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papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Fizetés emelés. 
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K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és lapk i l iordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Magyarország gazdaközönségéhez 1 
(P.) Pár hónappal ezelőtt, midőn a bel- j Abban a nagy munkában, mely Széchenyi Ist-

ügyminiszter megengedte, hogy az árvatárj v á n szavára a Kárpátok bérczei s az Adna között 

tartalékalap jövedelme a városi tisztviselők ¡m e g i l l d u l t ' a m e ,y n e k czélja volt egy vagyonban 

fizetésének javitására fordittassék - sok fej- é r t e l e m b e Q s munkaszeretetben gazdagabb, érzelmei-

törést okozott a képviselőtestületnek az a 

kérdés, hogy az átengedett összeg mikép osz-

tassék fel a tiszviselők között ? Ennek el dön-

tésénél nemcsak a méltányosságot, hanem a 

közérdeket is figyelembe kellett venni; mert 

az első rangú közérdek, hogy a főbb tiszti-

állások akként legyenek javadalmazva, hogy 

magasabb képzettségű emberek is szolgálatot 

vállalhassanak a városnál. 

A képviselőtestület akkori megállapodá-

sát helyesnek tartottuk és annak tartjuk ina 

is. Elismertük akkor, és elismerjük most, 

hogy a fizetés javításnál mellőzött tisztvise-

lők és alkalmazottak sorsán is kell javítani; 

de hangsúlyoztuk, hogy ez semmi esetre se 

történhetik meg adóemelés árán, hanem vár-

ni kell addig, mig áj jövedelmi források 

nyílnak. 

Ámde a mellőzöttek türelmetlenek, s íme, 

már a f. hó 11-én tartandó közgyűlés tárgy-

sorozatában egész sereg kérvény van, amely 

mind fizetés emelést sürget. 

Azt hisszük, hogy bennünket senki se 

vádolhat azzal, hogy a tisztviselők iránt nem 

tanusitunk kellő-méltányosságot; hiszen épen 

mi sürgettük legjobban, hogy az árvatári tar-

talékalap jövedelme a tisztviselők fizetésének 

javitására fordittassék. 

Most is szivesen lennénk szószólói a 

kérvényező tisztviselőknek, mert tudjuk, hogy 

csakugyan rá vannak szorulva a fizetés ja-

vításra. 

De nem szabad szem elől tévesztenünk 

az adófizető közönség súlyos helyzetét sem. 

Fölösleges bővebben fejtegetni, mert mindenki 

tudja, hogy a közterhek már is az elviselhe-

tetlenségig magasak ; s igy fenn kell tarta-

nunk azt az elvet, hogy adóemelés árán 

nincs fizetés-javítás. 

Azt nem kárhoztatjuk, hogy a kérvénye-

zők türelmetlenkednek, és sorsuk javítását 

ben nemesebb Magyarországot állítni az elhunyó 
nemzedékek helyére: a magyar gazdaosztály is ki-
vette részét. 

Vizjárta rónákat hóditott meg a kulturának, 

nemesbiti állatállományát, igyekezett elsajátítani a 

a müveit nyugat fogásait, hogy jobbá tegye tőkéi-

nek borát, fáinak gyümölcsét, jövedelmesebbé kezé-

nek munkáját. E törekvésekben nem csupán az 

anyagi haszon előnyei, hanem az a tudat is lelkesíti 

hogy a helyzet javítására törve hazafias munkát vé-

gez, olyat, melyért egykor emlékét a nemzetnek ma 

még nem született milliói áldani fogják. 

Mind e mellett a haladó idők a nemzetnek 

éppen ezen osztályát nehéz válságba sodorták. A 

gyapjú ára leszállt, hegyeink világhírű termését el-

pusztitá a filloxera, végül a hanyatló búzaárak száz-

ezrek sőt milliók erőfeszítéseit tették meddővé. A 

paraszt kunyhóiban s a b rtokosok kúriáiban a sötét 

gond, a jövőért való aggódás ütőit tanyát, megsem-

misítve a nemzeti fejlődésének egyik legelőkelőbb 

tényezőjét, a gazdaosztály elégült nyugalmát. 

Es a jövő, melytől sokan oly sokat várnak, 

ha a dolgoknak szabad folyást engedünk, a jelek 

bizonysága szerint, még sötétebb lesz a jelennél. Az 

arak nem fognak javulni, a v.ssza vonás, mely a 

föld urai s a birtoknélküliek ezrei közt kitört, önként 

meg nem szűnik. Jöhetnek ugyan évek, midőn a 

föld dúsabban terem, de a kalászok dúsabb hoza-

déka nem lesz öröm a gazda szemeben, mig az árak 

esése föltartóztatva nincs. 

Annyi küzdelem után, melyet átélt, annyi fö-

ladat mellett, melyek megoldása reá vár, a gyorsan 

haladó idők egy újnak fölkarolását követelik a ma-

gyar gazdaosziálytól, hogy megmentse magát és igy 

a nemzetet a jövő számára, saját magának muri 

kaja által. 

Szervezkedjék ugy, a mint még eddig nem tu-

dott egy életerős organizmussá és az erre irányuló 

kitartó és SZÍVÓS munkában megnyerje azt, a mi 

belőle eddig hiányzóit; az összetartást és a nagy 

czélok szolgálatában elsajátított fegyelmezettséget, 

mely a sikernek föltétele. 

Az első lépés, melyet ez irányban tettünk, 

nem várt eredménynyel jutalmazta erőfeszítéseinket. 

A független magyar gazdák pártja a mult évi de-

czember 8-án tartott ülésén egyhangú és sokat igérő 

lelkesedéssel mondotta ki, hogy Magyarország gaz-

dái a bajok föltárása és az orvolslás módjainak ki-

jelölése végett ez év tavaszán tartsák meg a 111-ik 

országos gazdakongresszut (egy országos gazdagyü 

sürgetik. Hiszen nem árt, ha mentől több- ,ég()# E z a kongresszus Budapesten május 18-23-

ször kopogtatnak, hogy jogos igényeiket ál- ¿¡g fog megtartatni s a szervező-bizottság abban a 

landóan fölszinen tartsák. 'reményben van, hogy munkája bár nehéz, de ered-

De szó se lehet róla, hogy kérelmük fénytelen nem !eend. 
. . . . . . . . . / • w A lelkiismeretes munka, az önzetlen törekvés 

most teljesíttessék ; mert az a városi adó a z o n b a n g i k e r r e v e l e t n j c g ak a k k o r ^ h a a k o n g_ 

emelése nélkül ez idő szerint lehetetlen. Ugy rPSSZUS u g y tagjainak számát, valamint ezek részvé-

hisszük azonban, hogy nem sokáig kell már tét illetőleg is azon színvonalon fog állani, a melyen 

várakozniok. Van kilátás arra, hogy már a annak a szóban forgó kérdések súlyát és horderejét 

közel jövőben uj jövedelmi forrásokhoz jut a tekintve állni kell. 

