
1894. XXIV. évfolyam 32« szám. Péntek, márczius IS* 

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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal s 

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

küldendők. POLITIKAI ÉS VÉGYES 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: 

vasárnap, kedden és pénteken regjr«l. 

E g r 3 r © 3 s z á m á ,ra , 5 Icr. 

Lapunk megrendelhető: 

a k iadóhivata lban és l apk ibordó ink ut ján , 
kik az előfizetési pénzek beszedésével is meg vannak bizva. 

A szabadság ünnepén. 
Negyvenhat évvel ezelőtt a „ s z a b a d -

s á g ' égi lángja lobbant föl Magyarországon, 

s villamos erejével átjárta a nemzet minden 

idegét: nia pedig az úgynevezett „ s z a b a d -

e 1 v ű s é g" görögtüze kápráztatja a honfiak 

szeme világát. 

A k k o r lerázta rabbilincseit, megsza-

badult súlyos békóitól a szó és a gondolat; 

s mindenki szabadon merte nyilvánítani né-

zetét az uralkodó hatalommal szemben; m a 

pedig átok alá vetik a vélemény-szabadságot, 

s homlokára bélyeget sütnek annak, aki elég 

vakmerő másként szeretni a hazát, mint a 

hogy azt az egyedül üdvözítő kormány-prog-

ramm előírja. 

A k k o r az e g y i k jelszó volt a „ s z a -

b a d e g y h á z a s z a b a d á l l a m b a n ; 

m a az e g y e d ü l i jelszó az á l l a m i 

m i n d e n h a t ó s á g . 

A k k o r politikai jogokat adtak a nép-

nek ; m a még a természeti jogokat is elve-

szik tőle. 

A k k o r kinyitották a lakatokat, melyek 

a szabadság bajnokainak börtönajtaján füg-

göttek ; m a a szabadelvű kormány uszály-

hordozói legalább itt Csongrád vármegyé-

ben — lakat alá szeretnének tenni mindenkit, 

aki az emberi és polgári jogok bátor harczo 

sává szegődik. 

A k k o r az utcza népe tüntetett ellen; 

állhatatlan lelkesedéssel a hatalom e l l e n 

m a a kormány közegei rendeznek mondva 

csinált lelkesedéssel tüntetést a hatalom 

m e l l e t t . 

A k k o r egy igazi programm volt a 

Kossuth Lajos bálványozott nagy neve; m a 

csak egy kölcsönkért fényesség, amelylyel 

álnokul megaranyozták a hitelvesztett kor-

mányprogramm hazug jelszavait. 

Oh, atyánk ott a messze idegen-

ben, aki roskatag testtel és kimerült erővel 

vivőd a halállal nehéz tusádat, ha tudnád, 

hogy szentséges nevedet kik veszik profán 

ajkaikra! . . . Ha tudnád, hogy épen azok 

az emberek bújnak nagy neved árnyékába, 

akik azt a fényes alkotmányt, amelyet negy-

venhat évvel ezelőtt megteremtettél, kishitüen 

feláldozták, és kicsinyes hatalmi érdekből 

meghamisították ! . . . Ha tudnád, hogy azok 

az emberek fogadták el segítségedet, akik 

Judásként elárultak, s mint Péter a mestert 

gyáván megtagadtak, midőn testükkel 

kellett volna megvédelmezni honpolgári mi-

voltodat! . . . Ha tudnád, hogy azoknak 

uralmát mentetted meg hatalmas szavaddal, 

akik a márczius 15-iki nagy eszmék megva-

lósításának a legfőbb akadályozói! . . . Ha 

tudnád, hogy hatalmas kezeddel azokat az 

embereket rántottad vissza a bukás meredé-

lyéről, akik még hült tetemednek se akarnak 

helyet adni a hazai földben ! . . . 

. . . De még is jobb, hogy mindezeket 

nem tudod . . . Nagy lelked egy fájdalmas 

sebbel gazdagabban hagyná el porhüvelyét. 

Vértanú életed utolsó óráiban ám tápláld 

Te csak azt a fölemelő godolatot, hogy a 

márczius 15-iki nagy eszmék lépésről-lépésre 

közelednek megvalósulásuk felé. 

Elég, ha mi tudjuk, mi érezzük keser-

vesen az ellenkezőt. De lánglelked remény-

teljes bizalma még is szent örökségképen 

száll reánk, s törhetetlen erőt ád mindnyá-

junknak arra a szilárd a k a r a t r a , hogy 

előbb-utóbb megtestesítsük azt a magasztos 

szép álmot, amit negyvenhat évvel ezelőtt 

álmodtál . . . 

ponti sajtót, valamint a hazai közönséget, hogy az 

e fajta támadásokat és hirleléseket tartózkodással 

fogadja, mert azok nem egyebek, mint az eszközei-

ben nem válogatós csongrádvármegyei kormánypárt 

féktelen bosszújának szüleményei. 

Kelt a szentesi 48 as kör választmányának 

1894. márczius 14-én tartott üléséből. 

Temesváry Antal, 

nyugalm. biró, 
választmányi elnök. 

— A 48-as kör állásfoglalása. Egy idő 

óta gyors egymásutánban, úgyszólván nap nap 

után jelennek meg ugy a vidéki, mint a fővárosi 

sajtóban a legocsmányabb tamadások a vármegyei 

ellenzék tagjai és különöse i vezérféríiai ellen. 

Az a pákulicz-taktik mely mindig utazott az 

ellenzék tagjainak vagyouára, életére és becsületére 

— ugy latszik ma mar hatványozott erővel dolgozik 

s nem riad vissza a legorczátlanabb rágalomtól se, 

csakhogy a varmegyei ellenzék vezerfertiait befeke-

títhesse, és eiiutesse az országgal, hogy az az ellen-

zéki-falanksz, mely bátran küzd a zsodomai erköl-

csökkel biró csongrádvármegyei kormányzat ellen — 

tulajdonkepen maga is egy tisztesseg és erköics-nél-

kül szűkölködő banda. 

