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Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre. . 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 közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit 

Egyes példányok 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint St&rk Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor: 

vasárnap, kedden és pénteken regp«l. 

E g y e s s z á i m tvra, 5 Icr. 

Lapunk megrendelhető: 

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

Kossuth haláltusája. 
Az egész magyar nemzet aggódó figyelme 

most Olaszország felé van fordulva. Vissza 

fojtott lélekzettel lesi minden magyar em-

ber a hirt, melyet óráról órára, perczről 

perezre hoz a távirat Turinból, az olasz vá-

rosból, melyben neháuy nap óta Magyaror-

szág legnagyobb fia, a nemzet atyja Kossuth 

Lajos a halállal vívódik. 

Mi csak a fővárosi sajtó utján adhatunk 

számot azon órák és perczekről, melyek kö-

zött a nagy hontalan életének végső tusái 

lefolynak. 

íme egy nap,mely Kossuth környezetétkinos 

izgalomban s a magyar nemzetet aggódó re-

megésben tartja : 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott 8 óra 20 perczkor.) 

Kossuth az éjjelt nyugtalanul töl-
tötte. Láza tegnap este óta nem csökkeut. 

Most 38 fok. A lélekzet száma 28, érverés 

80. A nagy beteg általános állapota állandóan 
ugyanaz, mint tegnap. 

Kossuth az éjjel, noha nem volt élvágya, 

a fia kényszerítésére teát ivott, lágy tojást és 

hust evett. 

A nyálkaelválaszt ás nagy megeről-
tetést okoz a betegnek. Nagyon gyöngül 
tőle, és látszik, hogy fájdalmat okoz neki. 

Az orvosok szerint a betegség huzodo 
természetű. Ha a beteg ereje nem hanyatlik 

nagyon, a felépülésben reménykedhetünk. Kos-

suth Ferencz már a betegségnek ebben az 

állandóságában is javulást lát és osztozik re-

ménységében dr. Basso is. 

A nagy beteg Lajos fia most érkezett 
meg Nápolyból. 

Az éjjel uj betegápolót fogadtak, aki a 

virrasztásban fölváltja Kossuth Ferenczet és 

a régi szolgát, mert mind a kettő teljesen ki 
van merülve és a folytonos virrasztást már 

nem birja. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott 10 óra 16 perczkor.) 

A nagy beteg reggel óta még 
nyugtalanabb. Láza nem emelkedett. 

Hőmérséklete még m ndig 38, lélekzés száma 

28, érverése 80. 

A városban izgatott érdeklődéssel várják 

a bullettineket. Azt hiszik, hogy az orvos je-

lentések a lesújtott családra való tekintettel 

enyhébbek. Ez azonban természetesen nem 

felel meg a valóságnak. Az orvosi bulletinek 

a helyzetne hü jellemzői. Kossuth betegsége 

iránt az olasz sajtóban oly nagy az érdek-

lődés, hogy például a turini sajtó azt sür-

geti, hogy a magyar sajtó számára külön 

távirati összeköttetést létesítsenek. 

Turin márczius 17. 

(Feladatott 12 óra 40 perez.) 

A beteg állapota változatlan. Délben 

ujabb orvosi konzilium lesz. 
Turin, márczius 17. 

(Feladatott 12 óra 50 perez.) 

A nagy beteg állapota reggel Óta 
rosszabbodott. A láz nem fokozó-
dott ugyan, de a lélekzet nehe-
zebb. izgatottabb. A tüdő-gyul-
ladása tovább terjedt 

Kossuthnak láthatólag nagy örömöt oko-

zott Lajos fia érkezése. 

— Nagyon rosszul vagyok 
fiain, — igy szólott neki, sokáig fogta a 

kezét és hosszan, fájdalmas tekintettel né-

zett rá. 

Helfy Ignáczot, aki Kaba díszoklevelét 

hozta el szótlanul fogadta. 

Délfelé kis tejet ivott. 

Az orvosok szerint nincs teljesen kizárva 
annak a lehetősége, hogy délután válság kö 
vetkezik be. 

Ferencz, aki apja betegágya mellett, a 

körülményekhez képest eddig mindig meg 

tudta őrizni férfias szilárdságát, ma nagyon 

levert és szomorú. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott délután 3 óra 10 perez.) 

A beteg nehezen léiekzik és rendkívül 

erőtlen. Digitális helyett koffeint kap tejben, 

de csak titokben, mert nem akar semmiféle 
orvosságot bevenni. 

Tegnap még nem ismerte fel Ferencz fiát, 

ma már megismeri, de nem akar tőle sem 

orvosságot elfogadni. Ma teljesen eszméle 

tén van. 

Impresszióm az, hogy Kossuth állapota 

reménytelen. Félünk a mai éjszakától. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott délután 5 órakor.) 

Kossuth állapota roppant súlyos. Eszmé-

letét elvesztette.. Néha kosszan sóhajt. Az or-

vosok lemondtak a reményről. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott 7 óra 20 perczkor. 

A beteg lélekzése neliéz és fáj-
dalmas. 

Hat órakor az orvosok masszírozták. 

Ma egy csapolás volt. Lajos és Ferencz re-

ménytelenek. A polgármester ma megláto-

gatta a Kossuth-családot. Aulich titkár ma a 

Kossuth Lajoshoz érkezett leveleket, összesen 

háromszázat, átadta Helfynek. 

Megkérdeztem a titkártól, hiszi-e, hogy 

Kossuthnak végrendelete van. Azt válaszolta: 

— Hiszem, hogy van, de nem 
tud róla csak Helfy. Kossuth család-

jának sincs tudomása a végső rendelkezés 

tartalmáról. 

Hét órakor a lélekzés rövid és nehéz. 

A beteg rendkivül kimerült. Az 
érverés gyönge és szabálytalan. A b a j s ú -

lyosbodik és nagyon komoly. Ti-
zenegy órakor konzílium lesz. Mindenki le-
mond a reménységről. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott 8 óra 20 perczkor.) 

Kossuth időről-időre nehezebben léiekzik. 

Állapota folyton aggasztóbb lesz. 
Turin, márczius 27. 

(Feladatott 9 óra 50 perez.) 

