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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

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

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyílt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 
kaphatók lapunL ../oindájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- es 

papirkereskedésében. 
Kéziratok-nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Kóazerka.stA ét kiadó-tulajdonos i 
S I M A F E R E N C Z 

F«lelA*-8>erke«ztd t 
K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkll iordóink utján, 

kik az előtizetesi penzeket is felvehetik. 

Nevetséges erőlködés. 

(P.) Valamikor egy féltuczat légy nagy 

vitézül elhatározta, hogy megtámadja a kő-

száli sast. A gondolatot nyomon követte a 

tett. A légysereg körül dongta a sast, s el-

szánt rohamot intézett ellene. A sas először 

tudomást se vett a zümmögő csapatról, de 

mikor már nagyon szemtelenkedtek vele, 

megunta a tréfát, s szárnyának egy legyin-

tésével agyon csapta valamennyit. 

Ilyen tragikusan végződött a legyek had-

járata. 

Tisztelt pákuliczaink ne vegyék c z é 1-

z á s n a k, ha ez az adoma jutott eszünkbe 

akkor, midőn hirét vettük, hogy arra a ne-

vetséges vállalatra adtak a bukasban elkábult 

fejüket, hogy apellátaval támadlak meg ¡Suna 

Ferencznek reí. főgondnokká történt megvá-

lasztatását. 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy azok-

hoz a szárnyas bogarakhoz hasonlítsuk őket, 

amelyeknél orczátlanabb féreg aligha van a 

nagy mindenségben. Hiszen m i n d e n k i 

tudja, a k i i s m e r i ő k e t , hogy ők nem 

szoktak s z e m t e l e n k e d n i . Oh, ők nem 

olyanok, mint a legyek ; de az eset csakugyan 

hasonlít a legyek tragikoméaiajahoz. 

Itt lefolyt az imént egy valasztas, amely-

hez hasonló Szentesen még nem volt soha. 

A közvélemény eddig még nem tapasztalt 

erővel, bámulatos felbuzdulással, tüntetőleg 

állást foglalt egy lérliu mellett, s megválasz-

totta azt akkora szótöbbséggel, amekkorat 

nem mutathat föl sem az egyházi, sem a 

politikai élet története. 

Azt hihette volna az ember, hogy a 

közvéleménynek ilyen impozáns megnyilatko-

zásával szemben elnémul minden elienkezes; 

s a legvadabb pákulicz is be fogja látni, 

hogy a legokosabb, amit tehet, ha csöndes 

rezignáczióval meghajtja konok fejét és bele 

nyugszik a változhatatlanba; annyival in-

kább, mivel a választás ellen, a s i k e r re-

m é n y é v e l kifogást tenni egyaltalaban 1 e-

h e t e t l e n . 

S íme, előáll egy maroknyi csapat, és 

mellét verve szemközt fordul a közvélemény-

nyel, és heuezegve oda kiállja; ,N e m u g y 

l e s z , a m i n t t i , a t ö b b s é g , a k a r j á -

t o k , h a n e m ug y, a m i n t m i , g y a r l ó 

k i s e b b s é g , a k a r j u k . * 

Előáll ez a maroknyi csapat, és esze-

veszett vakmerőséggel kísérletet tesz arra, 

hogy az egyház kormányzatában feutartsa 

a pákulicz uralmat, amelyet a közönség lel-

kéből megutált. 

Akiket kidobtak az ajtón, be bújnak az 

ablakon, s ismét vissza akarnak röppenni oda, 

a honnét csúfosan elkergették Őket. 

Bizony bizony, megérdemelnék az ilyen 

tolakodók, hogy arra a sorsra jussanak, amely 

a kőszáli sast támadó legyeknek jutott osz-

tályrészül. 

De mi nem vesszük komolyan a köte-

kedést. Csak zümmögjenek, csak mutogassák 

ártalmatlan fuiiánkjaikat. Még csak nem is 

bosszankodunk érte ; egy legyintésre se mél-

tatjuk, mindössze is — k i n e v e t j ü k Őke t . 

Városi közgyűlés. 
(P.) A f. hó 11-én tartott városi közgyűlés 

elég népes volt. Csak a pákuliczok és a városi tiszt-
viselők hiányzottak ; mindössze egy kettő jelent meg 
közülök mutatónak és h í r m o n d ó n a k . A paku-
uczokkal nem törődünk, de a városi tisztviselők in-
doiencziaján — a mely egyúttal tiszteletlenség is a 
kepviseiotestület ellen — joggal megbotránkozunk, 
tíuony nem art, ha a polgármester egy kis atyai 
intésben reszesiti a tisztikar tagjait, mielőtt a köz-
gyűlés rajuk csördítene. 

A napirend elolt a polgármester bejelentette 
Podhradszky Ferencz városi képviselő elhunytat. A 
közgyűlés lajdalmanak es reszveteuek jegyzoköuyvi-
leg ad kifejezest, s erről az özvegyet ertesiü. 

Az első tárgy a harmas-korós 6. es 4. sz. at-
vágasainak kibóviteséhez szukseges terület átenge-
dése tárgyában letrejölt egyesseg jovabagyasa leli 
volna. De a gyüles elejen meg nem volt meg a 
kellő létszám ; s igy ez az ügy a marczius 4-eu tar-
tandó közgyűiesre balas/.talotl; egyúttal a polgár-
mester elnöklete alatt Abatly Zsigmond mérnök, 
bzanlho Dániel, Kalman Mmaiy, Sarkam Nagy Fe-
rencz, Rúzs Molnár Ferencz es kanász Nagy Imre 
városi kepviselőkből allo küldöttség megbízatott, 
hogy helyszíni szemlet Urlson, es az ugyioi veie-
menyes jelentest tegyen. 

A tüzreudeozeli szabályrendelet abszurd iniez-
kedései tudvalevőleg arra indítottak a képviselőtes-
tületet, hogy a modositas iranl előterjesztést legyen. 
Azonban addig is, nng a modositas megtörtem*, lel-
keielett az alispau, hugy a sitabaiyrendelet vegrebai-
tasat ne követelje. Ámde az aiispau ezt a kérelmet 
elutasította; amit a közgyűlés kényleien — kellel-
len tudomásul vett. 

Hasonloan tudomásul vette a közgyűlés a köz-
igazgatási bizottságnak azt a határozatát, melylyel 
Nagy József adóügyi tanácsnokot — addig is, mig 
a fegyelmi ügye veget ér — allasába visszahelyezte. 

