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A fegyverkezés. 

(P.) Az uj kormány még most sincs ki-

nevezve, s a kabinet-alakitással megbizott 

Khuen-Héderváry Károly gróf még egyre iz-

zad a nehéz munkában. 

Az ország csodálkozva nézi a keserves 

vajúdást; mert van is abban nagyon sok 

csodálatra méltó, hogy a husos-fazekakra 

áhítozó szerencse-vadászok roppant tömege 

mellett heteken át ne birjon egy miniszter-

elnök-kormányt alakítani. 

A késedelem oka bizonyára nem a kor-

mánypártban rejlik, mert tudvalévő, hogy a 

vakengedelmességre szoktatott mameluktábor 

szolgahüségggel térdet-fejet hajt még Belzebub 

előtt is, ha azt rendeli urául és vezéréül az 

a felsőbb gondviselés, amelynek neve: Bécs, 

Lassanként azonban kibujt a szeg a 

zsákból, és megtudtuk, hogy a válság meg 

oldásának útjában tulajdonképen a független-

ségi és 48-as párt áll. Nem azért, mintha 

aktiv hatalma volna megakadályozni a kor-

mányalakítást, hanem azért, mert félnek tőle 

és erősen felakarnak fegyverkezni ellene. 

Az udvar körében ugyanis nagy aggo-

dalommal nézik a függetlenségi és 48-as párt 

folytonos erősödését, és elhatározták, hogy 

a további erősödésnek útját állják. E feladat 

megoldását egy erős kormánytól várják. A 

szabadelvű párt azonban nem nyújt bizto-

sítékot arra, hogy egy állandó és erős kor-

mányt képes fentartani; azért szükséges volna 

a 67-es alapon álló pártok egyesítése. 

Ámde a fúziónak útját állja egyfelől a 

szabadelvőpárt merev magatartása, mert ezek 

a jó urak csak ugy f gadnák be Apponyié-

kat, ha azok feltétlenül kapitulálnának; másfelől 

útját állja maga Apponyi Albert gróf, aki 

csak ugy hajlandó egyesülni, ha ismeretes 

programmszerű követeléseit a szabadelvüpárt 

a magáévá teszi. 

Ezen ellentétek kiegyenlítésén fáradozik 

oly hosszasan Khuen-Héderváry gróf, s ha 

fáradozásai sikerre nem vezetnek, vagy visz-

szalép a kormányalakítástól, vagy ha meg 

is alakítja a kabinetet, hamarosan feloszlatja 

az országgyűlést, hogy a saját ízlése szerinti 

uj többséget teremtsen magának. 

E szerint akár a parlamentben, akár uj 

választások utján következik is be a végleges 

megoldás, annyi bizonyos, hogy az uj ala-

kulás éle a függetlenségi és 48-as párt ellen 

van irányozva. 

Bécs tehát fegyverkezik ellenünk. Jó 

lesz, ha mi is szárazon tartjuk a puskapo-

runkat, vagy is mielőbb megindítjuk ország-

Merte a párt szervezkedést, 

Országgyűlés. 
Még ünnepek előtt hatarozta el a . Ház, hogy 

ünnep után jan. 9-én tart ülést Ezt a határozatot 
fentartotta a Ház decz. 28-an is, midőn a minisz-
terelnök bejelentette lemondását, a mit akkor azzal 
vettek tudomásul, hogy a Ház üléseinek ujabb el-
napolása a válság megoldásáig azért nem szükséges, 
mert régibb határozat szerint az ülések január y-ig 
úgyis szünetelnek. 

A jan. 9 iki ülést tehát e régibb határozat ér-
telmében kellett megtartani. 

Meg is tartották de csak azért, hogy az ülé-
sezés ujabban elnapoltassek, most már bizonytalan 
időre, addig mig a kinevezendő kabinet magát be 
nem mutathatja. 

Az ülés rendkívüli élénk képet mutatott. A 
nemzeti párt s a pártonkivüliek padsorai a legtö-
möttebbek voltak, s a lázas izgalom tünetei fel-fel 
villantak, a mint egyik-másik felszólaló a folyó vál-
ság természetét csak röviden is érintette. .Nem ke-
vesbbé izgatott hangulat mutatkozott a kormány-
párt soraiban is, s midőn Polónyi szólásra felkelt, 
attól való félelmében, hogy most a szemrehányás meg-
érdemlett leczkéztetése fog következni, kesernyés ka-
czagással próbált tüntetni. Azonban Polónyitól tá-
vol állott, hogy most idejét láasa az egyébként meg 
érdemlett leczkéztetésnek. 

Az ülés különben rövid rél óra alatt be is fe-
jeződött. 

Báró B á n f f y elnök a szokásos bejelentéseket 
s hivatalos előterjesztéseket nagy zajban aiig volt 
képes megtenni. Na¿y derültscggel fogadtatott a vá-
laszolatlanul maradt mterpelJacziók bemutatása, mint 
a leköszönt kormány hagyatéka 

Ezek után W e k e r 1 e miniszterelnök jelentke-
zett szólásra. Röviden adta elő, hogy ő felsége el< 
fogadta a kormány lemondását, de utódja még kine-
vezve nem lévén az uj kabinet inegalakulásaig keri, 
hogy az ülések tartása függesztessék fel s a Ház 
összehívására az elnök bizassék meg. 

H e 11 y Ignácz szólott röviden, hogy tudomá-
sul veszi a miniszterelnök előadasát, hozzájárul, hogy 
az uj kormány megalakulásáig üies ne tartassék, s 
az elnök bizassék meg majd annak idejében az ülés 
összehívásával, de már most sem állhatja meg, hogy 
a válság parlamentellenes folyamat ne érintse, fen-
tartja azonban jogát, hogy majd annak ídejébm 
részletesen is hozzászóljon. Hasonló ertelemben be-
szélt Madarász is röviden, azzal, hogy ő az üles nap 
ját kitűzni kivánja, s a czélból a szombati napot 
ajánlotta. 

P o l ó n y i Géza szintén röviden tette meg ész-
revételit, hogy a válság lefolyásáról, vájjon parla-
menteilenes mederben megyen-e, majd ha annak 
okai előttünk lesznek, lehet csak Ítéletet mondani, 
ö is fenntartja erre jogát s most hozzájárul ahhoz, 
hogy a Ház ülését majd az elnök hivja össze. 