város, Akkor aztán meg lesz a fizetés javi- E vé*bö1 s z a v u n k e*ész su l7 áva1 ' t ö r e k v é " 

tás sürgetés nélkül is ; mert a képviselő tes-
seink egész komolyságával fordulunk a magyar 

gazdaosztály azon részéhez, melynek szive a nagy 

tületben nem hiányzik a jóakarat és méltá- n e m z e t i é rdekPk iránt dobogni meg nem szűnt, csat-

nyosság, csak az anyagi erő legyen meg. lakozzék azokhoz, a kik sorsát enyhíteni, vagyoni 

helyzetét javitani, politikai súlyát emelni s erköl-

cseit megtisztitani igyekeznek. Szebb, nemesebb, őt 

magát közvetlenebbül érintő czélok szolgálatába nem 

állhat soha. Es ne feledje, hogy a csomóra kötött 

vesszőket gyönge kéz szét nem töri, a megoldott 

kéve széthulló szálait pedig szétszórja, semmivé teszi 

a gyönge szél is. 

Kelt Budapesten, február hóban. 

A 111-ik országos gazdakongresszus 
rendező-bizottsága nevében 

gróf (Dessewjj'y Aurél, 
elnök. 

Vidéki levelezés. 
Tek. Szerkesztő Ur ? 

Engedje meg, hogy tudósítsam néhány sorban 

becses lapját azon élénk tisztújító közgyűlésről, mely 

mult vasárnap délután az itteni 4 8-a s Népkörben 

végbement. A pákuliczok ugyanis már ismételve 

befolyásuk alá akarták keríteni ezen Népkört. Így a 

mult évben az iránt indítottak mozgalmat, hogy a 

kör S o h l y a G y u l a főpákulicz házában béreljen 

magának helyiséget s a kör akkori elnöke, S o h l y a 

A n t a l ur pártfogolta is ezen mozgalmat, a meny-

nyiben tulajdon fiáról volt szó, de a jobb érzésű 

tagok, kik lelkük függetlenségét meg akarták őrizni, 

nem mentek bele a csapdába. A mostani tisztujitas 

alkalmával pedig olyan irányú mozgalom indult meg, 

hogy H é t i F e r e n c z itteni főszolgabiró bizalmas 

barátját, L u d r o v a i T ó t h I s t v á n mérnököt 

emeljék a tagok a súlyos beteg Sohlya Antal helyett, 

ki különben is leköszönt, az elnöki székbe. Talán 

mondanom is fölösleges, hogy ezen választás foly-

tán a kört ezentúl a főszolgabírói hivatalból kormá-

nyozták volna. 

A merész terv nagy elkeseresedést okozott a 

kör független elemei között s talán ez volt oka, hogy 

u megejtett tisztújítás olyan érdeklődés mellett folyt 

le, minőt még eddig soha nem tapasztaltunk. A 

közgyűlést szombaton délután választmányi ülés 

előzte meg Eszes Mátyás alelnök vezetése alatt s 

mar ekkor kitűnt, hogy a pákulicz érzelmű tagok 

barezra készülnek. Sőt a választás napján hire ter-

jedt a városban, hogy a pákulicz jelö't a korteske-

dés közönséges eszközéhez fordult, birkát vágatott 

és egy akó bort üttetett csapra, hogy párthiveinek 

áldomást rendezen. Igaz-e e hir ? nem tudom, de 

azt hallottam a 48-as kör helyiségében, mikor töb-

ben mondották a kisebbségben maradt pákuliczok-

nak, hogy most már elmehetnek Tóth Istvánhoz a 

birkát megenni. 

A választást megelőzőleg a közgyűlés a mult 

évi számadások elbírálásán és a jelen évi költségve-

tés megállapításán hamarosan át esvén, választási 

elnöknek egyhangúlag Eszes Mátyást, jegyzőnek pe-

Bába Rókust választotta meg. A pákuliczok 

azonban követelték, hogy a jegyző közűlök legyen. 

Az elnök hajlott is kérésükre, de jelöltjük Szabados 

József semmi áron sem fogadta el a megtiszteltelest. 

Így tehát Bába Rókus maradt meg jegyzőnek. 

A választás megkezdése előtt a pákuliczok ve-

zetői Kávai László és Farkas János az alapszabályok 

azon pontjára támaszkodva, hogy s z a v a z a t i jo-

go t g y a k o r o l m i n d e n tag, k i a k ö r 

i r á n t k ö t e l e s s é g é t t e l j e s i t i még azt kí-

vánták, hogy csak azon tagok szavazhassanak, kik 

a mult évi tag dijaikat lefizették. Az elnök azonban 

nem adott helyet ezen követelésnek, mert az a 

("önálló gyakorlattal ellenkezett. 



1 oldal 

Nagy izgatottság között tehát megkezdődött al 

SZENTESI LAP 

Fejérváry honvédelmi miniszter rövid replikája 

választás. A független gondolkozású polgárok Hegyi 

Antalt, a pákuliczok pedig Ludrovai Tóth Istvánt 

kiáltották ki jelöltnek. Azért az elnök névszerinti sza 

•ázást rendelt el, melynek az lett eredménye, hogy 

a beadott száztizenkét szavazat közül 69 esett Hegyi 

Antalra, 33 pedig Tóth Istvánra, mire lecsillapodtak 

a kedélyek. 

