
1895. XXY. évfolyam. 

Előfizetési árak: 

8« szám. 
•m-t ' T:>sm 

Péntek, január*18« 

Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

frt — kr. 
frt - kr. 
frt 50 kr. 

Szerk ' és kiadóhivatal: 

31. szám, 
emi részét 

¿k. előfize-
airdetesek is 
dők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-tári; közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

pa pirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

KÓMerkewtó éa kiaUÓ-tuUjdonoi : 
S I M A F E R E N C Z . 

Pfelelőü-HerkeHtó t 
K 0 V Á T 8 K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Ravasz taktika. 

(P.) Több izben halott uk már hány tor« 

gatni, a most folyó választási harczban pedig 

kortesfegyverül használják föl azt az állitást, 

hogy Sima Ferencz elnöksége alatt a csőn 

grádmegyei gazdasági egylet nem birt életre 

kelni, sőt még további hanyatlásnak indult. 

Ideje, hogy szemébe nézzünk ennek az 

állitásnak, és leleplezzük azt a rut játékot, 

azt a ravasz taktikát, melyet ezzel űznek. 

Köztudomásu, hogy a gazdasági egylet 

az erkölcsi és anyagi tönk szélén állott, ami-

kor Sima Ferencz átvette a vezetést. Zsilin-

szky Mihály volt főispán elnöksége alatt az 

egylet vagyonát az utolsó fillérig elsikkasz-

tották ; s igy az anyagi eszközök híjával lé-

vén, s erkölcsi hitelét is elveszítvén, a szét-

züllés stádiumába jutott az egylet. 

Sima Ferencz elnöki székfoglaló beszé-

dében azt a kijelentést tette, hogy az elsik-

kasztott összeget visszaszerzi, és államsegélyt 

eszközöl ki az egylet számára. 

Zsilinszkyvel megindultak a kiegyezési 

tárgyalások Csató Zsigmond alispán közveti 

tése mellett, aki Zsilinszkyt képviselte. Csató 

kijelentette az egylet alelnöke és titkára előtt, 

hogy ha az egylet visszavonja azt a határo-

zatát, amelylyel a sikkasztásért az erkölcsi 

és anyagi felelősséget Zsilinszkyre mint ak 

kori elnökre hárította — Zsilinszky hajlandó 

az elsikkasztott összeg egy részét megtéríteni. 

Az alispán megbízásából az egylet alel 

nöke és titkára ezt a kijelentést tudomására hoz-

ta Sima Ferencznek, aki nyomban oda nyilat-

kozott, hogy minden tisztességes kiegyenlí-

tési módot elfogad, és készséggel hozzájárul 

ahoz, hogy a Zsilinszky által zokon vett ha-

tározat visszavonassék abban a formában, 

amint azt Csató Zsigmond kívánja. Erre Csató 

kijelentette, hogy a Zsilinszky által fizetendő 

összeget tekintsék kifizetettnek, s ő jótáll 

arról, hogy az ki is lesz fizetve. 

ügy látszik azonban, hogy Zsilinszky 

Mihály és Csató Zsigmond azt az elvet kö-

vetik, hogy : „Ígérd meg, ne add meg, nem 

szegényit az meg." Mert mindez ideig mély-

ségesen hallgatnak, s az egylet üres pénz-

tára hasztalan várja a Zsilinszky ur bank-

nótáit. 

Még ennél épületesebb az államsegély-

lyel űzött rut játék. 

Sima Ferencz sürgetésére és fárad hatlan 

utánjárására a földmivelési miniszter még a 

mult nyáron kiutalványozott 500 frt állam-

segélyt a főispán utján a szentesi adóhiva-

talnál, utasítván a főispánt, hogy azt csak 

akkor fizettesse ki az egyletnek, ha meggyő-

ződik, hogy valóban közczélra fordittatik; 

amire bizony elég oka lehetett a miniszter-

nek, mert hiszen a múltban tudvalevőleg nem 

a közczéi, hanem a kártya emésztette föl az 

egylet pénzét. 

Az akkori főispán bölcsen eltitkolta a 

dolgot az egylet elől, hanem kéz alatt ki-

kérte az alispán véleményét. Csató alispán 

pedig olyan szives volt az egylet iránt, hogy 

jelentésében n e m a j á n l o t t a az ál-

lamsegély kiszolgatatását, s igy az máig se 

jutott el az egylethez. 

Ez a manipuláczió mind suba alatt tör-

tént, és Sima Ferencz csak akkor jött a nyo-

mára, midőn az országos költségvetés tár-

gyalása alkalmával megakarta támadni a kor-

mányt, s szándékát közölte az államtitkárral, 

aki meglepetéssel fogadta a dolgot és tud-

tára adta Simának, hogy hiszen az állam-

segély ügye már rég el van intézve. — 

S mivel Vadnay főispán akkor éppen a ház 

folyosóján volt, az állaintiuár Sima jelenlé-

tében felkérte őt, hogy nézze át a Talliántól 

átvett iratokat és intézze el sürgősen az 

ügyet. — Ezzel azonban az egesz tényállás 

még nem volt Sima előtt «.'sztázva, ki most 

már arra lett kíváncsi, hogy ha oly régen 

el van a miniszter által intézve, hát hogy 

nem lett ezen intézkedésről ő még a volt 

főispán által értesítve és tájékozva. 

S ez az egész tényállás a maga mivol-

tában csak most pár nappal ezelőtt sült ki, 

amikor Sima a mostani főispántól felvilágo-

s.tásokat kért a huzavona felől. 

íme tehát, az alispán volt az, aki az el. 

sikkasztott összeg visszatérítésének ügyét üres 

hitegetéssel elodázta; és ismét csak az alis 

pán, meg a főispán állották útját annak, 

hogy az egylet a miniszter által adott állam-

segélyhez hozzá jusson. 

Történt pedig mindez valószínűleg azért, 

mert ellenzéki ember, és épen Sima Ferencz 

áll az egylet élén, s a mi derék pákuiiczaink 

nem szívesen látnák, ha az egylet a Sima 

vezetése alatt boldogulni bírna. 

De még ez nem elég. Hanem a tisztelt 

pákulicz uraknak ahoz is van arczuk, hogy a 

közönség elé állva, farizeus képpel hirdessék, 

hogy : „imhol, Sima Ferencz nem tudja életre 

kelteni a haldokló egyletet." 

Ami egyenesen az ő bűnük, azért Sima 

Ferenczet teszik felelőssé; sőt ravasz takti-

kával a saját vétkükből faragnak fegyvert 

Sima Ferencz ellen. 

Ugyan szégyeljék m eg magukat! (Ugyan 
ne tréfálkozzék szerkesztő ur! Hiszen nem tudnak 
azok szégyenkezni. Szedő.) 