A betegség még súlyosabbra 
fordult. Az érverés rendes, de a lélekzés 

nagyon gyönge. Az orvosok mesterséges be-
lélegzéssel próbálnak a betegen könnyíteni. 

A kilátások az éjszakára nagyon kedvezőtlenek. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott éjjeli 10 óra 10 perckor.) 

Lélegzés nehezebb. Maradja-
nak ébren. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott éjjeli 11 órakor.) 

Ma Kossuth Figyelmessy ezredest nem 

ismerte föl. Tizenegy órakor, konzilium volt, 

mely után a hőmérséklet engedett. A beteg 
|állapota valami csekélylyel kedvezőbb. Az ér-

verés még szabálytalan és a lélegzés nehéz. 

Most jött Meszlényi Irma, de Kossuth nem 

ismerte meg. 

Figyelmessy szerint Kossuth megírta vég-
rendeletét. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott éjjeli 11 óra 50 perez.) 

Kossuth állapota tizenegy óra óta állan-
dóan súlyos. 

Turin, márczius 17. 

(Feladatott éjjeli 1 óra 20 perckor.) 

Kis könnyebbülés. Éjjelre veszedelem nincs. 
Turin, márcz. 18. 

(Kiküldött tudósítónk távirata. Feladta 11 óra 

45 perczkor d. e.) 

A beteg érverése igen gyors ,a lélegzés 

kezd rendesebb lenni. A tüdögyuladás terjed. 
A beteg nem ismer senkit. Néha a beteg alig 

lélegzik. A reménység ezúttal is csak pilla-

natnyi volt. Csak csuda történhetik még, a 

mi megmentheti a beteget. 

Turin, márcz. 18. 

(Az O. É. távirata. Feladták délután 12 óra 30 

perczkor.) 

Kossuth állapota délfelé kissé javult. 

Turin, márcz. 18. 

(Kiküldött tudósítónk távirata. Feladta 7 óra 

45 perczkor.) 

Renyovszky (?) grófné férjével ide érke-

zett. Nagy bokrétát hoztak magukkal fehér 

orgona virágból és ezt odatették a kormányzó 

ágyához. K o s s u t h ugyanis rendkivül sze-

reti a virágokat. Szobájában, felesége arcz-

képe alatt naponkint friss bokréta van. A 

fehér^orgona kedvencz virága, de most még 

erre sem hederített. Talán látása is elhomá-

lyosult. 

Kossuth Ferencz kijelentette, hogy a 

család nagyon rossz néven veszi, Kossuth 

betegségének és esetleges halálának, politikai 
taktika czéljaira való kihasználását. Egy lap 

korai gyászjelentése, melynek tárgyában Her-

mán Ottó is interpellált, nagyon izgatottá 

tette, oly annyira, hogy nyilatkozni akart. 

Tiltakozik az ellen is, hogy némely lap 

atyja végrendelete pontjainak számát is em-

legeti, mikor a család még a végrendelet lé-

tezésérői sem tud bizonyosat. 

Ugy Kossuth Ferencz, mint ifj. Kossuth 

Lajos, megnyerő külsejü, hatalmas, erős em-

berek. Tudatában vannak annak, hogy ki az 

apjuk és idegenben eltöltött életük daczára 

sem kozmopoliták, hanem rajongó magyarok, 

akik a legapróbb hazai viszonyokat is isme-

rik. Az itt időző magyarok azt hiszik, hogy 

a Kossuth fiuk még hazajönnek Magyaror-

szágra. 

Egy bécsben praktizáló magyar orvos 

ma engedélyt kért, hogy Kossuthot meglá-

togathassa és megnézhesse. 

A család nagyban várja Eötvös Károlyt 

és Károlyi Gábor grófot, a kik holnap ér-

keznek ide. Kossuth Ferencz ma este újra 

szóba kozta az atyja betegségével való vissza-

élést és ismételve azt mondta; 



2. oldal. 

— Az még sem tűrhető, hogy egy ko-

porsóval akarnak megdönteni politikai dol-

g ° k a A végrendeletről Kossuth Ferencz nem tud. 

A beteg láza este 7 órakor hirtelen meg-

szűnt. Kossuth csendes lett. Kossuth Ferencz 

boldogan hozta ki a bulletint, mely azt hir-

dette. 

„A lélegzés nyugodtabb. Az érveres 

kevésbbégyors. (Bozzolo. Carle. (Basso." 

Turin, márcz. 18. 

(Az 0 . É. távirata.) 

Feladták este 7 óra 45 perczkor. 

Kossuth állapota változatlan. Az érverés 

kevésbbé élénk. 

Turin, márcz. 18, 

(Az 0 . É. távirata.) 

Feladták éjjel 11 óra 15 perczkor. 

K o s s u t h á l l a p o t a v á l t o z a t -

l a n . A z é r v e r é s és a l é l e g z é s 

s z a b á l y o s , 

Turin, márczius 18 

(Kiküldött tudósítónk távirata. Feladva éjjeli 

11 óra 45 perczkor.) 

K o s s u t h á l l a p o t a n a g y o n 

r o s s z r a f o r d u l t . A z u t o l s ó 

b u l l e t i n m é g m e g n y u g t a t ó 

v o l t , a z t m o n d v a , h o g y l é l e g 

z é s é s é r v e r é s c s e n d e s e b b 

D e a k e d v e z ő b u l l e t i n u t á n 

h i r t e l e n n a g y k i m e r ü l t s é g 

á l l o t t be . 

U g y l á t s z i k , a b e t e g v é g s ő 

k ü z d e l m é t v i v j a . 

I J j . Kossuth Lajos megrendülve igy szólt: 

A legroszabbtól tartok. Nem tudom mi 

történik. 

Turin, márcz. 18. 

(Kiküldött tudósítónk távirata. Feladta éjjel 

11 óra 25 perczkor.) 

Későn este egy pillanatra magára hagy 

ták, mikor aztán beléptek a beteg szobájába, 

megrémülve látták hogy a beteg, aki egész 

napon át csaknem mozdulatlanul fekküdt, 

magától minden segítség nélkül fellüt, az 

ágyban. A megkönynyebbülés az egész dél-

után tart. 