A többi tisztségek betöltése ezután gyors tem-

póban végbe ment, a mennyiben Hegyi Antal aján-

latára egyhangúlag megválasztották közfelkiáltás ut-

ján alelnöknek Eszes Mátyás eddigi alelnököt, jegy-

zőnek Jusztin Mihály, eddigi könytárnokot, pénztár-

noknak Kajtár Sándor eddigi pénztárnokot, könyv-

tárnoknak Forgó 6. Imrét, rendezőnek Tari Jánost, 

tiszteletbeli számvevőnek pedig Szőke Pál eddigi t. 

számvevőt. Választmányi rendes tagokká: Major Ist-

vánt, Bába Rókust, Siha Józsefet, Márton Andrást, 

Kávai Lászlót, Berkes Istvánt, Makai Istvánt, Bucsi 

Jánost, Kelemen Mátyást, id. Kókai Istvánt, Pintér 

Imrét és Alamizsna Kis Rókust. Póttagoknak végre 

Szabados Józsefet, Fülöp Lászlót, Farkas Jánost és 

Ornyik Jánost. A pákulicz befolyás érvényesülése 

tehát a független tagok összetartásán ezúttal is hajó-

törést szenvedett; kivánjuk azonban, hogy az uj 

tisztikar vezetése alatt a hazafias egylet minden 

irányban erősödjék és gyarapodjék, hogy betölthesse 

azt a szép hivatást, melyet a polgárok közszel lemé-

nek nemesítése tekintetében alapszabályainál fogva 

maga elé tűzött. 

Hazafias üdvözlettel 

Csongrád, 1895. febr. 5. 

A tek. szerkesztő urnák alázatos szolgája: 

Vigyázó. 

Országgyűlés. 
A febr. 5-iki ülésben az ujonczmegajánlásról 

szóló javaslat tárgyalásába kezdtek. 
Münnich Aurél előadó rövid beszéde után Tóth 

János a függetlenségi és 48-as párt nevében hosz-
szab indokolás után határozati javaslatot nyújtott 
be, mely szerint mondja ki a ház, hogy az ujonczo-
kat nem szavazza meg. Tóth a külön magyar had-
sereg jogosultságát vitatta és különösen a katonai 
büntető bíráskodás reformját sürgette. A kormány-
párti Tóth Aladár a hires 25. §. érvényességét to-
vábbra is fentartandónak vélte, de arra kérte a mi-
nisztert, hogy a védkötelezettséget némileg enyhítse 
és adminisztratív uton intézkedjék, hogy a törekvő 
önkénteseket, ha nem is tették le a tiszti vizsgát, 
szabadságolják a második évre. 

Ez a kérelem ugy hangzott, mintha .minisz-
terileg* előre megrendelve lett volna; nem is ült fel 
neki Lits Gyula, fi ki formailag is szép és nyomós 
érvekkel támogatott beszédben követelte a 25. §. ha-
tályon kivül helyezését, mert a tiszti hiány már meg-
szűnt Ez iránt határozati javaslatot is nyújtott be, 
mely szerint a megbukott önkéntesek is felmente* 
senek a kétévi szolgálattól. 

Bemáth Béla a nemzeti párt nevében röviden 
kijelentette, hogy a javaslatot és jelentést elfogadják. 
Ezzel ellentétben az ugyancsak nemzeti párti Nagy 
István a Lits Gyuláéhoz hasonló határozati javas 
latot nyújtott be. 

Ennyi beszéd után végre felszólalt a bonvé-
delmi miniszter is, a ki régi szokásához híven, újó-
lag kijelentette, hogy az ellenzéktől semmi ujat sem 
hallott. Védte a katonai igazságszolgáltatást s az el-
lenzék többszöri ellenmondása daczára azt vitatta 
hogy a gúzsbakötést s az ehhez hasonló szigorú bün-
tetéseket csak a legritkább esetekben alkalmazzák. 
A katonai igazságszolgáltatás reformjára vonatkozó-
lag még mindig nem adott megnyugtató választ, az 
illetékes körök még mindig nem értenek egyet és 
igy csak váljon a hadsereg és várjon a modern jog-
szolgáltatást követelő ellenzék, mig majd az egyetér-
tés a felsőbb katonai körök között is meg lesz. A 
25. szakaszt pedig nem törlik el, mert a tisztekre 
még mindig szükség van, főként a népfelkelők szá-
mára, hanem a Tóth Aladár kívánságához képest 
megígérte, hogy a buzgó önkéntesek szabadságolása 
iránt adminisztratív uton intézkedik, ha nem teszik 
is le a tiszti vizsgát. 

— Ez a törvény kijátszása! — hangzott fel 
szélső baloldalon. 

Ügron Gábor beszélt ezután hosszasabban és 
nagy verve-vel előadott beszédében szintén megsür-
gette a katonai törvénykezés reformját, felpanaszolta 
a katonáéknál divó embertelen kínzásokat és a re-
formot egyelőre legalább a honvédség számára kérte, 
a mely teljesen független intézmény. Az egész ellen-
zék zajos tetszésétől kisérve jelentette ki, hogy a 
miniszterek csak akkor értenek egyet, ha pénz- és 
véráldozatot követelnek. Ugrón ezután szintén a 25 

megszüntetését követelte. 

után, melyet gúnyos közbekiáltások szakítottak meg 
többször, a vitát befejezték és az elnök szava/ás alá 
bocsátotta a javaslatot, a melyet, valamint a rninisz 
téri jelentéseket is a ház többsége elfogadott. 

A febr. 6-iki ülésben kezdték meg a honvédelmi 
költségvetés tárgyalását Lakatos Miklós rövid, de 
igaz meggyőződéstől áthatott beszédben utasította 
vissza a függetlenségi és 48-as párt nevében a költ 
ségvetést, mire Tólh Ernő sürgette meg a honvéd-
ségnek tüzérséggel és műszaki csapatokkal való 
ellátását. 

A következő szónok Madarász József volt, a ki 
személyeskedni kezdett Tóth Ernővel, miáltal kettő-
jük között valóságos vita fejlődött ki személyes kér-
désekből és a szavak félre- és visszamagyarázásából. 

Mikor végül rendbe jöttek, Lits Gyula jutott 
szóhoz, a ki a méneskari csapatok tarthatatlan hely 
zetére mutatott rá, mire Fe:érváry Géza báró reflek-
tált röviden az eddig felbozottakra. Válasza, szokás 
szerint ma sem volt kielégítő, s bestédének követ-
kező befejező passzusa megkaczagtatta az egész 
baloldalt: 

Az ellenzéki tanácsokat köszönöm, és azokat, 
a melyek katonailag eszélyesek és politikailag ész-
szerüek, meg fogom szívlelni. 

Érdekesebb yita fejlődött ki ezután a Thaly 
Kálmán felszólalása kapcsán, a ki, mint már a kul-
tuszbudget tárgyalásánál is, ma is a katonáknak 
imához való letérdeltetésében sérelmet látott a nem 
katholikus vallásuakra nézve. 