Aiig van mar az ellenzék vezérkarában olyan 

férliu, akit csalónak, sikkasztónak, hamisitónak nem 

kiáltott ki a pakulicz piszokgyar. 

Es ami a legmegbotrankoztatóbb, a sajtó — 

még annak elienzeki része is — készseggel ád he-

lyet azoknak a nevtelenül közölt támadasoknak, va-

lószínűleg csupán azért, mivel — zsenzácziósak. 

Ezt a rut dolgot tovább tűrni nem lehet; s a 

szentesi 48-as kör végre sorompoba lépett a magan 

becsületre utazó rágalmazók.ellen, s mint a vármegye 

legnagyobb erkölcsi testülete, tekintélyének egesz 

nyomatékával tigyelmezteti a sajtót és a hazai kö-

zönségét, hogy mit tartson a névtelen támadasok 

intézői felől. A 48-as kör választmánya ebben az 

| ügyben f. hó 14-én tartott rendkívüli ülést, s egy-

í hangú határozata alapjan a valasztmanyi elnök a 

, következő táviratot intézte 12 fővárosi laphoz: 

A szentesi 48-as kör választmanya, a csongrád-

' vármegyei többi elienzeki körök íelhivasa folytán és 
! neveben is, mély sajnalatát és méitó megütközését 

nyilvánítja a fölött, hogy a központi sajtó minden 

skrupulózitás nélkül készségesen tert enged azoknak 

a mostanában sürün megjelenő névtelen czikkeknek 

és táviratoknak, melyek a csongradvármegyei ellen-

zek tagjai és különösen vezérferíiai ellen irányulnak 

s melyek azokat a férfiakat, a kik a legnemesebb 

önfeláldozással, hiven szolgálják közügyeinket, s ki-

próbált becsületességükkel magukat a köztiszteletre 

érdemesekké tették — az ország közvéleménye előtt 

diskreditalni, magán becsületüket minden kigondol-

ható módon, a legképtelenebb vadak és koholmá-

nyok által pellengérezni törekszenek. Ezekkel a nem-

telen támadásokkal szemben kötelességének tartja a 

szentesi 48-as kör választmánya erkölcsi reputáció-

jának egész súlyával állást foglalni, s óvja a kőz-

Márczius tizenötödike és a váczi 
püspök. 

(Szg.) Félegyháza jó magyar város, de 

vallásos katholikus város, szereti a nemzeti 

érzületet a vallásos érzülettel, a honszerelmet 

a vallás szeretetével párosítani, a mi tökéle-

tesen helyes, és dicsérendő doiog. Fölkérték 

tehát a jó félegyháziak Agócs plébánost, hogy 

a katholikus templomban ünnepélyes misét 

tartson márczius Idusán. A plébános felter-

jesztette a kérést Schuster váczi püspökhöz, 

ki — mint több lap irja — arra t a g a d ó 

választ adott. 

Sokszor halloLam Schuster váczi püspök 

úrról, hogy fölötte takarékos ember. Olvas-

tam is a jókedvű „Bolond Istók"-ból, hogy 

az Angol Királynőben 3 magyar uj krajczárt 

adott a íizető-pinczérnek, azon felszólítással, 

hogy ez összeget — ossza meg társaival. — 

Miután szeretem a takarékos embereket, tisz-

teltem Scbuszter püspök urat, de még jobban 

tiszteltem, mikor tavaly azt olvastam róla, 

hogy egy leégett református iskola növendé-

keinek megengedte, hogy az alatt, mig is-

kolájuk felépül, a katholikus iskolába járhas-

sanak, érezvén igy a Krisztusi szeretet me-

legségét, és megtanulhatván zsenge itju 

korában, szeretni és tisztelni a más valláson 

levőket. — Írtam is erről vezérczikket saját 

lapomban, mint fejérvári szerkesztő. 

Nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem di-

csérhetem meg Schuster urat, de azt hiszem, 

nem fogja egyetlen jóravaló magyar ember 

sem megdicsérni. A katholikus klérust mindig 

a hazafias érzés jellemezte. Nemsokára meg-

ülik emlékünnepét annak a piaristának, a ki 

|Guyon tábora előtt vitte a keresztet az órá-

kig tartó csatatüzben Branyiczkónál. A ma-

gyar csatatereken bőven áldoztak vérükkel a 

'hazaszeretetnek a magyar papok. Nem tudjuk 

tehát, honnan vette a példát legújabb elha-

tározásához Schuszter ur. Hiszen márczius 

tizenötödike a nemzet legszentebb napja. 

Egyformán inegünnepli mindenki, s nemcsak 

az olyan fajta „lázítók", mint Kovács Kálmán. 

Ez a hősies elhatározása tehát teljesen 

érthetetlen, sőt ilihetetlen. S valószínűnek 

tartjuk, hogy a jó félegyháziak nem fogják 

egymás között m a g a s z t a l n i a püspök ur 

rendeletének bölcs intézkedéseit, hanem majd 

megünneplik a nemzeti ébredés nagy napját 

a Schuszter ur engedélye nélkül is. 

— A hála. A szentesi polgári leányiskola 

növ »ndékeinek szülői és minden tanügy barát 

a leghálásabb elismeréssel gondolnak a polgári leány-

iskola igazgatója, Gonda Júlia kisasszonyra az á'tala 
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rendezett concert szinte példátlan erkölcsi és anyagi 

sikere alkalmából. A közönség elismerését azonban 

a jezsuitáskodó intriga sietett ellensúlyozni, hogy 

Gonda kisasszony ne tarthassa magát sokáig abban 

az illúzióban, hogy az általa elért siker itt, ott kese-

rűséget és irigységet is nem támasztott. — S amit 

a legnagyobb sajnálattal kell konstatálnunk, ennek 

az intrigának eszközéül éppen a tanfelügyelőt sike 

rült megnyerni, kinek első kötelessége lett volna az 

elismerés üdvözletével fordulni ezen concert alkal-

mából ahoz, ki erre igazán rászolgált. Krezsák helybeli 

rom. kath. káplán ugyanis bevádolta a tanfelügye 

lőnél Gonda kisasszonyt, hogy a concert után meg-

engedte a növendékeknek, hogy tánczolhatnak is 

pedig a rom. kath. lányoknak nem lett volna sza 

bad a böjt miatt tánczolni. 

