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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 a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Péntek, február 22. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

papír kereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

KaasarkeutA é* kUdó-tuUj.lono. s 

S I M A F E R E N C Z 
PalelAa-aaerkesztó i 

K 0 V Á T 5 K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkiliordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Az inség. 
(P.) Segély-kiáltásoktól visszhangzik az 

ország. Nyomort, Ínséget jelentenek mindenfe-

lől, s a szűkölködők serege élelemért és tüz-

revalóért ostromolja a hatóságokat. 

Nálunk egészen a legközelebbi napokig 

nem mozdult meg a munkásnép. Egy-kettő 

jelentkezett segélyért, de ez minden télen 

előszokott fordulni. Most már azonban töme-

gesen keresik föl a városházát a munkás osz-

tályhoz tartozók, és segítséget vagy munkát 

kérnek. 

Némelyek ezt a tömeges fellépést a szo-

cziális mozgalmak intézőinek tulajdonítják; 

s lehet hogy csakugyan igy is van ; mert az 

újságok alarmirozó czikkei nem maradnak 

hatás nélkül a tömegre; s mikor minden-

felől azt hallják, hogy az állam és a közsé-

gek kötelesek a szükölködőkről gondoskodni, 

akkor bizonyára olyanok is oda állanak a 

kérelmezők közé, akik talán a saját ember-

ségükből is tudnának szorult helyzetükön 

segíteni, vagy akik önmaguk okai a saját 

nyomoruságuknak, mert keresményüket köny-

nyelmüen eltékozolták. 

Ám azért még is azt tartjuk, hogy a 

segélyt mindenesetre meg kell adni. Mert 

akár könnyelműségből, akár munka- és ke-

resethiány miatt jutottak is az illetők Ínséges 

helyzetbe, tény az, hogy inség és nyomor 

csakugyan van, a keresetforrás ez idő sze 

rint hiányzik, a tél a szokottnál sokkal szi-

gorúbb, s elvégre is embertársainkat éhezni 

és fázni nem hagyhatjuk. 

A városnak tehát az inség enyhítésére 

minden lehetőt el kell követnie, ugy a saját 

erejéből, mint az állam segítségével. S mert 

igaz marad az a közmondás, hogy : „kétszer 

ad, aki gyorsan ad* — az akczióval egy 

pillanatig se szabad késni. Alakitsa meg a 

város azonnal az inségügyi bizottmányt, Írassa 

össze a szűkölködőket és gondoskodjék a 

megfelelő segélyről. 

Csakhogy a segélyezésnél gondos körül-

tekintéssel kell eljárni; mert sokan vannak 

a szűkölködők, és sem a városnak, sem az 

államnak anyagi helyzete nem engedi meg, 

hogy a mulhatlanul szükséges mértéknél 

bővebben osztogassa az adományokat; s vi-

szont az sem volna helyes és igazságos, hogy 

a kevésbé szűkölködő, de lármásabb emberek 

segélyben részesüljenek a valódi szegények 

rovására. 

Vannak például emberek, akik hangoz-

tatják, hogy nekük 6—6 gyermekük van, de 

azt bölcsen elhallgatják, hogy azok szolgálat-

ban állanak. Azt meg mindnyájan tudjuk, 

hogy cselédeinknek bőségesen jut divatos ru-

hára, czifra viganóra, b.ilakra, czéczókra és 

egyéb hiábavalóságokra. Nos, akikluk az 

ilyenekre jut, azoknak ám jusson az éhező 

és fagyoskodó apák és anyák segélyezésére is. 

Az inségügyi TSzóttmány ép azért szük-

séges, hogy kifürkéssze és megvizsgálja a 

segélytkérő Ínségesek vagyoni és csaladi vi-

szonyait ; és csupán azokat részesítse segély-

ben, akik arra valóban rá vannak szorulva. 

Kétségkívül az elesett szegényeken kívül 

vannak olyanok is, akik később, ha majd 

keresethez jutnak, apránként visszafizethetik, 

amit most kapnak. Az ilyeneken is kell se-

gíteni, de nem könyöradományuyal, hanem — 

inségkölcsönnel. 

Igy meglehet szüntetni a nyomort, a nél-

kül, hogy elviselhetetlen áldozatába kerülne 

a városnak. 