Egy kevés huskivonatot evett és serryl 

ivott. Tiz óra után bulletint adtak ki, mely 

szerint az érverés és lélegzés szabályosabb 

láz nincs. 

Turin, márcz. 18. 

(Kiküldött tudósítónk távirata. Feladta éjjel 

1°2 óra 50 perczkor.) 

Hajnalkor Kossuth lakásában csend. (Bassó 
dr. a beteg szobájában van. (Bezárkóztak, hogy 
senki se zavarja őket. Ugy látszik, hogy nagy 
betegünk utolsó óráit éli. 

S Z E N T E S I L A P . 
34. uám. 

Ernő • akikot a kandidáló bizottság ki is jelölt. Szath- nem. Mindakét esetben kötelességem levonni a kon-
F.mA »«inban a kijelölés után szintén vissza- zekvencziákat vagy az igazgatónővel, vagy Tisztelen-

máry Ernő azonban 

lépvén, csak két jelölt maradt 

Gyula. 
A felkiáltásból tisztán 

Magyar Elek és Nyiry dőségeddel szemben 

Felhívom ennélfogva Tisztelendőségedet, hogy 

kivehető volt ugyan, ezen átiratom vétele után késedelem nélkül szives-

hogy Magyar Elek pártja túlnyomó többségben van, kedjék megnevezni azokat a növendékeket, akik 

mindazonáltal az alispán elrendelte a szavazást. Be-

adatott összesen 135 szavazólap. Magyar Elek kapott 

102. Nyiry Gyula 32 szavazatot, egy szavazólap üres 

volt; e szerint Magyar Elek 70 szótöbbséggel vá-

lasztatott meg tőjegyzőnek. 

A gazdászati tanácsnokságra az egyedüli folya-

modót, Novobáczky Győzőt kiáltották ki. 

A birtoknyilvántartói állásra kijelöltettek : Nagy 

József, Virágh Ede, Schleier István, Kosztka Jenő, 

Jószai Sándor és ifj. Szánthó János. A választás 

tulajdonképen a két utóbbi jelölt között lett volna; 

azonban Jozsai Sándor visszalépett, s igy ifj. Szánthó 

János lett — közfelkiáltás utján — megválasztva. 

Az alszámvevőségre egyedül Pap László pá-

lyázott akit meg is választottak. 

Hasonlóan egyhangúlag választották meg ügyész-

segéddé a szintén egyedül pályázó Sinóros Szabó 

Sándort. 

Az irnokságra szavazás történt. Beadatott ösz-

szesen 120 szavazat. Ebből kapott Balogh Antal 73, 

Földvári Nagy Imre 11, Csákó Lajos 17, Halász 

Szabó Imre 18, és Szathmári Sóma 1 szavazatot; 

igy 26 szótöbbséggel Balogh Antal lett megvá-

lasztva Írnokká. 

A megválasztottak — a távollevő Novobáczky 

Győző kivételével nyomban letették a hivatalos 

esküt. 

Magyar Elek főjegyző talpraesett, csinos beszéd-

ben köszönte meg a személye iránt nyilvánult bizal-

mat. Beszédét zajos éljenzés kisérte. 

Ezzel a tisztujitószék véget ért. 

Városi tisztujitószék. 
A márczius 19-re kitűzött íiók-tisztujitás csend-

ben, rendben, és minden izgatottság nélkül ment 

végbe. Pártunk egyetértőleg járt el, amint azt a va-

sárnap délután tartott pártértekezlet megállapította 

a pákuliczok pedig eljöttek ugyan de érezvén tehe 

tétlenségüket, szerényen meghúzódtak. Igy még csak 

élénkebb korteskedés se volt. Mindenki belátta, hogy 

a választások sorsa már előre el van döntve. 

Gsató Zsigmond dr. alispán megnyitván a tiszt 

ujitószéket, a bizalmi férfiak megválasztása után 

kandidáló bizottság alakíttatott meg, Sima Ferencz 

és Filó Tihamér dr. választott — Kiss Zsigmond és 

Danielisz Károly kinevezett tagokból. A szavazat 

szedő küldöttségbe pedig beválasztattak : Bartha Já 

nos elnöklete alatt László Vilmos dr. Danielisz Ká 

roly, Biró Ferencz, Nagy Bálint és Herczka Zsig 

mond aljegyző. 

A kandidáló bizottság működése idejére az ülést 
felfügesztette az alispán. A szünet azonban nem 
tartott soká, mert a kijelölésekkel gyorsan elkészült 
a bizottság. 

Először is a főjegyzői állás betöltése történt 

meg. Az alispán előterjesztette, hogy a pályázók 

közül Aradi Kálmán főkapitány még a megelőző 

napon visszalépett. Igy aztán csak 3 pályázó maradt, 

névszerint: Magyar Elek, Nyiry Gyula és Szathmáry 

— A denuncziáns pap. Krezsák 

Géza rom. cath. segédlelkész, aki a polgári 

leányiskola márczius 11-én tartott hangver 

senyén történtek miatt denuncziálta az is-

kola igazgatónőjét, hírlapi kirohanást inté-

zett Sima Ferencz országyülési képviselő, 

iskolaszéki elnök, valamint Gonda Juliska 

igazgatónő ellen. 

Az olyan f é r f i u v a 1, aki n ő t denun-

cziál, nem bocsátkozunk polémiába, kivált 

ha még a denuncziálás rut mesterségét az-

zal is tetézi, hogy n e m m o n d i g a z a t , 

ami még az árulkodásnál és gorombáskodás 

nál is kevésbé illik a papi talárhoz. 

Már pedig Krezsák ur alkalmasint hadi 

lábon áll az igazsággal, mert midőn felszó-

littatott, hogy vádja mellett adja elő bizo-

nyítékait, kitért az egyenes válasz elől, 

jezsuita okoskodások háta mögé bujt. 

A hírlapi okvetetlenkedés folytán ugya-

nis az iskolaszék elnöke a következő hiva-

talos levelet intézte a denuncziáns paphoz : 

A szentes városi iskolaszék elnökétől 

Tisztelendő Krezsák Géza róm. kath. se-

gédlelkész és a polgári leányiskolában alkal-

mazott hitoktató urnák 

Szentesen. 