Erre a tanfelügyelő maga elé rendelte (quo 

jure ?) az igazgatónőt, hogy igyekezzék a szent ér-

zelmeiben felháborodott fiatal lelkiatyát kibékíteni 

mert különben a legszigorúbb vizsgálatot fogja ellene 

elrendelni. Sőt a tanfelügyelő tovább nent felaján 

lotta az igazgatói állást Greskovics Nóra kisasszony-

nak, az intézet egyik tanítónőjének, ki a tanfelügyelő 

óhajtásához képen kész is volna ezt az állást el 

fogadni. 

Lám, lám ! Hova fajul már nálunk az iskola ügy 

terén is a pákuliczoskodás. Itt azonban az intrigánsok 

nem a Gonda kisasszonynyal állnak szemben, hanen 

az iskolaszék elnökével, aki szívesen felveszi a fel-

ajánlt harczot, — Mert először is ő adott engedélyt 

a conczert megtartására, ő adott a szülők kívánsága 

folytán engedélyt a tánczra ; másodszor Krezsák ur 

a nagyböjti aggodalmait majd abban a polgári 

leányiskolában érvényesítse, melyet a szentesi róni 

kath. egyház állit fel; de nem abban, melyet a 

város tart fenn, s melynek semmiféle felekezeti szí-

nezete nincs. — Harmadszor ahoz, hogy ebben az 

iskolában, melyet a város tart fön, ki legyen az 

igazgató, egyedül és kizárólag magának tartja fen 

az iskolaszék a jogot S igy igen sajnáljuk, hogy a 

tanfelügyelő olyan kecsegtetéseket nyújt bizonyos 

irányzat felé, melyeket az iskolaszék hozzájárulása 

nélkül senki se valósithat meg. Negyedszer és ötöd-

ször, nem titkolhatjuk el megütközésünket a felett, 

hogy akkor és ott támadnak meg egy tanítónőt, 

amikor és ahol őt egyedül és kizárólag csak elisme 

rés és nagy elismerés illethet. 
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mégha bérének kiegészítő részét képezné is, fogyasztási keresk. miniszter pedig szükségesnek látta hogy azon 
adó alá esik. Előkerült továbbá a horgosi községi 
választások ügye, mely szerint a mult évben Hor-
goson tiz rendes és öt póttag váiasztatván a képvi-
selőtestületbe, a választók ugyanazon szavazó lapon 
tizenöt tagra szavaztak a nélkül, hogy külön meg-
jelelték volna, kik tekintendők azok közül póttagok-
nak ? Ellenben hét szavazó lapon külön ki voltak 
tüntetve a póttagok, azért a szavazatok összeszámí-
tásánál Siági Bálint dorozsmai helyettes főszolgabíró 
akként járt el, hogy rendes tagoknak nyilvánította 
a tiz legtöbb szavazatot nyert tagot, póttagnak pe-
dig a hét szavazó lapon megnevezett póttagokat. A 
községi igazoló választmány azonban nem hagyta 
helyben a főszolgabíró eljárását, hanem azokat nyil-
vánította póttagokuak, kik a tiz rendes tag után a 
legtöbb szavazatot nyerték. Közbevetett fölebbezés 
folytán aztán a közigazgatási bizottság, a mennyiben 
sem választási törvény, sem pedig a választások tár-
gyában kibocsátott tőszolgabirói hirdetmény nem in-
tézkedik másképen, az igazoló választmány határo-
zatát helyben hagyta. A főispán a községek látoga-
tása alkalmával arról győződvén meg, hogy az árva 
pénzek Algyőn hiányosan kezeltetnek, a közigazga-
tasi bizottság most ezen pénzeknek központi keze-
lés alá való bevonását rendelte el és a tőkék átvé-
telére, valamint azok behajthatóságának és biztosí-
tottságának megvizsgálására Ónodi Géza árvaszéki 
elnök vezetése alatt Soós Pál tiszti ügyészt, Alber-
tényi Antal főszámvevőt és Nóvák József bizottsági 
tagot küldötte ki. Für Pál csanyi tanítónak azon 
fölebbezését pedig, hogy az ellene elrendelt fegyelmi 
vizsgálatot, melyre ő - úgymond — semmi okot 
sem szolgáltatott, szüntesse be a közigazgatási bi-
zottság, elutasította azon megokolással hogy épen 
a fegyelmi vizsgálat van hivatva kideríteni, hogy 
nevezett tanitó ellen forognak-e fen, vagy sem jo-
gosult panaszok ? Reisz Ernő államépitészeti mérnök 
pedig arról tett jelentést, hogy a miniszter a nagy 
transversális müutra vonatkozólag a tárgyalást az 
érdekelt városok és törvényhatóságok niegbizottaival 
febr. lí-én Budapesten megtartván, kilátásba he-
lyezte, hogy ezen nagy müut földmunkálatai még 
ez évben elkészülnek, a kavicsolás pedig a jövő év-
ben veszi kezdetét, melyre nézve egyébként abban 
történt megállapodás, hogy a városokban az átke-
lési szakaszokra kőburkolat, az ut egyéb részeire pe-
dig a makadam rendszer fogadtatott el. Mivel pedig 
a makadám tartóssága e nagy állami müutra gőz-
bengerezés által történik, ajánlja a közigazgatási bi-
zottság figyelmébe, hogy a maga makadám útjait 
olykép törekedjék elkészilettni, hogy mikor a nagy ál-
lami müut gőzhengerezése a megye területén eszközöl-
tetik, azt az államtól a saját müutjai lehengerezésére is 
igénybe vehesse. Jelenti végül hogy a miniszter a mü-
ut mellett nyári útról államköltségen nem hajlandó 
gondoskodni, de megengedi, hogy az egyes községek, 
a mennyiben annak szükségét látják, ilyenek létesí-
téséről a maguk költségén gondoskodhassanak. Mi-
vel továbbá az építés ideje alatt a nagy müut vo-
nalán az országutak el lesznek zárva a közlekedés 
elől, a közlekedés fentartása végett alkalmas mezei 
utakról az egyes községeknek kell gondoskodniok. 
Végül pedig azt hozta javaslatba az előadó főmér-
nök, hogy mivel a horgos-kanizsai országút hatvan 
méter széles, annak felesleges részét, mintegy 7 hold 
és 60 nszg. öl területet nyilvános árverésen értéke-
sítse és a befolyó összeget fordítsa az ut megma-
radó részének szikagyagolására. Mit a közigazgatási 
bizottság egyhangúlag el is fogadott. Ezek voltak az 
ülés említésre méltó mozzanatai; melyekhez még 
hozzá tehetjük, hogy az ülés oly szaporán folyt lo, 
hogy délelőtt ugyancsak a főispán elnöklete alatt 
még a gyámügyi fölebbviteli küldöttség is megtart-
hatta ülését. 