Ámde a pillanatnyi segítséget nyomon 

kell követni azoknak az intézkedeseknek, 

amelyek az alföldi munkásosztály sorsán 

gyökeresen segíteni hivatvak. Ezek a nagyobb 

szabású intézkedések azonban a jövő lelada 

tát képezik; es sürgősen munkaba veendők, 

mert másként minden esztendőben ki lehe-

tünk téve hasonló bajoknak, sőt még nagyobb 

veszedelmeknek is. 

Hogy mik a gyökeres orvoslás legczél-

szerübb módjai, azt nem sokára lesz alkal-

munk részletesen kifejteni. 

Most egyelőre csak a pillanatnyi segít-

ségről van szó. De azt nem szabad halo-

gatni, mert az éhező és fázó embertársaink 

nem várhatnak, és üres ígéretekből sem jól 

nem laknak, sem íöl nem melegednek. 

Vidéki levelezés, 
ínséges állapotok Szegváron. 

Szegvár község képviselőtestülete f. hó 14 ik 
napján — csütörtökön — rendkívüli közgyűlést tar-
tott. — Bizony szomorú, nagyon szomorú dolog az, 
a mi e rendkívüli közgyűlés egybehivását, elodáz 
hatlanná tette ! Kinek jutott volna eszébe még csak 
gondolni is arra, hogy a nagy magyar alföldön, eb-
ben a tejjel-mézzel folyó dus Kánaánban, ahol ren-
des körülmények között a beláthatatlan síkságon el 
terülő aran/ kalásztenger gyönyörködteti a szemlé-
lőt és a becsületes munkás népnek hangya szorgal-
mát bőségosen jutalmazza az isteni gondviselés -
valaha az éhínség üsse fel fejét P! . . . És íme, 
amire még csak nem is gondoltunk — sajnos — ugy 
látsz k bekövetkezik. — Az inség a küszöbön van ; 
sőt nálunk Szegváron — a hol százakra megy azok 
száma, kiknek a mindennapi betevő falat kenyerök 
sincs meg — immár be is köszöntöt'. A mull évi 
napymérvü jégkár és az arra következett roppant 
aszály folytán beállott szük termés, valamint az őszi 
¿s téli telje« munkahiány következtében a szegényebb 
néposztály, nem volt képes megfeszített szorgalom 
mellett sem annyit beszerezni, amiből szükségleteit 
a télen át fedezni képes lenne. Ezen jobb sorsra ér-
demes, értelmps, munkás népnek nagyobb résrének 
csekély nyári keresete már az ősz utolján elfogyván 
— családjával együtt szorongó kebellel nézett eléje 
a zordon télnek. Habár ugy élelmiszerek, mint tűzre 
v<&lo duifiLaii eddig is &ukal nélkülözlek, de uoat, 

mikor a csekély nyári keresetnek úgyszólván utolsó 
morzsaléka is fnp-tán van — a nélkülözés e sze-
gény embereknel tetőpontjára hágott. Tömegesen 
jelentkeztek azért a községi elöljáróságnál uegely 
;iránt, mi arra indította a képviselőtestületet, hogy 
a község területén mind azokat, akik a télen át se-
gélyre szorulnak — összeírássá. Az összeírás meg-
ejtetvén, azon szomorú eredményt tarta fel, hogy 
azon egyének szama, akik részint azonnal, részint 
1—!2 hét múlva szorulnak csak segélyre 450—500 
körül van, sőt a naponként önkényt jelentkezőkkel 
az ötszázat is túlszárnyalja. A képviselőtestület en-
nek folytán e targyban csütörtökre egybehívott rend-
kívüli közgyűlésen elhatarozta, hogy az ínségesek 
szomorú helyzetén enyhiteudő, — minthogy a község 
házipénztára, amin a mult evi kasszarablás különben 
is érzekenyen vágott eret — a segélyezéshez szük-
séges rendkívüli kiadásokat fedezni nem képes, a 
takarékpénztarban kezelt úgynevezett .Magtár-ala-
pitvány* tetemes összegre, mintegy 000 írtra, rugó 
kamatait forditja a vármegyei törvényhatóság utó-
lagos jóvahagyasa remény eben az insegesek felsegé-
lyezésére. Amennyiben pedig ez az összeg a nyomor-
nak ideig-óráig leendő enyliitesére lesz csak elegendő 
és a község a nagyszámú segélyezendőket a sajat 
anyagi erejéből eltartani ugy sem kepes, mert anyagi 
ereje már most is csaknem teljesen kimerítve van: 
a vármegye alispanjahoz kérvényt nyújtott be a köz-
gyűlés a kormánytol államsegely sürgős luesz kölese 
iránt; továbbá az uradalmakat is felkérte, hogy ke-
gyeskedjenek segélyt nyújtani. A közgyűlés különben 
sajat kebeléből egy számos tagból alló bizottságot 
küldött ki, mely élén az előljarósaggal az inség tar-
tama alatt a körülményekhez képest — rövidebb 
vagy hosszab időközökben, esetleg naponként is ösz-
sze ül tanácskozas végett, a segélyezés módozatait 
uiegallapitja, a segely iránt jelentkezők anyagi hely-
zetét megbírálja és a segely kiosztást eszközli. 