A „Szentes és Vidéke" czimű lap f. évi már-

czius 18-án megjelent 22-ik számában Tisztelendő-

séged jónak látta velem, mint a városi iskolaszék 

elnökével, polémiába bocsátkozni. 

Egyáltalán nincs szándékomban Tisztelendősé-

geddel a polémiát a hivatalos uton, és főleg a saját 

személyemre vonatkozólag folytatni. Azonban 

litett czikke egy oly passust tartalmaz, mely nekem 

mint az iskolaszék elnökének, kötelességemmé teszi 

hogy Tisztelendőségedhez, mint a polgári leányiskola 

tantestületének ez idő szerint egyik tagjához; hi 

vatalosan egy kérdést, illetőleg felhívást intézzek. 

Tisztelendőséged ugyanis, emiitett czikkében 

szórói-szóra azt mondja, hogy Gonda Júlia kisasz 

szony, a polgári leányiskola igazgatónője, a márczius 

11-iki hangverseny alkalmával „azon jólelkű és jó 

nevelésű leánykákat, kik tánczolni nem akartak, tud 

ván azt, hogy akkor a nagyböjti időszak egyik leg 

szomorúbb napja van, nyiltan biztatta az egyház 

törvényének áthágására, olyan szavakkal, melyeket 

e helyen kiirni nem akarok." 

Ez az állitís vagy megfelel a valóságnak, vagy 

megnevezni 

Tisztelendőséged előtt a kérdéses nyilatkozatot tet-

ték ; és szíveskedjék egyúttal tudatni velem azt is, 

hogy értesülése szerint — mely szavak voltak 

azok, amelyeket az igazgatónő használt, de amelye-

ket Tisztelendőséged a hirlapi czikkben kiirni nem 

akart. 

Tájékozásul van szerencsém egyúttal tudomá-

sára hozni azt is, hogy a fejleményektől függ, vâ 'on 

Tisztelendőséged további működése a városi polgári 

leányiskolában egyáltalában megengedhető lesz-é 

vagy nem ? 

Szentes, 1894. márcz. 18. 
Sima Ferencz, 
iskolaszéki elnök. 

* * * 

Erre a levélre Krezsák ur azt felelte, hogy nem 

hajlandó vádaskodásának bizonyítékait közölni; majd 

elvégzi ő azt a tanfelügyelővel, akihez denuncziáló 

följelentését beterjesztette ; különben pedig az isko-

laszéket nem ismeri el felettes hatóságának. 

Röviden csak annyit jegyzünk meg erre a ki-

térő válaszra, hogy honett ember — pedig a pap 

ke l l hogy az legyen — ha vádat emel legalább az 

11 e t é k e s hatóság felszólítására (s talán az isko-

laszék ebben a dologban még is csak illetékes ható-

ság) soha se zárkózik el a bizonyítás kö te l es-

sége elől. Annál kevésbé teszi ezt akkor, ha vád-

jában olyan homályos és a legrosszabbra is magya-

rázható pont van, a milyen Krezsák urnák az az 

állítása, hogy az igazgatónő szavai olyanok, a 

melyeket ki nem irhát. 

Az ilyen odavetett gyanúsításból m i n d e n 

r o s s z a t kilehet olvasni, s talán ép ez volt a Kre-

zsák ur czélja. De mi kuttatuk a dolgot, és sikerült 

megtudnunk, hogy az a hajmeresztő nyilatkozat, 

melyet a szentesködő káplán ur ki nem írhatott, 

á 11 i t ó 1 a g a z volt: hogy „tánczolhatnak a lányok, 

ha ezzel vétket követnek el, hát majd meg 

gyónják." 

Okunk van kételkedni benne, hogy az igaz-

gatónő ilyen nyilatkozatot tett volna. De akár tette, 

akár nem tette, tulajdonképen nem azon fekszik a 

súlypont, mert az igazgatónőnek is lehet ez privát 

véleménye, amely az a d o t t e s e t b e n — amint 

azt majdan az iskolaszék ki fogja fejteni — a hang-

verseny után lefolyt mulatságra semmi tényleges 

befolyással nem volt. 

Nem is erről akarunk vitázni, csak azt emel-

jük ki, hogy a heczcz-káplán ur az iskolaszéket He-

kubának tekinti. No hát majd meglássuk, hogy 

csakugyan olyan pictus masculus é az iskolaszék és 

annak elnöke ? Részünkről legalább abban a hitben 

vagyunk, hogy az iskolaszék meg fogja óvni a maga 

tekintélyét a heczcz-káplánokkal szemben, és talál 

rá módot, hogy az ilyen hitoktatók elől a polgári 

leányiskola ajtaja el legyen zárva. 

Elég nekünk az ádáz dühvel duló politikai vi-

szály, bizony nincs rá szükségünk, hogy a felekezeti 

torzsalkodás üszkét is közénk dobják. Ha békében 

és atyafiságos szeretetben megtudtunk élni Uhlár 

István apátplébánossal és az ő elődjével, bizony a 

jó egyetértést Krezsák-féle denuncziáns papoknak 

nem engedjük megzavarni. 

