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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES 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. kónvv- éf? 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken reggr^l 

E g r j é é e z á i x n á ,ra , 5 ls:r. 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivata lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bízva. 

A szent aggastyán. 
Sötét fellegek mutatkoznak a 

láthatár szélén. A mélységes szo-
morúságnak, a vigasztalhatlan bá-
natnak fellegei. Mert nagy, pótol-
hatatlan veszteség fenyegeti szép 
magyar hazánkat. 

Napok óta hiób-hirek izgatják, 
megdöbbentő tudósitások riogatják 
Magyarország népét. A szent ag-
gastyán, Kossuth apánk, súlyos be-
tegségbe esett. 

Kilenczvenkét esztendő világ-
renditő zivatarait, negyvenöt évi 
számkivetés mondhatlan keserveit, 
a kihonositás nehéz bántalmát, a 
hazaüui aggodalmak súlyos kereszt-
jét, a csalódás kinos öntudatát, s 
mindezek mellé a szegénység és 
nélkülözés mindennapi gondjait vi-
seli megszentelt vállain. 

Roskatag teste, melyet csak 
gigászi lelkének félisteni ereje tart-
hatott fenn ily hosszú ideig — 
kezdi elveszteni ellenállási képes-
ségét, kezd megtörni az idő rom-
boló hatalma alatt, s mindinkább 
átveszi fölötte uralmát az aggság 
gyöngesége. 

Ugy látszik, közel az óra, mely-
ben elveszítjük őt; amitől mi oly 
régóta rettegünk, s amit ő oly ne-
hezen vár. 

Az állapotáról szóló ijesztő hí-
reket ugyan most már kedvezőb-
bek váltották fel, s az orvosi jelen-
tések szerint betegségének ujabb 
fordulata némi reményt nyújt a föl-
gyógyulásra ; de ki tudja, hogy ez 
a javulás nem múlékony e, s a| 
megfogyott erő visszatér e még a' 
törékeny testbe ? 

Egy kilenczvenkét éves, sok 
viszontagságot, sok betegséget, sok 
lelkirázkódtatást átszenvedett aggas-
tyánnál ki állhat jót róla, hogy a 
pillanatnyi javulás nem a mécsnek 
utolsó fellobbanása e, mely után 
az öröksötétség következik ? . . . 

. . . A legnagyobb magyar, a 
szent aggastyán, „mindnyájunknak 

édes apja" betegágyánál ott imád-
kozik a hü nővér, s a szerető fiú. 
. . . Imájukkal egyesülve, száll a 
Mindenható csiliagtrónusához a ma-
gyar nemzet buzgó fohásza : Isten, 
magyarok Istene, óvjad a csapás-
tól mi magyar hazánkat! 

. . . Amen . . . . 

Politikai czéda^ág. 

A politikusok is kétfélék, ép ugy, mint 

az asszonyok : tisztességesek és erkölcsösök, 

vagy ledérek és erkölcstelenek. Az előbbieket 

az önbecsérzetből származó méltóság, az 

utóbbiakat a czinikus szemérmetlenség jel-

lemzi. 

Nehéz dolog volna eldönteni, hogy me-

lyik a visszataszitóbb: a romlott erkölcsű 

asszonyszemélyek czédasága é, vagy pedig a 

politikusoké ? Csupán annyi bizonyos, hogy 

a jóizlésű ember elfordul mind a kettőtől. 

A jóizlés azonban nem mindenkinek ada-

tott meg, s például teljesen hiányzik a mi 

gyönyörűséges pákuliczaink érzékéből. Ezek 

az emberek ugyanis nemcsak másokban nem 

kárhoztatják, hanem önmaguk is minden tar-

tózkodás nélkül gyakoroljék a politikai czéda-

ságot; amint az az alább elmondandó eset-

ből kétségtelenül kitűnik. 

A kormány tudvalevőleg szükségét érezte 

annak, hogy egyházpolitikája mellett orszá-

gos tüntetést rendezzen, s e végből Buda-

pestre f. hó 4-re egy úgynevezett szabadelvű 

országos gyűlést hivatott össze. Erre a gyű-

lésre aztán mozgósítottak az országból min-

denkit, aki akár szolgalelküségből, akár naiv 

meggyőződésből, tüntetni kivánt a kormány 

mellett. 

Özönlöttek is sokan a szélrózsa minden 

irányából, részint a saját képükben, részint 

testületek, községek, városok, vármegyék kép-

viseletében. S meg kell vallani, hogy a tün-

tetés fényesen sikerült; arányaiban, rendezé-

sében és lefolyásában impozáns volt. 

A legmagyarabb és egyúttal legellenzé-

kibb vármegyének, Csongrádnak közönsége 

azonban nem érezte magát hivatva a kor-

mány támogatására, s igy sem maga a tör-

vényhatóság, sem egyetlen egy község sem 

képviseltette magát a gyűlésen. Még a szen-

tesi pákulitzok se tehették azt, mivel itt szer-

vezett kormánypárt nincsen. 

Ez azonban nem akadályozta meg Fekete 

Mártont abban, hogy részt vegyen a gyűlé-

sen, és belekurjantson az éljenriadalba, amely-

lyel a kormányt ünnepelték a hivei. 

Ez ellen — persze — nem lehetne sen-

kinek semmi kiíogása, ha Fekete várton a 

saját képében tüntetett, és ha a saját nevé-

ben lakájkodott volna. De nem ugy tett. Ha-

nem hamis útlevéllel utazott, s volt arcza 

hozzá, hogy Csongrád vármegye és Szentes 

város képviselőjének adta ki magát; s ebben 

az álruhában feltolakodott az ünnepély hiva-

talos szónokai közé, és beszélt ott Csongrád-

vármegye közönsége nevében oly hangon, 

mintha meg lett volna bizva azzal, hogy a 

vármegye közérzületét az ország szine előtt 

tolmácsolja. 