— A közigazgatási bizottság üléséből. 
A közigazgatási bizottság kedden délelőtt 9 órakor 
Tallián Béla főispán elnöklete alatt tartotta rendes 
havi ülését, melynek tárgyaiból kiemeljük a követ-
kezőket : Tóth Árpád gözmalmos hizlaló telepét 
Szentesen a város tanácsa közegészségi és köztisz-
tasági szempontból, minthogy a vásártér szélén köz-
vetlenül a házsorok mellett fekszik, beszüntetni, il-
letve a városon kívül elhelyezni rendelte. Gsató 
alispán azonban fölebbezés folytán ezen határozatot 
feloldotta. Most ujabb fölebbezés következtében a 
közigazgatási bizottság elé került ez ügy elbírálása, 
mely, pákulicz ügyről lévén szó, Sima Ferencz és 
Hegyi Antal véleménye ellenében az alispán határo-
zatát Szentes város föllebbezésének elutasítása mellett 
jóváhagyta. Aztán pedig előkerült Kovács János és 
társai sándorfalvi lakosoknak Zsarkó Ferencz ottani 
jegyző ellen több rendbeli visszaélések miatt a bel-
ügyminiszternél tett panasza, mely a fegyelmi vizs-
gálat megtartása végett kiadott a dorozsmai főszol-
gabírói hivatalnak. Várjuk az eredményt. — Eder 
János a »Csongrádi Lap" szerkesztője is közvetlenül 
a belügyminiszternél tett panaszt, nagybátyja Gsemegi 
Antal községi biró ellen, a miért sajtóper indítását 
hozta javaslatba a képviselőtestület ellen szórt rá-
galmai miatt Az előnyomozat meg is tartatott ezen 
ügyben, de annak folyamán nem merültek föl oly 
ténykörülmények, melyek a fegyelmi eljárást szük-
ségessé tették volna. Azért a panasz elutasítása mel 
lett a közigazgatási bizottság a további eljárást be-
szüntetni rendelte, de egyúttal figyelmezteti Gsemegi 
Antal birót, hogy jövőben a közgyűlési határo-
zatokat addig, míg jogerőre nem emelkedtek, ne, — «-o.«.™«* i™™-««« « 
hajtsa vegre ha csak a közgyűlés ki nem mondja aj rovására. De különben is közgazdasági tekintetben 
ÍJ! Va,<? íel?b^zhetését, a nem viseltetik bizalommal a kormány iránt. Semmi 
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Országgyűlés. 
Üres karzatok és üres padok előtt tárgyalta 

márcz. Iá-én a képviselőház a kereskedelmi viszo-
nyainknak Oroszországgal való ideiglenes rendezésé-
ről szóló törvényjavaslatot, melynek sürgőssége mi-
att meg kellett szakítani az egyházpolitikai vitát. A 
javaslatot Görgey Béla referálta, röviden elfogadásra 
ajánlva azt a Háznak. A nemzeti párt álláspontját 
Bujanovích Sándor fejtette k\ Nem szavazza meg a 
javaslatot, mert veszélyesnek tartja mezőgazdasági 
viszonyainkra, ha az orosz terményeknek kaput nyi-
tunk s ií?y önmagunknak csínálunk kunkurrencziát. 
A szerződés csak Ausztriának kedvez. Magyarország 
p n i r á c i n HA 1/ n 1 A rt K «% ! ̂  !. ̂  — 1 Z * A _ 1_ ? _ 1 «1 

mi a fenforgó esetben is teljesen indokolt lett volna. 
— Szeder János közigazgatási bizottsági tag még a 
mult évben indítványozta, hogy a közigazgatási bi 

tekintetben! egészítette ki nagy derültség mellett 
Beöthy Ákos. 

nal válaszoljon. 
A miniszter különösen azt hangsúlyozta, hogy 

az orosz piacz nagy jelentőségű a magyar közgaz-
daságra, érdemileg azonban nem válaszolt a felho-
zott kifogásokra. E helyett a nemzeti párt ellen for-
dult s csodálkozását fejezte ki, hogy bizalmi szem-
pontból ellenzi a javaslatot, holott annak idején 
elfogadta az olasz, német és svájczi szerződéseket. 
A nemzeti párt, jegyezte meg a miniszter, mindig 
hive volt a szerződési politikának. De a román szer-
ződésnek nem ! kiáltott közbe Nedeczky Jenő. 

Arróh majd beszélhetünk, ha a Ház elé kerül! 
vágta vissza a miniszter. Eh, beszéltünk mi már 
eleget önöknek, de hiába ! — szólt közbe Polónyi. 

A miniszter után Madarász József elvi okok 
ból beszélt a javaslat ellen, hogy Magyarország so-
rompóit megnyissák az orosz terményeknek. Szalay 
1. sem hajlandó vakon felhatalmazást adni a kor-
mánynak, mely az ország közgazdasági érdekeit oly-
annyira elhanyagolja a külfölddel szemben. 

Még Wekerle Sándor miniszterelnök védte a 
kormány álláspontját s ezután a Ház többsége ugy 
általánosságban, nnnt részleteiben elfogadta a tör-
vényjavaslatot. Érdekes a fölemlitésre, hogy a sza^ 
badelvü pártból kilépett képviselők az ellenzékkel 
szavaztak. 