Ezzel az elnök ez értelemben mondotta ki a 
határozatot s az ülés veget ért. 

illetéktelen beavatkozás. 

(P.) A pákuliczlap i z r a e l i t a v á l l á -

s u szerkesztője hevesen megtámadt bennün-

ket azért az égrekiáltó nagy bűnünkért, hogy 

a reform, egyházi választásoknál előtérbe ál-

lítottuk a pártszempontokat, és a saját pár-

tunk híveinek a megválasztatása érdekében 

emeltünk szót. 

Persze, neki az tetszett volna, hogy a 

pákulicz jelöltekért szálljunk síkra, és hir-

dessük országnak világnak az egyedül üdvö-

zítő igét, hogy: „Egy az Isten, és a páku-

liczok az ő prófétái." No már pedig velük 

szemben nem vagyunk hajlandók követni 

azt az elvet, hogy: „aki téged hajit kővel, 

hajítsd vissza azt kenyérrel/ 

Különben jusson eszébe Bánfalvi La-

josnak, hogy épen ők izraeliták — vol-

tak azok, akik a saját egyházi életükbe be-

plántálták a politikai pártoskodást; inert a 

volt papjukat csupán azért üldözték el a hi-

vatalából, mert elég vakmerő volt ellenzéki 

érzelmeket táplálni. 

A kik tehát ilyen czinikus ridegséggel 

űzik a saját otthonukban a pártoskodást, azok 

ne leczkéztessenek másokat, hanem seperges-

senek a saját házuk előtt. 

És azt se tartjuk megengedhetőnek, hogy 

zsidó polgártársaink oktatgassanak bennün-

ket arra, hogy kiket válasszuuk meg egyha-

zunk elöljáróivá? Nem a fajgyűlölet mon-

datja ezt velünk ; hanem az a nagy és át-

hidalhatlan ür, mely vallásilag köztünk és a 

zsidóság között íentáll. Azt még megértjük 

és akczeptáljuk, hogy egyik keresztyén em-

ber beleavatkozik a másik felekezethez tar-

tozó keresztyén embertársa valláspolitikái 

dolgába, mert hiszen — eltekintve a dogmák 

nagyrészének közösségétől — az összeháza-

sodas révén szoros atyafiság áll fent a kü-

lönböző felekezetbeli keresztyének között. 

Ámde azt már még is nagy szerényteleuség-

nek tartjuk, ha zsidó ember akar dirigálni 

Krisztus egyhazának belső ügyeiben. 

Egyébbiránt ám lelkesedjenek és kar-

doskodjanak a Bánfalvi Lajosok, Czukor 

Emilek és Schlézinger Károlyok Kristó Nagy 

István és a apákuliczpárt mellett; mi, tőzs-

gyökeres kálvinisták, majd csak megmaradunk 

a Sima Ferencz zászlója alatt. 

S bizony bizony, nem irigyeljük Kristó 

Nagy Istvánéktól a Bánfalvi-léié korteseket ; 

mert nem hihetjük, hogy igazi kálvinista 

ember az efféle csizikek hívogató szavára lépre 

menjen. 

— (P.) Értekezletek a reform. egyházi 

választások ügyében. Mint lapunk mult sza-

maban jelentettük, csütörtökre paitunk részéről ket 

értekezlet volt egybehiva; és pedig: délelőtt 10 

órára a 11-ik, délután á órára az 1-ső tizedben. 

A 11-ik tizedbeli választók Szánthó Dániel há-

zánál gyűltek össze, hol egy üres lakásnak összes 

helyiségeit zsúfolásig megtöltötték. A résztvevők szá-

mát túlzás nélkül tehetjük néhány százra. 

Burián Lajos polgármester az értekezletet meg-

nyitván, előterjesztette a mult vasárnap tartott szü-

kebbkörü előértekezlet megállapodásait, s egyúttal 

indítványozta hogy az értekezlet ezúttal csupán a 

főgondnok jelölés dolgában foglaljon állást; a pres-

biterek és egyházközségi képviselők k.jelölését azon-

ban halassza el a jövő vasárnap tartandó nagy 

értekezletre. 

A főgondnokságra nagy lelkesedéssel, egyhan-

gúlag Sima Ferencz országgyűlési képviselőt kiáltot-

ták ki jelöltnek. Mire Burián Lajos elnök megjegyezte, 

hogy ha valakinek a jelölés ellen netán észrevétele 

volna, azt minden tartózkodás nélkül adja elő Az 

értekezlet tagjai azonban a felhívásra Sima Ferencz 

lelkes éljenzésével feleltek. 

Történtek még egyéb megállapodások is, ame-

lyek azonban bizalma* természetüknél fogva nem 

hozhatók a nyilvánosság elé. 

Végül Burián Lajos összetartásra, buzgoságra 

és odaadó tevékenységre kérte a párt tagjait, s ezzel 

az értekezlet emelkedett hangulatban — véget 

ért. Annyi bizonyos, hogy a 11-ik tizedben — amely 

pedig a reformátusok zömét foglalja magban —• 
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10. A város által tett Kossuth-alapitványról a Szentes város .nál üresedésben lévő aljegyzői és 
kiállított alapítványi okirat jóváhagyása. állatorvosi állásra meghirdette a pályázatot. Az al-

11. Jiraszek és Krausz építési vállalkozók által jegyzőr.égre f. hó 21-ig, az állatorvosi állásra pedig 
a város közönsége ellen támasztott perben, a városi f. hó 25-ig nyújtandók be a pályázati kérvények, 
ügyész egyességi indítványára kelt szakosztályi (r.) — Városi közgyűlés lesz f. hó 14-en. 
javaslat. A tárgysorozatot lapunk más helyén közöljük. 

12. Csordajárási földek hasznosítása tárgyában (r.) — A g i l l l l l á z i U I l l i i t jUsáf» 
beliek értekezletén történtek. Sima Ferencz ország- gazdászati szakosztály javaslat. b á l j i l iráut — mely tudvalevőleg f. hó 12-én, 
gyűlési képviselőt zajos éljenzéssel, egyhangúlag ki-, 13. Tanczik József haszonbér elengedése tár- szombaton lesz a Kass-szálloda termében 

4. oldal. 

hasztalan mesterkednek a pákuliczok, ott az ő szá-
mukra nincs talaj. 