A kapzsiság türelmetlensége. 
Ez alatt a czirn alatt ismert kéztől a következő fel-
szólalást kaptuk: 

„Tudom, hogy önök * - tisztelt s/erkesztő ur — 
nem szívesen polemizálnak a pakuliczlap név alatt 
ismert ujságpapirossal. Enge 1jék meg azonban ne-
kem, hogy elmondhassam a következőket; 

A f. hó 14-én tartott városi közgyűlésen tudva-
levőleg nem lehetett tárgyalni a városháza építés 
ügyét, mert az előleges költségszámítás és tervvázlat 
nem készülhetett el. 

Aki a város érdekét szivén viseli, az készség-
gel belenyugodott az elhalasztásba; mert mikor egy 
120 ezer forintos telekvásárlásról, és 2—3 százezer 
forintos építkezésről van szó, akkor nem hhet és 
nem szabad csak ugy Hübele Balázs módjára bele 
ugrani a sötétbe, hanem szásszor is meg kell gon-
dolni alaposan meg kell hányni-vetni a dolgot, és 
adatokból meggyőződést kell szerezni a felől, hogy 
a városra nézve csakugyan előnyös é a plánum, és 
nem hoz é az amúgy is súlyos közterheket viselő 
adófizető közönség vállaira elviselhetetlen terhet ? 

A pákuliczlap azonban zokon vette, az elha-
lasztást, és bosszúságában kemény támadást intézett 
a polgármester ellen, hogy miért nem tárgyaltatta 
le az ügyet. 

Vajon nem veszi é észre Fekete Márton, aki 
köztudomás szerint egyik főpátrónusa annak a lap-
nak, hogy a közönség ugy magyarázhatja ezt a tá-
madást, hogy ők már türelmetlenül lesik azt a kelle-
mes pillanatot, amikor a 35 ezer forintot főlkezel-
hetik a családi házért, s hogy ez nem történhetik 
meg oly gyors tempóban, amint sóvárogva várták, 
a polgármester fejére zuditjá'.: a mérgüket ? 

És nem veszi é észre Fekete Márton, hogy az 
ilyen epéskedés árt ugyan az ő tekintélyének, de egy 
cseppet se árt a polgármesternek. Sőt ellenkezőleg, 
minden higgadtan gondolkozó ember elismeréssel 
van az óvatosság és megfontolás iránt, mert Szentes 
város nem olyan gazdag, hogy Csáky szalmájaként 
bánhatnának a pénzével. 

Hát csak fékezzék meg a tisztelt urak a ha-
ragjukat, és legyenek nyugodt vérrel, amig a be-
szerzendő adatokból kideríthető lesz, hogy a terve-
zett telekvásárlás a magán érdekeknek kedvez é, vagy 
a közérdeknek ? Mert ha a közérdeket ki nem elé-
gíti, akárhogy haragszanak is, még se lesz a vétel-
ből semmi. 

Egy városi képviselő. 

A ref. egyházi választások. 

(P.) Még Szentesen, a hazafias lelkesedés 
ezen Őshazájában is rendkívüli a meleg ér-
deklődésnek és lelkes buzgóságnak olyan tü-
neményes megnyilatkozása, amilyent a ref. 
egyházi választások dolgában ma tapasztalunk. 

Nincs itt szükség buzdító szóra, nincs 
szükség a kortes fogások ravasz mesterkedé-
seire ; lelkesedik, mozog, apostolkodik itt min-
denki önként, a saját jószántából, mióta köz-
tudomásra jutott, hogy a zászlóra a Sima 
Ferencz neve van irva. 

Mindig szép és megható jelenség az, ha 
a nép hálás iparkodik lenni az olyan ember 
iránt, aki a közérdekek bátor szószólója és 
előharezosa. 

A hatalmasok földi javakat, rangot, ki-
tüntetést adnak azoknak, akik szolgálatában 
állanak ; a nép nem osztogathat ilyen jutal-
makat, de ád azoknál sokkal becsesebbet: 
szivének rajongó szeretetét, mely a hála és 
nagyrabecsülés érzelmeiből sarjadzik. 

E?.cn érzelmek megnyilatkozása bizo-
nyára a legnagyobb jutalom, ami a közügyek 
önzetlen harezosát érheti; és Sima Ferencz 
ennél nagyobb jutalmat se nem vár, se nem 
fogadna el. 



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

Kíváncsian várjuk a Zsarkó jegyző ügyében ki 
A jelen választási mozgalomban azon- Kíváncsianw * - nemcsak ki-

bán akkora hév nyilvánul, hogy szinte nem látásba helyezett ^ ^ u T ^ m rt ha továb^ 
is merjük azt egészen és kizárólag a Simaváncsian, hanem a z a I i sp 

Ferencz személye iránt táplált közszeretet föl- is a nyakunkon.hagyja e ^ 
lángolásának tekinteni. Talán van abban egy ur, annak beláthatlan b o n y o a a 

® . . . i . i 1 « i « » Í I f a d m Á r w j a i 
kis része annak a visszahatásnak is melyet v e t k e z ^ e ' - n h i r hed t jegy7Őnk nagy elbiza-
a hosszantartó pákulicz uralom fölidézett. Különben a m. h r h e d t egy gy 

Ez a nép - melynek lelkében kiírtba- kodottságában u j a b b stik .ket is követ el. A.ijon 

tatlanul él a szabadság szeretet, s amely nem belőlük egy pár .ztel.tőu • c A mult év aug. havában 

1 oldal. 

uem arra kérjük az alispán urat, mentsen meg ben-
nünket ettől a basától mert amíg ez itt hatalmaskodik, 
addig a községben béke és nyugalom nem lesz ; s ha 
a népet tovább is keserítik, nagy veszedelem támad 
hat belőle. 

Sándorfalván, 1895. jan. 16. 

jegyző elnézése 
képes sokáig elviselni a zsarnokoskodás igá- ~ ¿ T " o t t ide" PRy f á j ós szemű zsidó mészá-
ját — megcsömörlött már a Kristó Nagy mellett becsúszott me egy iaj közeeész-
István által inaugurált pákulicz rendszertől, ros ; akinek ór ázban vcdna • 
és váírvva váirvik rá hoKV valahára szabad, ségi szempontból nem volna szabad megengeor , 
t i ^ ^ l S S Á ftfl az egyházi életet! hogy hu .k imé^ l fcglalko,^^¿SSLi 