Az az ember tette ezt, akiről mindenki 

tudja ebben a vármegyében, hogy nincs az 

a kertészfalu, amelyik a képének a viselését 

ő reá bizná. 

A vakmerő tolakodásnak, a botrányos 

szélhámoskodásnak olyan fölháboritó tüne-

ménye ez a szereplés, amelyet — őszintén 

megvalljuk — még a pákuliczvirtustól se 

vártunk. 

De a ténynél magánál még nagyobb 

mértékben megbotránkoztató az a titkos in-

dok, mely a szereplésnek rugóját képezte. 

Tudni kell ugyanis, hogy ép most van 

napirenden a csongrádvármegyei főispánság 

betöltése, s maholnap szőnyegre kerül az 

alispánság kérdése is. Fekete Márton pedig 

sóvárogva vágyakozik a főispánságra, és a 

sógorának, Cicatriczis Lajosnak szeretné meg-

kaparitaui az alispánságot. 

Azért kellett neki m i n d e n á r o n , még 

tolakodás utjár* is magára vonni a kormány 

figyelmét, hogy lármás hódolatának jutalmát 

megkapja. 

Igen, az a szereplés nem volt egyéb, 

mint k é r e g e t é s a kormány küszöbén, s 

szinte hallani véljük, amint ez a politikai 

armerájzender ott koldul a minden dicsőség-

nek és kegynek örökforrása előtt: ,adjatok, 

adjatok, amit Isten adott, magamnak egy kis 

főispánságot, a Lajos sógoromnak meg egy 

kis alispánságot, hiszen odaadom érte maga-

mat, testestől lelkestől.44 

Vajon nem hasonlit-e ez a visszataszító 

szereplés a romlott erkölcsű asszonyszemély 

czinikus viselkedéséhez, aki az utczán kínál-

gatja fonynyadt bájait, kaczér pillantásokkal 

és kihivó mosolylyal tudiára adván a világ-

nak : „itt a csókom, itt az ölelésem, vegyétek 

meg, mindenkinek eladó, aki megfizet érte." 

Egyformán rut dolog biz ez mind a 

kettő. Akinek tetszik, ám tapsoljon neki. 

A kormányról azonban felteszünk anynyi 

jóizlést, hogy elfordul a p o l i t i k a i czé-

d a s á g t ó 1. 

A munkások nyilatkozata. 

A csötörtöki postával egy igen érdekes levelet 

vettünk a szentesi munkásmozgalom vezetőitől. En-

nek a levélnek érdekességet kölcsönöz egyfelől az, 

hogy világot vet a munkásmozgalom czéljaira ; más-

felől pedig az, hogy olyan intelligencziával van irva, 

mely valóban örvendetesen lep meg bennünket. Azok 

a munkások, akik ily értelmesen és tárgyilagosan 

képesek irni, csakugyan nem lehetnek felforgató cső-

cselék ; hanem tisztességes polgárok, akiket érdemes 

és szükséges meghallgatni; mert az ilyen értelmes 

emberek ha esetleg tévednek is valamiben, nem zár-

kóznak el a kapaczitáczió elől, s a jól megokolt jóa-

karatú tanácsokat és felvilágosításokat bizonyára kész-

séggel elfogadják. 

Egyelőre nem akarunk bővebben kiterjeszkedni 

a levél tartalmára ; s csupán annak közlésére szorít-

kozunk. Mindössze anynyit jegyzünk meg, 1 ogy a 

levelet minden változtatás nélkül, szószerint adjuk, 

ugy, amint vettük. A levél következőleg hangzik: 



___ SZENTESI LAP. 1 oldal. 

Tekintetes szerkesztő úr ! 

Becses lapja e hó 6-án megjelent számában a 

munkások ügyeiről, jogairól és a vasárnap délutáni 

g y ű l é s ü n k r ő l , miután azt elnapoltuk, mert n e m 

a k a r u n k s z u r o n y o k k ö z ö t t t anács-

k o z n i , tek. szerkesztő úr oly elismerőleg nyilat-

kozott, hogy kötelességünknek tartjuk az összes mun- i , . , , * . *T 

kások nevében nagyrabecsült jóindulatáért, a legtr z- * e d t e magának azt a kis gyönyörűséget hogy Napo 

tább szivből fakadó köszönetünk nyilvánítását ez l e o n t átkozza, viszont Napoleon sem tagadta meg 

uton kifejezni, a melyet kegyeskedjék elfogadni. aZ ^ * ^ 

Es most azon alázatos kéréssel fordulok lekin-!Aklk t e h á t a PaPa ^folyását 

tetességedhez, ugy az összes munkások, valamint a 

gazdaközönség érdekében, hogy, miután a lapból 

29. szám. 

sággal dicsekedő magyar nemzet felüljön, ez való- latot, de ezer és egy szava volt a megtámadott tün-

ban csodálatos, 

Érdekesen fejtegette Beöthy, hogy a magyar 

história minden lapjának tanúsága szerint a pápa-

ság sohasem hajthatta fenhatósága alá Magyarorszá-

got. A pápai hatalom egyáltalában már hosszú idő 

óta nem olyan veszedelmes és ha a pápa megen 

ugy értesülök, mintha homályosan volna ismeretes 

a mi helyzetünk és kérésünk, azért kérném becses 

lapja legközelebbi számában levelemnek helyt adni 

kegyeskedjék. Becses lapja e hó 6-iki számában azt 

tetszett mondani, hogy helyes uton járnak a mun-

kások a választási jogra nézve, a melyet szélesebb 

körre kívánnának kiterjeszteni, mert 15 milló lakos 

közül 13 milió nem bír szavazati joggal; talán té 

vedni méltóztatott a t. czikkiró ur, mert mi ugy 

tudjuk, hogy Magyarországnak 17 milió lakosa van 

és nem hogy 2 milió birna szavazati joggal, h a 

becsukassa 

és annak leküzdését 

¡emlegetik, azoknak ez is csak hamis jelszava, mint 

akár a szabadéivüség. De legyen az ellenzék fekete 

sereg, s a kormánypártnak minden tagja tündöklő 

világosság és átszellemült lény: ez ennél a kérdés 

nél egészen mellékes, mert a házassági jog kérdése 

pem pártok ós nem felekezetek kérdése. Adjuk meg 

mindenkinek a magáét és ne avatkozzunk senkinek 

jogaiba. Mert a zikcene-zakzene hajsza épp olyan 

csúnya, ha a zsidók ellen folyik, mint akkor, ha ka 

tolikus papok fülébe kiáltják. 