Országgyűlés. 
A márczius 17-iki ülésben elhangzott beszédek 

közzül különösen kiemelkedett a Bartha Miklósé. 
Mikor őt hivta fel a jegyző szólásra, egyszerre üre 
sek lettek a folyosók! Oly hatalmasan beszélt, oly 
erős argumentáczióval szólott, — a hogy csak egy 
Bartha Miklós tud ! Bartha a magyar parlamentben 
határozott egyéniség! Er deti a felfogása, eredeti a 
beszédmodora, eredetik a képek, a hasonlatok, me-
lyeket használ, és pedig eredeti magyarok! A ma-
gyar géniusz beszél ebből a zseniális emberből — 
éppen azért lebilincsel mindenkit, a ki magyar. — 
A fakultatív formának a hive, a mellett argumentál. 
A magyar nemzeti egység szempontjából káros a 
kötelező forma, csak fokozni fogja a nemzetiségek 
gyűlöletét a magyar állam ellen ! szólott Bartha, és 
lerajzolt egy képet; máikáns vonásokkal festette le 
egy oláh falu képét, hogy kimutassa, hogy a ma-
gyar államtól az a szegény, nyomorult oláh pásztor 
nem kap semmit — de mindent a magyar állam-
nak ad. 
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Egy ilyen csonka társadalomnak, mint a mienk, 
mely sok helyen bécsi kegyelemtől függ, nem akarja 
Bartha kiszolgáltatni a masryar állam életerejét! Es 
van e valaki, a ki kétségbe vonja ezeknek a szavak-
nak az igazságát! A közjogi ellenzéket nem a vi-
szonyok gyengesége, de a viszonyok ereje hozta létre, 
s abban az arányban fogja támogatni a magyar nép, 
a mint a magyar állam életrevalóságának ereje nö-
vekedik, szólt beszéde további folyamán és fren ti-
kus tapssal és zaios éljenzéssel kisérte a független 
ségi és 48-as párt az alelnök ezen nagyhatású sza-
vait. Ugy tesz a kormány, mint a rossz kertész, a 
ki a reá bizott fának levágja egy életerős ágát, csu-
pán csak azért, hogy az életerő kisebb területre 
szorittassék. Ezzel a gyönyörű és találó hasonlattal 
fejezte be Bartha Miklós beszédét, mely kétség-
telenül egyike volt a legsikerültebb beszédeknek, me-
lyeket ezen vita alatt az ellenzéki padokból elmon-
dottak. 

Bármily fényes volt azonban a Bartha Miklós 
beszéde, az ülés legérdekesebb mozzanata még is az 
a — szomorú eredménynyel végződött — vita volt, 
mely a Kossuth visszahonositását sürgető kérvény 
napirendre tűzése fölött folyt. 

A függetlenségi és 48-as párt nevében Justh 
Gyula azt inditványozta, hogy — tekintettel a Turin-
ból érkező aggasztó hírekre — a visszahonositás 
iránti kérvény a f hó 20-án tartandó ülésen tár-
gyaltassék. 

Ennek azonban nyíltan ellene mondott a mi-
niszterelnök és a kormánypárt, nem csinálván belőle 
titkot, hogy ők egyáltalában nem akarják visszaho-
nositani a nagy hontalant. 

Az ülés ezen részéről a következő tudósítás 
fekszik előttünk: 

Wekerle Sándor miniszterelnök: Ha én azon 
nézetben lennék, hogy azon ügyben, melyre a t. kép 
viselő urak oly súlyt fektetnek, különleges törvényes 
intézkedést lehetne tenni, és ha nemcsak ezen né-
zetben lennék, mert egy másik is kívántatik, hanem 
garancziát szereztem volna magamnak aziránt is, 
hogy azon törvényjavaslatból lesz is valami : magam 
is sollicitálnám ugy mint a képviselő urak, hogy az 
ügy minél előbb tárgyaltassék. (Zaj. Ellenmondások 
a bal- éb szélsőbalol8alon.) 

De méltóztassanak elhinni, épen azon kegye-
letnek és tiszteletnek nem áll szolgálatában az (Nngy 
mozgás a bal- és szélsőbalon./ a ki ily kérdéseket 
fölvet akkor, midőn tudja, hogy a képviselőháznak 
igen sok tagja, merném mondani nagy többsége ezen 
kérdésbrn azt az álláspontot nem foglalhatja el, aem-
lyet ajánlanak (Felkiáltások a szélsőbalon : Miért ?) 
ugy, hogy ott nem arról lehet szó, hogy a kegye-
letnek vagy tiszteletnek ilyen vagy olyan formában 
kifejezés adassék, hanem arról, hogy ezen kegyelet 
vagy tisztelet egy ujabb leszavazásnak tétessék ki. 
(Igaz! Ugy van ! jobbfelől. Nagy zaj és mozgás a 
bal- és szélső baloldalon.) En tehát azt hiszem, hogy 
épp azon szempontoknál fogva, melyeket a t. kép-
viselő ur hangoztatott, talán czéiszerü lenne nem 
rendkívüli napirendhez ragaszkodnunk, hanem azokat 
a kérvényeket akkor tárgyálnánk, midőn a házsza-
bályok szerint különben is — ha csak az elhalasztás 
iránt külön nem hozatik határozat — tárgyalmunk 
kellene. (Helyeslés jobbfelől. Nagy mozgás a bal- és 
szélsőbalon.! 

Po lóny i Géza következőleg szólt: 
Méltóztassék elhinni, hogy az adott helyzetben nem 
is tartottam vo'na kötelességemnek szót emelni, ha 
a t, miniszterelnök ur a második kérdés tekinteté-
ben egy oly motívumot nem használ az ezen oldal 
ról tett propoziczió visszautasításánál, a mely ellen 
nekünk, e párt tagjainak nemcsak tiltakoznunk kell 
(Helyeslés a szélsőbaloldalon.) hanem az ország előtt 
is be kell mutatnunk azon indokot a maga tiszta-
ságában és teljességében, a mely akkor vezetett ben-
nünket, midőn elhatároztuk magunkat arra, hogy 
tisztelettel kérjük a képviselőházat, hogy a vissza 
honosítás kérdésében szükséges törvény megalkotása 
czéljából e kérvény tárgyalása napirendre tűzessék. 

Hát t. Ház, ezt a kérdést és ennek fázisait 
mi ismerjük nagyon ! Azt nem lehet a történelemből 
elmosni, hogy itt volt nemrégiben egy időszak, mi-
kor még a lelkiismereti furdalás, ama most is meg-
ujult erőhez nyúlt, hogy Kossuth Lajos ma is ma-
gyar polgár, mert őt bizonyos városok díszpolgárukká 
megválasztották. A mostani szabadelvű korszak ke-
reke nagyot fordult (Mozgás a jobboldalon.) Most 
már ez a princzipium meg nem áll, habár hozzáte-
szem, legalább őszintébb ez az álláspont, mint a 
régi, mert ez arra az álláspontra helyezkedik, hogy : 
a törvény szerint nemcsak ki van tagadva, de visz-
szavenni nem is akarjuk. (Zajos helyeslés a szélső-
baloldalon.) 