Hock János vette először védelmébe ezt a ka-
tonai szokást, majd a honvédelmi miniszter tartott 
az ő sajátos modorában az egész Házat derültségre 
fakasztva egy magyarázó beszédet, azzal argumen-
tálván, hogy a hadseregben a katholikusok vannak 
többségben s igy ezeknek a szokásait ke 1 respektálni, 
mert mindenütt a többség dönt, sőt még Bethlen 
Gábor katonái is letérdeltek, vágta oda a honvéd-
miniszter Thaly Kálmánnak. 

Minden felszólalás nélkül értek el az átmeneti 
kiadások első cziméig. 

Illyés Bálint jelentkezett itt szólásra, a ki szép 
beszédben mutatott rá az 1848-iki dicső szabadság-
hősök sanyarú helyzetére, és az iránt nyújtott be 
határozati javaslatot, hogy a kormány a jövő évi 
költségvetésbe már ne 300 000 hanem 400,000 forin-
tot vegyen fel a honvéd-segélyezésekre. 

Péchy Tamás, az országos honvédsegelyző bi 
zottság elnöke, elfogadta ezt az indítványt és kibő-
vítve, a magáévá tette. 

A szavazás előtt felállott Bánflfy Dezső báró 
miniszterelnök és kijelentette hogy méltányolja a 
hangoztatott követelményeket, s nemcsak jövőre, 
hanem már az idén hajlandó megadni a 400 ezer frtot 

Az egész Ház örömmel és egyhangúlag sza-
vazta meg a 400 ezer frtot, melyhez még Pap Géza 
is hozzájárult, ki ezen szándékát közderültséget keltve 
külön felszólalásban adta tudtul a képviselőháznak. 

A szavazás azonban nem ment valami simán, 
mert a sok beadott, visszavont és fenntartott hatá-
rozati javaslat még Szilágyi Dezsőt is zavarba hozta, 
u y, hogy az összes volt és leendő képviselőházi el-
nökök felszólaltak, mire a kérdés feltevését helyesen 
tudták konczipiálni. 

A vitát ezzel megszakították és az ülés d. u. 
óra előtt tiz perczczel véget ért. 

17. 

S z e n t I s t v á n király emléks7obrának felállítása 

iránt. Pozsony vármegye közönségének körirata az 

egyházpolitikai törvényjavaslatnak szentesítése alkal-

mából 963 kgy. sz. a. hozott határozatának közlése 

tárgyában. 536 'alisp. Sopron vármegye közönségének 

körirata a Debreczenben 1894. évi nov. 19-én el-

követett, s ő Felsége személyét sértő inzultus felett 

való megbotránkozásának kifejezése iránt. A várm. 

m kir államépitészeti hivatal javaslata a kompokon 

való közúti közlekedés biztonsága érdekében alkotott 

várm. szabályrendelet módosítása iránt. Hufnagel 

Jakab várm. állatorvos előterjesztése a ló, szarvas-

marha és sertéstenyésztés érdekeinek előmozdítása 

iránt alkotott vármegyei szabályrendelet módosítása 

tárgyában. Salánki József szegvári lakos ajánlata, a 

régi megyeház haszonbérlése tárgyában. Lévai Jó-

zsef és társai vármegyei utkaparók kérelme az 1894. 

évre szerszám átalány kiadása iránt. Bubori János 

és társai vármegyei utkaparók kérelme fizetésük föl-

emelése iránt. Szentes város képviselőtestületének 

előterjesztése a vásári és piaczi rendtartás tárgyában 

alkotott vármegyei szabályrendelet módosítása 

iránt. Szentes város képviselőtestületének 230/kgy. 

894. sz. határozata, a gyalogjárdák építése és fen-

tartása tárgyában alkotott városi szabályrendelet 

módosítása iránt. Héija Lajos és társai szentesi la-

kosoknak fölebbezése, a Szentes rendezett tanácsú 

városban f. évi január hó 29-én a rendőralkapitányi 

állása betöltése czéljából megejtett választás ellen. 

Községi ügyek. Számadások. 

A megyei közgyűlés tárgy-
sorozatának fontosabb pontjai a kővetkezők : 

Báró Bánflfy Dezső m. kir. miniszterelnök urnák a 

kormány kineveztetését tudató körirata. A m. kir. 

belügyminiszter rendelete a közigazgatási czélokra 

megzzavazott vármegyei pótadó engedélyezése tár-

gyában. A belügyminiszter rendelete az állami dotáció 

terhére rendszeresített uj tiszti állások betöltése tár-

gyában A belügyminisztérium körrendelete gőzfer 

tőtlenitő gépek beszerzése tárgyában. A törvény-

hatóság kezelése alatt álló alapok tőkéinek gyümöl-

csöző elhelyezése tárgyában intézkedés. A vármegye 

monographiájának megírása tárgyában az 535/1894. 

kgy. számú tőrvényhat. biz. határozat értelmében 

Zsilinszky Mihálylyal kötőit pótszerződés. A Sváb 

Jakab-féle ösztöndíj-alapítvány alapító oklevelének 

felülvizsgálása tárgyában a vallás- és közokt. m. kir. 

miniszternek rendolete. A szegedi állami fa- és fém-

ipari szakiskolánál rendszeresített két ösztöndíjnak 

adományozása. Dénes (Deutsch) Zsigmond vállal-

kozó kérelme a szentes-csongrádi ut VIII -XI . kiló-

méter szakaszán 1892. évben teljesített utépités költ 

ségeiből végjárandóság utalványozása iránt. E'őter-

tés a községek törzs-jövedelmeinek fokozása tárgyá-

ban 7547/895. sz. a. A milleniumi bizottság jelen-

tése. Győrvármegye közönségének köritata a mező-

gazdasági cselédek helyváltozási, szegődési és fel-

mondási idejenek szabályozása tárgyában. Székes-

— Városi közgyűlés lesz folyó hó 11-én, 

melynek tárgysorozata a következő : 

1. A hármas-körös folyó 3. és 4. számú át-

vágásainak kibővítéséhez szükséges terület átengedése 

tárgyában létrejött egyesség jóváhagyása. 

2. A tűzrendészeti szabályrendelet érvényben 

hagyása ügyében alispáni értesítés. 

3. Nagy József adóügyi tanácsnok fegyelmi 

ügyében kelt vármegye közigazgatási bizottsági ha-

tározat. 

4. A második állatorvosi állás betöltésére vo-

natkozó alispáni határozat. 

5 A vadászterületek haszonbérletéből befolyó 

jövedelem mikénti felhasználása tárgyában jogügyi 

szakosztály véleményes jelentése. 

6. A marhavágás, husvizsgálat és kimérésre 

vonatkozó szabály rendeleti tervezet alkotása. 