Alig van a világon parlament, ahol aránylag 

rövid idő alatt annyi törvényt gyártottak volna, mint 

nálunk. S mégis milyen kevés ment ezekből át 

n e m c s a k 840 e z e r a v á l a s z t ó ; vagyis nemzet húsába és vérébe! 

a lakosság egyhuszad része, de ha minden válasz-

tóra, átlag négy családtagot számítunk, akkor ki 

tűnik, hogy a törvényhozás a nép egyötöd részének 

a képviselőiből alakul; s a lakosság négyötöd része» 

vagyis 14 milió nem bir semmi képviselettel. Ezek 

a számok elégé indokolják a munkás-osztály elége 

detlenségét és jogos követelését; azért kívánnak szer-

vezkedni az általános választási jog kiterjesztésére, 

mert ha ilyen rohamosan apad a választók száma 

a kis birtokos és a kisiparos tönkrejutása következ 

tében, mint az 1890-ik évben hazánkban még 8007 

választóval volt több, mint az 1891-ik évben, ilyen 

körülmények között a legjobb magyar honpolgár is 

bizalmatlansággal viseltetik a mai kormány és a 

törvényhozó testület iránt, m e r t a m u n k á s 

n é p n e k n i n c s e n s eho l k é p v i s e l e t e . Ez 

az első pontra vonatkozólag. A másodikra nézve 

szintén helyeslőleg és szükségszerűnek tetszett elL 

merni, amelyben gondoskodunk a munkás osztály 

szellemi képzéséről, a melyet elmulasztott az iskolá 

ban mig gyermek volt, mi akarunk felnőttek iskolá 

ját alakítani, és pedig olyképen, hogy hasznos 

könyvek, hírlapok olvasása, továbbá a helyes irás, 

számtan tanítása által, egymást képezzük; esetleg 

egy díjazott tanítóval is fogjuk magunkat képeztetni, 

hogy a ki eddig elmulasztotta, azt ebben az eset 

ben helyrepótolja, a mire igen nagy szüksége van 

nem csak a munkásoknak, hanem az államnak és 

a társadalomnak is egyaránt: hogy ne csőcselék név 

vei illessék, hanem mint józan gondolkodású értei-

mes munkásokat. 

A harmadik tárgyra nézve volt némi aggálya 

tekinteteségednek, hogy mi a követelésünk, szíves-

kedjék ugy a hatóságot, valamint a gazdaközőnséget 

megnyugtatni, hogy nem a tönkretételükön törjük 

a fejünket, sem a földfelosztáson, hanem hogy mi 

is emberiesen megélhessünk, a melyhez minden em-

bernejt joga van. Ezen kéréseinket legközelebb egy 

nyilvános gyűlésen fogjuk előterjeszteni, és pedig 

olyan hangon, a melyre nem kell szuronyt és go-

lyót szegezni a mellünknek, mint most tette a ható-

ság. Ezen ismételt kérésünk megújítása mellett fel-

kérjük tekinteteségedet, szíveskedjék becses lapjában 

közzétenni, miután mintegy kérdés volt fölvetve és 

hozzánk intézve. Ezzel azt hisszük, némileg eloszlat-

tuk ugy a gazdakőzönség, valamint a tek. szerkesztő 

ur kételyeit is. Maradtunk a tek. szerkesztő urnák 

alázatos tisztelői: 

Tarnóczi Mihály és több munkás. 

Országgyűlés. 

Miért ? Mert bennünket 

a törvények megalkotásánál nem a gyakorlati élet 

szükségei vezetnek, hanem hangzatos jelszavak. Azon 

kivül tönkretesz minden törvényt az a folyton ismét-

lődő tendenczia, hogy a hatalmi önkényt öregbítse. 

S Deák Ferencz maga, aki utolsó beszédében a kö 

telező polgári házasság mellett nyilatkozott, ma elál-

lana tőle, ha látná, hogy ennek az országnak a nyu 

galmát hogy felkavarták, és hogy a kormány nem 

az ország érdekeit akarja szolgálni, hanem csak az 

úgyis megmételyezett nemzet fölött erősiti hatalmát 

Mert ha nem ez a hatalmi érdek volna a rugó, ak 

kor megvalósítanák előbb azt a különben is előbb 

napirendre ktrült állami adminisztrácziót, amely az 

egyházpolitikai reformok mellőzhetlen előfeltétele, 

A beszéd következő részében Beöthy rátért a 

legaktualisabb kérdésre: a Házon kivül kitejtett ak-

czióra. Erre az akczióra volt néhány megjegyzése 

Olyan színben látta, mintha kormányzati appará-

tussal rendezték volna s belejátszott volna egy kis 

kegyvadászat is. Ez a kritika, kivált a karzaton hall-

gató vidékiek jelenlétében némileg feszélyezte a kor 

mánypártot s a zaj még csak fokozódott, amikor 

Üeöthy a tegnapi uj honfoglalásról kezdett beszélni 

és gratulálva a kaczagányos vezetőknek, egyúttal 

konstatálta, hogy a demonstráczió nem volt egészen 

szerencsés, mert nehéz megállapítani, hogy a szim 

patiákból mennyi esett a kormány és mennyi a füg-

getlenségi párt számlájára. 