¡Szomorú állapotok ezek, melyek halasztást 
nem tűrő gyors orvoslást igényelnek. A nyomor eny-
hítésére a község, dicséretére legyen mondva — 
minden töle telhetőt elkövet, de a takarón tul el-
végre ő sem nyújtózkodhat. 

Reméljük, hogy sem a kormány, sem az ura-
dalmak nem zarkózuak el a segély nyújtás elől, ha-
nem sietnek letörölni a szenvedők éhség sajtolta 
könnyeit. 

Adja Isten, hogy ugy legyen. 

Szegvar, 18(J5. tebruár 15. r. 1. 

Országgyűlés. 
Febr. 19-én Sz i l ágy i Dezső elnök az ülés 

megnyitása és az előző gyűlés jegyzőkönyvének hite-
lesítése utan a következő beszeddel jelentette be Al-
brecht főherczeg halálai: 

Tisztelt Haz! Szomorú kötelességet teljesítek, 
^Halljuk ! Halljuk .') midőn a miniszterelnök úrtól vett 
ertesités alapjan Albrecht tóherczegnek, a magyar 
főrendiház tagjanak és közös hadseregünk ez idő 
szerint egyedüli tábornagyának elhunytát jelentem. 
A gondviselés a főherczeget t'elszazadot meghaladó 
közszolgálat utan szólilolla őseihez. E hosszú pálya 
a faradaluias munka és az odaado kötelességteljesí-
tés pályája volt. (Ugy van ) Es közös hadseregünk 
körűit gazdag érdemei és a harcz téren aratott ama 
fényes sikerekért, melyek immár a történet körébe 
tartoznak. nem inuló dicsőség fűződik nevéhez. 

Emlékének bár nem oly ragyogó, de egyenlően 
maradandó vonását fogja képezni magánéletének ne-
mes, Igénytelen igy szerűsége, (Igaz! Ugy van ) niely-
lyel ritka bőkezuseggel gyakorolt jótékonysága oly 
méltóan egyesült (Helyesles.) 

E gyaszesemeny alkalmából, tisztelt Ház, javas-
latom az, határozza el a iluz, hogy első sorban ő 
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felségét, legkegyelmesebb urunkat ért eme veszteség 
felett a Ház fájdalmas részvétének tiszteletteljes ki-
fejezését jegyzőkönyvbe iktatja (Altalános helyeslés) 
és az elnökséget megbízza, hogy a Ház érzelmeinek 
kifejezését hódoló tisztelettel a trón elé jutassa (Ál-
talános helyeslés.) Méltóztatik a tisztelt Ház ezt a 
javaslatomat elfogadni ? (Általános helyeslés.) 

A javaslatot a Ház elfogadja. 
Következnék a napirendnek tulajdonképpeni 

tárgya. Én azonban vagyok bátor a tisztelt Ház elé 
azt a tiszteletteljes javaslatot terjeszteni, hogy tekin-
tettel e gyászesetre, halasszuk holnapra a tárgyalást. 
(Helyeslés.) Ugy látom, a tisztelt Ház elfogadja ja 
vaslatomat és igy a holnapi nnpircndnek első tárgya 
lesz (Felkiáltások a szélsőbalon : Pénteken folytassuk 
a tárgyalást.') Kérem, ha valaki a napirendhez kiván 
szólani, én szót adok. (Felkiáltások a szélsőbalon: 
Pénteken!) 