7. A városi szervezési szabályzat újra átdolgo-

zása czéljából küldöttség kirendelése. 

8. Városi állatorvos fizetés felemelési kérelme 

tárgyában szakosztályi javaslat. 

9. Közgyám fizetés felemelése iránti kérelmére 

szakosztályi javaslat. 

10. Városi hivatal szolgák fizetés felemelése 

tárgyában szakosztályi javaslat. 

11. Négyesi Ferencz adóvégrehajtó elmaradott 

fizetésének kiutalása tárgyában beadott kérelmére 

szakosztályi javaslat. 

12. Balog Ferencz vármegyei vámszedő kérelme 

pótjutalmazása iránt. 

13. Városi börtönőr fizetés rendezése iránti 

kérelmére szakosztályi javaslat. 

14. Czitó Ferencz fizetés felemelése iránti ké-

relme tárgyában szakosztályi javaslat. 

15. Borbély Lajos mértékhitelesítő fizetés eme-

lés iránti kérelme tárgyában szakosztályi javaslat. 

16. Fuszkó Pál városi rendőr nyugalmaztatása 

tárgyában szakosztály javaslat. 

Helyi és vegyes hírek. 
(r.) - Városi közgyűlés lesz f. 

hó 11-én. A tárgysorozatot lapunk más he-
lyén közöljük. 

(r.) — Sajtóper, Burián Lajos pol-

gármester panaszára a kir. ügyészség sajtó-

pert indított Bánfalvi Lajos ellen, a .Szentes 

és vidéke* mult évi 4 ik számában „Ható-

ségi bizonyitványgyár* czim alatt közölt sértő 

és rágalmazó czikk miatt. Az esküdtszéki 

tárgyalást márcziás 4-re tűzte ki a szegedi 

törvényszék elnöke. 

(r.) — Pártértekezlet. Értesülé-
sünk szerint az ellenzékhez tartozó megye-

fehérvár szab. kir. város közönségének körirat* bizottsági tagok és városi képviselők vasár-
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nap délután pártértekezletet tartanak; mely-¡menten kiszenvedett. Bagi Gyuln látván, hogy holtan hunyt előszeretettel foglalkozott az angol és franczia 
nak czélja lesz a f. hó 11-én tartaudó városi es ik össze i a gyilkos asszonyra rohant, hogy ártal- irodalommal is. Temetése szerdán ment végbe, az 
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közgyűlés, és a f, hó 15-re összehivott me 

gyei közgyűlés tárgysorozatának íontosab té-

telei fölött eszmét cserélni. Erre különben 

lapunk jövő számában még visszatérünk. 

(r.) — Megfölebbezett válasz-
t á s . Mint a f. hó 15-éu tartandó megyei 

közgyűlés tárgysorozatából látjuk, Héjjá La-

jos és társai fölebbezést adtak be Zámpori 

Pál alkapitánynyá történt megválasztása ellen. 

A fölebbezéssel azonban aligha érnek czélt, 

mert ha esetleg megsemmisítik is a válasz-

tást, teljesen bizonyos, hogy Zámporit má-

sodízben is megválasztják alkapitányuak. 

(r.) — Szeiizáczlós ítélet. A mult 

évben a budapesti törvényszék vizsgalóbiraja 

házkutatást tartott a Pesti Napló szerkesztő-

ségében. ltj. Ábrányi Kornél országgyűlési 

képviselő, a Pesti Napló akkori főszerkesz-

tője és tulajdonosa ellenszegült a házkutatás 

nak, a mennyiben a vizsgalóbiró által kere-

sett kéziratot magához vette, s hivatkozva a 

sajtó-törvényre és képviselői mentelmi jogára, 

kijelentette, hogy lelövi, aki hozzá nyul. A 

budapesti törvényszék hatósag elleni erőszak-

nak minősítette Ábrányi cselekményét, s ezért 

a nagy tekintélyű képviselőt 8 hónapi bör-

tönre és három évi hivatalvesztésre Ítélte. A 

hallatlanul súlyos ítélet országszerte mély 

megdöbbenést keltett, 

(r.) — A inakó-vásárhelyi va-
sútra Földeák község néhány héttel ezelőtt 

30 ezer forint hozzájárulást szavazott meg. 

Az engedményes ¡Sima Ferencz országgyűlési 

képviselő ujabb informácziójára azonban 

földeáki képviselőtestület f. hó 7-én tartott 

közgyűlésében a hozzájárulási összeget 50 

ezer forintra emelte föl. 

(r.) — Nagylelkű adomány. Mint 

bennünket Földeáktól értesítenek, Návay La-

jos nagybirtokos Földeák községnek iskola-

építés czéljára egy ± hold kiterjedésű telket 

és 40 ezer darab téglát ajándékozott. A nagy-

lelkű adakozó ajándéka legalább két ezer fo-

rint értéket képvisel. 

— A szentesi kath. népkör felolvasó-

estélyére folynak az előkészületek. Az estély iránt a 

vidéken is óriási az érdeklődés, ugy hogy alig volt 

még estély, a melyre a vidék oly figyelemmel lett 

volna mint épen erre. Már is számos megkeresés 

érkezett a rendező-bizottsághoz az iránt, hogy a vi-

dékről bejövök számára jegyeket tartson fenn. M nt 

előre látható ez alkalommal egészen meg fog telni 

a Kass-szálloda nagyterme; mert városunk intelli-

gens közönsége is általános rokonszenvvel néz 

ez estély elé. Melegen ajánlhatjuk tehát olvasó-kö-

zönségünk figyelmébe, hogy a jegyek váltasa felől 

jó eleve gondoskodjanak, nehogy e sokat igérő es-

tély ről a hely szűke miatt kimaradjanak. 

— A tisztviselők bál ja. Szentes város tiszt-

viselői kara f. hó 27-én a helybeli szegény-menház 

alapja javára bálát fog rendezni. Ez az első eset, 

hogy Szentes városának jelenlegi tisztikara mint 

gazda lép fel és egy estélyt rendez. Az lesz ennek 

a bizonyosan fényes bálnak hivatása, hogy a tiszt-

viselői kart a testvéri szeretetben és egyetértésben 

az eddiginél hatványozottabban közelebb hozza egy-

máshoz, a mi bizonyára sikerülni is fog. 

— Köszönetnyi lvánítás. Mindazon roko-

nok, barátok és ismerősök, kik boldogult férjem f. 

hó 5-én végbement temetésénél mérhetlen fájdalma-

mat megjelenésükkel enyhitették, fogadják ez uton 

igazi részvétükért legszívesebb köszönetemet. Özv. 