— Közös számlára esett — kiáltotta közbe va-

laki és a fölhangzó negy derültség közben Beöthy 

megjegyezte, bogy erről a napról is ugy fognak va-

lamikor talán megemlékezni, mint a francziák híres 

rászedések napjáról, mert ha a most közös szám-

lára dolgozó felek egykor - talán nem is olyan so 

kára — czivódni kezdenek, a leszámolásnál nem fog-

nak más kérdést ismerni, mint azt, hogy melyiküket 

szedték rá inkább és hogy melyik volt ebben s 

tékban a schwarzer Peter ? 

Beöthy Ákos, aki abban a szerencsés helyzetben 

van, hogy a közigazgatás államosításáról szóló tőr-

vényjavaslatot annak idején nem támogatta most 

hivatkozott arra, hogy jóllehet, akkor is ellentétben 

volt pártjával, Justh Gyulának nem jutott eszébe, 

hogy őt elvtagadással vádolja, Mert akkor Justh 

Gyula és az egész függetlenségi párt arra az állás-

pontra helyezkedett, hogy a nemzeti pártnak nem 

volna szabad a kormány javaslatát támogatnia (bár 

ez a javaslat tőle kölcsönzött elvet akar megvalósí-

tani,) mert az ellenzéket a kormánypárttól nemcsak 

az elvek, hanem az elvek végrehajtásának módja is 

elválasztja. S most a függetlenségi párt mégis meg-
fnlafUrAvilr APHAI » » ¡ » « . . i £1 l - > • > . feledkezik erről az igazságról és rátéved arra az útra, 
amelynek elkerülését annak idején annyira érdeméül 
tudta be neki. 

tetők védelmére. A miniszter kijelentette, hogy az a 

tüntetés lélekemelő volt, hogy olyat kormányhatalom-

mal nem lehet rendezni, hogy olyat kegyvadászók 

nem tudnak szervezni. Kijelentette továbbá a mi-

niszter, hogy ezt az impozáns és ezt a türelmes 

demonstrácziót nem szabad gy anusitani. És ha Be-

öthy azon vívódik, hogy melyik félnek számlájára 

esik több a szimpátiákból, akkor vívódása megnyug-

hatik abban a bizonyosságban, hogy azok a szimpá-

tiák megbontatlanul a reformoknak szólottak. 

Szilágyi után Matuska Péter védte a javasla-

tot. Majd a függetlenségi Szalay Károly szólalt fel 

s azzal a kijelentéssel kezdte, hogy a javaslatot a 

részletes tárgyalás alapjául nem fogadja el. Hosszan 

és polemikusán szőtte beszédét s a hozzáérkezett le-

velek egész sorával bebizonyította, hogy a reformok 

behozatalával a zavarok nem fognak csökkenni és 

különösen a kellő közegek hiányában még szapo-

rodni fognak a bajok. Azt a czélt, hogy a házas-

sági jog terén egységet teremtsenek, elérhetnék mér-

sékeltebb és okosabb reformokkal s azt senki sem 

ellenezné, ellenben az ilyen túlzott radikális refor-

mok veszélyeztetik magát a czélt és ok nélkül bo-

nyolítják a bajokat. Mindezek alapján Szalay kijelen-

tette, hogy a törvényjavaslatot nem fogadja el. 

A márcz. 6-iki ülés legkiemelkedőbb momen-

tuma az a szellemes nagy beszéd volt, melyet Bar-

tók Lajos mondott el a javaslat ellen. Sziporkázó, 

elmés és patétikus volt, formában és tartalomban 

egyaránt gazdag, iebiiincselő. S hatásának nagysá-

gát mi sem bizonyítja jobban, mint az a körül-

mény, hogy a Házban kevéssé népszerű álláspontja 

daczára hallgatójául szegődött mindenki s az elv-

barátok tapsaihoz csatlakozott az ellenfelek hangos 

tetszése is. Jelentős beszéd volt a Helfy Ignáczé is, 

melynek fontosságot kölcsönzött a szónok egyénisé-

gén kivül az a viszony is, amelyben Kossuth Lajos-

hoz, a reformok oszlopos protektorához áll. S az ő 

ajkairól a kormánypárt nagy gyönyörűséggel hall-

gatta, bogy a reformok sorsa Magyarországon csak-

ugyan a szabadelvüség kérdése, hogy a független 

ségi pártnak erkölcsi kötelessége ebben az esetben 

kormányt támogatni s hogy Kossuth Lajos nem 

felszólításra irta utolsó levelét, hanem saját elhatá-

rozásából, mert felháborodva látta, hogy milyen me-

derbe terelik a vitát. Mindez nagyon tetszett a kor-

mánypártnak s a folyosókon már azt a hirt kol-

portálták, hogy Helfynek — bankettet rendeznek. 

Nem volt érdektelen az a két beszéd sem, 

mely ezen az ülésen elhangzott. Neumann Ármin a 

magyar zsidóság állásfoglalásáról beszélt és a sza-

badelvű párt zajos helyeslése közben hangsúlyozta, 

hogy a zsidóság a maga felekezeti aggályait elné-

mítja, mert a haza érdekeit előbbre helyezi. Viszont 

báró Andreánszky Gábor az ellenzéknek tetszett, 

mert elismerésre méltó bátorsággal és őszinteséggel 

beszélt a kényes kérdésekről, melyekhez mások csak 

keztyüs kézzel mernek nyúlni. Néhány jóizű mon-

dásával hangos derültséget is fakasztott. 

Márcz. 7-én egy rendkívül ragyogó szónoklat-

ban gyönyörködő't az egész Ház. Ugrón tartotta 

legfényesebb beszédinek egyikét. Még a kik nincse-

nek is vele egy véleményen, azok is élvezték felséges 

képeit, szingazdag hasonlatait, szivének áradozó me-

legét és ékesszólásának hatalmas, gazdag megnyilat-

kozását. Vihar most nem kelt, mint máskor, Ugrón 

beszédje után. És talán ez tette szebbé mai beszéd 

jét. Kerülte a támadást, kerülte az erősebb színeket 

igy a hatás is, a mit keltett, általánosabb volt 

most, mint máskor. 