Az I-ső tizedbeli választók az I-ső 48-as kör 
helyiségében gyűltek össze. A kör tágas nagy terme 
egészen megtelt; a megjelentek száma több százra 
rúgott. 

Itt ugyanazok ismétlődtek, amik a 11-ik tized-

kiáltották fögondnok-jelöltnek. 

Burián Lajos elnökön kivül Filó Tihamér dr. 
intézett lelkesítő beszédet az amúgy is lelkesült vá 
lasztókhoz, kik Sima Ferenczet több ízben megél-
jenezték. A hozott határozatok különben szóról-
szóra megegyeznek a 11-ik tizedbeli értékezlet meg-
állapodásaival. 

A két értekezlet általános impresszióját egybe-
foglalva, minden hivalkodás nélkül konstatálhatjuk, 
hogy pártunk ennél a választásnál fényes győzelmet 
fog aratni. 

— Tárgysorozata a f. hó 14 én és esetleg 
következő napján tartandó városi közgyűlésnek : 

1. A városház épités elhatározása és ezzel kap-
csolatban az építéshez szükségelt telkek megvétele 
tárgyában megkötött adásvételi szerződés jóváha-
gyása, valamint az ehhez szükséges költségek meg-
szavazása. 

2. Az 1895. évre számonkérőszék tagjainak 
megválasztása. 

3. A tiszai rakpart és kikötő haszonbérbe adá-
sáról tanácsi előterjesztés. 

4. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ren-
delete a város által fentartott gymnasium államosí-
tása, a nyilvánossági jog és a 12-ik tanári állás be-
töltése tárgyában. 

5. Tóth Gyula adópénztári-eilenőr fegyelmi 
ügyében kelt belügyminiszteri rendelet. 

6. Balog Ferencz igtató fegyelmi ügyében kelt 
belügyminiszteri rendelet. 

7. Szánthó János birtoknyilvántartó jelentése, 
hosszabb idő óta tartó betegsége okából hivatalaban 
való helyettesítés iránt. 

8. Temesváry Antal és több városi képviselő 
indítványa, Nagy József adóügyi tanácsnoknak hiva 
talába való visszahelyezése iránt. 

9. A sápi-gátnál létesítendő vízlevezető csatorna 
kiépítéséhez szükséges nyilatkozat megadása. 

gyában gazdászati szakosztály javaslat. 

Helyi és vegyes hirek 
(r.) — Személyi liir. Vadnay Andor 

dr. főispán f. hó 9-én haza érkezett, hogy a 
l l é r e összehívott közigazgatási bizottsági 
ülésen elnököljön. 

(r.) — A r e l b r u i . e g y h á z i válasz-
tások ügyében, mint lapunk más helyén ol-
vasható, az 1-ső és 11-ik tizedbeli választók 
f. hó 10 én tartották meg előre jelzett érte-
kezletüket. A Ill-ik és lV-ik tizedbeli válasz-
tók értekezlete pedig együttesen fog megtar-
tatni f. hó 12 én, szombaton délelőtt 10 óra-
kor, a 11-ik 48-as kör helyiségében, tíai az 
értekezlet, összehívója: Burián Lajos polgái 
mester nagyszámú meghívót küldött szét a 
reform, híveknek, mindazonáltal e helyen is 
figyelmeztetjük őket az értekezleten való pon-
tos megjelenésre. 

— Kossuth Lajos szobrára Sebesi Imre 
téglamester 50 krí, Sebesi Imréne 50 krt és Kocs-
máros Antal 50 krt adott be szerkesztőségünkhöz. 
Hozzaadva ezt az eddig gyűjtött 87 frt 56 krhoz, 
összes gyűjtésünk 89 frt ü krt tesz ki. 

(r.) — »Basáskodás az egyháznál. * czim 
alatt megírtuk lapunk mult számaban, hogy Kristó 
Nagy István nem engedte meg a reform, választok 
névjegyzékenek lemásolását. A tisztelt íögodnok ur 
azonban — ugylatszik — maga is belatta eljárása 
nak jogtalan voltát, mert fölhagyott az ellenkezéssel, 
és a lemásolást most már nem akadályozza. Hat 
nem megtehette volna ezt pörpatvar nélkül is ¥ 

(r.) — A főgimnázium államosítása 
ügyében Békéssy Gyula tankerületi főigazgató Szen-
tesre érkezett, s a nagy fontosságú tárgyalást szőni 
baton délután fogja megtartani a városi hatosaggal. 

(r.) — Palyázatok a városnál. Mint lapunk 
hirdetési rovataban olvasható, a varmegye alispanja 
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Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

(Folytatás.) 

Irta : Sima Ferencz. 
Addig néztem ezt a nagy fehér lapot, azon a 

tinóm női kézvonásokat, hogy ezek szinte eltűntek 
szemeim elől és csak azokat az erős férfi kézzel irt 
nagy markans belüket láttam ott, melyek a túlvilág-
ból visszakiáltott szavakat hirdetik, hogy : 

.Nem harezolok tovább!" 
Igen, a templomban és a sírnál megszűnik a 

harcz s a halandó, a törékeny ember ott az abitatba, 
itt az enyészet nagy gondolatába vész el. 

Perczekig álltam ott a könyvbe jegyzett irásra 
meresztve szemeimet, s lelkem kereste a nőt, ki apja 
bocsánatáért esdekel e kápolna kapuján, a sir min-
dent megbocsátó küszöbén. 

Az a néhány szó e könyv lapján, egy egész 
regényt költött föl lelkemben és éreztem, hogy ez a 
mausoleum egy egész históriát takar; s egy szigorú, 
engesztelhetlen apa harczának vetett véget, melyet 
ez leánya szerelme ellen folytatott. 

Kié ez a sir itt — kérdeztem magamtól s szemei-
met elvontam a gyászos könyvről és kerestem a ká-
polna falán a sir lakójának nevét. 

A fekete asztaltól egy lépésre a veres márvány 
falba karrarai márvány tábla van beillesztve, tenyérnyi 
széles fekete szegélylyel körözve. E lapon a kővet-
kező felírás olvasható: 

Szappanos (Benedek 
1820 i8gi. 