A Ház ezután az egyházpolitikai vitát folytatta 
Hárman beszéltek, ketten a javaslat ellen, egy mel-
lette. Ez Me ei Mór, a Lipótváros képviselője volt, 
a ki hosszasan indokolta, miért hive ő a kötelező 
polgári házasságnak. 

A jobboldal figyelemmel hallgatta a kiváló jo-
gászt és érveléseit helyenkint tetszéssel kisérte. Deésy 
Zoltán ama vád ellen tiltakozott, hogy a nemzeti 
párt obstrukcziót csinál. Egyszerűen kötelességét tel-
jesiti a párt, mikor ország világ előtt leplezetlenül 
s őszintén mondja el, hogy mit akar s mit nem. 
Majd a függetlenségi párt Eötvös-töredéke ellen for-
dult, mely szerinte nem folytat reális politikát, mi-
kor inkább támogatja a kormányt, semhogy egyen-
getné a talajt, hogy elveit győzelemre Sfegitse. A kik 
igy gondolkoznak, jegyezte meg nagy hatással s az 
ellenzék éljenzése mellett, azok Írjanak inkább tan-
könyveket s ne foglalkozzanak politikával. 

Végül még Bornemisza Lajos beszélt a javas-
lat ellen, egy kissé túlzott ultramontán színezettel. 

Az ülés végén a Ház négy uj horvát képvi-
selőt igazolt. 

A márcz. 13-iki ülésen már a kormánypárt, 
mint bejelentették néma volt és a vitától tartózko-
dott. Csakis olyanok szólaltak föl, akik a házasság-
jogi javaslatot ellenzik. Nagy feladatuk volt, ha uj 
momentumokat akartak a vitába vinni, de a feladat-
uak derekasan megteleltek és mindvégig ébren tar-
tották az érdeklődést 

Elsőnek Issekutz Győző szólalt föl, aki a mos-
tani tárgyaláson legelőször hangoztatta az obstrukció 
kérdését. A sajtó több orgánuma az ellenzéket azzal 
gyanúsította, hogy obstruálni akar. Issekutz erélye-
sen visszautasította ezt a ráfogást, és azután a 
kormány javaslatai mellett felszólalók közül többel 
polemizált. Különösen Mezei Mór és Eötvös Károly 
érveléseit czáfolgatta, és az ellenzék zajos helyes-
lése közben jelentette ki, hogy a törvényjavaslatot, 
amelynek a szabadelvüség csak czégére, nem fo-
gadja el. 

Nagy hatása volt Hock János beszédének is, 
aki a vitába uj hangot vitt, az érzés meleg hangját. 
Nem az okoskodás hidegségével szóllott a javaslat-
hoz, hanem a mélyen érző pap és humanista me-
legségével. Költőkre és hagyományokra hivatkozott, 
és gyönyörű bokrétát kötött a poézis mezején sza-
kított virágokból. Az egész Ház nagy figyelemmel 
hallgatta a szónokot, a karzatok női közönsége pe-
dig mély megindulással fogadta a gyönyörű beszéd-
nek különösen azt a részét, amely a házasság szent-
ségét hirdette. Hock János szellemes rögtönzésekkel 
utasította vJssza a közbeszólásokat, amelyek beszé-
dének egységes kompoziczióját meg akarták zavarni. 

A majdnem két óra hosszat tartó beszéd vé-
gén taps és éljenzés hangzott föl, s az elnök rö-
vid idővel az ülés vége előtt az ülést öt perezre 
felfüggesztette. 

Ezt a gyönyörű beszédet — ha terünk engedi 
— lapunk jövő számában közölni fogjuk. 

A szünet után már csak Remete Géza beszélt. 
Remete Géza a javaslat ellen foglalt állást. Be-

szédében a nemzetiségi kérdést is szóba hozta, azt 
sürgetve, hogy szüntessék meg a nemzetiségek elé-
gületlenségének okát. 

Az ülés végén a Ház az elnök javaslatára el-
határozta, hogy csütörtökön — márczius tizenötödi-
kén — nem tart ülést. 

Helyi és vegyes hirek. 
A főispán lemondása. Mint egypár 
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E kérdést a miniszter akként S ^ v t ben Habár ezúttal csak a szerződésnek újévig való 
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rá, hogy hiába marasztaltatja magát Tallián, ma-

radása egyszerűen — l e h e t e t l e n . 

— Kossuth apánk á l lapota folyvást a 

legválságosabb. Sem a család tagjai, sem az orvo-

sok nem biznak többé felgyógyulásához ; ő maga 

pedig egészen átadta magát annak a gondolatnak, 

hogy utolsó óráit éli, s ezt a meggyőződést környe-

zete és családja előtt sem titkolja. Lehet, hogy mire 

e sorok napvilágot látnak, akkorra a nagy lélek már 

elköltözik a halhatatlanság hónába. Minden pilla-

natban készen lehetünk a sötét gyászhírre. 

— Tiaztujitószék. A városi fiók-tisztujitás 

határnapját f. hó 19-re tűzte ki az alispán. Ekkor 

lesz betöltendő: a főjegyzői, gazdászati tanácsnoki, 

birtoknyilvántartói, alszámvevői, adópénztári tiszti 

ügyészsegédi, és egy Írnoki állás. A kombináczió és 

korteskedés természetesen széltére folyik; a folya-

modók némelyike buzgón kilincsel; a választások 

sorsa azonban azon az értekezleten dől el, amely 

jövő vasárnap lesz megtartva az I-ső 48-as kör he-

lyiségében. Ezúttal fölemlítjük, hogy a gazdászati 

tanácsnokságra csupán Novobáczky Győző folyamo-

dott, az adópénztári tiszti állásra pedig Kiss Pál és 

Farkas Mihály. 

— Az al ispáni á l lás várható megüresedése 

már is élénken foglalkoztatja az intéző köröket. Mint 

legújabb kombináczió, ugy a megyepárt mint az el-

lenzék körében, a Soós Pál vármegyei tiszti ügyész 

jelöltsége képezi megbeszélés tárgyát. Soós Pál tud 

valevőleg a legrégibb vármegyei tisztviselő azok kö« 

zött, akik az alispáni választásnál egyáltalán szóba 

jöhetnek. 