A varmegye alispánja a képviselőtestületnek 
arra a megkereaé̂ ere, hogy a második állatorvosi 
alias beloilese a mar közei levő rendes tisztújítás 
bekövelkezteig elhalasztassek — elulasilolag vála-
szolt. A po l g á rmes te r ligyelmeztette a köz-
gyűlést, hogy czéljat csak ugy erbeti el, ha a szer-
vezési szabályrendelet modositasa uljan a második 
allatorvos. auast eltörli. Pe t rov i cs Soma a 
balyrendeiet modositasat ellenzi, mert járvány ese-
tében szükség lesz ket állatorvosra. Ellenben ti a-
b ó s Sándor putolja a modositast, mert a második 
allatorvosi állast csupán azért rendszeresítette a va-
ros, hogy a* akkon allatorvos nem teljesítette kel-
lően a kötelességet, a mostam állatorvos azonban 
egymaga is kepes ellátni a teendőket. K a t a i P a 1 
János hasonlo nézetben van. K á l m á n M ihá ly 
szintén osztozik a tíabós Sándor véleményében, de 
elégnek tartja, ha a szabályrendelet módosítását 
arra a küldöttségre bízzuk, amely az egész szabály-
rendelet átdolgozasara lesz kik üld ve. Ezt a közgyű-
lés el is fogadta. 

A vadászterületek haszonbérére nézve azt je-
lentette a jogügyi szakosztály, hogy azt a Kossutu-
szoborra felhasználni nem lehet, hanem a törvény 
szerint vagy a birtokosok között kell szétosztani, 
vagy közigazgatasi czélokra fordítani. A. polgár-
mester utasitandonak veli a jogügyi es gazda-
szati szakosztalyokat, hogy adjanak velemenyt arra 
nézve, mikep lenne a kérdéses haszonbér a gaz-
dák között szétosztható. J ó zsa György azt a 
merész indítványt teszi, hogy — úgymond — .tö-
röljük el azt a miniszteri rendeletet, amely a vadász-
területek haszonbérbe adasát rendeli, mert ha el 
nem töröljük, még emberhalál is lehet belőle.* A 
po l g á rmes t e r aztán felvilágosítja a hara-
gos városatyát, hogy biz azt a rendeletet nem tö-
rölhetjük el, a többi között azért sem, mert hat az 
nem is miniszteri rendelet, hanem — törvény. Pet-
rov ics Soma indítványozta hogy a képviselőtestü-
letnek Kossuth Lajos halála alkalmaból hozott hata-
rozata érteimeben addig is, mig a szobor meg lesz, 
azt a helyet, ahol a szobrot fel állítani fogjuk — 
egy díszes emlékkövei jelöljük meg, s az emlekkovet 
meg a nagy hazati halalauak évfordulója előtt ké-
szítessük el. Ezt ,a közgyűlés - a polgármester 
indítvauyaval együtt — elfogadta. 

A uiarhavagas, husvizsgálat és kimérésre vo-
natkozó szabályrendelet erdemieges targyalasaba nem 
ment bele a közgyűlés; hanem elrendelte, hogy a 
szabalyrendeleti tervezet kiuyomattatvan, a képviselő-
testület tagjai között szetosztassek, s egy későbbi 
közgyűlés napirendjere tűzessek ki. 

A városi szervezési szabályrendelet újra átdol-
gozasara a polgármester elnöklete alatt egy 31 tagú 
bizottság küldetett ki. 

A városi állatorvos lizetés felemelés iránt be-
adott kérvényé következett volna a sorrendben, de a 
folyamodó kérelmét visszavonta. 

Ezután több, tizetes felemelés iránti kérelem 
következett. Szeder J á n o s - mint hasonlo ese-
tekben mindig — melegen vedte a folyamodok ügyet, 
es méltányosságra buzdította a közgyűlést. De szavai 
ezúttal nem találtak visszhangra; aminek különben 
nem a kepviselők szükkeblűsege az oka, hanem a 
mostani anyagi helyzet, mely nem engedi meg, hogy 
adóemeies aran javítsunk a tisztviselők sorsán. Lzt 
az álláspontot Ka t a i Pa l J ános , Ka l i nan 
Mihá ly , S z á n t ó Dán ie l , tíalint József , 
J ózsa György képviseltek; mig Szeder János 
álláspontja mellett László V.lmos dr. harczolt. A 
közgyűlés végre is elutasította a üzetés leleuieies 
iránt beadott összes kérvényeket, hasonló sorsbau 
reszesült Negyesi Ferencz adóvégrehajtó .elmaradt 
tizetésének kiutalása" iránt, valamint Fuszko Pal 
városi rendőr .kegydíj* iránt benyújtott kérvényé is. 

Ezzel a közgyűlés veget ért. 

Vidéki levelezés. 

Községi közgyűlés Szegváron. 

Szegvár község képviselőtestülete február 5-en 
tartotta a folyo évben első rendes közgyűlését. Meg 
is látszott, hogy a mult évi november ota nem tar-
tatott közgyűlés és hogy fontos tárgyak voltak sző-
nyegen, mert a gyűlés a csaknem teljes számban 
megjelent képviselők elénk erdeklődése m llett zaj-
ott le. A fontosabb dolgokról a következőkben re-
ferálhatok : 

A kéményseprési iparról alkotott vármegyei 
szabályrendelet mudo» tasa targyában kérvényt hatá-
rozott benyújtani a varmegyei törvényhatósághoz; 
egyben kimondotta es a szabályrendeletet is ilye i 



2. oldal 

értelemben kéri megváltoltatni, hogy a kéményseprő 
mesternek a község belterületén havonként teljesí-
tendő seprési munkáiért évi 300 frtot fizet. A most 
megszabott 300 frt sepretési dijjak illetve a kémény-
seprő fizetése a fö'dadó kivételével, vagy az összes 
állami egyenes adók, vagy pedig a község területén 
levő összes kémények után vettetnék ki, de minden-
esetre a községi pénztárba folyva, honnan a kémény-
seprő azt havi utólagos részletekben vehetné fel. A 
külterületen lakók, kik a sepertetés kötelezettsége 
alól felmentve lennének, sepertetés esetén a kémény-
seprőt a helyszínére ki és onnan visszaszállítani és 
minden alkalommal 10 kr. sepretési dijjat fizetni 
kötelesek. Ezen dijjak a kályhacsővek sepréseért szin-
tén 10 krban megállapított dijjakkal együtt azután 
a kéményseprőnek mellékjövedelmeit képezik. A 
törvényhatósághoz intézendő kérvény tartalmának és 
a sepretési dijjak miként leendő kivetésére nézve a 
módozatok megállapítása czéljából különben egy 6 
tagu bizottság küldetett ki. 