Ez a nép megunta már azt az aláren- hónap óta legalább 300 drb. birkát.u » drmar 
delt szerepet" melyet a szentesi egyház a hát levágott de ma, napigegy ^ 
Kristó Nagy Istvánok élhetetlensége folytán adót se fizetett - k M ^ A ^ ó elh.v a fize 
az egyházmegyében és az egyházkerületben tésre, s azt a feleletet kapta tőle, hogyők,egyezett 
visz, és fölébredt öntudata megköveteli, h o g y a jegyzővel; a pedig, mikor a f a 

végre oly férfiú képviselje fölfelé, aki k é p e s dologban kérdést intézett hozzá, azt válaszolta, hogy: 
az egyház tekintélyét minden irányban ér- »majd megfizet.' 
vényre juttatni, és szavának akkora súlyt és Egy Ádók Péter nevű korcsmáros körülbelül 
tiszteletet szerezni, amilyenhez népességénél io hónap óta bort, sört és pálinkát mér, s a beje-
és értelmiségénél fogva joga van. lentési bárczák szerint 1000-1200 liter bort, 

Tehát kettős ok, úgymint: egyfelől a 600 —800 liter sört mért el, de esze ágában sincs 
Sima Ferencz személye iránt táplált bizalom fizetni. A községi pénztárnok már tavaly nyáron 
és szeretet, másfelől a Kristó Nagy István vonakodott neki bárczát odni, azonban a jegyző rá-
müködésével való elégedetlenség idézte elő a parancsolt, hogy ki kell adni. A biró végre megso-
választási mozgalom szokatlanul nagy méretű kalta a dolgot végrehajtói küldött a korcsmáros 
hullámverését. nyakára s akkor kisült, hogy nincs a jámbornak 

És ez jól is van igy. Hadd lengjen a semmije, s a jegyző azzal ütötte cl a dolgot, hogy 
zászló, mely egyházunk életéoen egy uj és m amegf izet ő a korcsmáros helyett, 
szebb korszak jelvényét képezi, s álljunk és T o t h M á r l o n k i s b i r ó e l l en sok v o l t a p a n a s z . 
sorakozzunk a zászló alá mindnyájan, hogy m a g a M á t é f f y főszolgabíró ugy nyilatkozott, hogy az 
a diadal fényét és impozáns voltát előmoz- ft7 e m b e r n e m tü rhető meg a községi szolgálatban, 
ditsuk ! m e r t hibás elméjű és kórházba való; a községi biró 

ífel is mondott neki, s fogadott helyette 36 frttal 

Az alispánnak „nem eive".'°lc»óbb»n m
1
4sikal' d e ° W J Í 7T t , Y 

Vonatozással a közig, bizottság január havi b,r61- ^ " l n ' "n hoesá an, Tóth Mártont, ak 
* U/>M X K/ . / i rn lr in n b AioAnrli A'irt • Ao c n n lr 14 e>A nl»npl' 

Topscher János. 

ülésén történtekre, a következő levelet kap-
tuk Sándorfalváról: 

kor ő becsukja a községházát, és senkit se ereszt 
oda be. Ugy is történt; újévkor a jegyző a biró és 
pénztárnok szobáján kívül minden helyiséget bezárt, 

Tisztelt szerkesztőség! ja kulcsokat magához vette, s nem engedte az uj 
Nagy örömmel olvastuk Sima Ferencz képvi-.kisbirót beköltözni; sőt egy elzárásra itélt foglyot 

selő ur ínterpelláczióját, melyet a legutóbbi közig [s & pénztárnok szobájába kellett elhelyezni, mert a 
bizottsági ülésen az alispán úrhoz intézett a sán- jegyző a községi fogház kulcsát is elvitte. A biró 
dorfalvi jegyző ügyében. De viszont nagy meglepe- összehívta a képviselőtestületet, előadta a dolgot, a 
téssel olvastuk az alispán ur válaszát, hogy ő azért közgyűlés neki adott igazat, de azért az elbocsátott 
nem függesztette föl Zsarkó jegyzőt, mert nem elve kisbiró most is ott van, mert a hatalmas jegyző a 
a tegyelmi ügyeket felfüggesztéssel intézni el Lám, képviselőtestületnek sem engedelmeskedik, és nyíltan 
lám a kis hamis, bezzeg nem igy gondolkozott ve- kijelentette, hogy ő az Isten a községben, neki nem 
lem szemben, midőn ellenem, aki soha semmi visz- parancsol senki. 
szaélést el nem követtem, kimondatott 
lásomtól való felfüggesztés. 

a birói ál-! Volna még nekünk sok panaszunk, de nem 

akarjuk a fegyelmi ügy befejezését hátrál'atni. Ha-

A franczia köztársaság válságban. 

(P.) Két nap óta a világ legnagyobb 
szenzácziója az, hogy Gasimir Perier, a fran-
czia köztársaság elnöke, lemondott állásáról. 

Ezt a lépést azzal okolja meg a lemon-
dott elnök, hogy a pártok nem tartják kellő 
tiszteletben az államfő méltóságát, melyben 
pedig az ország tekintélyének kellene preg-
náns kifejezést nyerni. 

A lemondás a mily váratlan, ép oly 
meglepő az egész világra, de különösen Fran-
cziaországra nézve; ahol az izgatottság és 
megdöbbenés leírhatatlan. 

Aggodalmakat az kelt, hogy a lemondás 
mögött titkos okokat keresnek. Sokan állam-
csínytől tartanak, s a császárság visszaállí-
tásától félnek. 

Pár nap alatt eldől a válság sorsa, mert 
(a franczia alkotmány szerint a képviselőház-
ból és a szenátusból álló kongresszus azon-
nal összeül az uj államfő megválasztása végett. 

Isten óvja a veszélytől a szép Franczia-
országot! 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — S z e m é l y i h i r . Vadnay Andor 

főispán kedden Budapestre utazott. Ugyanoda 
utazik ma Sima Ferencz országgyűlési kép-
viselő is, hogy az uj kormány bemutatko-
zásánál, a koronaőr felesketésénél és a kép-
viselőházi elnök választásánál jelen legyen, 
s teljesítse képviselői kötelességeit. 

(r) — A ref. egyházi választá-
s o k ügyében megindult mozgalom napról-
napra nagyobb mérveket ölt. Kétezeret jóval 
meghaladja a Simapárt kezében lévő szava-
zatlapok száma, s minthogy ezeknek a sza-
vazatiatoknak gazdája is van, olyan fényes 
győzelemre van biztos kilátás, amilyet még 
senki se aratott Szentesen. Hanem az ellen-
párt részéről egy gyanús jelenséget tapasztal-
tunk, s ez az, hogy 5000 szavazatlapot nyo-
mattak, holott az összes választók száma nem 

ÁLSZENT ESI LAP" TÁRCÁJA. 

Nem adja a lányát. 

— Igaz történet. — 

(Folytatás.) 

Irta: Sima Ferencz. 

(4) 

A tiszttartó mielőtt Szappanos Bertalan 
tragédiájának leírásához kezdett volna — elmondta, 
hogy ő közeli rokon a családhoz Szappanos Berta-
lannak nem volt előtte semmi titka. 1849. óta la-
kott vele a pénteki kastélyban és inkább baráti, 
mint szolgálati viszonyban élt vele s él ma is az 
elhalt földes ur hátramaradt családjával. 