„(bánattól megtörve dőltem a sir bal* 
E márványlap tölött egyetlen koszorú lügg, 

városszerte nagy az érdeklődés. A buzgó és 
ügyes rendezőség mindent elkövet a siker 
érdekében, s az előjelekből ítélve, hisszük, 
hogy ez a bál nemcsak sorrend szerint, ha-
nem kedélyesség tekintetében is a farsang 
l e g e l s ő mulatsága lesz. 

— öngyilkossági kísérlet. Baleskó Anna 
f. hó 6-án öngyilkossági szándékból gyufaoldatot 
ivott özv. Mikeczné 1-ső tizedbeli házában. Ekkor 
azomban csakhamar észrevették tettét s igy sikerült 
őt a haláltól megmenteni. Tegnapelőtt este azonban 
hirtelenül rosszul lett és elájult; valószínű tehát hogy 
újból mérget ivott és igy állott be a bekövetkezett 
ájulás. Midőn kissé magához tért, elmondta környe-
zetének, hogy ő megunta az életet; mert nem bízik 
többé Gyulájában, szivenek választoltjában a ki mint 
afele borbély-legény már csak mesterségének hagyo-
mányos természeténél fogva is csapodárkodik, Gyu-
lája nélkül pedig neki nem kell több az életből. 
Hogy azomban még haldoklásában is bebizonyítsa 
azt, miszerint hűen gondolt az ő Gyulájára, azért 
nagyon megkérte környezetét, hogy halála után hoz-
zák ennek tudomására azt, miszerint ezt a verset irta 
meg ő neki végső órájában hogy: 

Ha meghalok mondjátok meg Gyulának 
Ne sirasson hétköznap csak vasárnap 
Akkor is csak bal szemével sirasson 
A jobbal meg babájara kacsintson. 
Baleskó Anna még ma is él ugyan és a köz-

kórhazban ápolás alatt van, életben maradásához 
azonban semmi remény sincsen. 

— Egy élőhalott elszállítása. Régóta 
elmebeteg már Bartha Gábor 45 éves gazdálkodó 
ember, a kit övéi hogy gondosabban ápolhassák itt-
hon tartottak. Legutóbb azomban már oly erősen 
mutatkoztak rajta a téboly jelei, hogy jónak láttak 
őt Lipótmezőrc vitetni, nehogy őrültségének dühében 
valamelyes szörnyű tettet kövesseu el. Tegnap reg-
gel szállíttatta tehát őt fel a város Budapestre, erős 
rendőri fedezet alatt, hogy ott a Lipótmezőn ki-
gyógyítsák még ha lehetséges, szörnyű betegségéből. 

S a legélesebb ellentét jeléül a fehér lap széles fe-
kete kőrzetevel szemben, tiszta fehér liliom művirág-
ból kötve, menyaszonyi koszorúként borul a kopor-
sora. A koszorú széles fekete szalagjanak egyik vé-
gén nagy ezüstös belükkel a következő irás áll : 
»Szappanos Berta" A másik ágán a kővet-
kező felírás : M e g b o c s á t á s z-e, hogy a túl-
v i l á g on ugy szeress , m i n t i d e l e n t 
s z e r e t t é l ? 

Az élet és a halál beszélnek itt megható sza-
vakban egymassal. Az apa panasza zokog töl a sír-
ból, s a leány kínos szerelme es bocsánat esdő szava 
kiált az ég felé. 

Elfordultam e képtől, odaléptem a fekete asz-
talkan heverő könyvhöz, elfordítottam az első lapot, 
beírtam a könyvbe a nevemet, és kisiettem a szabadba. 

A kápolna előtti nagy átmérőjű köröndön, mely 
gazdagon volt apró szines kavicscsal betakarva, kö-
zépen egy déli növényzetből össze válogatott kedves 
virág grupp állott egy hatalmas pálmával, mely sö-
tétzöld legyezőivel szelíden takarta a hozzásimuló 
apróbb virágokat. E köröndből nyugat felé egy négy 
méter széles ut nyilt büszke tölgyek, fenyők és bá-
natosjávorlak által szegélyezve, be a kastélyhoz, mely 
mintegy 500 méter távolságra es 50 méter mélyen fe-
küdt a kápolnát emelő hatalmas domb derekán. A nyíl-
egyenesen vezető ut tisztán engedé láttatni a Szap-
panos-család hatalmas ősi kastélyát, mely arczczal 
délnek feküdt s igy az öt közül csak egyetlen tor-
nyaval nézett az uton lel Szappanos Benedek uram 
örökös hajlékához 

A domb, melyen a mausoleum állt, a köze| 
múltban meg őserdővel volt borítva, most ez az 
erdő a kapolna kedveért némi rendezéssel be van 
vonva a kastély parkjaba. Az égnek emelkedő ha-
talmas lak a kápolna előtti köröndöt, s az ebből ki-

sugárzó utat kivéve teljesen elzárják az ember elől 
láthatárt, mi a bent megnyilatkozó titkos sejtel-

mektől eltekintve is, igen bánatossá teszi az ember 
lelke előtt a kápolna környékét. A szabad levegő 
üditőleg hatott ráin, de bármily gondozottnak lát-
szott is a kápolna környéke, egy szomorú temető 
benyomását tette rám és ievert. S ugy éreztem, 
mintha bántam volna, hogy ide jöttem, hol titkot 
fedeztem föl; de nem tudtam, hogy miből áll ez a 
titok, s a sziveknek mennyi fajdalmát takarja. 

A környék, mely a kápolnát körül vette, szinte 
alkalmas volt a legsötétebb képzelődésre, s az en lel-
kem, mely annyit szenvedett már, e pillanatban oly 
fogékony volt minden képtelenség elgondolására. 

Szerettem volna képzeletem világát a valósag 
tartalmával tölteni be, hogy tudjak mindent, mit a 
kápolnában elhelyezett sírkő, gyász-szalag és fekete 
könyv rebesgetett lelkemben. 