A gyűlés egyik nem kevésbé fontos tárgyát 
képezte az ovoda azonnali felállítása tárgyában ki-
adott szolgabírói rendelet. Az ovoda építés és fel-
szereléséhez szükséges államsegélyt kieszközölni nem 
sikerülvén, — mostoha anyagi helyzetére való te-
kintettel a község ovodát nem állit ezúttal fel any-
nyival is inkább, mert a volt kultuszminiszter az 
államsegély kieszközlése iránt hozzá fordult küldött-
ség előtt határozottan kijelentette, hogy államsegélyt 
nem adhat ugyan, azonban a mostani viszonyok 
közepett az ovoda felállítására sem kötelezi a köz-
séget. 

Az 1894. XII. t. cz. végrehajtása tárgyában ki-
adott földmivelésügyi miniszteri rendelet alapján a 
mező-őrök számának, azok fizetéseinek megállapítása 
és felfogadásukra nézve a képviselőtestület akként 

SZENTESI LAP. 

nem lesz az eddigi szokás szerint reczepczionális 
kompilatorí majrnolás, han-m inkább a nemzeti gé-
niusz s a magyar jogfejlődés követelményei fogják 
irányítani. , , . .. .. 

Az egész Ház érdeklődése közben mutatta ki 
ezután Polónyi Géza, hogy majdnem összes törvé-
nyeink szolgai torditások nagyobbrészt németből s 
így maga a polgári házasság törvény is a hasonló 
porosz törvény Erste Lesung-jának rossz fordítása, 
holott, maga a német parlament is az u. n. Zweite 
Lesung-ot fogadta el. 

Szilágyi Dezső nem állhatta tovább szó nélkül 
és egy képviselőházi elnökhöz nem épen méltóan 
közbe szólással személyeskedett: 

- Maga még az elsőt sem olvasta! 
— Sőt jegyzetekkel is elláttam, a miről azon-

nal meggyőződhetik a volt miniszter ur, ha szolgá-
jával lakasomról az illető javaslatokat elhozatja, vála-
szolt Polónyi Géza és nagy vervvel folytatta beszédjét. 

Megkérdezte azután az igazságügyminisztert, 
hogy miért hagyta ki programmjából a katonai bün-
tető törvénykönyv és a királyi család házasságának 
kérdését, holott eziránt elődje, kinek hagyatékát lel 
tári kedvezmény nélkül akczeptálta, kötelező ígére-
tet tett. 

Áttérve a házasságjog rendezésére, azt kérdi £ 
minisztertől, hogy ha nem szereti a rohamos alkotá-
sokat, akkor mikor akarja beterjeszteni az eljarasra 
vonatkozó törvényjavaslatot, hogy az akként tárgyal-
tassék, hogy az egesz törvény meg ebben az eszten-
dőben életbe legyen léptethető ¥ 

Beszédje végén az igazsagűgyi adminisztráczió 
bajaival foglalkozik s rámutat arra, hogy a birói kar 
legkiválóbb tagjait elvonva hivatásuktól, berendelik 
koditikátori munkálatokra. Ennek tulajdonitható, hogy 
negyvenezer trttal több van erre a czélra a budget-
ben felvéve. 

— Nem áll! szól Latkóczy Imre az előadói 
székből. 

— Hát akkor mondja meg az előadó ur, hogy 
hány bíró és ügyész van jelenleg ily czelból az igaz-
sagügymimsztenumban i 

Es Latkóczy Imre az ellenzék zajos derültsége 
intézkedett, hogy a község területén alkalmazott cső-Mzben egy szót sem tudott valaszolni 

.. , . ® X1 , ,.. . x . I Polónyi ezután Zsitvay urat mutatta be ujabb, 
szök alkalmaztatnak mezőőröknek az eddig is őri- 1 4 

xeiOkbeo levő területeken a most élvezett bérek 

mellett; ellenben azon területeken, melyek tanyákkal 

vannak beépítve és ahol ennélfogva őrökre szükség 

különben sincs, mert a tanyai lakosok vetéseiket 

maguk is megőrzik költség kímélés szempontjá-

ból mezőőröket egyáltalán nem alkalmaz. 

A selyem-termelésnek a községben leendő meg-

honosítása üdvös és kívánatos lévén, szederfák te-

nyésztése és epreskert létesítése czéljából a vármegye 

szegvári epreskertjét vagy huzamosabb időre haszon-

bérbe venni, vagy pedig ha a megye hajlandó lenne 

az eladásra, aminek - azt hisszük — mi sem áll 

útjában — örök áron megvásárolni határozta el a 

közgyűlés. 

Végre a mostani ínséges állapotokon enyhí-

tendő az adóvégrehajtásoknak augusztusig leendő 

felfüggesztése és a segélyre szorulók részére állam-

kölcsön és segély kieszközlése iránti lépéseknek meg-

tétele határoztatott el. 

Szegvár, 1895. febr. 10. 

r. I. 

Országgyűlés. 
A febr. 9-iki ülésben folytatták az igazságügyi 

tárcza tárgyalását. Polónyi Géza gyakorolt éles, de telje-
sen jogos kritikát Erdély Sándor úgynevezett miniszteri 
programmja felett. Beszédje elején a lefolyt kormány-
válság okaira czélozva, sajnálatát fejezteki a felett,hogy 
az ígazságügyminiszter sem fejtette ki a korona bizal-
matlanságánakokait, majd áttérve a reformigéretek hal-
mára, kijelenti, hogy azok egyike sem képezett kon-
troverz kérdést a magyar képviselőházban, konstatálja, 
hogy a kvantitás akkora, hogy 10 miniszter életére 
is elég volna, viszont azonban sajnosan nélkülözi 
miniszter beszédében azokat a vezérelveket, a melyek 
judikaturánkat kellene hogy képviseljék. 

Egy aranyigazságot mégis sikerült felfedeznie 
s ez az, hogy a rohamos munka a törvényalkotás 
terén felületességre és túlterhelésre vezet; ebben látja 
egyszersmind a demarkaczionális határvonalat a mult 
és jövő között, mert kétségtelen, hogy az a roha-
mosság leginkább a házasságjogi törvényekre vonat-
kozhatik, ámde az igazságügyminiszter mégis ugy 
tűnik fel előtte, mint a ki nagyobb fizetésért folytatni 
akarja azt, a mit mint államtitkár kisebb fizetésért 
végzett, lévén ő nem egy ;b, mint a Szilágyi által 
felhangolt kintornának a forgatója. 