Méltóztassék tekintetbe venni azt, hogy az ország' 
gyűlés munkásságát a mennyire lehetséges, előmoz-
dítsuk ; (Helyeslés) Endrey Gyula képviselő ur ndit-
ványa az alföldi Ínségesekre vonatkozik, ugy vélem, 
czélszerübb, ha felette a Ház holnap határoz, mintha 
még egy nappal halasztatik a határozat. (Helyeslés.) 
Méltóztassék kérem javaslatomat elfogadni. (Altalá-
nos helyeslés.) Amint látom, a Ház elfogadja; ez 
értelemben a határozatot kimondom. 

Ennélfogva tisztelt Ház, a mai ülésnek több 
tárgya nincs. A holnapi ülés napirendjén lesz a szo-
kásos apróbb tárgyakon kivül Éndrey Gyula képvi-
selő ur indítványának tárgyalása. Egyszersmind hol-
nap lesz szerencsém a tisztelt Házat a további mun-
karend iránt tájékoztatni. 

Az ülést tiz óra 40 perczkor bezárja. 
A február 40-íki ü'ésben elnöki előterjesztések 

után napirendre kerül Endrey Gyula kepviselő in-
dítványa az Ínségesek ügyében. 

Elsőnek Urányi Imre szólal fel ki hozzájárul 
Endrey indítványához, de azt kívánja, hogy a meg-
adandó segély az összes ínségeseknek szavaztassék 
meg. Ily értelmű indítványt ad be. 

Hock János szintén elfogadja Endrey indít-
ványát, de annak kapcsán azemrehányásokat tesz a 
kormánynak, mely nem gondoskodik az agrárszoci-
alizmus szanálásáról, hanem tisztán a kereskedelmi 
érdeket istápolja. Az ilyen bajokat törvényhozási in-
tézkedésekkel kell gyógyitani. 

W1 a s s i c s Gyula közoktatásügyi miniszter 
felemliti, hogy a püspökladányiak kérésére a val-
lásalap birtokai közül 800—1000 holdat parczellákba 
osztva az ottani lakosoknak bérbeadni rendelte. Ezt 
a Ház tudomására hozni szükségesnek tartotta. (Elénk 
helyeslés.) 

H e 1 f y Ignácz hozzájárul szintén Endrey indít-
ványához. De ettől nem vár sokat, ó azt kívánná, 
hogy a mostani erős téli időben, a midőn dolgozni 
nem lehet, a kormány nagyobb segély összeget küld-
jön az Ínséges területre * ha az idő kiengedett, a 
kormány az Ínségeseknek közmunkát biztosítson 

P e r c z e 1 Dezső belügyminiszter kijelenti, hogy 
mihelyt hivatalos tudomást szerzett a hódmező-
vásárhelyi ínségről, nyomban rendelkezésre bocsátott 

SZENTESI LAP. 

A „SZENTESI LAP44 TÁRCÁJA. 

A hulló csillagok. 
Óh mi szép is az égboltozat az ő milliárdnyi 

tényes csillagával! 
Mint kicsi gyermek ugy gondoltam, hogy min-

den egyes csillag angyalkáknak képezi lakóházát s 
ezek azért mosolyganak le reánk annyi szelídséggel; 
mert azokról vigyáznak ami őrző jó angyalaink az 
égből reánk. 

Később azt hallottam felőlük, hogy: nagy égi 
testek azok i nem lehetetlen miszerint egyik másik 
nagyobb földünknél, tehát nagyobb is mint az öt 
világrész és a tengerek együtt véve. 

Mint theologus ugy tanultam, hogy a menyég 
bár a csillagokon tul kell, hogy legyen, de hol, merre 
van mégis? Azt bizonyosan meghatározni képtele-
nek vagyunk. 

Es midőn láttam, hogy le le hulla fényes égről 
egy-egy kis csillag, nem tudtam megfejteni magam-
nak, hogy miért kívánkozik le onnan, a hová az 
emberi szív annyi epekedéssel vágyódik, az a fé-
nyes csillag. 

Hát még ott is lehet boldogtalantág és vég, 
a hol mi örök boldogságot hiszünk, a magas égben ? 
Óh ez nem lehet, hiszen akkor nem más ez az élet 
mint egy őrült komédia ! 