Daczára e viszonynak, a tiszttartó szerette 
Szappanos Bertalant nem mint barátját, hanem 
mint földes urat említeni. 

A földes ur úgymond 1848—49-ben betegen 
feküdt a pénteki kastélyban, s mint ilyen élte át 
a nagy idők viharait. Az elnyomatás korszakában e 
miatta német előtt igen nagy becsülete volt, mert 
ellenségei rá fogták, hogy mikor hazájának szük-
sége lett volna-e gazdag ur szivére vagyonára és karjára, 
akkor ő betegséget szimulált, hogy : ha győz az igaz 
ügy, akkor jogos mentséget találjon honfitársai előtt, 
hogy miért nem vett részt a küzdelemben, ha pe-
dig elbukik a nemzet, ő mint loyalis alattvaló él-
vezhesse &z idegen zsoldos had barátságát és ke-
gyét; — pedig uram, zengett Drágfify ur mély ba-
riton hangja, méltatlanabbul még hasonló váddal 

honfitársai embert nem illettek, mint ezt Szappanos 
Bertalannal tevék. Én lehetek erre igazi tanú, az 
én sorsom az igazi példája az ő tiszta hazafi-
ságának. 

£ szavaknál megcsuklott a tiszttartó hangja, 
szép szelid arcza, mely egylelkiismeretében nyugodt 
ember nyilt lelkét tükrözé vissza, egyszerre fátyolo 
zott, ködös borongós lett 

A mult idők viharának emléke rajzott ott ke-
resztül. 

Igaz hazafi volt ő. Megmutatta ezt az én ese-
temnél, folytatá a meghatottság felindulásával beszé-
dét. Bezzeg részt vettem én a csatákban. Osztot-
tam és kaptam is a sebeket bőségesen, S mikor 
arra került a sor, hogy az igaz ügy bajnokai, vagy 
a bakó kezébe tegyék le fejőket, vagy meneküljenek : 
én ez utóbbit választottam. — S nem azért mert 
féltem volna a halált; de mert hittem hogy még 
fel kell ragyogni ügyünk csillagának, s akkor töb-
bet szolgálhatok karommal hazámnak, mint a mar-
tiromsággal. Hát menekültem. Éjjel vonultunk itt 
végig negyvened magammal az országúton, Orsova 
felé tartottunk, hova már ekkor többen elhúzódtak ; 
de egy seb következtében kimerült erőm, erőtlenül 
hanyatlottam le a lóról. Társaim a menekülés za-
jában és a setétben észre se vették, hogy a gazdája 
terhétől megszabadult lovam panaszosan nyerített 
távozó társai után. A szegény állat nem hagyott el, 
ott maradt mellettem; de nem b rt rajtam segíteni, j 
Ott feküdtem hajnalig az országút porában s a ló 
busán nyerítve vágtatott töl s le mellettem. 

Hajnalban egy lugosi sváb haladt el kocsijával 
mellettem ; de a száguldozó és folyton nyerítő ló 
láttára megállította lovait; amikor azonban észre 
vett és ruházatomról látta, hogy magasabb rangú 
magyar tiszt vagyok, nehogy az emberi kőnyörület 
meglágyítsa szivét és segíteni legyen kénytelen raj-
tam, tovább akart hajtani; de még volt annyi erőm, 
hogy utána kiáltsak : 

— Atyafi meg vagy-e keresztelve? 
A megszólított letett távozó szándékáról és a 

gyeplőszárt a lőcsre akasztotta, odajött hozzám. 
A lovamat neki ígértem, ha felvesz szekerére, 

hogy be vigyen valami községbe emberek közé meg-
halni. 

A lovam nagyon megtetszett neki; de ugy lát-
tam hogy engem is megsajnált; azért mégis küz-
deni látszott magával hogy segítsen-e rajtam. Nem 
döntí-e magát örökös veszélybe, ha felvesz szekerére. 

— A császárnak csak szolgálatot teszesz, mon-
dám a tétovázónak, ha egy magam fajta magyart 
eltemetni segítesz. 

Emberem egy pillantást vetett elébb lovamra, 
mely szintén oda állt a sváb mellé, hogy bátorítsa 
a segédkezés emberbaráti kölelességében. 

— Szép állat, mondá, ha meghal ezt csak-
ugyan megtartom. 

— Mindenképpen neked adom, csak vigy vala-
hova, hol emberek között sóhajthatom ki a lelkem. 

A sváb végre felvett szekerére, s mivel itt kö-
zelibe falu nem volt, behozott a pénteki kastélyba. 

(Folytatása következik.) 
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egészen 3500. Mit akarnak tehát azokkal a 

felesleges szavazatlapokkal ? . . . . No majd 

ügyelünk ! 

(r.) — Felsült pákulicz. Hogy mennyire 
vetemednek a Kristó-párt kortesei, az kitűnik a kö-
vetkező históriából: A napokban egy pákulicz-susz-
ter oda orczátlankodott a Ftló Tihamér dr. lakásának 
a folyosójára, s az érkező szavazókat arra kapaczi-
tálgatta, hogy ne menjenek be Filó Tihamérhoz. 
Azonban észrevették a dolgot, s elkergették a majsz-
ter urat; akit a felképeltetéstől csak az mentett meg, 
hogy vitézül befutott a Hitelszövetkezet helyiségébe. 
Lesz még ilyen szép madár löbb is; hanem ajánljuk 
elvtársainknak, hogy röviden bánjanak el a tolako-
dókkal. 

(r.) — Nóvák József virilis joga. A pá-
kulicz befolyás kicsikarta a belügyminisztertől, hogy 
törvény és igazság ellenére bent hagyja Novákot a 
megyei virilisek között, egy községi bizonyítvány alap 
ján, amely azt regéli, hogy Nováknak állandó lakása 
van a vármegyében. Hanem kérdés, hogy mit fog 
mondani erre a manipuláczióra a fenyitő biróság, 
ahová a dolog kerülni fog. 

(r.) — Esküvő. Tary István, Csongrád vár-
megye szép tehetségű és ügyes tollú első aljegyzője, 
f. hó 21-én vezeti oltárhoz Ó-Kanizsán Fehér Mariska 
kisasszonyt, néhai Fehér József ügyvéd kedves és 
müveit leányát. Áldás kísérje frigyüket! 