— Fegyelmi határozatok . A vármegyei 

fegyelmi választmány f. hó 13-án három fegyelmi 

ügyet tárgyalt. R e i n h a r d volt csongrádi köz-

gyám ellen megszüntettetett a fegyelmi eljárás, de 

ellenében 200 frt kártérítés erejéig a vagyoni fele-

lősség ki lett mondva. Szentes város állatorvosának, 

H o r v á t h Istvánnak ügyében nem hoztak érd m 

leges határozatot; előbb véleményt kérnek az orszá-

gos állatgyógyászati akadémiától. B a l o g h Ferencz 

városi igtatónak pedig kegyelmesen elengedték az 

alispán által reá rótt 50 frt bírságot is, s mindössze 

egy kis szelid dorgálásra Ítélték. Lám, lám, milyen 

a Tallián Béla tiszta közigazgatása ! 

Márczius 15-ike a 48-as körben . 

Évek óta nem sikerült oly fényesen a márczius 

15-iki bankett (bár mindig kitűnően sikerült) mint 

a mostani. A kör tagas termei a szó szoros értei 

mében megteltek lelkes közönséggel, melynek sorai 

ban feles számmal voltak a nők. Fényes, gyújtó 

szónoklatokban természetesen nem volt hiány. Az 

első felszólaló Sima Ferencz volt, magasan szár-

nyaló beszédben emlékezvén meg a nap jelentősé-

géről. Utánna olyan szónoklatok hangzottak el, ame-

lyek hatásban versenyeztek egymással, s valóban 

nem tudnánk hirtelenében eldönteni, hogy melyik-

nek nyujtsuk az elsőbbség pálmáját. A második 

szónok Temesváry Antal volt, aki Balogh János 

üdvözlő levelét olvasta fel. Azután Szánthó Lajos, 

Sima Ferencz, Filó Lajos, Filó Tihamér, Burián La-

jos, Udvardi Sándor, Nyiry Gyula, László Vilmos 

ismét Sima Ferencz, Kátai Pál János, és Bálint Jó-

zsef szólottak, viharos tetszést keltve. A kitűnően 

sikerült bankettet tánczmulatság követte. 

— Párba j ró l adtunk hirt lapunk mult szá-

mában, amely egy uradalmi főtiszt, és egy ellenzéki 

ember közt lett volna megvívandó. Amint azonban 

mai számunk nyiltterében olvasható, vér helyett csak 

olcsó tinta folyt. Az uradalmi főtiszt, akinek egy 

becsmérlő vádat dobtak a szemébe, s aki dühében 

tettlegességgel felelt, — kiiért a párbaj elől Már 

pedig olyan vádat, a milyennel Kóhn József illette 

Basa Kálmán inspektort, hogy tudniillik megveszte-

gettette magát — som tisztázni, sem elütm nem 

lehet azzal, hogy az illetőt kitaszítjuk az ajtón; 

másfelől az is áll, hogy aki mást tettleg bántalmaz, 

annak helyt is kell állania tettéért. Felfogásunk sze-

rint tehát ez az átfér e l i n t é z e t t n e k semmikép 

se tekinthető. S azt hisszük, véleményünkben osz-

tozik a közönség is. 

— Megdördü l t az ég Szent-György nap 

előtt. A régi közmondás azt tartja, hogy ha az ég 

megdördül Szent-György nap előtt, akkor abban az 

évben jó termés lesz. Nohát most márcz. 15-én 

menydörgött és villámlott s igy ha az Isten is ugy 

akarja, akkor az idén jó termésnek kell lenni. 

— Márczius 15-ike a íőgymnás iumban . 

A szentesi községi főgymnásium Horváth Mihály 

„Önképző-Köre" ma diszüléssel ünnepelte meg a 

szabadság nagy emléknapját. Az ünnepély délelőtt 

fél tizkor kezdődött. A beteg elnök, Pólya Ferencz 

tanár helyett Kail Alajos tanár mondott emlékbe-

szédet, míg Harnyas Sándor és Juhász Sándor VII. 

oszt. tanulók hazafias költeményeket szavaltak. Az 

ünnepélyen közreműködött az ifjúsági ének és ze-

nekar is. 

— Kifogás egy emlékbeszéd ellen. A 

megyeház nagy termében a 48-iki események felett 

Keil főgímnasiumi tanár tartotta az emlékbesrédet. 

Mi nem voltunk ott, tehát kritikát a beszéd felett 

nem tarthatunk ; de lapunk egy barátja a következő 

sorok közlésére kért föl bennünket: „Kail tanár ur 

tartott a 48-iki események emlékezetére beszédet; 

de ez nem állt egyébből, mint a 67-iki kiegyezés és 

a dinasztia dicsőitéséből. Még Kossuth nevét se em-

iitette föl egyszer se. Ha a tanár ur akkora hazafias 

lelkesültséggel tanitja az iskolában a nagy idők 

dicső korszakát és hőseit, akkor szépen vagyunk." 

— Közöljük e sorokat és sajnáljuk, ha igaz! 

— Egy távozó tanár . Paraté György polg. 

isk. tanárt a vallás és közoktatásügyi miniszter a 

szeniczi állami polgári iskolához nevezte ki tanárrá. 

Paraté tanár úrban a polg. isk. egy kiváló szakér-

telemmel biró, munkás tanárt vészit és elmenetelét 

ugy az iskolaszék, mint a növendékek őszintén saj-

nálják. Előmenetelén mindazonáltal szívesen örülünk 

és őszintén kívánunk szerencsét uj állásához. 

— öngyi lkosság. Mindszenti Varga Jánosné 

szül. Mucsi Borbála f. hó 14-án, míg férje a piaczon 

járt, a kis leányát eltávolította a háztól, s mikor 

egyedül maradt a háznál felakasztotta magát a 

mestergerendára, s mire észrevették, kiszenvedett. 