Ha a miniszter a taxatíve felsorolt törvényja-
vaslatok halmaza helyett pusztán arra vállalkoznék, 
hogy megalkotja a magánjogi kódexet és a bűnvádi 
eljárást, sokkal szivesebben fogadta volna, főleg ha 
azt ii hozzá teszi, hogy a törvényalkotási működése 

igen érdekes részletekben a képviselőháznak, a költ-
ségvetést pedig az ellenzék zajos éljenzése mellett 
bizalmatlanságból visszautasította. 

Jellinek Arthur a helyett, hogy amint beszédje 
elején mondotta, az ígazságügyminiszter programm-
jával foglalkoznék, az ellenzeki szónokokkal polemi-
zál és a baloldal zajos tiltakozása mellett, nagyrészt 
személyes természetű érvekkel védelmezi a kormány 
álláspontját. 

Mérey Lajos volt a következő szónok, a ki öt 
pereznyi szünet után csaknem egy órán keresztül 
argumentalt, az ellenzék teszült érdeklődése mellett 
az eddigi igazságügyi politika ellen. Beszedje elején 
agy hatassal tért ki az egyházpolitikai kérdésekre, 

majd a volt iga/.ságúgyminiszter hibáit és zavart 
előidéző cselekedeteit sorolta fel, végül pedig 6 
kedveskedett a tisztelt Háznak néhány adalékkal 
Zsitvay Leó ur életrajzához. Azt ajánlotta azután 
Erdély Sandornak, hogy ne kövesse elődje nyomdo-
kait, hanem haladjon abban az irányban, amelyben 
mint biro közbecsülést tudoti a személyének biz-
tosítani. 

Nem mindennapi jelenethez jutott ezután a 
magyar parlament. 

A képviselőház elnöke, Szilágyi Dezső kért szót 
személyes kérdésben; ámbár nem az elnöki székből, 
hanem a kormánypárt első padsorából beszélt az 
elnök ur, az a hang, amelyen szólott, gesztusai és 
arczának mozdulatai olyanok voltak, amelyek semmi-
kép sem méltók a magyar képviselőház elnökéhez, 
Személyeskedett mindenkivel, akit csak ért és a nem 
igaz, fontoikoió fiskális és eliez hasonló kifejezések 
dominálták beszédjét, melyet az ellenzék nagy ellent-
mondással a kormánypárt pedi6' erőltetett helyeslés-
sel hallgatott végig. 

Polónyi Géza rögtön reflektált a házelnök sze-
mélyes támadásara és nagyon helyesen mutatott rá 
arra a veszedelmes praeczedensre, amelyet Szilágy 
Dezső mai felszólalásával akkor alkotott, mikor a 
házszabályok 163. §-ának czimén míjdnem egy fél-
órán keresztül személyeskedett. 

— Ne tessék megtörtént felszólalásokat kri-
tizálni ! 

Ezzel a naiv kijelentéssel akarta Berzeviczy el-
nök Polónyit beszédében megakasztani. De csak-
hamar belátta hibáját és a szónok zavartalanul az 
ellenzék tetszés-nyilvánitusai közben utasította vissza 
Szilágyi támadásait, rendkívüli hatással így végezve 
szavait: 

— Én sohasem szegődtem ebben a képviselő-
házban sem Szilágyi Dezső, sem másnak a memeluk-
jává és a zavartalan kritika gyakorlásáról senkinek 
a kedvéért le nem fogok mondani. 

Mérey Lajos válaszolt ezután röviden Szilágyi 
Dezsőnek, aki röviden mindkét előző felszólalásra 
r- ílektált és mikorra szavait bevégezte, egészen be-
borult ott künn az ég, ugy hogy Polónyi Géza már 
valósággal sötétben tette meg nterpelláczióját a bel-
ügyminiszterhez. 

19. szám. 

Perczel Dezső kielégítő válasza tudomásul vé-
tetvén. az ülés 2 óra után véget ért. 

A febr. 11 ¡ki ülésben felszólalt Érdéiyi Sándor 
ígazságügyminiszter. hogy a vita folyamán felmerült 
vádakra, panaszokra reflektáljon és egy sereg ígé-
retet tegyen 

Igazságszolgáltatásunkat általában rózsaszínben 
látja, mely semmi tekintetben nem áll a külföldé 
mögött Nálunk a birói kar függetlenségét semmi 
nem feszélyezi s a jogszolgáltatás is olcsóbb, mint 
bármely más modern államban. Igen üdvös eredmé-
nyűnek találja a királyi táblák deczentralizáczíóját 
[s. Beszéde folyamán rátért Zsitvay budapesti bün-
tetőtörvényszéki elnök ügyére és bár nem tartja he-
lyesnek, hogy a parlamentben olyan vehemens tá-
madásokat intéznek egy bíró ellen, a ki itt nem véd-
heti magát; még is kijelenti, hogy az ügyben vizs-
gálatot indított s ha a felhozott vádak valók, akkor 
a megtorló intézkedéseket megteszi. A miniszter ki-
jelentése általános helyesléssel találkozott. 

A hozzáintézett kérdésekre vonatkozólag akként 
válaszol, hogy az uralkodóház tagjainak házasságá-
ról szóló törvényjavaslatról azért nem emlékezett 
meg programmjában, mert bár erre vonatkozólag 
kész tervezetet vett át elődjétől, de eddigi miniszteri 
működése alatt e javaslattal szemben állást nem fog-
lalhatott. Kijelentette továbbá, hogy a házasság tör-
vény életbeléptetése magában a törvényben van meg-
jelölve ; hogy a kúriai bíráskodásra vonatkozó javas-
lat megvalósítására törekedni fog; hogy sürgeti a 
katonai igazságszolgáltatás reformját, hogy a hitbi-
zományok rendezése is gondját képezi és végül hogy 
a sajtótörvény hiányainak pótlásává' is foglalkozik. 
Beszéde végén kéri az ellenzék által henyujtott hatá-
rozati javaslatok mellőzését és a költségvetés el-
fogadását. 

A miniszter beszédét a jobboldal helyeslése ki-
sérte, mely után következtek a záróbeszédek. 