Azzal vádolnak minket, hogy mi vétünk a ke-
gyelet ellen akkor, a mikor a nemzet L^iia^yobb 
fiának halállal való vívódása közben, megkeserítjük 
utolsó óráit azzal, hogy őt még egyszer a kitagadás! 
lehetőségének teszszük ki. Az a nyilatkozat, melyet; 
a miniszterelnök ur ajkáról mcst elhangzani hallót-1 

tunk, s mely tiszta és őszint \ az iránt kétséget nem1 

hagy fenn, hogy a szándék az, hogy a t. miniszter-; 
elnök ur mielőtt a képviselő házban a vita e tekin-
tetben megindult volna, mielőtt a szabadelvű párti-
aknak alkalma nyilt volna, hogy azon Kossuth La-
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jos iránt, a kit csak néhány nappal ezelőtt ünnepel-
tünk egyetlen egy kötelességet: a hála kötelességét 
rójja le — (Ugy van ! szélsőbalon) már azt mondja, 
hogy ez pedig be nem következhetik. (Igaz! ugy 
van ! a szélső baloldalon.) Méltóztassék megengedni, 
e pártot tudtommal az az intenczio s hozzá teszem, 
az a szent kötelesség vezette, hogy legalább azt az 
egyet engedjük meg a nemzet legnagyobb fiának, 
hogy ha a kérlelhetetlen halál őt sorainkból már ki-
szólítja, mint magyar polgár halhasson meg. (He-
lyeslés a szélső baloldalon), hogy azt a ki csak nem-
rég is, mint olasz polgár, a nemzeti muzeum szá-
mára intézkedett, legalább a magunkénak temethes-
sük el. (Ugy van a szélsőbalon.) 

Azt mondja a t. miniszterelnök ur, hogy vé-
tünk a kegyelet ellen, ha önök még egyszer kihono-
sitják Engedjék meg nekem t. Ház, Kossuth Lajos 
semmivel sem lesz kisebb, semmivel sem lesz ke-
vésbbé a nemzetnek nagy fia örökre és minden tör-
ténelmi időkre, akár egyszer, akár másodszor is ta-
gadják meg azt, hogy Kossuth Lajjsnak magyar 
honossága meghagyassék, (Zajos tetszés a szélső-
baloldalon) hanem önök igenis kisebbek lesznek. 
lElénk tetszes a szélsőbaloldalon). Majd lehull az az 
áleza, t. Ház, (Igaz! Ugy van a szélsőbalon.) ame-
lyet önök jogtalanul viselnek! Majd lehull az a 
nemzet szeme előtt, ha ezt megteszik ! Én a jobbat 
tételezem fel önökről s feltételezem, hogy a t. mi-
niszterelnök ur a ház hangulata iránt nincs jól tá-
jékozva. Nem fog a párt lehetetlenséget kiváni. Nem, 
azt az egyet önöknek mindnyájunknak lehet s meg 
kell tenniök, hogy Magyarország legnagyobb fiát, 
adják vissza a hazának mint állampolgárt. (Ugy 
van ! a szélsőbaloldalon). 

Én hosszú ideig azon véleményben voltam, 
hogy az csak a költőnek, a nagy irónak fájdalmi 
sóhaja, a mi a szent aggastyán tolla alá vonul, mi-
dőn a kihonositás miatt panaszkodik. De én meg-
győződtem róla, hogy K o s s u t h Lajosnak nagyobb 
fájdalmat soha senki sem okozhatott, soha senki 
mélyebb és gyógyíthatatlanabb sebet rajta nem üt-
hetett, mint önök, mikor kihonositották. (Igaz! Ugy 
van! a szélsőbaloldalon.) 

Mi, t. Ház, most látjuk, hogy a gondviselés 
másként rendelkezett és minden órában bekövetkez-
hetik azon eshetőség, hogy Kossuth Lajos tőlünk 
örökre elbúcsúzik, nem akartunk adósok maradni 
azon szent kötelesség lerovásával, s midőn kérvények 
fekszenek a t. Ház előtt, midőn az ország polgárai 
követelik azt, mi nem akartuk, hogy mi legyünk 
bűnösök, akik hallgatagon hozzájárultunk ahhoz, 
hogy a kérdés elnapoltassék és szőnyegre ne kerül-
jön, hogy azután örökre tárgytalanná váljanak a 
beadott kérvények. (Elénk helyeslés a szélsőbalon.) 
Mi nem a kegyelet ellen akarunk véteni, hanem kö-
telességet akarunk leróni az állam polgárai iránt, 
akik folyamodtak és akik folyamodni fognak Kos-
suth Lajos visszahonositásáért, mert a párt ébren 
őrködik a kérvényezési jog felett. Mi tehát nem já-
rulhatunk ahhoz, hogy Kossuth Lajos visszahonosi-
tásanak kérdése hallgatagon, örökre, önök által a 
napirendről leszorittassék. Önöknek, módjuk van reá, 
s azt hiszem akarják is, de a nemzetnek minden-
esetre tudnia kell, akarják-e vagy nem s ezért ké-
rem tegyék lehetővé, hogy Kossuth Lajos nemcsak 
e haza földjén pihenhessen, hanem hogy e haza 
földjén pihenhessen mint magyar állampolgár (Élénk 
helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

Ivánka Oszkár, Hévizy János és Horánszky 
Nándor felszólalása után Bethlen Gábor gróf tartott 
egy igen sikerült beszédet, frivolitásnak nevezvén a 
kormány eljárását. 

Ezután a ház nagy izgatottság között elhatá-
rozta, hogy kedden lesz az utolsó ülés, s döntött 
a felett is, hogy a keddi ülésre kitüzessék-é a visz-
szahonositást sürgető kérvény ? A szavazatok össze-
számláltatván, az elnök a következő kijelentést tette: 

A jegyző urak a képviselő urakat megszám-
lálva, a szavazás eredményét következőleg jelzem: 
84 igenlő szavazattal szemben 115 képviselő a 
Justh Gyula képviselő ur indítványát mellőzni kí-
vánta ; (Felkiáltások a szélsőbalon: Szép, nagyon 
szép!) és igy a többség mellőzni kivánja. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Kossuth visszalionositása ügyében a 

szentesi 48-as párt vasárnap délután tartott népes 

értekezletén mély sajnálatát és megbotránkozását fe-

jezte ki a kormány é> pártja hazafiatlan és kegye-

letsértő magatartása fölött. Továbbá elhatározta, hogy 

feliratilag megkéri az országos függetlenségi és 48-as 

pártot, hogy az i l y e n kormányt semmiben ne 

támogassa, s vele minden szolidaritást tagadjon meg. 