P o d h r a d s z k y Ferenczné. 

— Ké t élet egy — tűzhelyért. A vasvári 
(borsodmegyei) pusztán régi idő óta egy lakásban 
laknak: Fazekas István, a vele vadházasságban élő 
nejével: Rutkai Zsuzsánnával, továbbá Kajer Jánosi.é 
fiával Bagi Gyulával. A lakók régi idő óta ellensé-
ges viszonyban élnek azért, mert sohasem tudtak 
megegyezni abban hogy a lakásban lévő egyetlen 
tűzhelyet melyikök vehesse hamarább igénybe. A na 
pókban esry este ismét e miatt keletkezett szóváltás. 
Rutkai Zsuzsánna, ki különben erős termetű asszony, 
sértő kifejezésekkel illette Kajer Jánosnét. E miatt a 
veszekedő asszonyt férje: Fazekas István jól elnás-
págolta. Az asszony e miatti dühében kést ragadott 
« Kajer Jánosáét kétror ugy mellbe szúrta, hugy az 

matlanná tegye, de a gyilkos asszony erősebb volt, elhunyt puritán életének megfelelően minden pompa 
hosszas, erős küzdelem után a férfit a földre teperte! 
s egy jó! talált kézszurással megfosztotta életétől. A 
gyilkos asszony ezek után önmagát akarta kivégezni, 
de az összegyűlt nép ebben megakadályozta. A csen-
dőrség az asszonyt elfogta s átadta a sajó-szent-
péteri kir. járásbíróságnak. 

— Farkas a piaezon. Az orsovai piaezra 
ritka áruezikk került a napokban. Raduczeszku Sán-
dor vitt összekötözve a piaezra egy hatalmas eleven 
farkast. Az ordashoz a következőkép jutott: Jesel-
nicza falu közepén egyik istallóban a birkák meg-
dézsmálására beloppant egy farkas. A kutyák a szagra 
figyelmesek lettek, s ugatásukkal a házbelieket fel-
lármázták. Raduczeszku a házigazda, kutyáival űzőbe 
vétette a menekülni akaró farkast. A mint az ordas 
a kert palánkjain keresztül akart ugrani, Raduczeszku 
fülön ragadta s a segélyre siető házbeliekkel leteperte, 
s összekötözve még aznap Orsovára vitte. Itt egy ke 
reskedő 6 frtért megvette s meglővette. 

— Elveszett orvos. Furcsa eset történt < 
hó 5-én este 7 óra tájban dr. Kux Bernát liptó-
szentmiklósi orvossal, a ki Pottornyaról Okolicsnón 
keresstül Liptó-Szent-Miklósra hajtatott. Oklicsnón 
ugyanis — mint onnan irjak — lovai megbokrosod-
tak, a szánkó nagyokat zökkent s az orvos ur kire-
pült a hóba. A kocsis mitsem vett észre és nyu-
godtan tovább hajtatott Mikor az orvos eszméletére 
tert, a lovak már messze jártak Mit volt mit tenni, 
feltápászkodott kellemetlen helyzetéből és sárosan 
lucskosan egy közeli korcsmába ballagott, a hol cso-
dás vélet.en folytán - pacziensekre akadt. Mig 
orvos betegeivel bíbelődött, a kocsis Liptó-Szent-
Miklósra érkezett s a szánkóval szépen megállt az 
orvos háza előtt. De mennyire elcsodálkozott, mikor 
hátratekint és látja, hogy a szán — üres. A kocsis 
hamarjában nem tudott mást gondolni, minthogy 
ura nélkül indult el Pottornyáról, ismét lovai közé 
vágott tehát, hogy hibáját jóvá tegye. Okolicsnón 
aztán szépen megtalálta a doktort a ki ekkorára 
már elvégezte a gyógykezelést véletlen adta betegein, 

— Az má r más. A franczia köztársaság 
elnöke, a szép időjárást felhasználva, szárnysegéde 
kíséretében sétálni ment. Útközben szerfelett mulat-
ságos eset történt vele. A mint a Champs-Elysées 
felé készültek befordulni, egy inasgyerek állt meg 
előttük és magasra dobva sapkáját igy kiálltott fel: 

— Éljen az elnök 1 
— Hallgass mondja neki a szárnysegéd, az 

elnök ur nem akarja, hogy felismerjék 1 
Es ezzel egy pénzdarabot nyom a gyerek ke-

zébe, ki most, nagy örömmel eltelve még magasabbra 
dobta sapkaját és még hangosabban ordit: 

— Az már más 1 Éljen Fauer Félix. 

— Kártér í tés lielyett börtön. Rimaszécsről 
jelentik: Vakmerő parasztemberrel bajlódnak az 
odavaló esendői ők. A parasztot a Miskolcz felől ér-
kező tehervonat személyszemélyzete hozta magáva[ 
ide karhatalom mellett. Bűne az, hogy késsel ment 
neki a vonatnak s le akarta mészárolni az egész 
személyzetet, a miért őt .elgázolták". Nevét nem 
akarja megmondani. Az eset a vasúti alkalmazottak 
előadása szerint vetetlenül történt. A paraszt, aki 
allitólag Zádorházán lakik s kétlovas szánnál haza-
felé tartott, részeg volt es betévedt az útról a sínek 

nélkül. 

— A nazareaus. A kis Kunágota község-
ből való ez a czifra történet. 

A nazarénusok papja, ki máskülönben szántó-
vető ember, alaposan megbontotta egy szegény csa-
lád békességét. Mert 15 kerek esztendeig szép egyet-
értésben élt Zsámboki János földmives az ő élete 
párjával, Miguy Annával, ki őt öt szép gyermekkel 
ajándékozta meg. 

Történt azonban, hogy a nazarénusok papja 
addig édesgette magához a jámbor Zsámboki Jánost, 
mig ez is nazarénus lett. 

Az ura után Anna asszony is áttért a naza-
rénus hitre, mint élete társának hűséges követőjé-
hez illett. 

A nazarénus pap a felesketés alkalmával fel-
szólította az asszonyt, hogy minden bűnét vallja be 
neki, ő azután az Isten elé terjeszti valamennyit 
megbocsátás végett. 

Anna asszony megvallotta szivének minden 
titkát s fellebbentette a fátyolt az ő régi bűnéről is. 
Elmondta, hogy ő ezelőtt 12 esztendővel, mig ura 
a katonai fegyvergyakorlaton volt, egy csinos naza-
rénus atyafi szerelmes vallomásait meghallgatta. Azt 
sem tagadta el, hogy az ő második gyermekének ez 
a nazarénus atyafi az apja. 