Beszédjének egyes részleteit nem lehet, de nem 

is akarjuk kivonatolni, az egész beszéd, mint szónoki 

mü is oly szép, hogy a közönség bizonyára egész 

terjedelemben fogja azt átolvasni. Ugrón e beszéd-

jével is beigazolta, hogy a függetlenségi és 48-as 

pártnak ő egyik legnagyobb ékessége és hogy a párt 

közjogi czéljai kivívásában neki még oroszlánrésze 

lesz. Ugronnak most kifejtett álláspontja igaz, hogy 

¡nem mindenben egyezik meg a párt álláspontjával. 
' \T i 1«.*ll9 L / m 

A márcz. 5-iki ülésben Beöthy Ákos kezdte a 

vitát és ő is a szabadelvüség hamis jelszava ellen Az ellenzék peczekig tapsolta és , V , , " » - — 

. K I : n a n g S U I y 0 " a ' b0*y s o h a s e ' n fog megszavazni Beötbyt. amikor befeiezésn. l ü ^ Z C L . l ^ ^ r ™ k U l ö n b s é? nézve, hogy az egységes há-
olyan törvényjavaslatot, amely magánjogi viszonyokba latot nem fogadja el, hanen/grö l o o n ^ i T ' ^ í ^ á l l a m i bíráskodást és a pol-

avaiKoziK, amely a kormány diskréczionális hatalmát határozati javaslatát nártmi, ^ A I D e r t , 8 á " házasságot behozni ő is akarja, csupán az állam 
terjeszti s amely jogot ad neki egész sor olyan uj ' ssssr — — — 
VAOllt XahaI. — / I n i f * 

Beöthy beszéde után rögtön feluemtt .: ̂ kéje kedvéért a polgári házasság kötési formájánál 

Dezső, bog/ azonnal vá.aszo. n Azonban S ^ ^ 

„ t , - , tartott, mig a miniszter véOTe szóh^TiK . * g csoPort°s>totta e kérdésben érveit és még akik 
vesztésnek az ezer éves múlttal és ezer nagy tanul- Sziláéi egy szóval s I a megtámad * ^ ^ ^ U á " á s p 0 n t j á t< t e , i e s t r é s s e l voltak 

megtámadott javas- meggyőződésének ereje és őszintesége iránt. 



23. sxáin 

Ezt a tüneményes beszédet különben ha 
csak váratlan akadályok nem jönnek közbe — la-
pünk jövő számában egész terjedelmében közölni 
fogjuk. 

S Z E N T E S I L A P . 29. oldal. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Pallaviciui őrgróf és a Pé-

teriek. Azokkal a tendencziózus híreszte-

lésekkel szemben, melyek pákulicz részről 

napvilágot láttak, fentartjuk magunknak a 

jogot, részletesen elbeszélni a lapunk szer-

kesztője és Pallaviczini őrgróf között lefolyt 

tárgyalást. Egyelőre legyen elég anynyi, hogy a 

pákulicz híresztelés szűkölködik a valóságban és 

épen nem hízelkedik az őrgróf humanitásának 

A tény az, hogy az őrgróf először is Sima 

Ferenczet fogadta, és komolyan felpana 

szólta azt, hogy a „Szentesi Lap* őt min-

dig támadja, pedig ő szívesen segít az ura 

dalmi községek népén. Azután fogadta az 

őrgróf a péteri küldöttség tagjait, akik át-

adták neki a Sima Ferencz részére kiállított 

meghatalmazást. Az őrgróf viselkedése egy-

általában semmi kívánnivalót sem hagyott 

fenn. Erre különben lapunk jövő számában 

még visszatérünk ; s a dolog lefolyását rész-

letesen meg fogjuk ismertetni. 

— Egy kis »fogás.* Nem nevezzük stiklinek, 

mert ez a szó nagyobbszabásu turpisságoknak dukál. 

Most mindössze csak anynyi történt, hogy tekintettel 

arra, hogy a város már régebben képviselőtestületi 

közgyűlést tűzött ki márczius 12-ére, kapta magát 

a nemes vármegye, ő is ugyanarra a napra hívta 

össze a villamos, világítási szerződés tárgyalására 

hivatott a vármegyei közgyűlést. Persze, ugy okos 

kodott ravasz pákulicz észjárás, hogy a szentesi 

megyebizottsági tagok igy kétfelé osztatnak, s annál 

könnyebb lesz a szerződés leszavaztatása; mely di-

csőségre tudvalevőleg fékezhetetlenül éhes a „nemos 

ambiczióju" (?) Feketehad. Lám, lám, mégis csak 

igaz marad az, hogy: „többet észszel, mii.t erővel.* 

— Városi közgyűlés lesz f. hó 12-én, 

melynek tárgysorozata a következő: 1. A tégla-telep 

megnagyobbítása czéljából Kocsis Gábornétól meg 

vett 1«»/íeoc hold nagynyomási föld adásvételi szer-

ződés jóváhagyás . 2. A petróleum-világítás beszün-

tetése tárgyában több képviselő által beadott indít-

vány 3. Bíró Pál rkapílányi igtató betegsége folytán 

szükségessé vált kisegítő alkalmazása tárgyában a 

városi tanács határozata. 4. A gimnáziumi tanulók-

nak Fiúméba szándékolt utazása alkalmából segély-

adomány iránti kérelem. 5. Balogh Ferencz igtató 

fegyelmi ügyében kelt 12950 1893. számú alispáni 

határozat. 6. A képviselőtestület 15—1894. sz. hatá-

rozata alapján, az árvaszéki ülnöki teendők ellátása 

czéljából joggyakornok alkalmazása. 7 Jegyzőkönyv 

hitelesítő küldöttség kirendelése. 

— Tárgysorozata Csongrádvármegy© 

tör v é n y hatósági b izottságának Szentesen, 1894. 