Latkóczy Imre előadó záróbeszédében egysze-
rűen kijelenti, hogy hozzájárul a miniszter érvelésé-
hez és a benvujtott határozati javaslatokat nem fo-
gadja el. Ezután az ellenzéki szónokok beszédeivel 
foglalkozik különösen Issekutz Győző és Polónyi 
Géza felszólalásaival. Miután még a politikai bizalom 
kérdését is felhozza, ajánja a javaslatot elfogadásra. 

A határozati javaslatok benyújtói közül a szél-
sőbalon Kemény Pál nem volt ielen; igy a nem-
zeti párt részéről Issekutz Győző tartotta meg a tisz-
telt Ház általános érdeklődése közt zárbeszédét. Min-
denek előtt kijelenti, hogy nincs megelégedve azok-
kal az érvekkel, melyeket a miniszter a táblák de* 
czentralizácziója mellett felhozott s ennek kapcsán 
bővebben foglalkozik a sommás eljárás reformjával, 
melyet a királyi táblák deczentralizácziója nélkül is 
behozhatónak tartott volna. Az ellenzék helyeslése 
közt foglalkozik a birói függetlenség kérdésével, az 
előléptetési viszonyokkal. Tudomásul veszi, hogy 
a miniszter megtorló intézkedéseket helyezett kilá-
tásba a budap'sti törvényszék elnöke e.leni vádak 
tekintetében. A sajtótörvény revíziójára vonatkozó 
határozati javaslatáról szólva, megezáfolja azokat az 
állításokat, melyeket az ellen a miniszter felhozott s 
egyben válaszol Horváth Gyulának személyére vo-
natkozólag is tett felszólalására; végül határoza'i 
javaslatát újból elfogadásra ajánlja. 

Az érdekes s a vita anyagát felölelő beszédet 
az ellenzék folytonos helyesléssel kisérte. 

Erdély Sándor Ígazságügyminiszter röviden vá-
laszolt Issekutz beszédére, mely után a képviselőház 
a költségvetés első tételét — a határozati javaslatok 
mellőzésével elfogadta. 

A második tételnél Polónyi Géza mondott ér-
dekes polemikus beszédet mely után öt perez szü-
net következett. 

A kúria tételénél Mérey Lajos a birák szapo-
rítását sürgette, amit azonban Erdély ígazságügymi-
niszter nem tart lehetségesnek. Ugrón Gábor rend-
kívül sikerült beszédében mutatott rá az igazságügyi 
kormányzat hiányaira s a hátralékok megszüntetése 
czéljából javasolja, hogy a hetes tanácsokat ötösökké 
alakítsák át. 

Szilágyi Dezső erre válaszolt Ugronnak, mire 
Ugrón azt bizonyitotta be, hogy a volt igazságügy-
miniszter őt félreértette. 

Mérey Lajos szólalt fel még két tételnél, mire 
az igazságügyi költségvetés tárgyalását befejezték s 
a pénzügyminisztérium költségvetésének tárgyalását 
— Láng Lajos előadó kérelmére — holnapra ha-
lasztották. 

Az ülés kevéssel két óra előtt végződött. 

Helyi ós vegyes hírek. 
(r.) — Emlékeztető. A f. hó 15-én 

kezdődő vármegyei közgyűlésre ismételten 
felhívjuk a megyebizottsági tagok figyelmét. 

(r.) - Az uj kereskedelmi ál-
lamtitkár. Mint a hivatalos lap jelenti, 

a király a kereskedelmi minisztérium állam-

titkárává Vörös László miniszteri tanácsosi, 

a vasúti ügyosztály vezetőjét nevezte ki. Az 



81. sxám. 

uj államtitkár tudvalevőleg Csongrád vármegye 
főispánjának volt kiszemelve, s kineveztetése 
csupán azon mult, hogy a kereskedelmi mi 
niszter az Ő kiváló szakképességét nem nél-
külözhette a minisztériumban Vörös László 
köztudomás szerint liankisz Károlyné úrnő 
veje lévén, már ezen családi összeköttetésé-
nél fogva is mindig a legmelegebb jóakarat-
tal viseltetett Csongrád vármegye és Szentes 
város iránt. Ezt a jóakaratot — melynek 
számtalanszor tapasztaltuk kézzelfogható tanú 
bizonyságát — mostani nagy hatáskörű ál-
lásában még fokozottabb mértékben érvénye-
sítheti, és bizonyára érvényesíteni is fogja 
a vármegye és a város javára. S ha valaki-
nek, ugy Szentesnek nagy szüksége van arra, 
hogy jóakarói és pártfogói legyenek a hatal-
masok között, mert sok nagy érdeke vár 
megoldásra. Azért kettős örömmel fogadjuk 
az uj államtitkár kineveztetését, és a leg 
őszintébb szivvel kivánunk szerencsét a szó 
szoros értelmében jól megérdemlett előlépte-
téséhez. 

(r.) — A szentesi katli. kör 
felolvasó estélye — mely f. hó lü-én 
ment végbe a Kass-szálloda termében — ki-
tűnően sikerült. Az anyagi eredmény nem 
mondható ugyan fényesnek, de kielégítő. Ami 
pedig a közreműködőket illeti, oizvast elmond-
hatjuk, hogy a legkényesebb igényeknek is 
lényesen megfeleltek. A szentesi iparos ifjak 
dalköre kellemes meglepetésünkre bebizonyí-
totta, hogy Szentesen is lehet jó dalárda, 
amiben — megvalljuk — a végelgyengülés-
ben kiszenvedett néhai dalárda kínlódása 
idejében komolyan kételkedtünk. Török Sán-
dor az általa előadott vig monológgal arról 
győzött meg bennünket, hogy egy igen ügyes 
színész veszett el benne. Széli Nina kisasz-
szony művészi czimbalomjátékábau akár reg-
gelig is szivesen elgyönyörködtünk volna, 
kivált ha mindig magyar dalokat játszik, 
amiket benső érzéssel, megkapó melegséggel, 
élénk temperamentummal ád elő. Kristó 
Nagy Antal mint mindig, ugy ezúttal is szé-
pen énekelt. Az estély fénypontját azonban 
természetesen a Hock János országgyűlési 
képviselő felolvasása képezte. A kiváló iró 
ezúttal a humorról beszélt; hogy mit, azt ne 
tessék tőlünk kérdezni. Akik ott voltak, azok-
nak ugy se mondhatnánk el olyan szépen, 
ahogy Hock elmondta; akik pedig távollétük 
által tündököltek, azok nem érdemlik meg, 
hogy gyönyörködjenek a szellem, a költői és 
szónoki bű.áj , a tudás és filozolia ama vil 
lamos sziporkáibau, melyek ebben a fényes be-
szédben csillogtak. Az előadások sorát az ipa 
ros-iíjak dalkörének sikerült éneke fejezte be ; s 
aztán következett a táucz, amely a késő haj-
nali órákig kitűnő hangulatban együtt tar-
totta a szép társaságot. 