De hát ki tud nekem itt felvilágosítást adni a 
titokról, mely érthetetlen suttogásával körül fogja 
ezt a kápolnát ? Ki mondja meg nekem, hogy minő 
bánat döntötte sirba a pénteki uradalom büszke ha-
talmas urát ? Ki ad felvilágosítást, hogy a szivek 
botlásának mely bűnét követte el Szappanos Berta 
apja ellen, hogy örökké ott rimánkodjék bocsánatért 
az apa rideg sírja előtt. Azok a nagy fák, melyek 
gyászos sötét képpel hajladoznak a kápolna felé, 
ezek fokozzák a titkos sejtelmet; de felvilágosítást 
nem adnak, s az a kedves virág grupp, mely szem-
ben áll a kápolna ajtajával, nyíltan hirdeti ugyan 
a halott iránti kegyeletet; de a titoktartás szent né-
maságával hajói a föld felé, mely végre elnyel elő-
lünk mindent, még azt a kápolnát is, melynek titka 
most annyira felizgatta az én lelkemet. 

(Folytatása következik.) 
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— Vásár. Kisteleken a téli országos vásár f.jtámadt, amely hirtelen ugy elterjedt, hogy a falunak 
hó 13. és 14-én fog megtartatni. ¡"gyík résxe csakhamar lángokban állott. Kövid idő 

- A kijátszott Kossuth Ferenc/. A füg- a , a , t kétszáz ház égett le a melléképülettekkel. Több 
getlenségi és 48-as pártot nagy izgatottságban tartja 
most az a körülmény, a moly miatt Hentaller L ijos 
a függetlenségi pártnak nevezett Eötvös Károly-féle 
frakcziőból kilépett. Nem kevesebbről van ugyanis 
szó, mint hogy Eötvös Károly, Kossuth Ferencz ha 
rátja, Wekerle Sándor miniszterelnök, vagy mondjuk 
a kormány kedvéért legalább egv időre meg akarta 
akadályozni azt, hogy Kossuth Ferencz mandátum-
hó* jusson. E dolog története a következő Mikor 
Kossuth Ferencz honosításáról volt szó, már akkor 
is igen éles megjegyzésekre adott alkalmit a hono-
sítással megbízott Eötvös Károly eljárása, a ki mint 
egy huzni-halasztani látszott ezt az ügyet s csak 
akkor fogott a Kossuth Ferencz által rábizott ügy 
lebonyolításához mikor már különösen a szélsőba! 

ellenzék felzudult ellene. Ezt a dolgot azonban akk'>> 
mindenki a már ismeretessé vált Eötvös-féle gyo s 
elintézésnek tudta be s mikor megtörtént Kossuth 
Ferencz honosítása, senki sem bolygatta többé a 
történteket, annál kevésbbé mert hiszen Eötvös Ká-
roly volt az, a ki nyilvános helyen mondogatta: 
Januárban már lesz Kossuth Ferencznek mandátuma. 
Az öreg Fornszek Sándor szívesen átengedi a he-
lyét Kossuth Ferencznek, a mint azt meg is Ígérte. 
Kossuth Ferencz is megnyugodott. Hanem azután, 
hogy itt volt január, Kossuth Ferencznek volt vá-
lasztói és honpolgári joga, csak mandátum nem 
jött üresedésbe számára, mert az öreg, beteg Forn-
szek nem mondott le, Eötvös Károly pedig hallga-
tott. Különösnek tünt fel a dolog Kossuth Ferencz 
előtt, a ki elmondta csalódását Hentaller Lajos kép-
viselőnek is. Hentaller erre elutazott Fornszek Sán-
dor képviselőtársához, hogy megkérdezze, miért vona-
kodik kerületét — Ígérete daczára — átengedni Kos-
suth Ferencznek. Kapaczitálta az öreg urat, hogy 
a függetlenségi eszméknek mily nagy haszna lesz 
Kossuth Lajos fiának politikai szerepléséből. Az öreg 
Fornszek Sándor Hentaller Lajosnak legnagyobb 
csodálkozására azt felelte : Kedves barátom ! Én 
azért nem mondok le mandátumomról Kossuth Fe-
rencz javára, mert én azt pártom, az országgyűlési 
függetlenségi párt elnökségének meghagyásából nem 
tehetem. Ezzel fel is mutatta Heutaller előtt az Eöt-
vös-féle frakczió pártelnökségének levelét, melyben 
az azt irja Fornszeknek, hogy semmi esetre se mond-
jon le Kossuth Ferencz javára mondátumáról. Hen 
tallér megdöbbent, mert hát ő is tagja a független-
ségi pártnak — erről a játékról nem tudott semmit. 
Felutazott Budapestre s mint ismert gentlemannek 
az volt az ekő tette, hogy kilépett a függetlenségi 
párt kötelékéből, az egész tényállást pedig elmondta 
Kossuth Ferencznek. Kossuth Ferenczet nagyon fáj 
dalmasan érintette ez a csalódás Fájt neki, hogy 
Eötvös Károlyban kellett neki igy csalódnia. Annyira 
csalódnia. Annyira el volt keseredve, hogy vissza 
akart utazni Olaszországba, de elvállalt kötelességei 
és szerződései itt tartották. Kossuth Ferencz azon 
ban azóta nem érintkezett Eötvös Károlylyal. Kép-
zelhetni, hogy ez a dolog a függetlenségi párt ré 
szén mily megdöbbenést okozott. Nyíltan beszélik 
hogy Eötvös Károly Ígéretet tett Wekerle Sándor-
nak, hogy a meddig ez utóbbi miniszterelnök lesz, 
addig ő, Eötvös, nem engedi aktív politikai szerep-
hez jutni. 

— Sétaközben. Jóképű vidéki úriember sé-
tál végig a piaczon Meglátszik rajta első pillanatra, 
hogy vidéki. Amint a városháza elé ér, meglát ott 
egy handlét. 

— Hé handlé! — szóllitia - meg a sarkon áll-
dogáló handlét a vidéki ur. Merre van a reformá-
tus gimnázium ? 

— Honnan todja osztat, hodj én handlé vágyom ? 
Elneveti magát a vidéki ur. 
— Hát csak ugy gondolom 
— Na hát okkor gondolja meg osztot is, hodj 

merre van a gimnázium. 

Két jó barát találkozik egymással a színház előtt. 
— Szervusz! 
— Szervusz 1 
— Mi bajod, hogy zsebkendőt szoríngatsz a 

karodhoz ? 
— Hadd el barátom, borzasztó fejfájásom van. 

Nem használ semmi. 
— Dehogy nem pajtás. Mikor az én fogam fáj. 

akkor megcsókolom a feleségemet rögtön elmúlik. 
— Otthon van a feleséged ? 