évi márczius hó 12-én d. e. 10 órakor tartandó rend-

kívüli közgyűlésén felveendő ügyeknek. 1. Az alföldi 

transversális müut építési ügyében kiküldött bizott-

ság jelentése. 2. Szentes város által a villamos-vilá 

gitás létesítése iránt kötött szerződés és azt elfogadó 

képviselőtestületi határozat ellen Bánfalvi Lajos szen-

tesi lakos által beadott felebbezés. 3. A nagym. m 

kír. belügyminisztériumnak 9658|894. sz. a. kiadott 

rendelete, a »korcsma, sörház stb.* tárgyában alko-

tott vármegyei szabályrendelet jóváhagyásáról. 4, 

Ugyanannak 10098|894. sz. a. kiadott rendelete, a 

vásár- és piacz rendtartás tárgyában alkotott vár-

megyei szabályrendelet jóváhagyásáról. 5. A nagym 

főldmiveléskgyi m. kír. minisztériumnak 470|894. sz. 

a. kiadott rendelete, a vármegyei mezőgazdasági bi-

zottság szervezése és ügyrendje tárgyában alkotott 

vármegyei szabályrendelet jóváhagyásáról. 6. A nagym. 

kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak 2548|894. 

sz. a. kiadott ríndelete, a mindszenti tiszai révnél 

létesitendő uj útszakasz előmunkálatai engedélye 

tárgyában. 7. A vármegyei közigazgatási bizottság 

átirata az utkaparók részére építendő lakbázak költ-

ségeinek fedezése iránt. 8. Az „Erdélyrészi Kárpát 

Egyesület" megkeresése anyagi támogatás iránt. 9. 

A folyó évben Budapesten megtartandó nemzetközi 

közegészségi és demográfiai kongresszus végrehajtó 

bizottságának meghívója. 10. Csongrád község kép- — 550 éves fa. Érdekes halottja van a német 

viselőtestületének 267 893. sz. a. hozott, a községi birodalomnak. Olbernhau mellett, a szász érczhegy-

nyomdai és könyvkötő munkálatoknak árlejtés utjáni ségben a vihar kidöntötte a király-fenyőt, melyet 

biztosítására vonatkozó határozata ellen Schwarcz1 

Sándor által beadott fölebbezés. 11. Csany község 

módosított szervezési szabályrendelete. 12. Tápé köz-

ség képviselőtestületének a községi segédjegyzői állás 

rendszeresítését megtagadó 6|894. számú határozata 

ellen Hegedűs István által beadott fölebbezés. 13. 

Horgos község képviselőtestülete által a husvizsgálati 

dijak rendszeresítése tárgyában hozott 154|894. sz. 

határozat ellen dr. Beck Nándor által beadott föleb-

bezés. 14. A tiszáninneni járási szolgabírói hivatal-

helyiség bérletére nézve Balázs Márton dorozsmai 

lakossal kötött szerződés. 

— A szentesi kereskedelmi részvény-

társaság f. hó 4-én tartotta első rendes közgyű-

lését, Burián Lajos elnöklete aJatt. A részvényesek 

teljes megelégedéssel vettek tudomást az igazán szép 

üzleti eredményről, melyet ez a legfiatalabb, de 

kiváló szakértelemmel és ügyességgel vezetett intézet 

mindjárt működésének első évében elért. Az oszta-

lékot, részvényenként 3 írtjával, a f. hó 5-től kezdve 

folyósították, s az igazgatóságnak a felment vényt 

megadták. Az igazgatóság tagjaivá megvalasztattak: 

dr. László Vilmos, Puskás V. Sándor, Mócz Kálmán. 

A teljesen újra alakult felügyelő bizottságba pedig : 

Szánthó Lajos pénztárnok, Neufeld Hermán keres-

kedő, Felsenburg Manó könyvelő, Berényi László 

pénztárnok, Győri Ferencz tőszámvevő, Neuman Dá-

vid kereskedő, dr. Purjesz János ügyvéd. 

— Örökösök kerestetnek. Tóbiás (Dobiás) 

Anna nevű örökhagyónak ismeretlen örököseit ku-

tatja körözvény utján a belügyminiszter. Aki netán 

örökölni akar utánna, vagy esetleg a kórházi költ-

ségeit óhajtja kifizetni (mar bizony magunk se tud-

juk bizonyosan, hogy melyikről van szó, mert hát 

„ne bigyj pajtas a németnek",)i az jelentkezzék a ka-

pitányi hivatainal. 

— Kisztics Is tván betörőt és néhány 

czimboráját kurrentáltatja a budapesti rendőrség. 

Ha itt vannak, szíveskedjenek jelentkezni a kapi-

tányságnál, mert másként ugy se fogják el őket. 

— Lólopas. Molnár György kis tőkei tanyá-

járól, hétfőn virradóra, 2 lovat loptak el „ismeret-

len tettesek". De hát a szerencsétlen ilótások nem 

sokáig maradtak az „ismeretlenseg" boldog állapo-

tában. A rendőrség — ezúttal kivételes szerencsé-

vel — kinyomozta őket H.-M.-Vasár helyen, s most 

ép abban fáradozik, hogy Szentesre „tessékelje" ő 

kelmeiket, az ellopott két lovadmagukkal együtt. 

— Pó ru l j á r t betörő. Pászti J. vásártéri 

korcsmájában, mig a korcsmaros az ivóban szorgos-

kodott a vendégek körül, Pap László szathmari szü-

letésű asztalos segéd beosont a. hátulsó szobába, s 

ott egy jó csomó tehéruhát és ágyneműt nyalábra 

szedett. A korcsmáros azonban eszrevette a turpis-

ságot, s rázárva az ipszere a konyhaajtót, hamaro-

san rendőrért futott. Pap se vette tréfára a dolgot, 

s megpróbált a kéményen át a szabad levegőre jutni. 