(r.) — A g imnáz iumi ifjúság báljáról 
szóló részletes tudósítás lapunk mult szamából egy 
sajnálatos tévedés folytán kimaradván, a mulasztás 
pótlásául fölemlítjük, hogy anyagi tekintetben a si-
ker nem volt ugyan kielégítő, mert a tiszta jövede-
lem mindössze 73 írtra rug, de kedélyesség dolgában 
semmi kívánnivaló se marad* fenn. A társaság dis-
tingvált volt. A négyest 26 pár lánczolta. A jelen-
volt kisasszonyok névsorát a következőkben közöljük : 
Balogh Mariska. Balogh Emiké. Bolyó nővérek. Boz-
zay Irénke (Keszthely.) Csúcs Emiké. Dózsa Mariska. 
Gulyás Karolina. Insperger Viczike. Jakó Etelka. Ke-
resztes N. Terike (Mindszent.) Kohn Józsa. Maasburg 
Margitka. Mihály Francziska (Mindszent.) Nemeth 
Etelka. Ónodi Sz. Ilonka. Papp Emiké. Pollatsek 
Matildka. Radimeczky Ilonka. Rácz Esztike. Sulcz 
Jolánka. Sréter Ninuska. Tassy Erzsike. Valentin 
Vilma és Varga Ilonka. 

— Nóvák József pöröl . Emlékezhetnek 
még olvasóink lapunk felelős szerkesztőjének arra a 
nyilt levelére, a melyet október hó elején Nóvák Jó 
zsef urad. ügyészhez azért intézett; mert ez felőle 
a szegedi esküdtszék előtt egy sértő czélzást kocz-
káztatott meg. Annak idejében nemcsak a megyében, 
de a székes fővárosi klubbokban is általános feltű-
nést keltett ez a nyílt levél. Nóvák József tehát 
végtére is kényszerülve volt esküdtszék elé vinni a 
szóban forgó czikket. Így lapunk felelős szerkesztő-
jének majd módjában lesz előállaui mindama bizo-
nyítékokkal, a melyeknek alapján a kérdéses czikk 
megíródott — hogy reá mutathasson Nóvák József 
erkölcsbirói jogosultságára. S egy bizonyos lesz, az 
tudniillik, hogy: Nóvák József soha sem tegja kel-
lemes emlékei közzé sorozni azokat az órákat, a 
melyekben megfogják ejteni a bizonyítási eljárást a 
panaszlott pontokra néz.e. 

— Karton bál. Az izraelita nőegylet f. hó 
26-án, a Kass-féle vendéglőben jótékonyczélu bálát 
fog rendezni. A meghívók e sokat igérő bálra már 
széjjel küldettek s a mint a rendezők névsorából ki-
tűnik, e bál erkölcsi sikere biztosítva van. Mint tud-
juk, a tisztajóvedelem itt egy igen magasztos czél 
elérésére van szánva; azért ezt a bálát melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— Tüz Tápén. Veszedelmes tűz ütött ki f 

hó 14-én este 9 órakor Tápén, a hol ez alkalomból 

Ilia Pál háza és a mellette levő istáló zsindelytetej, 

porrá égett. Csakis a rögtön elősiető polgárok fá-

radságot nem ismerő buzgalmának köszönhető, hogy 

a tüz végzetessé nem vált: mert oly erővel tört elő 

a veszélyes ellem, hogy azt csakis nagy erőfeszítéssel 

lehetett lokalizálni. Növelte a veszélyt még az is, 

hogy a község tüzifecskendői használhatatlan állapot-

ban voltak; mert a szelepek bevoltak fagyva, a víz-

tartály pedig tele volt gizgazzal, az előfogatos sehol 

sem volt található, hogy előhúzássá a tűzi fecsken-

dőt. Bizony, bizony csak irott malaszt az a csong-

tűzrendészeti szabály rendelőt: mert jgyon csodálkozott s megörült mert rögtönelfogatásukra 
alig van a ki végre hajtsa. Legalább ezt mulatja a gondolt. A haramiák csakugyan bevezettették magukat 

tápéi eset 

— Vásár. A szomszédos Hódmezővásárhelyen 
a téli vásár f, hó 19-én fog megtartatni 

— KÖHZöiiet-nyilváiiitás. Mindazon roko-
nok, jóbarátok és ismerősök, kik folyó hó 15-én 
felejthetetlen jó férjem végtisztesség tételénél fájda-
lommal telt szivemet részvétükkel enyhíteni sz vesked-
tek, fogadják ezúton is hálás köszönetemet, özv . 
G i l i a z e J á no sn é , született C s i f i L íd i a . 

— A szegedi rendőrség előtt furcsa jele-
net játszódott le a napokban. Meglepetéssel, csodál-
kozással és pajkos mosolylyal járó jelenet, a mely-
ből operettet is lehetne csinál ni. Az eset hőse egy 
elegáns ruhába öltözött fiatal ur, a kit a temesvári 
rendőrség küldött Szegedre, mert oda való. Mikor a 
szegedi rendőrkapitány vallatni kezdte a fiatal urat, 
kitűnt, hogy az leány. Pláne csinos, fekete szemű, 
kalandot átélt leány. A vallatásra azután elmondta, 
hogy a nyáron vette magára a férfi gúnyát. Ugyanis 
egy olyan mérnök ur fogadta föl, a ki nyáron a 
mezőkön dolgozik. Ennek az urnák felesége is van. 
Itt a bibi. Az asszonyka néha meglepető viziteket 
csinált a faluban dolgozó férjnél s hát, hogy ne le-
gyen ribillió, ne legyen baj, ne legyen lélekveszede-
lem, a férj uram tisztelt leányzója férfi ruhát öltött 
s irnok ur gyanánt szerepelt. Az irnok ur édesitgette 
a nyári férfiú életét A nagysága azután jöhetett 
vizitbe, az irnok ur fogadta a lakáson, az irnok ur 
szóval tartotta s a nagyságának az volt a véleménye, 
hogy igen rokonszenves ez a fiatal ember, ez az ir-
nok ur. Hogyne. Természetesen. A férj urain is eb 
ben a véleményben volt s bizonyára lehettek alapos 
okai erre. Szóval az egész nyáron igy ment odakint 
falun az élet, az unok együtt mulatott a princzi-
pálissal, egy vendéglőbe jártak, együtt laktak. A nyár 
végével véget ért az idill. A leány ezután jutott Te-
mesvárra s onnan került haza. A rendőrség ennek 
a furcsa teremtésnek női ruhákat szerzett az eladott 
elegáns férfi-kosztüm árán s felöltöztette teljesen. 
Helyet is szerzett neki, valamelyik helyszerző küldi 
kávésleánynak a vidékre. 

— Kérés. A .Telekkönyvi kalauz" (telekkönyvi 
rendtartás kérdések és feleletekben tárgymutatókkal) 
pár nap múlva megjelenik. Ennek következtében tisz-
telettel felkérem » gyűjtőimet, hogy a gyűjtő iveket 
f. évi január 25 .g annál is inkább szíveskedjenek 
beküldeni, mert ezen időn tul a könyv csak bolti 
árban lesz kapható. 

