a nyilvános botrányt és 
hajlandónak látszott .eltitkolni a pénztáros hűtlen 
pénzkezelését, ha az elsikkasztott öszegből évenkint 
500 frt törleszt. Miután azonban a dolog mégis ki-
tudódott, a presbitejium állásától felfüggesztette és 
öttigu vizsgáló bizottságot küldött ki az ügy meg-
vizsgálására. Pásztory rendes életmódot folytatott és 
senki sem tudja, hogy az elsikkasztott pénzt hova 
fordította. 

Kavachol Nagyőszibeu. A torontálme-
gyei Nagyőszi községben történt, hogy a mint az 
ogyik orvos a napokban a vacsoránál ült, hirtelen 
ablakcsőrenés hallatszot, a mi után egy nagyob faj-
tájú fekete golyó röpült be az ablakon, a melyről 
azt állítják, hogy dinamittal megtöltött bomba volt 
Lehet, hogy ez az állítás igaznak bizonyul majd be, 
de annyi kétségtelen, hogy a bomba nem robbant föl 
és igy a szobában levők közül nem ölt meg senkit. 
Ezt igazolja az is, hogy a doktorék a merénylő után 
iramodtak, a kit meg is fogtak egy siketnénia atyufi 
bundájában. Az ügy most vizsgálat alatt van és igy 
ki fog derülni, hogy volt-e valóban veszedelmes 
anyag a bombában és hogyha volt, ki akart rendezni 
Nagyősziben Ravacholféle mulatságot. 

Iduska halálára. 
1894. febr. 3. 

Hűs lehelletére a fényes tavasznak 

Nyiló rózsabimbó szirmai hullanak, 

Hervad a liliom . . . 

Szomorú zúgása a halál szelének, 

Búfakasztón zendül, mint halotti ének, 

Mint síró fájdalom. 

A letört liliom, hulló rózsab:mbó, 

A fehér gyöngyvirág, gyönge száron ringó, 

Többé nem viritnak . . . 

Tizenhat tavaszt ért angyalarczú lányka 

Lelke magasba szállt, égiek hónába, 

Igazi angyalnak. 

Friss myrtusz koszorú övezi homlokát, 

Halvái.y arczán mintha mosoly vonulna át 

Talán csak álom ez ?! . . . 

Egy borzasztó álom 9 . . . Tán nincs is meghalva, 

Esdekelve hivó szónkat tán meghallja 

S újra a miénk lesz ? 

— — Bimbó ha lehervadt, liliom ha letört, 

Fehér gyöngyvirág, mit halál szele ledönt, 

Nem virit ki többet, 

Álljon meg hát immár könnyeinknek árja, 

Drága halottunkat a sir szája várja 

Künn a temetőben. 

Letűnt reményeink' a koporsó zárja 

Könnyeink zápora hiába hull rája . . . 

. . . Emelkedik a hant . . . 

Fű susog a fának, madár a virágnak, 

„Adj Uram — Teremtőm a korán elhunytnak 

Csöndes nyugodalmat !* 

Siriusz. 

lező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Különböző gyümölcs került asztalra. Ezek közt ked-
velt volt a füge és a nagybányai geszteuye. 

— Püspök és főgondnok. Debreczenben 
városszerte nagy feltűnést keltett Nemes Kálmánnak, 
a debreczeni romai katholikus egyház főgondnoká-
nak állásáról való lemondása. Nemes azért tette ezt, 
mert összekütközésbe jött Wolafka Nándor püspök-
kel. Wolafkának ugyanis az volt a terve, hogy a 
Teréziánum alapítványi árvaház telkének egy részét divatáru-üzletében 
egy építendő apáczazárda számára foglalja el. Nemes 
kijelentette, hogy ez a terv jogtalan és bejelentette 
lemondását az egyház-községi bizottmánynak, A bi 

selyemgyára Zürichben. Minták posta fordulóval kül-
detnek. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és leve-

Hoffmann Jakab 
egy pár 

czugos czipő 2 

női 

frt. 

erős bőr 

hét rosszul kezdődött, Bajmok János egyre rosszab- zottmány nem fogadta el a lemondást, sőt egyhan 
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367./aü. 1894. Szentes város adóhivatalától. 

HIRDETMÉNY. 
Azon adózók, kik az ált. jöv. pótadó 

kirovásának mérséklete iránt tehervallomá 

nyaikat mind ez ideig be nem nyújtották, 

értesíttetnek, hogy bekekelezett kamatterheik-

ről szóló vallomásukat a szegedi m. kir. pénz 

ügyigazgatósághoz czimzett igazolási kérvény 

kíséretében folyó hó 15-ik napjáig a 

városi adóhivatalnál benyújthatják. 

Szentesen, 1894. febr. 3-án. 

Bugyi Antal, 
2—2 h. adóügyi tanácsnok. 