(r.) — Fölebbezés a ref. fő-
gondnok választás ellen. Alint ér-
tesülünk, a pákuliczok Sima Ferencz ország-
gyűlési képviselőnek, a ref. egyház íőgondno-
káva történt megválasztatása ellen fölebbezést 
adtak be. Ezzel az igazán nevetséges köte 
kedéssel vezérczikküukben foglalkozunk bő 
vebben. 

(r.) — A városi tisztviselők 
bál jára — mely tudvalevőleg f. hó 26- n 
lesz — folynak az előkészületek. A Novo-
báczky Győző tanácsnok elnöklete alatt alló 
rendezőség naponként ülést tart, és minden 
erejével azon buzgólkodik, hogy ezt a bálát 
a farsangi mulatságok királyává tegye. A 
meghivók szétküldéséi, már megkezdték. A 
továbbiakról koronként értesiteni lógjuk ol-
vasóinkat. 

— Kinevezés. Mint a hivatalos lap legutóbbi 
száma közli, városunk il-ik mérnökét, a közkedvelt-
ség ü Czitó Ferenczet, a íőldmivelésügyi miniszter, 
a folyam- és kultúrmérnöki hivatalok személyzeti lét-
számába, kir. segéd mérnökké nevezte ki. Czitó Fe* 
rencz tehát, hogy uj állását elfoglalhassa már e bó 
végén le fog köszönni itteni állásáról. 

— A pumpolás egy eredeti módja. 
Kovász Ferencz fodrász legénynek már hónapok óta 

SZENTESI LAP. 

lapos guta környékezte az erszényét; de mert a ha-
zulról küldött pénzecskék eddigelé mindig kikúrálták 
azt; azért még sem állott be nála a végső krakk 
egész a mult hó végéig. Ekkor azonban, miért miért 
nem nagy dolgok történtek, mert azt mondta Te-
mes Szent-Andráson az öreg Rovász Ádám, hogy a 
Franczi fiúnak nem küldünk több pénzt Szentesre. 
Ugy is lett. Franczi azonban nem akarta ezt elhinni 
s igy balomszámra küldözgette a kőszivüvé vált 
apához az apellátákat. Ámde hiába ; mert az apai sziv 
szeretete pénzküldeményekben épen nem akart meg-
nyilatkozni. És erre gondolt a Franczi nagyot és meré-
szet : Előhívta gazdájának Demeter Gy.-nak az inasát; 
Barta Laczit és kemény hangon reá parancsolt, 
hogy irja azt a mit ő mond; írja pedig az eléje 
tett nyilt levelező lapra, a következőket: Kedves 
bátyám ! Rögtön jöjjön kend Szentesre, mert a üa 
Franczi meghalt. A város nem akarja eltemettetni, 
azért ott fekszik halva a kórházban. Es hozzon ma-
gával pénzt sokut, én majd elvezetem magát a kór-
házba, hogy eltemethesse a szegény Franczit Drex-
ler borbély segéd, — A mint a levél megvolt írva. 
nem volt többé szükség az inasra, a kire egy kis 
reá ijesztés után azzal hatott a Franczi, hogy nem 
kívánja majd fáradságát hiába, csak hallgasson és 
elment a levél Temes Szt.-Andrásra. Franczi már 
jó előre örült a busás pénzküldeménynek; mert jól 
tudta, hogy az öreg maga ugy sem jöhet rögtön; azért 
jutott a medve bőrére. Ámde mekkora volt ámulata 
midőn Kálló alkapitány állott elé,és az kérdezte meg tőle 
hogy mikor is temetik már, mert az öreg nem hitte, 
hogy a Franczi meghalt, de őt bízta meg, hogy hi-
vatalbél tudassa üa hogylétét. A üu persze mindent 
bevallott és igy Kálló alkapitány rögtön tudathatta 
a kérdezősködő apával, hogy Franczinak eszeagában 
sincs meghalni, mert csak az volt a czélja, hogy: 
mivel az öreg a szép szóra nem hajlott, hát küld 
neki ijjedtében egy kis pénzt és Franczi erre majd 
feltámad. A mint haljuk Franczi fel is akar támadni 
és pályázni is óhajt Szentesről; mert fél, hogy az 
öreg Rovász Ferencz pénz helyett, botot hoz neki. 

(r.) — Katonai lóvásár Szentesen. Mint 
értesültünk városunkban f. évi márczius 31-én kato-
nai lóvásár lesz; melyre felhívjuk a lótenyésztő gaz-
dák és birtokosok ügyelmét. 

— .Kevés, de Jó" Rómából irják : Tosti bí-
boros abban leli legnagyobb kedvét, ha nagyétü em-
bereket megvendégelhet, ö eminencziája valóságos 
gyönyörüggel tudja nézni a pusztítást, a mit a jó 
étvágyú emberek az asztalnal véghez tudnak vinni. 
Akárhányszor megtörténik, hogy a bíboros ebédre 
invitál embereket, a kiket aztán pazarul megvendé-
gel. Végre is ez olyun ártatlan időtöltés, a mit meg-
engedhet maganak bárki — ha van hozzavaló tehet-
sége. A minap is Tosti különös jó kedvben volt s 
megbízta a szakácsát, hogy hozzon ebedre három 
ehes embert s keszitsen ebedet 18 személy számára. 
A szakacs csakugyan hívott is három vendéget a 
ripragandei teherhordók közül. Rendes ruhába öltöz-
tette őket, s aztán fölmentek a palotába. Az asztal 
már terítve volt s telve a legízletesebb ételekkel. A 
teherkordók nem is kérették magukat, hanem hozzá-
fogták a Jakmározashoz A kard.nális egy függöny 
mögül nézte a jelenetet, mely őt roppantul mulat-
tatta. A dúsan megrakott asztalról rövid idő múlva 
eltűnt minden, a mi ehető vagy iható volt. A ven-
légek azonban olasz létükre nem feledkeztek meg a 
usztessógtudas es udvariasság követelményeiről s a 
gazdag lakoma után egyikük a kardinális elé veret-
tette magát, hogy a töbOiek köszönetét és háláját 
is tolmacsolja. 