Szomorú tettének oka gyógyithatlan betegség. 

— Tanu lmány i k i rándu lás F iumébe . 

Folyó hó 17-én főgimnáziumunk 38 ifja és pedig a 

VUI. osztályból 15; VII. osztályból 12; VI. osztály-

ból 3 és V. osztályból 8. Dr. Berecz Sándor vezetése 

alatt — Derzsi K. Ferencz, Dósa Elek és Szalay Ist-

ván főgimn. tanárok kíséretében Budapesten át Fiu-

mébe utazik. A kirándulás minden egyesnek saját 

költségén történik. Megérkezésről a helybeli főgim 

názium igazgatójához intézett táviratból az érdekelt 

szülők szerezhetnek tudomás*. Visszautazás csütör-

tök délelőtt s alkalmilag Budapesten Mnnkácsi „Hon 

foglalásáénak megtekintése. Az itjuság egyrésze 

pénteken délután, más része szombat reggel érke-

zik Szentesre. 

— Uj szülésznő. Fenyvesi Istvánné Pálfi 
Zsuzsánna személyében egy uj szülésznő telepedett 
le Szentesen. 

— Ka tóua i lóvásár lesz Szentesen, f. ho 

Lobogjon a zászló 

Győzelmet kiáltó! 

Lobogjon kevélyen, hirdesse világgá, 

Hogy nem vált a magyar nép letörött ággá, 

Mely elfonnyad végre 

S lehull sir-gödrébe. 

Lerázta bilincsét, 

S megmenté nagy kincsét: 

Édes szabadságát, lelki nyugodalmát. . . 

Elvenni ezt tőle hiába akarták, 

Megőrizte drágán, 

Kifolyt vére árán. 

S most szabad vagy népem 

E föld kerekségen. 

Foglalóul adhadd az időnek, mit kér: 

Dicsőséges multad egy ujabb ezredér . . . 

Meg nem gyalázhatod, 

Mit „szent a p á n k * adott. 

Jöhet már az ellen 

A magyarok ellen, 

Kardja megerősbült, törhetetlenné lett, 

S a magyar nép élte, dicsőséges élet, 

Az lesz mindörökké, 

Nem lesz szolga többé. 

Föl tehát a zászlót 

Messzire ellátszót! 

Sorakozzék alá a magyar nép ezre, 

Boldogsága földjét végre megszerezve, 

S nyíljon fel az ajka 

Hálaadó dalra: 

„Istenünk megáldád 

Honunknak határát, 

Vedd ezért imánkat, hál'adó imánkat; 

S áld továbbra is meg mi magyar hazánkat... 

Viselj gondot rája 

K i r á l y o k k i r á l y a ! " 

Nyilttér. 
(£ rovatban közlötlekért nem vállal felelőséget a szerk.) 

Jegyzőkönyv 
felvétetett Szegeden, 1894. márczius 14-én Kohn Jó-

zsef és Basa Kálmán urak között fen forgó becsület-

beli ügyben. 

Jelen voltak az alólirottak: 

Kohn József ur megbízottai Purjesz Ignácz 

honvéd százados és Tóth Kálmán földbirtokos elő-

adják, hogy Kohn József úrtól megbízatást nyertek 

az iránt, hogy Ba?a Kálmán úrtól nevében lovag;as 
17-én, melyre felhívjuk a lótenyésztők figyelmét. Az Elégtételt kérjenek azon tettleges sértés miatt, me-
, w - i r. ^ .1. i_-n a v á r a ) e g y e h á z i . kell eladó lovakat reggel 9 órakor 

előtti térre elővezetni. 
— Ö n m ű k ö d ő gyertyaoltó 

^lyet tőle f. hó 11-én Sándorfalván szenvedett. 
Basa Kálmán ur megbízottjai Illés Jenő és No-

tartóval kormányozhatólag összekötött hlzagofíúd v A k J ó z s e f U r a k e z e n f e l h i v á s r a e , ő a d Í á k ' h o W e l s ö 

egy rugó segítségével a gyertya irányában tartatik. sorban is felvilágosítással szolgálhat a tárgyalt sér-
A rúd egy időbeosztással és hosszában eltolható s tés okaira nézve, és kérik annak tudomásul vételét, 
csavarszegecs és anyacsavar segítségével megerősít-j A sértés tárgyát t. i. az képezi, hogy Kohn 
hető fényszóróval van ellátva. A fényszórón mozog- J ó z s e f u r e hó 11-én üzleti ügyben jelent meg Basa 

ofyképpen, hogy °ezP ulóbbi *a f é n y f J ' L ^ ur„á. és ve.e mint urad. fesztté, tárgya,ta 
által a rud-időbeosztáson megjelölt idő alatt egészen azt, és ez alkalommal magára az ügyletre vonatko-
a csappantyúval való érintkezési pontjáig leég és a zólag oly gyanúsító kifejezéssel illette Basa Kálmán 
rugótól a gyertyabélen keresztül tolt csappantyú ál- urat, hogy az kénytelen volt magának ezen sértés 
tal eloltatik. 'miatt azonnal elégtételt szerezni. 

- Hajóór iások. Hogy mily mértékben fej-: E felvilágosítás alapján tehát Basa Kálmán ur 

¡ T ' i ' í ' t ^ " ^ W A W ^ •«-»« 
rika közt közvetítik a forgalmat. Ilyen például a tárgyalását megengedhetőnek nem tartják. 
Fürst Bismark és az Agusta Victoria, melyek Ham-! Kohn József ur megbízottjai a nyert felvilágo-
burgba, New-Yorkba szállítják az utasokat. Az első sitást tudomásul veszik azonban miután felüktől 
15.300, a második 13.670 lóerejü gőzgéppel bir és határozatlan lovagias elégtétel kérésére bízattak meg 
szeneWogyaszt ^ i ^ X ^ S T l Í T Ü t ; - K ° h " U r * 
hosszú és 53 méter széles, az Augusta Victoria 152 
méter és 45 méter széles. Az ilyen hajón 1400 
utazó fér el. 

Márczius 15-re. 
Irta: K o v á c s Á. 