* 

Két kereskedősegéd áll künn a bótajtóban az 
egyik átbeszélt a másikhoz. A sok beszédnek az lett 
a vége, hogy ki-ki saját czégét dicsérte s mindegyik 
annak óriási forgalmáról dicsekedett. 

— A mi üzletünkben akkora a forgalom — 
szólt az egyik, hogy az irodában csak papirra tíz-
ezer forint kell. 

— Az semmi — tódítja a másik, — a mi iro-
dánkban tízezer forintot spórolnánk meg a tintában, 
ha az ,i* betűre soha sem tennénk pontot 

— Kétszáz liáz pusztulása. A Brassó kö-
ztiében levő Hétfalu községben, mint onnan írják, 
Szilveszter éjszakáján szélvészes, zimankós időben tüz 

gyermekeknek nyoma veszett. Nem tudjak, hogy 
tűzben vesztek-e el, vagy pedig a nagy zűrzavarban 
tévedtek el. Sok gazda koldusbolra jutott, mert há-
zuk nem volt biztosítva. A katholikus templom es 
az iskola is leégett. 

— A kötéltáuczos no főnyereménye. 
A lefolyt év utolsó napjaiban Fortuna istennő ke-
gyesen karolt föl egy bécsi születésű kötéltánczos-
nőt. A tizennyolcz éves Michtner Helén, ki mint 
kötéltánczosnő kóborolta be a Knie-féle akrobata 
társasággal Németországot, húszezer márkás tönye-
reményt nyert. Michtner k sas*zonyt, aki az artisz-
ták jobb osztályahoz tartozott, a mult nyáron tíens-
heimben az a malheur érte, hogy egy produkczió 
alkal cával a kötélről lebukott es jelentékenyen meg-
sérült. A sor> most e balesetért kárpótolta őt, an-
nál inkább, mert a veszélyes esés következményeiből 
is fölépült. Néhány nap előtt a kisasszony visszatért 
szüleihez Bécsbe, azzal az elhatározással, hogy örökre 
bucsut mond a kőtéltáncz művészetének. 

— Mennyit nyom egy mil l iárd frank ? 
Egy kíváncsi franczia tudós kiszámította, hogy meny-
nyit nyom egy milliárd frank. A vizsgálat eredmény» 
szerint egy milliárd frank, ha ezüst frankokról van 
szó, öt millió kilogrammot nyom. Ha arany fran 
kokról van szó, a szám már jóval kisebb mindössze 
háromszázhuszonkétezer ötszáz nyolczvan kilogramm 
jön ki. Egy milliárdnyi százfrankos bankjegy suiya 
tizenegyezer ötszáznyolczvan kilogramm; ezer fran-
kos bankjegyekben számítva pedig ezerhétszáznyolcz-
van kilogrammot nyom. Egy milliárd elszalhtásara, 
ha föltesszük, hogy az elszállítást emberek eszközlik 
és rnindegyikök száz kilogramm súlyt v sz el: tizen-
nyolcz emberre volna szükség, ha ez óriási összeg 
ezer frankosokból áll, — százötven ember kellene, 
ha százfrankosokban számlálunk, — háromezer két-
százhuszonöt ember, ha aranyfrankokról van szó, és 
ötvenezer ember, ha a milliárd ezüstpénz. Említsük 
még meg, hogy ha egy milliárdnyi ezerfrankos bank-
jegyet könyvalakba köttetne valaki, egy kétszáz kö-
tetes könyvtár birtokába jutna, a mely kötetek mind-
egyike ötszáz lapot foglal magában. Mindenesetre 
nagyon csínos és főleg nagyon értékes egy könyv-
tár volna. 

— A Wekerle liordarja. Megírtuk nem-
rég, hogy Wekerle Sándor Magyarország volt mi-
niszterelnöke abban a veszedelemben forgott, hogy 
hajléktalanná lesz. Azóta Wekerle már talált lakást. 
Mikor két esztendő előtt behurczolkodott a minisz-
terelnöki palutába, beáiiitoll hozzá a butorszallitoja, 
de nem a számlával. 

— Kegyelmességed ráér a fizetéssel addig — 
mondá a jeles férliu — a míg innen ismét kihur-
czolkodik. 

Wekerle kissé meglepetve nézett rá, de a szál-
lító nem jött zavarba es folytatá 

— Úgy latszik, hogy kegyelmes uram már nem 
ösmer . . . Igazán nem ? . . Emlekezzék csak 
vissza. En vagyok az egyetemteri hordár. 

— Az ám — felele a miniszter — csakugyan 
ön az. 

— Nos, kegyelmes uram, ön &zóta karriért csi-
nált, még pedig nem rosszat. Ki hitte volna, mikor 
meg a kabátját a zálogházba vittem. Es hányszor 
vittem virágcsokrokat valahová I . . . Igen, de én i: 
karriért csinaltam. A hordárbol butorszállito lett.. 
Ez sem utolsó dolog. 

Néhány nap előtt ugyanaz a butorszállito állit 
be hozzá, de uiiut akkor, ugy most is tiltakozott a 
tizetés ellen. 

— Kegyelmes uram — ugy mondá — ráér 
arra, a nug ismét behurczolkodik ide. 

— Elásott török kincsek. Rejtélyes eset-
ről értesülünk az olah határon fekvő Vercíorova he-
lyiségből. A magyar határőrség hírt kapott arról, 
hogy a Bacbna völgy magyar részeben levő hegy-
oldalban egy román mérnök gyauus felméréseket 
tesz s készül ugyanott ásatásokat vagy repesztése-
ket eszközölni. Egy őrcsapat azonnal a helyszínére 
sietett s letartóztatta az idegent, a ki, az őrállomásra 
kisértetvén, ott mint (Jraciunescu György román ki-
rályi mérnök igazolta ma at s feltűnő viselkedése-
nek azzal adta okát, hogy ő egy régi írásból kide-
rítette annak a nagy hadikincsnek a rejtekhelyét, a 
melyet a török hadjáratok idejen a Bachua-völgy 
magyar reszében ástak el. Ama régi írás kabaliszti-
kus jelzései 15 hordó vert aranyról szólanak se jel-
zések alapján remélte ő feltalálni a kincset, a mi-
ben a hatarőrség megzavarta. A határőrség eleinte 
semmiféle kedvet nem mutatott arra, hogy e kalan-
dos történetet elhigyje s letartóztatta a mérnököt 
kétnkedes gyanúja miatt. Távirati tárgyalások kő 
vetkeztében azonban a mérnököt tegnap visszakísér 
ték Turn-Szeverinbe, tudtára adva, hogy az ügye 
d plomacziai uton fog végleg elintéztetni. Magán ér-
tesülések megerősítik, hogy Craciunescu különcz em-
ber, a ki előszeretettel üz mindenféle titokzatos 
kutatást. 