— Nos, — kérdé a bíboros nyájasan mosolyogva, 
— hogy Ízlett az ebéd ? 

— Kitűnően 1 - válaszolt a teherhordó. — 
Kevés volt ugyan, de jó! 

— A babonás Bismarck. Egy előkelő né-
met folyóirat hosszabb tanulmányt közöl Bismarck 
lierczegről, a kiről sok érdekes dolgot mond el. Nem 
utolsó helyen áll ezek köiött az a leleplezés, hogy 
a volt vaskanczellár, a ki erejében bízva, csak az 
istentől fél, babonás. Különösen a szamoknak tulaj-
donit misztikus jelentőséget. A hármas szám az, a 
melynek Bismarck a legnagyobb hódolattal adózik, 
és a melyről azt valija, hogy az a tökéletes szám, 
az élet szimbóluma. Megjegyzendő különben, hogy a 
hármas szám csakugyan nagy szerepet játszott a 
volt kanczeilár életében. Három császárt szolgált, 
három békét kötött, három uralkodót hozott össze 
és ő volt a hármas szövetség egyik letrehozója. Há 
rom lovat lőttek ki alóla a német-franczia háborn 
ban, bárom szál hajjal ábrázolták az élczlapok; 
három gyermeke van stb. Valószínű azonban, hogy 
kellő fáradsággal a négyes vagy a kettős vagy vala-
mely más számra is lehetne ennyi kadencziát találni 
a mi megdönthctué a hármas szám hatalmába ve-
tett hitét 

3. oldal. 

— Leharapták az egymáa orrát. Sokan 
¡lehetetlenségnek tartják azt az esetet, hogy mikor 
egy hordóba két patkányt zártak, azok egymást ugy 
megették hogy a hordóban azután csak a két pat-
kány farkát találták. Körülbelül ezt a lehetetlen fela-
datot hajtotta végre Pesteren két román atyafi, Nusz 
és Alexa urak, akik olyan haragosan támadtak egy-
másra, hosry — leharapták egymás orrát. Ai egyik 
orra leesett; a másik egy kis bőrön még a gazdája 
arczán fityeg. Ezt valahogy megreparálta dr. Mar-
ton, a másikat bevitték a nagyváradi közkórházba. 

— A k i kétszer halt uieg. Páll Manó 
máramarosszigeti kereskedő külső kertjében, mint 
levelezőnk irja, a kertész neje hosszabb ideje vizi 
betegségben szenvedett s pénteken meg is halt. Gaz-
dája intézkedett, hogy a szegény asszonyt az ő költ-
ségén temessék el. A halottat aztán szépen kiterítet-
ték s a gazda hazament családjához. Vasárnap haj-
nalban pedig a humánus gazda azt az értesítést 
kapta, hogy a kertészné másodszor is meghalt. A 
magyarázat abban állott, hogy pénteken az asszony 
csak tetszhalott volt és a ravatala körül siránkozó 
gyermekek felsírták a halottnak hitt édesanyát, a ki 
rémülve látta magát a ravatalon s ugy megijedt, 
hogy néhány órával később igazán meghalt. 

— Az okos tehéii. Valőságos esemény-
számba ment Debreczenben, mikor T. F. híres pro-
fesszor tehene méltóságos léptekkel ballagott haza 
felé a csordáról, a Péteríia-utczai zöld kapus házhoz. 

Egy néhány czivis ott várta mindig a tehenet 
s elfojtott lélegzettel lesték, hogy mi történik. Sok-
szor, ha a kapu nyitva volt, nem történt semmi, de 
ha be volt téve, akkor valóságos csoda történt. 

A tehén hatalmas szarvával ráütött a kiskapu 
kilincsére, a kapu kinyílt, egyik hátulsó lábával pe-
dig, mikor bement rajta, vissza rúgta a kaput s be-
csapódott. 

A czivisek fejcsóválva távoztak el és nagy lelki 
gyönyörűséggel csak annyit mondtak egymásnak: 

— Hej sógor, ha ez a tehén ember vóna! . . 
— llalálos szerelem. Kun-Szt.-Mártonban 

a napokban P. Kovács Erzsébet, hajadon, jómódú 
szülők gyermeke a Kőrös vizébe ölte magát. A víz-
nek széle mintegy 4 méterre be volt fagyva, s ezen 
a jégen biztos lépésekkel haladt a közép felé, mig a 
jég széle vele belaszakadt és elnyelte a hullámsír. 
Másnap 9 órakor horoggal fogták ki a halászok. A 
leány, mikor kifogták, nyakában lévő olvasójának 
keresztjét görcsösen szoritá ajkához. Tettének oka, 
csalódott szerelme volt, mert a legény, ki hozzá 3 
évig járt, más leánynyal váltott jegyet. 

Elhaltak névsora. 
1895. február hó 2-től február hó 9-ig. 

Berki Ferencz 3 éves, tüdőlob. — Podhragyi 
Podhradszki Ferencz 38 éves, szívszélhűdés. — Tö-
rök Juliánná 33 éves, tüdővész. — Meleg János, "2 
napos, születési gyengeseg. — Barna Magdolna, 9 hó-
napos, tűdőlob. — Puskás Mária, 20 éves, gümő 
kór. — Balogh Franczi, 4 napos, születési gyenge-
ség. — Labádi Juliánná, 60 éves, tüdővész. — Ko-
vács Imre, 1 és fél éves, tüdőlob. — Kandász Mária, 
21 éves, tüdővész. 

Szerkesztői üzenet. 
Kovács Á. Majd sorát kerítjük. 

Irodalom. 
— A „Magyar Tan férfiak és Tanítónők 

Ezredéves Albuma* czimű nagyszabású emlékmű 
ujabban megjelent részei közül kiváló figyelmet ér-
demel a felső-lövői tanitóképezdén végzett egyének 
csoportja, kiket a képezde lelkes buzgóságu igazga-
tója Ebenspanger J. oly sikeresen összecsoportositott, 
hogy alig maradt néhány ki belőle. A lövői album 
tulajdonképen az intézet 50 éves jubileumára készül, 
mintegy 200 egyén fénynyomatu arczképét s rövid 
életrajzát tartalmazza s külön előfizetési ára 5 frt. 
A milenniumí nagy albumban mintegy 300 egyén 
arczképe jelent eddigelé meg. Ugyanennyi rendezés 
alatt van. Arczképeket az egész folyó évben elfogad 
a szerkesztőség, mely névre szóló felszólításokat kül-
döz széjel s szivesen veszi, ha érdemes kartársakra 
figyelmeztetik. Uj előfizetők a 9 frt előfizetést még 
mindig 3 részletben fizethetik be, egyet a jelentke-
zéskor, a másik kettőt szeptemberig. A mű valóban 
páratlan jelenség lesz a tanügyi világban, mert képes 
ezer tanterfiu arczképét; és rövid életrajzát fogja be-
fogadni. Minden megkeresés Békésre V a d a y Jó-
zsefhez intézendő. 