Ám a rendnek gyorsan megérkezett őre a lábánál 

fogva lerántotta a magasba törő férfiút, aki pedig 

fegyver gyanánt egy telt söröspalaczkot forgatott fé-

lelmesen a markában. Potytyanás közben azonban 

eltört a palaczk, s ezzel tova szállt a Pap László 

kurázsija is. Csöndé:; rezignáczióval megadta magát, s 

békességes viselkedésének jutalmául András bácsi 

igen előkelő helyen, a városházánál adott neki éjjeli 

szállást. Másnap elkísérték Szathmárra, ahol a so-

rozó bizottságai kell elintéznie a sorát; aztán majd 

visszahozzák, mivelhogy az itteni járásbíróság még 

néminemű beszélgetést akar vele folytatni a Pász-

tinál összepakolt fehérruha és ágynemű irányában. 

— A szegvári vásár — mely f. hó 10-én 

és 11-én lesz — igen népesnek ígérkezik; amit ab-

ból lehet következtetni, hogy Szentesről több száz 

marhalevelet „irányittattak" — a mint a hivatalos 

stélus ékesen kifejezi — Szegvárra. 

— Bomba Nagykárolyban. Nagykároly-

ban, mint onnan írják, a napokban dinamitrobbanás 

tőrtént. Egy cselédleány a szemétdombon egy gon-

dosan becsomagolt szelenczét talált, a mely, a mi-

kor felbontani akarta, felrobbant. A vizsgálat ki-

derítette, hogy a csomagban dinamit volt, a mely a 

szerencsétlen leányt életveszélyesen megsebesítette, 

a szomszéd házak ablakait pedig összezúzta. 

szakértői megállapodás szerint 1344-ben ültettek. A 

korához képest természetszerűen csinos fácska volt. 

— A rahjah kincse czimü színdarabot adják 

most a párisi Chatelet-szinházban. A darab színpadi 

pompa tekintetében ritkitja párját s e mellett szín-

padi fontossága is egészen páratlan. Igy a benne 

fellépő elefántok súlya 3000 kiló, a tevéké 1340, a 

lovaké 7500, 300 szereplőé 21000, 70 statisztáé 4900, 

40 tánczosnőé (könnyű áruk) 2800, a díszleteké 2500, 

a színpadi személyzeté 7000, vagyis összesen 50050 

kilogramm. E fontos darabnak nem állhatott volna 

ellen maga a színpad sem s okvetlenül megbukott 

volna — a pinczébe miért is külön megkellett a 

színpad talaját támasztani. 

Vasúti menetrend. 

Budapest—kunszentmárton—szentesi vonal. 

Budapest—Szentes. 

Budapestről indul 8 óra 25 perc reggel, 2 óra 10 perez 
délután, 10 órakor éijel. 

zolnokra érkezik 11 óra 28 perez délbe, 4 óra 25 perc 
délután, 1 óra 20 perez éjjel 

Szolnokról indul 11 óra 55 perc délelőtt, 4 óra 52 perc 
délután, 4 óra 22 perc éjjel, 

Szentesre érkezik 3 ó. 54 p. délután, 8 óra 36 perc este 
8 óra 15 perc reggel. 

Szentes—Budapest. 

Szentesről iádul 6 óra 5 perc reggel, 11 óra 37 pered. e. 
6 óra 14 perc este. 

Szolnokra érkezik 10 óra délelőtt 3 óra 48 perc d. u. 
óra 56 perc este. 

Szolnokról indul 11 óra 22 perc d. e. 4 óra 20 perc. d. u 
2 óra 34 perez éjjel. 

Budapestre érkezik 1 óra 20 perc d. u. 7 óra 25 perc éjjel, 
5 óra 50 perez reggel. 

Budapest—félegyháza —csongrádi vonal. 

Budapest—Csongrád. 

Budapestről indul 8 óra 30 perc reggel, 2 óra 20 perc 
délután, 4 óra 25 perc délután. 

Félegyházára érkezik 12 óra 11 perc délután 4 óra 43 
perc délután, 7 óra 57 perc este. 

Félegyházáról indul 12 óra 25 perc délután, 5 óra 10 
perc délután. 

Csongrádra érkezik 1 óra 25 perc délután, 6 óra 10 
perc este. 

Csongrád—Budapest. 

Csongrádról indul 9 óra 20 perc délelőtt, 3 óra délután. 
Filegyházár i érkezik 10 óra 21 perc délelőtt, 4 óra 

10 perc délután. 
Félegyházáról indul 11 óra 06 perc délelőtt, 4 óra 55 

perc délután. 
Budapestre érkezik 1 óra 25 perc délután, 8 óra 50 

perc este. 

Félegyháza—szegedi vonal. 

Félegyháza—Szeged 

Félegi/házáról indul (Puszta-Péteri, Kistelek, Szatymaz 
Dorozsma felé) 12 óra 19 perc délután, 4 óra 44 perc délután. 

Szegedre érkezik 1 óra 47 perc d. u. 5 óra 45 perc d. u 

Szeged — Félegyháza. 

Szegedről indul (Dorozsma. Szatymaz, Kistelek, Puszta-
Péteri felé) 10 óra 1 perc délelőtt, 3 óra 05 pere délutón. 

Félegyházára érkezik 11 óra 04 perc délelőtt, 4 óra 

39 perc délután. 

Szentes -h. m vásárhelyi vonal. 

Szentes—H. M.-Vásárhely. 

Szentesről indul 4 óra 50 perez éjjel, 8 óra 45 perez 
reggel, 5 óra 13 perez délután. 

H -M.-Vásárhelyre érke ik 6 óra 40 perez reggel, 10 óra 
32 perez délelőtt, 7 óra 10 perez éjjel. 

H. M. Vásárhely—Szentes. 

H.-M.-Vásárhelyről indul 7 óra 40 perez reggel, 4 óra 
4 perez délután, 8 óra 11 perez éjjel. 

Szentesre érkezik 9 óra 30 perez délelőtt, 5 óra 56 perez 
délután, és 10 órakor éjjel. 

H.-M.-Vásárhely—szegedi vonal. 

H.-M.-Vásárhely—Szeged. 

óra H.-M.-Vásárhelyről indul 6 óra 57 perc reggel, 3 
58 perc délután, 9 óra 25 perc éjjel. 