Végre elhatározta, hogy hirlapilag felszólítja a ha-

zában lévő valamennyi függetlenségi és 48-as kört, 

hogy hasonlóan cselekedjék. 

Helyreigazítás. „Csődbe j u t o t t ke-

reskedő " czim alatt lapunk mult számában közölt 

hirre vonatkozólag a hir beküldője annak kijelenté-

sére kért föl bennünket, hogy Kulcsár Sámuel ke-

reskedő nem jutott csődbe, csak fizetésképtelenséget 

29. oldal. 

jelentett be a hitelezőinél; ügye azonban már a 

kiegyezés stadiutnában van, és igy elintézés alatt áll. 

— Kinevezések a vármegyén. A főispán 

az elhunyt Horváth János vármegyei I-ső alszám-

vevő helyére Hódi Pál Il-ik alszámvevőt; és Hódi 

helyére Il-ik alszámvevővé Kristó Nagy Antalt ne-

vezte ki. 

— Bá l ák a 48-as körben. Húsvét 2-ik 

napján mind a két 48-as kör, a saját helyiségében 

bálát rendez, melyre felhívjuk a közönség figyelmét. 

— A katonai lóvásár, — mely f. hó 17-én 

lett volna megtartandó eredménytelen maradt; 

mert a katonai bizottság néni volt megelégedve az 

elővezetett lovakkal, aminek oka abban keresendő, 

hogy ugyanakkor H.-M.-Vásárhelyen országos vásár 

volt, s a kitűnőbb lovakat oda vitték a tulajdonosok. 

— Kiszabadult rab. Dobrai Magdolna, ismert 
tolvaj, másfél évi börtönbüntetésének kitöltése után 
haza érkezett. Csak aztán ne folytassa előbbi »mű-
ködését." 

— Uj tisztviselők a városnál. A f. hó 

iy -én tartott tisztujitószék alkalmával — mint köz-

gyűlési tudósításunkban el van mondva — megvá-

lasztottuk : főjegyzőnek Magyar Elek, gazdászati ta-

nácsnoknak Novobáczky Győző, birtoknyilvántartó-

nak ifj. Szánthó János, alszámvevőnek Pap László, 

adópénztári tisztnek Farkas Mihály, ügyészsegédnek 

Sinóros Szabó Sándor, Írnoknak Balogh Antal. 

— Hegyi Anta l ellen. A csongrádi páku-

liczok nagy népgyűlést hirdettek f. hó 18-án déle-

lőttre, hógy Hegyi Antal plébános ellen demonstrál' 

janak. Össze is gyűlt 3. mond három gyász magyar 

a „nagyszabású" tüntetésre, de volt bennük annyi 

szemérem, hogy nem merték magukat közvélemény-

nek deklarálni. Hanem, hogy még is együtt legyen 

a „hamisatlan közvélemény," délutánra napolták el 

a gyűlést, s akkorra sikerült 15 elszánt férfiút puskákkal 

és vasvillákkal összehajtatniok. Ez a lelkes közönség, 

aztán állást toglalt Hegyi Antal ellen. De amint mi 

Hegyit ismerjük, az ilyen rettenetes „közvélemény" 

aligha árt az egészségének 

— Házi ur i tízparancsolat. 1. Tanuld 
meg, hogy én vagyok a háziúr, a kit isten a lakók 
boldogulására teremtett. 

2. Ne legyenek idegen Isteneid én előttem : ne 
fizesd ki előbb sem a szabódat, sem a mészárost, 
sem a füszerkereskedőt. Ne vedd tekintetbe számlá-
ikat és ne telj tőlük. Mert én vagyok a háziúr, a 
ki a te legfőbb üdvösségedről gondoskodik, de a 
legkisebb pontatlanságot kegyetlenül torolom meg és 
esetleg a felmondás fegyverét is igénybe veszem. 

3. Emlékezzél meg a negyedik hónap elsejéről, 
hogy zontosan fizess. Három hónapig végezd mun-
kádat, de a negyedik hónap elsejét szenteld a házi-
uradnak mert hnt nap alatt teremtette isten a vilá-
got, de a hetediken megnyugodott és megszentelte 
azt. És ez a hetedik nap éppen évnegyed« elsejére 
esett, hogy legyen a háziuraknak az ő nyugodalmas 
napjuk. 

4. Tiszteld a háziurat és feleségét, hogy hosszú 
életű lehess a földön. 

5. Ne vedd káromkodásaid alkalmával a házi-
úr nevét is ajkadra, mert felmondás veszélye fenye-
geti azt a lakót, a ki háziura nevét káromkodással 
ejti ki. 

6. Ne csapj soha lármát. 
7. Ne sározd be a folyosókat. 
8. Ne hozd kedveseiddel rossz hirbe a házat. 
CJ. Ne tégy hamis tanásAgot háziurad ellen. 
10 Me kivánd háziurad feleségét, kutyáját, 

cselédjét. Ne kivánd, hogy ő fes esse szobáidat, ő 
igazittassa meg ajtóidat és kályháidat. 

Ha mind e tizparancsot szentül megtartod, jó 
békességben fogsz megtérni a háziuraddal. 

Kiadatott, nem a Sínai hegyén, sem az égzen-
gés közepette, hanem Budapesten, a józsef-városi 
háromemeletes legújabb palotámban. 

Krcsak Szaniszló sajátkezüleg. 