— Kendőrkapitány m in t rablóvezér. 
Rinaldo Rinaldini, Sobri Jóska, Rózsa Sándor, szó 
val a legromantikusabb haramia-vezérek vitéz tettei 
eltörpülnek azon történet mellett, mely most egy 
dunamenti városban jár szájról-szájra. Ebben a vá-
rosban az ujabb időben gyakoriak voltak a rabló 
támadások, ugy hogy nem csoda, ha a betyár-ro 
mantika fölelevenedik és a csendes város polgárai 
egyébről sem beszélnek, mint lopásról, rablásról, 
ilyenkor még a jó szomszédban is valami titkos ha-
ramia-vitézt neszelnek, a ki bravúros betyárstikliket 
végez. De a betyár-romantika val föltámad a bátorság 
is és a korcsmázók összemérik ökleiket, mutogatják 
izmos karjaikat, aztán elmondják egymásnak, hogy 
hány legénynyel képesek megbirkózni, ha jönnének. 
Ez történt a napokban is. Egy Háry János féle csiz-
madia dicsekedett az ő herkulesi erejével és titáni 
bátorságával. Ugyan mire való ez az üres dicseke-
dés, — szóltak hallgatói, — ugy se hiszszűk el; hi-
szen maga nem merne elmenni a Hóha-csárdába 
se, különösen most éjjel. Mit, én ? Én ne mernék 
elmenni ? Fogadjunk ? A fogadás állott és a vitéz 
csizmadia útra kelt azzal a titkos örömmel, hogy a 
ferblin elvesztett pénzről most majd legalább azt 
mondhatja odahaza az anyuknak, hogy elszedték tőle a 
zsiványok A majszter hosszú léptekkel mérte és szabta 
az utat a Hóha-csárda felé, térdig gázolva a friss havat. 
Mikor a váioson kívül volt, egyszerre csak váratlanul 
megrohanja ót hat jól felfegyverkezett haramia. — 
ide a pénzed ! - kiáltották rá. A csizmadia halálra 
ijedt és kétségbeesetten könyörgött, hogy hagyjak 
meg az életét, habár nincs is penze, mert elvesztette 

kártyán. De nem sejthette, hogy az igen tisztelt 
urakkal találkozni fog. Hát mit keres a városon 
kivül most éjfélután ? — Kérdezték a haramiák. — 
Csak nincs szerelmi légyottja! — Hogy volna nyö-
szörögte a csizmadia — hisz házas ember vagyok 

a városba. A hosszú uton a csizmadia azon gondolko-
dott, hogy mennyi jutalom és kitüntetés fogja őt érni, 
ha a régen keresett rablóbandát kézre adja. A városba 
érve, a csizmadia előzékenyen magyarázta az isme-
retlen uraknak a város nevezetesebb épületeit s mi-
kor ebből kifogyott, arról beszélt, hol volt legutóbb 
tüz. A kávéházba a csizmadia előre bement és tu-
datta a kávéssal, hogy micsoda vendégeket hozott, 
ki kell nyitni a külön szobát és a haramia vezér 
rendeletére csak egy gyertyának szabad égni az asz-
taltól távol egy sarokban. A haramiák leültek és teát 
kértek. A kávés kíváncsi szemekkel nézte őket, hogy 
felismerhetné-e valamelyiket, mert félig álarczot vi-
seltek és mind egyforma vadászruhában volt. De a 
haramiák még ki sem itták a teát, mozgolódás volt 
hallható és hat fegyveres rendőr belépett. Ez a csiz-
madia müve volt. A rablók átadták a puskákat re-
volvereket és szó nélkül hagyták magukat bekisérni 
a városházára. A csizmadia visszamaradt a kávéház-
ban és tombolt örömében, hogy a környék rettegett 
rablóit ő elfogatta, a miért okvetlen nagy medáliát 
fog kapni ő, de még a kávés is. A rendőrök hason-
lóképen okoskodtak, de nagyot néztek, mikor az egyik 
haramia lekapta az álarczot s ők nem csekély el-
csodálkozásukra maguk előtt látják a tek. kapitány 
urat! Csitt, szót se. tréfa volt az egesz. — szólt a 
kapitány. — Az eset természetesen nem maradhatott 
titokban, mert a bátor csizmadia telelármázta a vá-

hogy a rendőrség elsikkasztotta az ő zsiványait, 
csakhogy ne kapjon kitüntetést. A rendőrségre pe-
dig azt a vicczet csinálták, hogy az egyszer nem 
fogtak csizmadiát, hanem a csizmadia fogott rendőr-
kapitányt. 

Szerkesztői üzenet. 

Tápéra. Szíves értesítését máskor is szívesen 

vesszük sőt kérjük, hogy a községi élet nevezete-

sebb mozzanatairól mindenkor híven értesítsen ben-

nünket. 

Nyiittér. 

lE rovatban való közietekért nem válal felelősséget a Szerk ) 

Nyilatkozat. 

Közönség: köréből. 

Ez év május havában vetéseimet — buza és 
tengeri - jégkár ellen az „Országos magyar kölcsö-
nös biztosító szövetkezetnél* biztosítottam, mely ve-
tésemet 1894. május havában a jégverés majdnem 
teljesen megsemmisítette A rendben történt bejelen-
tés után nagysokára megjelentek a fentnevezett in-
tézet közegei, hogy jégkáromat „megbecsüljék". — 
Hogy milyen becslést végeztek: szolgáljanak a kö-
vetkezők felvilágosításul. Az országos magyar köl-
csönös biztosító szövetkezet közegei, miután szétnéz-
tek a jégvert földeken, nagy szánvtás után találtak 
25, 30, 40, 60%-kárt és igy a biztosított 10.000 frton 
felüli összegért alig 3600 frtot akartak kegyelemből 
adni, daczára annak, hogy én nem túlbiztosítottam, 
hanem holdanként 3 mm. vallottam be és kijelen-
tették, hogy buzakáromért 3600 frtot a tengeriért 
pedig semmit sem adnak ; s ezzel, mint akik jól 
végezték munkájukat, a faképnél hagytak. — Meg-
voltam győződve - - mint gyakorlott gazda, — hogy 
ily becslést vagy a vastag tudatlanság, vagy csak a 
rosszakarat eredményezhet. Hasztalan írtam és rek-
lamáltam, az semmit sem használt, miután pedig 
láttam, hogy az aratás küs/öbön van, kénytelen 
voltam érdekeim megvédésére birói becsüt kérni. — 
A kikindai kir. járásbíróság által megtartandó birói 
becslés semmiképen sem tetszett az országos ma-
gyar köles, szövetkezetnek ; mivel az ellen először 
tiltakozott és a mikor az nem használt, minden mó-
don akadékoskodtak és a birói becsüt elodázni akar-
ták. Nyilvánvalóan azért, mivel az aratók már ka-
száikat fenték. Ily kőrölmények között a kir. járás-
bíróság a hivatalos becslést megejtvén, károm 85 és 
90%-ban állapíttatott meg, ugy hogy a búzámért 
6500 frton felül jár, holott a szövetkezet felét sem 
akarta adni Megemlítem, hogy ugy a bírósági szak-
értő, mint az én szakértőm Kikínda város legtisr.tel-