Varga Imre 1—3 
kisplaczl házában egy külön la-
kás és egy bolt helyiség kiadó. 

Farkas Sándor gyógyszerész 
IV. tized 88. számú házáuál több rendbeli 
lakás hozzátartozókkal együtt Szt.-György 
naptól kezdve haszonbérbe kiadó, felvilágosí-
tást Támadás Sándor jbirói kézb. ugyanott, 



19. szám. 

J ó ebéd és vacsora 
KAPHATÓ 

Kurczapart-utcza 165. sz. alatt. 

Hirdetmény. 
Szentes város tulajdonát képező, s a 

Tisza és Körös folyókban gyakorolható halá-
szati jog f. 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. 

Novobáczky Győző, 

SZENTESI I-AP. _ _ _ _ _ _ — -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * > * * * * * l e v ő Eddig felülmúlhatat lan 
Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack nz itt levő * 
s z a l a g g a l ( v ö r ö s és fekete nyomás papiron) van elzárva. M a a g e r Vl mOS-fele v a 1 ó d . t i s z t í t o t t 

3-3 gazd. tanácsnok. 

M Á J - ~ - ^ P ^ p a r O L A J . 

(törvényileg' bejegyzett czéff) 

Maager Vilmostól Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 
rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 
szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 
gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tisztí-
tását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 
raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 
magyar monarchia leglöbb gyógyszertárában. 

Szentesen kaphatók: 

Várady Lajos, ifj. Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában. 
Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar-monarchia részére : 

Maager Vilmos, Bécs, III/3. Heumarkt 3. 

Utánzások törvényileg büntettetnek. 10—18 

m 

P S E R H O F E R J . - f é l e 
gyógyszertár, 7—12 

B É C S B E N , I. K E R . , S I N G r E K S T R A S S E 15. S Z . L „ Z U M G r O L D E H E K R E I C H S Á P F E L " 

Vértisztitó labdacsok, ezelőtt á l t a l á n o s l a bdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan 
alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyítottak volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elter-
jedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitünő hazíszerből 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 hasonlo betegségeknél Vértisztító tulajdonságuknál fogva 
kitünő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is : igy sápkórnál, 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 szives 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, Lindenthal. 

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

kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom : En 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 e/en labdacsok engem is tökéletesen 
kifognak gyógyitani, 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 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 nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hála-
iratom letszésszerinti használására önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

Gotscbdorf, 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 Pserhofer J.-féle az „Asany za l 5 0 kr- Bérmentve 75 kr. 
birodalmi almához" czimzett gyógyszertárában, Bécsben, I., Sin- GolVVS-b^lZSSíTl ^tünő szpr E°'yva

 ellen. Egy üveg 40 kr., bér-
gertrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem labda- * aitoai l l , mentes küldéssel 65 kr. 
csot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tártai- NpKÓ VaCTV/ PCr£Q7Q£<y QíS kitünő gyógyszer, gyomor-hurut és 
maztatik, 1 frt 5 krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. ov / V ü o J rnjnden a rendetlen emésztésből szár-
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 Török 
József gyógyszert árában, Budapesten. 

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

csakis Pseihofer J.-féle vértisztító 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, 
x/i üveg ára 2 frt 60 kr; i/t üveg 1 frt 40 kr; i,4 üveg 70 kr. 

Amerikai köszvény kenőcs, minden^ö^^ 
u. m.: gerincz-agy bántalom, tagszaggatás, ischias, migraine, ideges fog-
fájás, főrájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr. 
TQnnnrh in in haikpnflpQ Pserhofer J.-től. Évek hosszú sora óta 
Id l l l iuu i l l l l l l IIŰJftCMUO:> valamennyi hajnövesztő szer között orvo-
sok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállít, nagy szelenczével 2 frt. 
AltalánnQ tanaQ7 S t e u d e l tanártól. Ütés és szúrás által okozott 
ttliaidlIUO sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes-
vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitünő szer lőn kipróbálva. 
Egy tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 
F n o h l l 7 ^ m *>serhof,T J-tői. Sok év óta a fagyos tagokra és minden 
I UgUalZ.oaill ¡¿ön sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. Egy kö 
csöggel 40 kr. Bermentve 65 kr 

1 Itif í ínpHv egy á l l a l á n o s a n ismert kitünő háziszer, hurut, rekedtség, 
UUIUIICUV, görcsös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 50 kr., 
2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 

Flpt-PQQ7Pnr7Ía (PráKaí csöppek) megrontott gyomor, rossz emész-
l-ici tés és mindennemű altesti bajok ellen kitünő házi-
szer. Egy üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt. 

Alta lános t iszt itó-só f m
u
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lájás szédülés, gyomorgörcs 
Egy csomag ára 1 frt. 

minden következményei u. m.: fő-
gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 

Angol csodabalzsam, egy üveg 5(J kr.. egy kis üveg „ kr. 
Pnr a láhl77aHáQ pllpn E z e n p°r megszünteti a lábizzadást s az 
ru i a iaUI£Z.dUdb CIICII. á l t a , k é p z ö d ő kellemetlen szagot, épen 
tartja a lábbelit és mint ártalmatlan szer van kipróbálva Egy doboz-

mazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Mia-Poko, kitt szer egyoldalú fejfájás, fogfájás, rheumatiszmus stb. ellen. 
Ezen itt felsorolt készítményeken kivül. az osztrAk lapokban hirdetett összes bel-

és külföldi gyógyszerészeti kül önlegességek raktáron vannak és a készletben n»tán nem 
levnk gyorsan e» ob són megsrereztetnek. — Portai megrendelések a leggyorsabban esx-
közöltetn.k, ha . ponzfts-z'-g liftre küldetik ; n.gvnbb megrende l e k utánvétellel kül-
detnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg előre beérkezik, 
mely e- tben a postaköltségek sokkal mérsékeltei)' ek. 

SituUtf, 1895. Nyomatott Sima Foroncz gyoriMjtójáu. 