Üzlet átvétel. 
Tisztelettel tudatom hogy, iíj. Varga 

Imre czég alatt 5 éven át fenn állt rő-
fös és rövidáru kereskedést meg 
vettem s azt 

B u d a y I m r e 
czégem alatt az üzlet eddigi helyisé-
gében kispiaczon tovább folytatni fogom. 

Tizenkét évi működésem melyet e szak-

mában töltöttem s a rendelkezésemre álló 

eszközök azon kellemes helyzetbe juttatnak, 

hogy az átvett üzletet sokkal nagyobb je-

lentőségre fogom emelni. 

Raktárom a kézmű,-divat és rö-
vidárukban oly dúsan és változatosan 

van felszerelve, hogy ezen czikkekben hason-

nemü üzletekkel annál is inkább kiálja a 

versenyt, mert elsőrendű gyárakkal állván 

összekötetésben, t. vevőimet a legnagyobb 

előnyökben részesithetem. 

Főczélom: ugy a helybeli mint a vidéki 

közönség érdekeit szem előtt tartva jó-

minőségü árukkal a legolcsóbban pontos és 

lelkiismeretes kiszolgáltatás által az eddig irán-

tam tanúsított szives bizalmat továbbra is 

kiérdemelni. 

Szentes, 1894. február hó. 

kiváló tisztelettel 

Buday Imre. 

S Z E N T E S I L A P . 15. szám. 

Meghívás. 

A szentesi takarékpénztár 1894 
évi február hó 21-ik napján d. e. 8 és fél-

órakor saját házában 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel 
meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés. 

2. Zármérleg beterjesztése a felügyelő' 

bizottság jelentésével nyeremény felosztása 

és a felmentvény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 

4. Évi költség előirányzat és leltár be-

mutatása. 

5. Kérvények és indítványok tárgyalása 

melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal 

beadatnak. 

6. A közgyűlési könyv hitelesítése két 

részvényes tag megválasztása. 

7. Felügyelő bizottság választása. 

Szentes, 1894. február 3. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

Csendes Sándornak 
fábiánon 25 kis hold földje árendába kiadó, 

2 - 2 értekezni lehet a helyszínén. 
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PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

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

Schlierback, 1888. október 22. 
Tekintetes Ur! 

Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kit.ünő 
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 birtam többé 
végezni és bizonyára már a holtak közt volnék, 
ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem 
mentettek volna meg. Az isten áldja meg önt 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen 
labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyó-
gyítani, a mint már masoknak is egészségük visz-
szanyerésére segítségül szolgáltak. Kniíic Teréz. 

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

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel 
önnek GO 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 vértisztitó 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 El nem 
mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kife-
jezni ezen labdacsok értéke felett, és azokat a 
hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek leg-
melegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom 
tetszés szerinti 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, s 
midőn legforróbb köszönetemet kifejezem vagyok 
tisztelettel Zwickl Anna. 

Ezen vértisztó labdacsok csakis a Pser-
hofer J .-téle az „aranybirodalmi almához" 
czimzett gyógyszertárban Bécs 1. Singerstrasse 
lo 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 0 kr. 3 csomag 3 frt 35 kr.| 
4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr! 
és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. 

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

7—12 

Vértisztitó labdacsok, ezelőtt á l t a l á n o s l a b d a c s o k neve alatt; ez utóbbi 
nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen lapdacsok 
csodás 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 ajánltattak, minden oly 
bajuknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe-zavarok, májbajok, 
kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál 
fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s abból eredő bajoknál is: igy sápkórnál, ideges-
ségből származó fe fájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hegy a leg-
csekélyebb fájdalmakat sem okozzák, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még 
gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők. 

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

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 szinben és minden egyes 
doboz fedele ugyanazon aláiráss 1 vörös szinben 
van ellátva. 

Amerikai köszvény kenőcs, g£°toss 

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, j^^Tk 
hosszú sora óta valamennyi hajnővesztő szer 
között orvosok által a legjobbnak elismerve. 
Egy elegánsan kiállított nagy szelencével 2 frt. 

Általános tapasz X f é f s ^ S 
okozott sebeknél, mérges daganatoknál, ujj-
kukacz, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más 
ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

r ^ f r\/KQl7Q í ím P s e r , l o f e r J ' " t ő 1 - S o k é v ó t a 

I d g y U d l ^ d N I a f a g y o s tagokra és minden 
idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 krajczár. Bérmentve 65 kr. 

I It iffinpHv általánosan ismert kitűnő 
UtNUIICUV, háziszer hurut, rekedtség, gör-

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

F l p t - P ^ 7 P n P 7 Í ^ (PráSaicsőppek),megron-
COOZ.OI IOZ.IŰ t o t t gyomor, rossz emész-

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

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

Angol csodabalzsam, Lár.eg50kraj' 
Por a lab-zzadás e l l e n e i 

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 S i m S 
mentes küldéssel 65 krajczár. 

Helsó vagy egészség-só ¿ ¡ ¡ £ * 
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 megszéreztetnek. — 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 
ősszek előre beérkezik, mely esetben a posta-
költségek sokkal mérsékeltebbek. 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorggajtóján^ 