Szegedre érkezik 7 óra 53 perc reggel, 4 óra 33 pere 
délután, 10 óra 20 perc éjjel. 

Szeged—H.-M.-Vásárhely. 

Szegedről indul 3 óra 30 p. éjjel, 10 óra 5 perc délelőtt 
6 óra 52 perc este. 

H.-M.- Vásárhelyre érkezik 4 óra 34 perc reggel, 10 óra 
50 perc délelőtt, 8 ora 01 perc este. 



4. oldal. S Z E N T E S I L A P . 
29. szám. 

M e g h í v á s . 
A ,Szentesi kereskedő ifjak egyesülete* 

t. tagjait van szerencsém f. 1894. évi már-

czius hó 18-án vasárnap délután 2 órakor 

tartandó évi rendes közgyűlésre az 

egyesület helyiségébe meghívni. 

Szentes, 1894. márczius 3. 

Az elnökség. 
Tárgysorozat: 

1. Titkári jelentés. 

2. Költségvetés megállapítása. 

3. Ház bérbe-vétele iránti intézkedés. 
4. Indítványok. 

5. Általános tisztújítás. 3—3 

Haszonbéri hirdetmény. 
Gróf Károlyi Sándor ur ő Nagy 

méltósága ugy nevezett István Hegyesi bir-

toka (mit régebben Jurenák Ede ur, mostan 

Sváb Sándor ur bérel) mely teszen 2028889/noo 

holdat folyó évi október 1-től 10—12 évre 

haszonbérbe kiadó. 

A nevezett bérterület á l l : szántó föld 

51 l71/noo hold, rét 594189/noo hold és legelő 

923629/noo holdból, — van továbbá rajta egy 

3 szobás kissebbszerű tiszti lak, egy nagy 

ökör istálló, egy csikó egy ló istálló, egy juh 

pajta, egy tengeri góré és egy három szobás 

cselédház. 

A birtok a szarvasi vasút - állomáshoz 

75 perez, Szenteshez 2 órányira, Orosházá-

hoz 13A órányira van. 

Bővebb felvilágosítást ez ügyben az 

uradalmi pénztárnok ad n. p. 
Békés Bánfáivá Kis Királyságon. 

A Borries-féle uradalmak 
igazgatóságának Eckendorfban 
(Észak-Németország) tudomására jővén, hogy 

eckendorfi répamag több helyről mint eredeti 

vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja 

tehát nevezett igazgatóság a gazdaközöll-
ség érdekében köztudomásra hozni, hogy 

e r e d e t i e c k e n d o r f i 
takarmányrépa mag 

v a l ó d i m inőségben 

Ausztria-Magyarországban csakis 
n 

MAUTHNER ODON 
magkereskedésében 

Budapesten 
kapható, a mennyiben az eckendorfi uradal-

mak mint ez évben, ugy 1898. évig csak 
egyedül ezen czégnek fognak 
répamagot szállítani, mely czég az 

erre vonatkozó árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmentve megküldi. 1 — 7 
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fogorvosi mű te rme SZEGEDEN, 

uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

Műiogak és fogsorok 

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

kivitelben. 
P lombirozások 

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

Fogak tisztítása, 30 

mindenféle fog- és szájmütétek. 

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

Fogmfttétek oooalnn&l és altató-gázzal de. 11—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS ÁTUTAZÓK 

előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-
jére különös tekintetben részesülnek. 
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PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

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

9 - 1 2 

Vértisztitó labdacsok, ezelőtt á 11 a 1 á n o s 1 a b d a c s o k neve alatt; ez utóbbi 
nevet teljes joggal megérdeml ik , mive l csakugyan alig létezik betegség melyben ezen lapdacsok 
csodás ha'ásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtzedek óta ezen b ^ * <»»; 
lános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem 

volna t a g ^ t ° a l a n o r y o s á U a l e z e n l a b d a c s o k háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly 
bajuknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe-zavarok, májbajok 
kólika, vértólulások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegsegeknel. Vértisztitó tu ajdonságuknál 
fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s abból eredő bajoknal is: így sápkornál, ideges-
ségből származó feiájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak hegy a leg-
csekélyebb fájdalmakat sem okozzák, és ennek folytán még a le-gyengébb egyenek, de meg 
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 néhányát 
emiitünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg 
vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani. 

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 
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-
gyitani, a mint már masoknak is egészségük visz-
szanyerésére segítségül szolgáltak. Knific Teréz. 

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

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel 
önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 
éven át szenvedett gyomorhurutban és vizkór-
ságban mar 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 KI nem 
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, s 
midőn legforróbb köszönetemet kifejezem vagyok 
tisztelettel Zwickl Anna. 

Ezen vértisztó labdacsok csakis a Pser-
kofer 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 ¿,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-

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

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

Tannonchinin hajkenőcs, é S 
hosszú sora óta valamennyi hajnővesztő szer 
között orvosok által a legjobbnak elismerve. 
Egy elegánsan kiállított nagy szelencével 2 frt. 

Általános tapasz 
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. 

• " ö J a fagyos tagokra és minden 
idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 krajezár. Bérmentve 65 kr. 

I Itifl inpHv/ általánosan ismert kitűnő 
UUIUIlUUVy háziszer hurut, rekedtség, gör-

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

Fípt-PQQ7Plir7Ía (P^gai csöppek),megron-
LIOI CddZ-CI \\uL\d t o t t gyomor, rossz emész-

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

Általános tisztító-só K E ? ^ 
rossz emésztés minden következményei, u. m. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 1 frt. 

Angol csodabalzsam, Jjjr
v.e*50kraj" 

Por a labizzadás ellen. m
E
e
z*sUL 

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 krajezár. 

Golyva-balzsam, Í ^ ^ X S 
mentes küldéssel 65 krajezár. 

Helsó vagy egészség-só gfófy
6
szei 

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 ecetben a posta-
költségek sokkal mérsékeltebbek. 

Sunte?, 1894. Nyomatott Sima Ferenci gyoiwajtóján. 