Lobogjon a zászló 

Messzire ellátszó! 

Sorakozzék alá a magyar nép ezre, 

Boldogsága földjét végre megszerezve, 

S nyíljon fel az ajka 

Hálaadó dalra. 

K. m. f. 

fpurjesz Ignácz, 

Tóth Kálmán, 

mint Kohn József ur 

megbízottjai. 

Illés Jenő, 

JJovák József, 

mint Basa Kálmán ur 

megbízottjai. 

Nyilatkozat. 
A fenti jkönyv alapján a közönség megítélésére 

bízom, véleményt alkotni oly emberről, a ki képes 

saját lakásán megtámadni, az elégtétel adás alól 

azonban furfangos fogásokkal gyáván kitér. 

Szentes, 1894. márczius 15. 

| Kohn József. 
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Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező „alsó 

csordajárásból, mintegy 350/1100 holdnyi te-

rület ez évre, egy, esetleg öt holdas szaka-

szokban szántás alá haszonbérbe fog adtatni. 

A s z ó b e l i á r v e r é s f. évi márcz. 

hó 19-én (hétfőn) d. e. 8 órakor kezdődik 

a helyszínén; (a berekháti földek szélében 

kiindulva a sápi-gátnak) s folytatódik 20-án 

d. e. 8 órakor — amidőn is ezen földek a 

legtöbbet Ígérőnek az egy egész évi haszon-

bér azonnali leíizetése mellett — ki fognak 

adatni. 

Felhivatnak bérleni kivánók, hogy a ki-

tűzött időben és helyen jelenjenek meg. 

A íeltételek addig is a tanácsteremben 

megtudhatók. 

Szentes, 1894. márcz. hó 13-án. 

2 - 3 

Novobáczky Győző, 
h. tanácsnok. 

m * 

Szakavatott, ügyes gazdát 
keres egy földbirtokos, nagyobb gazdaságba. 

A javadalmazás tisztességes fizetésből és 

lakásból áll. Gyermektelen egyének előny-

ben részesülnek. Bővebb felvilágosítást e lap 

kiadóhivatala ád. 2 - 3 

OOOOOOOO DÚQOuQO<J&ü 
A B o r r i e s - f é l e u r a d a l m a k 

i g a z g a t ó s á g á n a k E c k e m l o r l ' b a u 

(Észak-Németország) tudomására jővén, hogy 

eckendorfi répamag több helyről mint eredeti 

vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja 

tehát nevezett igazgatóság a g a z d a k ö z ö l l -

ség* é r d e k é b e n 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 

MAUTHNER ODÚN 
magkereskedésébeii 

Budapesten 
kapható, a mennyiben az eckendorfi uradal-

mak mint ez évben, ugy 1898. évig* csak 
egyedül ezen czégnek fognak 
répa magot szállitani, mely czég az 

erre vonatkozó árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmentve megküldi. 4 — 7 

OOOÜOOÜOÜ O O O Ü O O O O O 

JEladó ház. 
Dégay Kálmán III. t. 19. számú 
lláza (Aradi főkapitány ur házával szemben) 

azonnal eladó. Értekezhetni Balázsovits 

Norbert főgymn. tanár úrral. 2E3 

Pintér András 
kistőkei 25 hold tanyaföldje a benne lévő 

vetéssel és uj tanyaépülettel azzonnal örök-

áron szabadkézből eladó kedvező feltételek 

mellett. Értekezhetni lehet iskola-utczai nagy 

kut melletti felső párti 11. tizedbeJi házánál. 

özv. JBorbé Lajosé 
örököseinek II. t. 113, számú háza eladó, 

értekezhetni lehet ugyanott. 

* i 

PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

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

p 

1 0 - 1 2 

Vértiszti tó 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 haásukat 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 
bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe-zavarok, májbajok, 
kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenseg 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 halairatból, 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. 

Schlierback, 1888. október 22. 
Tekintetes Ur! 

Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kit űnő 
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-
gyítani, a mint már inasoknak is egészségük visz-
szanyerésére segitsegül szolgáltak. Knitic Teréz. 

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 aláiráss 1 vörös színben 

| van ellátva. 

es 

Bécs-Uj hely-
Mélyen tisztelt ur! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel 
önnek 00 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 Élnem 
mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kife-
jezni ezen labdacsok értéke felett, és azokat a 
hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek leg-
melegebben fogom ajanlani. Ezen hálairatom 
tetszés szerinti használasára önt ezennel felha-
talmazom. Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia l888.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.-íéle az „aranybirodalini almához" 
czimzett gyógyszertárban Bécs 1. Singerstrasse 
lo sz. a. keszittetnek 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 írt 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-

Fagybalzsam1 

Amerikai köszvénykenőcs, £ 
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, jp.tőí.hÉÍek 
hosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer 
között orvosok által a legjobbnak elismerve. 
Egy elegánsan kiállított nagy szelencével 2 frt. 

Á l fo lónnc tonQC7 Steudel tanár tó l . 
1887. nov. 9. ftlldldllUo I d pdbZ (jtés és szúrás által 

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. 

^ Pserhofer J . tői. Sok év óta 
a fagyos tagokra és minden 

idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 krajezár. Bérmentve G5 kr. 

I I t i f l inpHv általánosan ismert kitűnő 
UUIUMCUV, háziszer hurut, rekedtség, gör-

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

Flot-PQ<s7PnP7Í^ (Prágaicsöppekj,megron-
LlOl VZZLKjI lUZJd t o l t gyomor, rossz emész-

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

Általános t iszt i tó-sóKS™; 
rossz emésztés minden következményei, u. m. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, 
aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 1 frt. 

Angol csodabalzsam, ¿¿v.eg5ukraj-

Por a labizzadás ellen. 
a lábizzadást s az azáltal képződő kellemetlen 
szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal-
matlan szer van kipróbalva. Egy dobozzal 
50 kr. Bérmentve 75 krajezár. 

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

Helsó vagy egészség-só ™ z e r 
gyoniorhurut és minden a rendetlen emész-
tésbői származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az 
oszlrák 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. 

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorwajtóján. 