— Tyű! Ez nagy baj ám, Anna asszony! — 
kiáltott fel a nazarénus pap. — Ezt csak ugy bo-
csátja meg az Úristen, ha megvallod az uradnak is. 

Az asszony, mikor a hét pokol kínjait kezdte 
neki magyarázni a nazarénus, nagyon megrettent és 
megígérte, hogy mindent raegvall az urának, ha 
már csak ily módon bocsátja meg az Isten az ő 
bűnét. 

A nazarénus pap valószinüleg nem olvasott 
soha franczia regényeket — honnan tudhatta volna 
hát a jámbor, hogy mit szoktak a férjek csinálni 
Uyen históriák hallatán. Nyíltan azt hitte, hogy 
Zsámboki János hü marad nazarenusi fogadalmá-
hoz, melyben az is benne foglaltatik a többi istenes 
cselekedetek között, hogy nem szabad káromkodnia, 
sem embertársára megharagudnia. 

Anna asszony hiven elmondotta az urának az 
ő réges-régi pásztorórája regényét. 

És mi történt ? 
A jámbor Zsámboki megvakarta a füle tövét 

és egyszeriben megfeledkezett az ő istenes fogadá-
sairól. Az uj nazarénus megtörte a hitét — tom-
bolt, káromkodott, levert a szegről valamennyi cse-
répedényt. Anna asszony rémületében a padlasra 
menekült, az őt gyermek pedig hatfelé szaladt. 

— Vén aszonyok nyara. Arad megyéből 
irják nekünk a következő megható törénetet: Dolácz 
községben élt özvegy Muschel Antalné, egy 67 éves 
öreg asszony. Tetemes vagyona megengedte azt, 
hogy unokáját magánál tarlsa s felneveltesse. Bol-
dogsága zavartalan is volt mindaddig, mig egy fia-
tal amber nem kérte meg a leány kezét. Az öreg 
asszony maga lett szerelmes a kérőbe. Neki akarta 
hagyományozni az összes vagyonát, ha férje lesz; a 
fiatal embert azonban nem csábította el az ajánlat 
s mult szombaton oltárhoz vezette a leányt. Mikor a 
pap megáldotta a párt, hirtelen tompa zuhanás za-
varta meg az ünnepi csendet. Az öreg asszony hol-

közé. Mielőtt a tévedést észrevehette volna, elérte a t a n összerogyott. Az esküvő alatt megmérgezte magát. 
mögötte robogó tehervonat. Az egyik ló a mozdony 
alá került s darabokra szakadt, a másik lovat a 
szánnál meg az emberrel együtt a töltés mellett 
árokba lökte a mozdony ereje. — A ló megsérült, 
a szán összetört, az ember is kapott egy-két zúzott 
sebet, de az eszméletét nem vesztette el. Első pilanatra 
felismerte a helyzetet és a mint karának tudtára 
ébredt, kihúzta a csizmája szárából élesre fent hosz-
szu kesét és elkeseredetten nekirohant a vonatnak. 
Ilyesmire nem voltak elkészülve az alkalmazottak, 
de aflveszedelem pillanataban, éppen akkor, a mi-
kor a megvadult ember szúrásra emelte a kést a 
mozdonyvezető mellett, odaugrottak, rávetették ma-
gukat s heves küzdelem után lefegyverezték. A kü 
lön vaggonban, hová életben maradt lovával meg a 
szán darabjaival együtt rakták be, folytonosan kár-
térítést kiáltozott s kártérítést követelt kiszálláskor is. 
Egyelőre a foghazba zárták. A csendőrség nyomozza 
az előzményeket. 

Könyves Tótli Mihály meghalt . Nagy 
gyásza van az ev. ret. egybázuak. Debreczenből je-
lentik, hogy Könyves Tóth Mihály, a debreczeni ev. 
ref. egyház agg lelkipásztora 86 éves korában meg-
halt. Az elhunyt kilencz év előtt ünnepelte lelkész-
kedésének ötvenedik évfordulóját. Kitűnő egyházi 
szónok volt, de a szabadságharcz alatt nemcsak egy-
házi beszédeket tartott, különösen a debreczeni füg-
getlenségi nyilatkozat után. Az abszolút kormány el 
is fogatta és haditörvényszék elé állította, melynek 
ítélete halálra szólott. — Az ítéletet felsőbb helyen 
husz évi várfogságra változtatták. Midőn Ferencz 
József császár és király 1851-ben a josefstadti várat 
meglátogatta, maga ele idezte Tóth Mihályt, meg-
parancsolván, hogy bilincseit vegyék le róla. A rab 
azonban azt mondta: .Királyt korona, rabot bilincs 
ékesít" ét iaactbaa jelent meg a felieg elölt. Az el- vizsgálat folyik. 

— Lépre men t íalusi Dirók. Lelketlen 
utazó ügynökök gyakran megengedik maguknak, 
hogy egyszerű emberek tapasztalatlanságát igyekez-
nek kizsákmányolni. Marostordamegye Nyárádszereda 
községéből irják, hogy ott és a környéken nagy a 
riadalom a községi birók között, a kiket valami fur-
fangos vigécz becsapott, aláíratván velők oly köte-
lezvényt, melynek tartalmát élőszóval egészen más-
képen adták elő. A vigécz ugyanis beállított egy-egy 
bíróhoz s mézes-mézas beszédével elmondta, hogy 
ő egy külföldi gyár megbízottja s a mezőgazdaság-
hoz szükséges szerszámokban .utazik*. Kivette a 
bíróból, hogy mennyi kaszára, kapára volna szük-
ség a faluban s akkor ajánlatot tett, hogy ő bér-
mentve elküldi az eszközöket. Az árt csak ősz?zel 
fogja kérni s az összeg felét akkor is a bírónak 
hagyja. A birók belementek a dologba s aláírták a 
vigécz által elejök tett kötelezvényt. Lassankint aztán 
egyik biró a másiknak dicsekedett el vele, hogy mi-
lyen jó üzletet csinált, mig végre kiderült, hogy a 
kötelezvény a gazdasági eszközök feltétlen elfogadá-
sáról és pontos kifizetéséről szól, tekintet nélkül 
arra, hogy elkelnek-e vagy sem. A bírák most egy-
másután fordultak ügyvédhez tanácsért. Töredelme-
sen beismerik, hogy őket bizony megszédítette a 
n i m e t fényes ajánlata, a ki még azt is megígérte, 
hogy az el nem adott szerszámokat visszaveszi a 
birák minden megterheltetése nélkül. A kötelezvény-
ben pedig még az is benne van, hogy a szerszámok 
megérkezése után 15 nappal végrehajtás utján is 
behajthatók a követelések a bíráktól. A jégre vitt 
birák száma állítólag mintegy ötvenre rug. Egy leg-
újabb értesítés szerint a kötelezvényekben Stabó 
Fenő név áll, mint a kinek a pénzösszegekot át kell 
adni, habár e névre egy biró sem emlékszik. — A 