— Női orvosok Amerikában. A míg ná-
lunk Európaban meg mindig kuriózum számába megy 
ha egy-egy nő megszerzi az orvosi diplomát, addig 

1 oldal 

Amerikában a nőorvosok már egy népes testület 
színvonaláig emelkedtek. Számuk már megközelíti 
a kétezerct. Kilenczvenöteu közütök egyetemi taná-
rok, hetven női orvos kórházakban van alkalmazva, 
hatvanöt teslegyeneszettel foglalkozik, negyven a 
szemgyógyászatban speczialista, százharmincz a ha-
sonszenvi gyógymódot kö/eti, hatszáztiz a nőgyó-
gyászattal foglalkozik és harmincz a villamos gyógy-
módot alkalmazza. Lathatjuk tehát, hogy az ame-
rikai nőorvosok a gyógyászát minden ágában elég 
nagy számmal működnek. 

Legújabb. 
Lapunk mult számában közöltük az ak-

kori szituáczióbau megállapított miniszteri 

lisztát; de már akkor megjegyeztük, hogy 

az a kombináczió még véglegesnek nem te-

kinthető. A válság további fejlődésével mai 

vezérczikkünkben foglalkozunk. 

A válság azonban csütörtökön uj és vá-

ratlan fordulatot vett. Ugyanis egy, Buda-

pestről csütörtökön este fél kílencz órakor 

vett táviratunk jelenti, Khuen-Héderváry gróf 

végkép felhagyott a kabinet-alakitásí kísérlet-

tel, s e nehéz feladattal a király Széli Kál-

mán képviselőt bízta meg. 

Hogy Széli Kálmán szerencsésebb lesz é 

Khuen-Héderváry grófnál, azt még most ter-

mészetesen tudni nem lehet; d e e g y do-

l o g f ö l t é t l e n ü l b i z o n y o s , s 

e z a z , h o g y m o s t m á r a z A p p o -

n y i é k k a l v a l ó f ú z i ó n é l k ü l 

M a g y a r o r s z á g o n k o r m á n y t 

a l a k í t a n i n e m l e h e t . 

B O R M É R É S . 
A nagyérdemű közönség becses tudo-

mására hozom, hogy k i t ű n ő 
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A „Szegvári Takarékpénztár" 1 8 9 5 . 
é v i j a n u á r l i ú 27-é i i , délelőtt y órakor 
saját helyiségében 

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

Tárgyak: 
1. Igazgatósági jelentés, 
á. Zarmérleg előterjesztése a felügyelő 

bizottság jelentésével, nyeremény felosztása 
s a felmeutvény megszavazása. 

3. Költség-előirányzat s leltár bemutatása. 
4. Kérvények és indítványok tárgyalása, 

melyek a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg 
adattak be. 

5. Egy felügyelő bizottsági tagnak vá-
lasztása. 

ti. Pénztárnok választás, esetleg 1 igaz-
gatótag választás. 

7. A közgyűlési jköuyv hitelesítésére 
két részvéuyes tag választása. 

Szegvártt, 1895. január hó ti-án. 

Az igazgatóság. 

Kivonat az alapszabályokból: 
-li. A közgyűlésen csak oly részvényes ve-

het részt, ki részvényének, vagy az erről szóló zálog-
jegyeinek az intézet hívatalábani felmutatása mel-
lett igazolványát — a közgyűlés előtti nap d. e 12 
órájáig — már megszerezte s részvényeit a rendkí-
vüli közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a rendes 
közgyűlés előtt pedig 30 nappal, saját nevére jegy-
zetten aláíratta. 

23. §. A szavazati jog személyesen vagy tör-
vényesen meghatalmazott részvényes társ, kiskorúak-
nál pedig a törvényes gyám által gyakoroltad*. 



3. oldal. 

Hirdetmény. 
A város közönsége által fentartott wSze-

géuymenház"-ban az élelmezfli állás f. év 
január hó 20-ától kezdődőleg megüresedvén 
ennek betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. 

Ezen állást elnyerő a menházban tarto-
zik lakni, a hol egy szoba, konyha, kamra, 
pincze, padlás és tartozékaiból álló lakást 
fog természetben kapni s ezen felül tűzi fa 
ellátásban részesül. 

Pályázni kiváuék felhivatnak, hogy 50 
krros bélyeggel ellátott ajánlataikat zárt bo-
rítékban, az elelmezésre vonatkozó fejenként 
és adagonként számított árak, családi álla-
potuk és eddigi foglalkozásuk megjelölésével 
f. evi január hó 17-én d. u. 5 óráig hivata-
los helyiségemben hozzám nyújtsák be. 

Az élelmezésre vonatkozó feltételek a 
városi tanácsteremben megtekinthetők. 

Szentesen, 1895. évi január hó 8-án. 

SZENTESI LAP. JL1^ 

k f 12779. sz. alisp. /894. Csongrád vármegye alispánjától, pitott jövedelmekkel javadalmazott egyik ál-
k| p . . , . , - latorvosi állás betöltése érdekéből ezennel 

ralyazatl niraetmeny. pályázatot hirdetek s felhívom mindazokat, 

Szentes rendezett tanácsú városnál üre- kik azoh tiszti állást elnyerni kívánják, hogy 

sedésben lévő s 600 forint évi fizetéssel és képesítettségüket és erkölcsi magaviseletüket 

150 frt lakbérrel javadalmazott aljegyzői ál- jgazoi<5 okmányokkal kellően felszerelt pályá-

lásra ezennel pályázatot hirdetek s felhivom z a U k é r v é n y e j k e t 1895. é*i január hó 25-ik 

eíköTcs! n a p i a k d. u. 5 ördjdig h o z z , , n y ú j t ó be. 

magaviseletüket igazoló okmányokkal kellően Szentesen, 1895. évi január hó 3-án. 
felszerelt pályázati kérvényeiket 1895. évi 

január hó 21-ik napjának délután 5 órájáig Dr. Csató Zsigmond, 
hozzám nyújtsák be. alispán. 