Erre meg azt mondták nekem az okosabbak, 
hogy ember hal meg akkor ha egy csillag lehull, és 
annak élte kialvását jelenti, a lehulló csillag. 

Ugy van-e ? Nem tudom. 
Átlapoztam sok könyvet, figyelmesen átolva-

sám még a szent Bitliát is, de nyomára jönni még 
sem tudtam ennek soha. 

Egyszer azonban ugy gondoltam, hogy mégis 
meg fejtettem : miért hult le a fényes égről egy-egy 
igen szép csillag olykor-olykor. 

* * * 
Régi jó barátok voltunk, mindketten nemes am-

biczióval léptünk be az élet színpadára. 
0 tanár lett ón az oltár szolgája. Nemcsak az 

3000 forintot a nyomor enyhítőére A szegváriakra pártokat alapítanak, segítsenek inkább a népen az 
nézve azt hiszi, ho*y ott iobb lesz gaboná« és lisz- által, hogy parczellázák rengetek birtokaikat. Ez 
tot osztani ki. Princípiumul állítja azonban fel, hogy lesz az igazi néppárt és nem az, mely jelszavakkal 
a segélyezés ne legyen olyan forma, mely azt a hi- akar segíteni a föld ínséges népén 
tet kelthetné f-d a népben, hogy azt is segélyezi az Papp Elek beszédének ezt a részét nagy, fej-
állam, a ki nem dolgozik Kijelenti, hogy a kormány ZUKÓ helyesléssel fogadta az epész Ház, — a kis 
az ínségesek javára meg fog tenni mindent, a mi Zelenyák pedig ijedten bujt a Pongrácz báró renge-
tehető. (Élénk helyeslés jobbfelől.} t e f bajusza mögé. 

H e r m á n Ottó mig örömmel elfogadja End- A p p o n y i Albert gróf a miniszterelnöknek 
rei indítványát, egyben csatlakozik Helfy propozici- szemrehányást tesz azon kijelentéseért, hogy e kér-
ójáboz is, hogy a nyomorgó nép segítségére állandó déssel idáig még részletesen nem fog'alkozhatott. 
tételeket vegyenek fel a költségvetésbe, annyival is Pe reze i Dezső belügyminiszter ujabb felszó -
inkább, mert ha azt tenni a kormány elmulasztja, lalásban kifejti, hocry a kormány igenis metrtett min-
csak a terjedő szoczialismusnak nyújt ujabb tápot, den lehető intézkpdést idáig is, a mí módjában állott, 

B a r t ó k Lajos a márrn irosmegyei Ínségesek többet azonban mint előzetes intézkedéseket, termé-
érdekében szólal fel. Ezek az orosz és oláh ajkú nem- szetesen nem tehetett. 
zetiségek mindig hazafiasan viselkedt k. ő is kívánja, — S i m a Ferencz szerint is a bajnak oka a 
hogy a Segélyezés állandósittassék régebbi időkbe vezethető vissza s a viszonyok mind-

Veres József az okos jótékonyságot ajánlja, inkább elmérgesedtek, mert a kormány az agrárszo-
mert az ilyen egyszeri pénzsegély teljesen elvész és czializmussal abszolúte nem törődött. Helyesli ő is 
mi eredménynyel sem jár A nyomor nem egyedül Polónyi indítványát; Endrey indítványát pedig, mint 
a földmives népn* sulyosodik, általános az az ipa- momentán segélyt, megszavazza. (Helyeslés a szélső 
rosok és a kereskedők kőzött is. A társadalomnak baloldaton ) 
és a kormánynak vállvetett működésére van szük- Ezután még Molnár Józsiás és Besenyei Ferencz 
ség, hogy a nyomor tartósan enyhittessék. V dolja szólalt föl. Végül a ház egyhangúlag elfogadta End-
a kormányt, mely mitsem tesz az Ínségesek érdeké- rey Gyula indítványát, 
ben, legfelebb ígéreteket. Álléndó törvényes segélyt; 
sürget. 