huszonöt év óta. Hanem folytatta — az uraknak tebb férfiúi és hogy e két szakértő véleménye között 
megvallom, hogy fogadásból megyek a Hóha-csárdába. 
— Van magának hitele abban a csárdában ? — Van 
Keresztkomám a korcsmáros. — Ugy, hát elmegyünk 
magával oda vendégségbe. A második ijedséget a 
csárdás szenvedte át, de csakhamar magáboztért, 
mikor az ő keresztkomáját látta és meghallotta, hogy 
csak bort kérnek. Azt azomban megtiltotta a hara-
mia-vezér, hogy gyertyát hozzanak az asztalra, mert 
a haramiák féltek, hogy felismerik őket. Mikor már 
kelleténél többet ittak a borból, a haramiák fekete 

végeredményben semmi különbözet sem volt; a 
szövetkezet kiküldötte pedig tétlenül állt, látván a 
szirtigazságot, csak annyit mondott: majd referálok 
a társaságnak. Most már azt hittem, miután a bíró-
ság állapította meg a kárt, az országos kölcsönös 
biztosító szövetkezet majd haladéktalanul ki fogja 
fizetni káromat. De nagyon csalódtam ! Miután szá-
mos levelemre, melyben kárösszegem kifizetését sür-
gettem, nem is válaszoltak, kénytelen voltam az or-
szágos kölcsönös biztosító szövetkezet ellen külön 

kávét, vagy theát kértek, de egyik sem volt kap-,két pert indítani, Budapesten ügyvédet fogadni, a 
ható. - Akkor gyerünk be a városba a kavéhdzba, ki a budapesti kir. törvényszéknél 6500 forint ós 
mondták a legények Ezen a csizmadia-mester na-|á$U0 írt iránt a keresetet be is nyújtotta. 



4. oldal. 

Csak ennyi baj után — mint sok oz^r ember-
nél — kezdtem érdeklődni a culans szövetkezet köt-
vény-feltételei iránt és nagy csodálatomra a sok közül 
olyan «zakaszokat találtam : 

8. §. A kár bejelentendő három nap alatt, 
mivel a fél máskép maidén kártérítési igénytől elesik. 

13. Ha a biztosítandó tárgy elég és nem 
volt agjelczim kifüggesztve, a káros fél semmit sem 
kap. tffc jtíipi 

14. §.|Ha*a bevalláson feladott vallomás téves, 
kár esetén nem követelhet a fél semmit. 

22. §. Ha a vihar esetén csépel a gazda, a 
tűzkárért nem nyújt kártérítést a szövetkezet; hozzá 
még ennyi kedvezmény után. 

23. §. Ha a biztosító szövetkezet üzlete vesz 
tességgel záródik, a felek dupla dijat tartoznak 
fizetni. 

Ha pedig valaki nincs megelégedve a kártéri 
téssel, a szövetkezet, vagy annak ügynöke elien kár 
térítést nem követelhet, miután akkor minden kár-
térítési igényét elveszti 18. §. 

Ilyenek az országos kölcsönös biztosító szövet-
kezet 

SZENTESI LAP. 8. szám 

p Vélemény. 
F. évi szept. 26-án személyesen jelentem meg a 

és tágas pinczébe kisértek, a hol körülbelül 

200,000 (kétszázezer) liter cognac 
fekszik hordókban, minden hordó számozva 

n Aí r L L ' n é s csillagokkal jelezve van. Miután azt a fel-
Gróf tsterhazy Ü.-téle cognacgyar világosítást nyertem, hogy a csillagjelzés a 

részvénytársaság minőségét jelenti, innét minden minőségből 

budapesti gyártelepén, hogy ott a megejtendő kémiaijszemélyesen vettem mintát, a melyeket külön-

vizsgálatra cog ac-mintákat vegyek. kü lön szakszerűen vizsgál tam. E vizsgálat 

E czélból a nagy udvari raktárba és gyárhe 

lyiségbe mentem, a melyek berendezése a 

technikai ujabb követelményeknek minden 

tekintetben megfelelő és tisztasága mintaszerű. 

A raktárban körülbelül 40,000 (negy-
venezer) palaczk cognac volt elkül-

désre készen elhelyezve, a melyek közül min-

den minőségből tetszésem szerint vettem egy-

egy palaczkot magamhoz. A raktárból a nagy 

eredménye, hogy az E s t e r h á z y c o g n a c 

tiszta bordesztillatum és minőségre nézve a 

forgalomban levő jobb fajta cognacokkal egy 

színvonalon áll. 

Bpcst, 1894. okt. 9. 

(P. H.) 
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Nyilvános kémiai laboratórium 

Dr. Neumann Zsigmond, 
keresk. törvénysz. hites vegyész 

B u d a p e s t . 

ügyvédemtől értesültem, hogy a szövetkezet 
által ajánlott és birói letétbe helyezett kárösszeget 
utólagosan a birói letétből felvette, ami magában 
véve eléggé jellemző. 

Hogy a szövetkezet a biróság által megállapí-
tott kárkövetelésemet nem akarja megtéríteni, legin-
kább azért, nyugtalanít, mivel a biztosító társaságok 
tárgyában benyújtandó törvényjavaslat szerint a biz-
tosító szövetkezetek minden osztályában 3000.000 
frtot, összesen (jég és tüz) tehát 600.000 Irtot kő-
telesek készpénzben az állampénztárba kauczióképen 
letenni; az országos kölcsönös szövetkezetnek pedig 
vagyona 100 000 frt, készpénzzé nem tehető köt-
vényekből áll; igy mielőtt jogos kárösszegemet meg-
kaphatnám, e szövetkezet alkalmasint liqudálni fog 
s akkor jogos követelésemet kin keressem ? 

Nagy Kikinda, 1894. deczember 31-én. 

Eremits (Pál s. k. 
földbirtokos és takarékpénztári igazgató 

/ocwx: 
x 

:XKX: IKWZZX: : x x ; 
J ó egészségét aki szereti, 

' forduljon a gyomor rontás avagy hülésből eredő bántalmak, — valamint azok szomorú következ- y 
ménye meggállása szempontjából az általánosan nagy kedveltségnek őrvcndő. á r t a lma t l an és 

biztim házi szerhez, az u. n. 