Szentes, 1895. január 2. 

2 3 

Novobáczky Győző, 
gazd. tanácsnok. 

!—3 
Dr. Csató Zsigmond, 

alispán. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

53. sz. 1895. CsongrádvármoRye alispánjától. 

Pályázati hirdetmény. métermázsája 10 forint, kisebb-

nagyobb mennyiségben is kap-
Szentes rendezett tanácsú városnál üre-1 

sedésben levő s 300 frt évi fizetéssel és a liató Sima Ferencz gőzmalmában. 

városi szervezeli szabályrendeletben megálla- O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

P S E R H O F E R J . - f é l e 
gyógyszertár, 4—12 

BÉCSBEN, I. KEK., S IK G E R S T K A S S E 15. SZ. L „ZUM GOLDEHEH R E I C H S A P F E L." 
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 labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elter-
jedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő haziszerből készlet nem volna található. 

Számtalan orvos által ezen labdacsok házi szerül aiánltatnak és ajánllattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székreke-
désből erednek : mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vérlolulások, aranyér, béltétlenség s hasonlo betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva 
kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is : igy sápkóma], idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó lab-
dacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által 
i? minden aggodalom nélkül bevehetők. 

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

Köln, 1893. április hó 30-án. 
Tisztelt Pserhofer ur! Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét 

15 tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. 
Fogadja ez uton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért. 

Maradok teljes tisztelettel Pawlistik Ferencz, Köln, Lindentbal. 

Hrasche, Földnik mellett, 1887. szeptember 12. 
Tekintetes ur! Isten akarata volt, hogy az Ön labdacsai kezeim közé 

kerültek, melyeknek hatását ezennel megirom : Én gyermekágyban meg-
hűltem, olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni 
és bizonyára már a holtak közt volnék, ha az ön csodálatra méltó lab-
dacsai engem nem mentettek volna meg Az Isten áldja meg önt ezért 
ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen 
kifognak gyógyítani, a mint már másoknak is egészségük visszanyerésére 
segítségül szolgáltak. Knificz Teréz. 

Bécs-Ujhely, 1887 november 9. 
Mélyen tisztelt ur! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel ön-

nek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szenvedett gyomor 
hurutban és vizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le 
is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó 
labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinczettel Josefa. 

Eichengraberamt, Gföhl mellett, 1889 márczius 27. 
Tekintetes ur! Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban 

gsakis Pseihofer 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 aál-
írással vörös színben van ellátva. 

Bernhard-féle alpesifü likőr, m0r-terbeíésarmindenegneme elfen ; 

i/! üveg ára 2 frt 60 kr; i/s üveg 1 frt 40 kr; 1/4 üveg 70 kr. 

Amerika; köszvény kenőcs, minden köszvényes ésuúzos bajok', 

u. m.: geríncz-agy bántalom, tagszaggatás, ischias, migraine, ideges fog-
fájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr. 

Tar innrh in in ha iLpnf í rQ P s e r h o f e r J-tő1- t v e k h o s s z u s o r a ó t a 

I dllNUUlllllN MdJKCMUl/3 valamennyi hajnövesztő szer között orvo-
sok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállít, nagy szelenczével 2 frt. 
Á l ta lános t a n ; K 7 S t e u d e l tanártól. Ütés és szúrás által okozott 
nllaldlIUo tapdoz. sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes-
vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
Egy tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 
F n o h a l j ^ f l m Pser'10^er Sok év óta a fagyos tagokra és minden 
rUgUúlz.oail l ¡dűlt sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. Egy kö-
csöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr 
1 ItifYínPrlw általánosan ismert kitűnő házíszer, hurut, rekedtség, 
UUIUIICUV, görcsös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 50 kr., 
2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 

hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elisme- \ Flf*t-PSS7Pnf 713 (Prá&ai csöPPek) megrontott gyomor, rossz emész-
rAcnm,,» x U-* - i—i «u. oiir.,i_ u u l iisi.iu tés ¿8 mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi-

szer. Egy üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt 

AltalánriQ oá B u l r i c i A. W.-től. Kitűnő háziszer a rossz 
Aliaianos ÍISZIIIO-SO e raész tés m i n d e n következményei u. m.: fő-
fájás szédülés, gyomorgörcs gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 
Egy csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam, egy üveg w kr.. w kis úveg )S kr. 
Por a lábizzadás ellen. 4

E J 
van kipróbálva Egy doboz-

résemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkal-
mam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hála-
iratom letszésszerinti használására önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia, 1888 október 8. 
T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból egy cso-

magot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos labda-
csainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem 5 éven át 
gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, 
midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel Zwickl Anna. 

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserholer J.-féle az „Asany 
birodalmi almához" czimzett gyógyszertárában, Bécsben , I., Sin-
gertrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem labda 
csot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartal-
maztat k 1 frt 5 krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. 
Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban posta-utalványon 
eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 
2 frt 30 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. — Kaphatók Törfik 
Józset gyógyszertárában, Budapesten. 

NB. Nagy elterjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülön-
félébb nevek és alakok alatt utánoztatnak ; ennok következtében kéretik 

Egy üveg 40 kr., bér-

kitűnő gyógyszer, gyomor-hurut és 
minden a rendetlen emésztésből szár-

képződő 
tartja a lábbelit és mint ártalmatlan szer 
zal 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

Golyva-balzsam, S J Ü T U 
Helsó vagy egészség-só 
mazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Mia-Poko, k i l szer egyoldalú fejfájás, fogfájás, rheumatiszmus stb. ellen. 
Eren itt felsorolt készítményeken kivül. Rt osztrák lapokban hirdetett összes bel-

és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben n<*tán nem 
levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban esz-
közöltetnek, ha » pénzösszeg előre küldetik ; nfgyobb megrendelések utánvétellel kül-
detnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg előre beérkezik, 
mely ecetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 

m 

Sienic«, 1896. Nyomatott Sima Ferenci gyomajtóján. 