Bánffy Dezső báró miniszterelnök : Endrey és 
Urányi képviselő urak indítványozták, hogy a Ház 
az Ínségesek részére segélyt ajánljon fel. Azt hiszi, 
hogy most ezeken az indítványokon túlterjeszkedni hány soraimat, — a melyek reá mutatnak a szon-
nem lehet, mert még ez a kérdés megfelelően elő- teg i h u g m é r é g i mizériákra - közölni, 
készítve nincs és ő maga sem volt még idáig abban 

A közönség1 köréböl. 
Tekintetes szerkesztő ur 1 

Kérem szíveskedjék becses lapjában ezen ne-

a helyzetben, hogy az inség ügyében bővebb és ala-
posabb informácziókat szerezhetett volna be. Ugy 

A mai napon 

mészároshoz, hogy 

elküldtem szolgálómat Labády 

hozzon marha- és borjúhúst, a 

tartja, hogy minden előkészítés nélkül nagyobb sza- melyeket nevezett mészáros ur ki is szolgáltatott, 
básu intézkedéseket tenni nemcsak koczkázta'ott, de azonban szolgálónk az utóbbit kifogásolta, mivel sok 
veszedelmes is volna A kormány keresni fogja az. c son t o t a d o t t h o z z á m á s a l k a i o m r aal is megmérve 
alkalmat, hogy mielőbb propozicziókat tehessen el 4 . „ - 7 
kérdésben Egyelőre azonban elégséges, ha a Ház|a h u s t ' 1 f o n t s ü t n '™10 borju-husban '/« font cson-
Endrey és Urányi indítványainak elfogadásával pél-!tot mértünk ki; midőn ezt szolgálónk tudtára adta 
dát mutat a társadalomnak, a mely bizonyára ne-Xibádinak, az kilökéssel fenyegette a leányt, ha a 
mes lelkesedéssel teszi magáévá a szerencsétlen in- hust el nem viszi. 
ségesek ügyét. 

P o l ó n y i Géza meleghangú beszédben kel 
pártjára az ínségeseknek, s végül felhívja a volt mi-
nisztereket, hogy az éhezők javára mondjanak le a 
nyugdijaikról. 

P e r c z e 1 Dezső belügyminiszter kijelenti, hogy 
a kormány ugy az ínségesek, mint a szocziálisták 
dolgában a honnan neki ezek dolgában jelentés té-
tetett — Hódmezővásárhelyen és Szegváron már 
eddig is megtette az intézkedéseket és megfogja tenni 
ezután is. 

P o l ó n y i Géza köszönettel tudomásul vesz 
miniszter felvilágosítását. 

P a p p Elek csak azért szólal fel, hogy meg 
köszönje a kultuszminiszter gyors és nemes intézke-
dését, a melyet az a nádudvari szegénysorsu nép 
érdekében olcsó bérletek kiosztása által tett. Ajánlja 
~ néppárt urainak, hogy a helyett, hogy zagyva 

iskola padjain tudtunk mi eszmékért lelkesedni, de 
az élet utain is az eszmék szolgálata vezérelte lép 
teinket. 

Gyakran felkerestük egymást és minket teljesen 
boldogított egymás társasága. A szó szoros értelmé-
ben megvolt reánk nézve halva a világ akkor, ha 
mi egymásnál voltunk. 

Deákkori emlékeink felevenitése, vitatkozásaink-
ban az érvek csoportosítása, álláspontjainknak ra-
jongó védelme igazán feledtetni tudta velünk egy időre 
a köznapi életet. 

Jól emlékszem reá, hogy egykor midőn egy 
ilyen hosszabb vita után a mult időkről ábrándoztunk 
a csllagos ég alatt, azt mondts nekem az én régijó 
barátom : 

Válaszunk magunknak mi is csillagot. 
Egyikünk sem volt ugyan ezerelmee, de mégie 

megtettük ezt a szerelmesekhez illő dolgot. 

Választottam én is és választott ő is. Reá fog-
tuk egy egy csillagra, hogy: ex az én csillagom. Reá 
fogtuk a sok közzül egyre, hisz mindenik szép az, 
miért válogattunk volna hát ? 

Beszélgettünk róllok sokat igen sokat, valósá-
gos csillagászok lettünk rövid idő alatt, ugy bele-
melegedtünk a csillagok mivoltának fejtegetésébe, de 
főként a mi csillagaink dicsérésébe. 

Egyszer azonban elkiáltja magát az én jóbará-
tom: Nézd, az én csillagom esik! 