„javított kárpáti egészségi labdacsokéhoz 
f lévén ezek főtulajdonsága az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, 
i amennyiben a meghütőtt vért és gyomrot fölmelegítik, a fölösleges epét, gyomor.savat és nyákot ^ 
^ a legkellemesebb módon és természetes uton a bélrendszerből kivezetik ez altal az ételhez, italhoz M 
i való vágyat fokozzák; alhasi fölfuvódást (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, X 
székrekedést felböfőgést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, lázas állapotot megszüntetik. | 
Alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak a kezdetleges és nyiltaranyérnél. gyomorhurut, 

vakaranyérnél, máj és vesebajoknál. 
Eddig el nem ért kiváló jó tulajdonsága ezen labdacsoknak az, hogy oly szelíden hatnak, miként I 
még a legérzékenyebb természetűek is, a legkevésbé sem terheltetnek meg általuk, mert sem undort, I 

i sem hasrágást, csikarást nem okoznak. 

A beérkezett számos elismerő nyilatkozatok közül : 

c *vv- x tn\ 
X 

aria 
* czelli 

Gyomor- * 
¡J cseppek 

nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, 
nélkülözhetetlen és általánosan ismeretes 
házi és népszer. 

A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-
lanság. gyomorgyengeség, büzOs lehelet, 
felfujtság. savanyu. felböffOgés. hasmenés, 
gyomorégés, felesleges, nyálkakiválasztás, 
sárgaság, undor és hányás, gyomorgOrcs 
szűkülés. 

Hathatós gyógyszernek bizonyult 
fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól 
származott, gyomortulterhelésnél ételekkel 
«s italokkal, giliszták, májbajok és hámor-
rhoidáknál. 

Emiitett bajoknál a flárflarxelll 
g y o m o r r M e p p e k evek ota kitű-
nőknek bizonyultak, a mit száz meg száz 
bizonyítvány tanusit. Egy kis üreg ára 
használati utasítással együtt 40 kr., nagy 

veg ára 70 kr. 
Magyarországi főraktár: T f t r t t k 

J o z n c f gyógyszertára B n d a p e a t , 
Király utcza l á sz 

A védjegyet és aláiráat tüzetesen 
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket 
tessék elfogadni, melyeknek burkolatára 
zöld szalag van ragasztva a keszito 
aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal 
.Valódiságát bizonyítom*. 

A Máriaczelli gyomoroseppeh valodian 
kaphatók. 

Szentes: Várady Lajos és Phod-
radszky Ferencz. K.-Szt.-Már-
t o n : Szilárdfy Károly és Remetey 
Dezső gyógyszertáraiban. 4 23 

c o x x x x x * : 

1. Tek. gyógyszeresr ur ! Szíveskedjék j ó h a t á s ú 
egészségi labd. csaiból részemre 1 tefcercs (6 doboz) p sta-

3 fordultával utánvéttel ktlMeni. MPZÖ Szengy 1 (Torda-Ara-
Mnyosmegye j 1S93 jan. 10 Tisztelettel S í áva D mokos s. k. 

á. Szilágy-Somlyón, l?-93 jan. 23 án .T^k Gömbös László 
gvógysz. urnák Tolna. Fogadja köszönetem kifejezését a 

. kü'dfttt labd csökeit, melyek oly hosszú id^n át szűnve-
S / d e t t gvoinoi habomtól t ljesen megmentett, fejfájásomat 

megbüntette s igy bizton hier.ein, hogv ezentúl már 
megl.s ek kímélve a sok orvoss-gt 1. Egyszersmind nem 
mul szthatom <1 sr ve* tudomására hozni, hogy a csodá-

I latos gyóg)hatású vertisztito labdacsokat hasonló beteg-
I s^gelben szenv. dő b a n t i n m és ismerőseimnek ajánl, fo-
I gnm tisztelet l*v.' szinte hál. lekötelezettje Porges Ado'fné 

3 Tek gyógysze ész u r ! Miután az ön I-bdacsai több-
félé bajoknál — kitűnően használt, — ösmercseim meg-

V / kértek, hogy szíveskedjék n^kik is az ön labdacsaiból ren-
^ d e l n i , kérek tehát 7 tekercs (á « doboz) tartalmazó kár-

X 
K 
X 
o x 
X 
X 

X 
X 

páti egészségi l a b d a c s postautánvéttel megküldeni. Fo • 
garas, 1893. február SW-áu Tisztelettel Wilheím L. vendeg1. 

4. Tekintetes u r ! A nőmnek 16 éves betegségét az ön 
egészségi labdacsai elhárították, most pedig egy más em 

ber részére kérek egy tekercset, a melyet kérem czmiezni 

(Abauj-Tornamegye) Telki-Banyán, 1893. 

£ 
Cscno István. 
április 25-én. Tisztelettel; Vjeha Antal s 'k. iparos! 

5 Igen tiszteit gvógyszeresz ur ! Kerek a javitott kár-

páti egészségi 1 bdacsokból egy tekercset magyar utasí-

tással küldeni, mert az nálam kitüno hatásúnak bizonyult 

Mocsolyán, 1&94 nov. 19-én. Tisztelettel Banyai Ferenci. 

6 Tekintetes ur ! Mai postával utalványoztam önnek 1 frt 

12 krt, kérem küldjön számomra az ön által föltalált és 

kész tett labdacsokból tyy tekercset; Somogyban igen so-

kakat meggy gyitottam vele, remélem itt is eppen oly jó K J 

hatással leend, nem rég jöttem ide, de már is szükséges / \ 

a valódi jó orvosság. Kész szolgaja Jezovicz-Szlavonia ~ 

d cz 3-án 1S94. Szabady János 

E y 15 ladacsot tartalmazó dobozka ára 21 kr., hat dobozkát tartalmazó részben magyar, részben 
német utas tásba csomagolt tpkerocs ára 1 frt, a labdacsok árához ha 12 kr. mellékeltetik, a meg-
rendelt mennyiség bérmentve szállíttatik. Eredeti készítményt csupán azon dobozka tartalmaz 
melynek oldalán czimerem pecsétnyomata, fenekén a törvényesen bejegyzett védjegy látható.' 

E labdacsok kaphatók a készitőnél 
G Ö M B Ö S LÁSZLÓ gyógyszerésznél SZENTESEN, 

valamint a legtöbb gyógyszertárakban. 

Főraktár: TÖRÖK JÖZSEF gyógyszerésznél (Budapes*, Király-utcza 12. szám.) 

Iső Tokaji Cognac-gyár 
mely csak Tokajban létezik, állami kedvezménnyel 

kitüntetve. 

A ra. kir. kereskedelmi minisztérium 

felügyelete alatt. 

ki-

A r a n y é r m e k * Páris, Bordeaux, Brüssel, Hága, London, Berlin, 

Ghicagó. 

1894. bécsi nemzetkőzi kiállításon díszoklevél, mint legma[ .sabb 

tüntetés. 

Óvakodjunk értéktelen utánzásoktól. 

Valódi tokaji cognac Tokajból 

Csakis •»zen 

czimerével 
Tokaj város " ^ p 

valódi borkivonat. 

Kapható: ifj. Kovács Sándor. Eisler Lajos és Löwinger Adolf uraknál. 
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