4. oldal 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, s a 

Tisza és Körös folyókban gyakorolható halá-

szati jog :L évi február hó 28-án d. e. 8 óra-

kor ; a városi tanácsteremben megtartandó 

nyilvános árverésen, 1895. évi márczius hó 

8-tól 1898. évi márczius hó 8-ig terjedő há-

rom egymásután következő évre haszonbérbe 

fog kiadatni. 

Felhivatnak bérleni szándékozók, hogy 

a mondott helyen és időben 40 frt bánat-

pénzzel ellátva jelenjenek meg. 

Az árverési feltételek alulírottnál meg-

tekinthetők. 

Kelt Szentesen, 1895. febr. hó 7-én. 

SZENTESI LAP. 
szám 

1 - 8 

Novobáczky Győző, 
gazd. tanácsnok. 

Gróf Esterházy G -féle cognac-gyár, Budapest. 

Dr. Neumann Zsigmond, klr. kereskedelmi törvényszéki hites 

vegyész által hivatalosan megejtett és általunk tudomásul vett vizsgálatok alapján 

AZ ESTERHÁZICOGNACOT 
betegeinknél alkalmaztuk és azt sikeresen használva mint kitűnő minőségűt a 

franczia cognacokkal vetekedőt a legjobban ajánlhatjuk. 

Dr. Ángyán Béla 
egyetemi tanár 

Dr. Kéthy Károly 
egyetemi tanár. 

Dr. Réczey Imre 
egyetemi lanár. 3 3 

Dr. Báron János 
egyetemi tanár, 

Dr. Poór Imre 
kir. tanácsos egyetemi tanár. 

Dr. Tauffer Vilmos 
egyetemi tanár. 

P S E R H O F E R J . - f é l e 
6 — 1 2 

J U H G O L D E N E H R E I C H S A P F E L , 

gyógyszertár, 

B E C S B E H , I . K E K . , S I H G E R S T R A S S E 15. S Z . A . „ 

Vértlsztitó labdacsok, ezelőtt á 11 a 1 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 háziszerből készlet nem volna található 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székreke-
désből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások. aranyér, béltétlenség s basonlo betegségeknél Vértisztitó.tulajdonságuknál fogva 
kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is : igy sápkórnál, idegességből származó tejfájásoknál 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 
is minden aggodalom nélkül bevehetők. , A. , , . i c i »x 

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. 

csakis Pseihofer J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok 
tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. 
névaláírással fekete szinben és minden egyes doboz fedele ugyanazo aál 
írással vörös szinben van ellátva. 

Bernhard-féle alpesifü likőr, 
i/i üveg ára 2 frt 60 kr; i/t üveg 1 frt 40 kr; t/4 üveg 70 kr. 

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

ha i L űn r t no Pserhofer J.-től. Évek hosszú sora óta 
I annocninin IldJKClIlMsd valamennyi hajnövesztő szer között orvo-

sok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállít, nagy szelenczével 2 frt. 
A l tQ lánnc S t e u d e l tanártól. Ütés és szúrás által okozott 
n l l a l d D O o I d p d o Z sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes-
vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
Egy tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 
Fncrh;*l7Qam J -lől. Sok év óta a fagyos tagokra és minden 
rUgDd lZoa iM ¡dün sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. Egy kö-
csöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr 
1 I t i f í inpHv ^ ' t a ^ n o s a n ismert kitűnő háziszer, hurut, rekedtség, 
UUIUIItJUV, görcsös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 50 kr., 
2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 

Plot OQC7Pnr7Ía (PráSai csöppek) megrontott gyomor, rossz emész-
LICl-üOOZ.CIU,£ia t ^ és mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi-
szer. Egy üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt 
A l ta l ánnQ tiQ7titíS Qri B u l r i c h A. W.-től. Kitűnő háziszer a rossz 
ttlldldlIUÖ UOZ.UIU-OU emésztés minden következményei u. m.: fő-
fájás, szédülés, gyomorgörcs gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 
Egy csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam, egy úveg 50 kr egy kis üveK 12 kr 

P n r a láhÍ77arláQ p l lpn ^7 e n p°r megszünteti a lábizzadást s az 
í Ul d \auULaUdZ) CIICN. á l t a , k é p z ő d ő kellemetlen szagot, épen 
tartja a lábbelit és mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy doboz-
zal 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

( i n l w a - h a l 7 Q a m k i t ü n ő szer eo,yva eUen- E&y üve& 40 kr- bér-
UUI^Vd Ud l ldd l l l , m e n t e s küldéssel 65 kr. 

Helsrt vauv P a f ^ ^ C T - S r i k i l ü n ö ^yó^szer' gyomor-hurut és 
IICIÖU Vdg J CgCb^b t Jg bU rninden a rendetlen emésztésből szár-

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

15 tekercset az ön felülmúlhatatlan 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 megírom : 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 Ont 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 év»»n át szenvedett gyomor 
hurutban és vizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le 
is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitünő 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 

hasznos és kitünő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elisme-
résemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkal-
mam nyilik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen bála-
iratom tetszésszerinti használására ónt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

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

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

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az „Asany 
b i roda lmi a lmához" czimzett gyógyszertárában, B é c s b e n , 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-
maztatk, 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 
eszköxöltetik) 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. Kapha tók Törftk 
Józseí gyógyszertárában, Budapesten. 

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

mazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

M ia-Poko , k i t szer egyoldalú fejfájás, fogfájás, rheumatiszmus stb. ellen. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül. az osztrák lapokban hirdetett összes bel-
és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben n-tAn nem 
levfik gyorsan es olcsón megszereztetnek. — Poxtsi megrendelések a leggyorsabban esz-
közöltetnek, ha i p*nzftsszeg elfíre küldetik ; nagyobb megrende'ések utánvétellel kül-
detnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a kuides, ha az összeg előre beérkezik, 
mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 