— A Bongó-nők, ha férjhez mennek, alsó 
ajkukat kifúrják és beleszúrt fadarabokkal mindad-
dig szélesitik e lyukat, mig az 5—6-szor akkora lesz, 
mint volt. Kitúrják felső ajkaikat is s ebben réztüt 
vagy gyűrűt viselnek. Orrczimpáikat hasonlóképen 
átfúrják s 1—2 szalmaszálat tűznek bele vagy réz-
karikát, mint a medvének. Felső karjuk, mellök és 
hátuk kacskaringóssan van pettyegetve, az asszonyok 
igen magasra nőnek, s olyan hatalmas testalkotuak 
hogy mellettök a férfiak czingársága szinte nevet-
séges ellentétet képez. Czombjuk gyakran szélesebb 
egy férfi mellkasánál. A tehetős bongónak három 
felesége szokott lenni, a szegényebbek beérik egy-
gyel is. A vőlegény lefizeti a leány atyjának a szo-
kásos dijat, a mi rendszerint tiz darab l - l kilo-
grammos vaslemezből és 20 lándzsa hegyből áll, ol-
csóbban csak vén asszonyt lehet kapni. 



4- oldal. 
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A & L ÁLLAMYASUTAK GÉPGYÁRA. 
Gőzcséplőgarniturák, 

l ieugerkazúuos 

L O K O Ü A I L O K , 
szalmakazaloző-gépek, 

GŰZKUKORlCAMURZüOLÚK STltíOR KORFÜRESZEK 
m i n d i g c s a u 

a m. k, államvasutak gepgyara vezérügynökségénél 
Budapest, Vili., Jozsef-körut 41. sz. a. 

reiuleleiidok meg. 

m 

314 sz. 1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. L-cz. 102 §-a értelmében ezeuuel köz-

hirré teszi, hogy a szeutesi kir. járásbíróság 

1894. évi 1248. szainu végzése közetkeztébeii 

Dr. liaasz Soma ügyvéd aital képviselt „tié-
késbáuíalvi takarekpénztar" javára Galyas 

András újvárosi lakos ellen 2000 frt. s jár. 

erejéig foganatosított kielégítési végreliajtas| 

utján le és felül foglalt s 2915 Írtra becsült | 

20 drb békésbánlalvi takarékpénztári rész-

vény, 7 darab ló, ökrök, sertesek és csöves 

kukoriczából álló nigosagok nyilvános árve-

résen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 

172G. 1894. száinu végzése folytan 2000 frt 

tőkekövetelés, ennek 1893. évi január hó 4. 

napjától járó öü/o kamatai es pedig összesen 

91 frt 5 krban bíróilag mar megállapított 

költségek erejéig Újvároson, az alperes la-

kásán leendő eszköziesére 1894. évi márcz. 

hó 24-ik napjanak délutáni 3 órája határ-

időül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-

zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 

az érintett ingosagok az 1881. évi LX. t.-cz. 

107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 

mellett a legtöbbet ígérőnek becsaron alul 

is elfognak adatni. 

Kelt Szentesen, 1894. márcz. hó 9-ikén. 

Vegh Sándor, 
kir. jbírósági végrehajtó. 

Egy 8 lóerejü 
3 éves cséplő garnitúra teijesen jókarban 

összes felszereléssel, kitűnően tisztán dolgozik 

kedvező feltételek mellett jutányosán eladó. 

A gép István-haza pusztán, K.-Sz.-Marton 

mellett, Pappszász ur tanyajan megtekinthető 

bővebbet özv. Alarkusué~ asszonynal meg-

tudható. 1 —2 

A Borries-íéle uradalmak 
Igazgalósaganak Eckendorl ban 
(Észak-Németország) tudomasára jővén, hogy 

eckendorfi répamag több helyről mint eredeti 

vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja 

tehát nevezett igazgatóság a gazdaküzön-
ség* érdekében köztudoinasra hozni, liogy 

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 ODON 
iiiagkereskeclésébeii 

Budapesten 
kapható, a mennyiben az eckendorfi uradal-

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

erre vonatkozó árjegyzéket kívánatra ingyen 

és bérmentve megküldi. 6—7 

i 

PSERHOFER J.-
gyógyszertár 

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

11 — 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 ha ásukat 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, vértólulások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál 
fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s abból eredő bajoknál is: igy sápkórnál, ideges-
ségből származó fe fájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hegy a leg-
csekélyebb fájdalmakat sem okozzák, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de 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. 

Schlierback, 1888. október 22. 
Tekintetes Ur! 

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

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 és minden egyes 
doboz fedele ugyanazon aláirássd vörös színben 
van ellátva. Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept. 12. 

Isten akart^ volt, hogy az ön labdacsai A m e r i k a i kÖSZVéí iyke í lŐCS, ^ o í 
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 inasoknak is egészségük visz-
szanyerésére segítségül szolgáltak. Knitic Teréz. 

es 

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

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

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel 
önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 j 
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. 

Legtöbb tisztelettel Weinzettel Josefa. 

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

Alulírott ismetelten 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 nyilik, a szenvedőknek leg-
melegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom 
tetszés szerinti használására önt ezennel felha-
talmazom. Teljes tisztelettel Hahn lgnácz. 

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 gyomotbajtól, 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.-tele az »aranybirodalmi almához" 
czimzett gyógyszertárban Bécs 1. Singerstrasse 
ló 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 beküldésénéi (mi leg-
jobban posta-utalvánnyal eszközöltetik) bér-
uientes 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-

Általános tapasz t S Z S S f E i 
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. 

FaO vhal7<;am1>se r^hofer J.-1ől. Sok év óta 

rclgjfU<ll£o<llll a fagyos tagokra és minden 
idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 
1 köcsöggel 40 krajczár. Bérmentve 65 kr. 

I Itiflinprlv/ általánosan ismert kitűnő 
UlllUIICUVj háziszer hurut, rekedtség, gör-

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

Flpt-PQQ7Pnr7Ía lprágaicsöppek),megron-
LICl 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 isztitó-sóSS1™ 
rossz emésztés minden következményei, u. m. 
főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorbév, 
aranyér, dugulás stb. ellen 1 csomag 1 frt. 

Angol csodabalzsam, ;zí
eg 50 kraj-

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

Golyva-balzsam, H & 7 . S & Í S 
mentes küldéssel 65 krajczár. 

Helsó vagy egészség-só ¿ ^ L 
gyomorhurut és minden a rendetlen emész-
tésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

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

Szentes, 1894. Nyomatott Sima Ferencz gyorggajtóján. 