És láttam lehullani azt a csillagot Szeged felé, 
a melyikre azt mondá az én régi jóbarátom, hogy 
az az ő csillaga 

Nem vagyok babonás, soha nem is voltam, de 
ekkor mégis megilletődve mondám : Malum omen 
vagyis rossz jel. 

Mintha csak elvágták volna jókedvünket, többé 
ez este, nem voltunk azok, akik lenni szoktunk máskor, 

Hetek multán én kerestem fel a régi iskola-
társát, és ime! azt vettem rajta észre, hogy ez az 
ember nem az többé a ki eddig volt; mert borzasz 
tóan szerelmes. 

Feltűnően sokat emlegetett előttem egy nevet, 
a melynek viselőjét rég ismertük együtt, de eddigelé 

Megemlitendőnek tartom még azt is, hogy Szen-

tes város legelső székében nem mindig é« nem min-

dennemű hust lehet kapni; az egyedül a mészáros 

szeszélyétől függ. Például bárány húsból V« bárány-

nál kevesebbet nem ád. 

Már most egy szegény anyagi helyzetben levő 

egyén, kinek körülményei nem engedik, hogy 1 font 

bárány vagy borjú húsnál többet hozasson, az első-

ből egyáltalán nem, az utóbbiból pedig ha kap is 

véletlenül, akkor is fele csont. Tessék aztán ebből 

ióllakni. 

Vajon nem tudna ezeken a tűrhetetlen állapo-
tokon a rendőrség segíteni ? 

Tisztelettel: 
Cs. G. 

még sohasem gyakorolt reánk esetleges jelenléte 
érezhető hatást. 

Tehát ebbe a leányba lett szerel mes az én régi 
jó barátom utólsó találkozásunk óta ? kérdeztem 
magamtól. 

Ebbe, tagadhatatlanul ebbe, feleltem reá han-
gosan önkénytelenül is. 

Igen ebbe ismétlé ő hisz nézd meg csak jól 
mily remek kis teremtés, mily drága kis angyal, mily 
kedvesek a szemei és mennyi éden rejlik egy mo-
solygó szempillantásában is. Oh ott látom én üd-
vöm s boldogságom fényes csillagát és hidd el, hogy 
bírása nélkül soha sem fogna virulhatni számomra 
boldogság akkor ha ő élne, és én nem lehetnék az 
ővé örökre illtve ő az enyém. . . . 1 

Még tovább is folytatta volna dikezióját, ha 
váratlan látogatók nem zavarják meg társalgásunkat. 

Néhány hét múlva a szép leány ét az én régi 
jó barátom jegyesek lettek, és ettől fogva egykori is-
kolatársam teljesen ki volt cserélve. Nem tudott 
többé másról oly lelkesitően beszélni mint eddig — 
csakis drága.Jarájáról a kinek angyal jó szivét valóban 
egy élet küzdelmének jutalmául kapta meg az égtől. 

Esküvő előtt egy hóval D . . . be nevezték 
ki tanárnak az én barátomat, ki csakis azért kíván-
kozott el Sz.-ről, mert ojt ugy ismerték, mint t ki-
nek soha sem volt szándéka megnősülni. 

A távozás előtti bucsu estélyen gyönyörű csil-
lagos ég alatt sétáltunk megint együtt; én, ő és 
arája, s akkor; mert én mindig ott láttam még az 
égen szép csillagomat fényleni, mondtam el a bol-
dog menyasszonynak, hogy miként választottunk mi 
egykor csllagot s miként hulott alá az égből bará-
tomé éa miként maradt ott az enyém, tovább is 
fényleni . . . 

Majd el merengettem még az eatebéd alatt is 
a csillaghulláson és miután boldogságot kívántam a 
jegyeseknek még egyszer visszagondoltam arra a ne-
vezetes estélyre, a mely után oly igen hamar sze-
relmes lett az én édes jó barátom. 

Es azután helyes-e vagy nem : én igy fejtettem 
meg a jelenlevőknek, ezt a csillaghullást. 



1 eléri. 
* * 

* 

Hál biz ezen segíthetne a kapitányság, ha 
akarna. De nálunk hasztalan panaszkodik a publi 
kum a pékekre és a mészárosokra, mert azok a tis -
telt kapitány uraknak a .szerelmes fiai kikben né-
kik kedvük telik.* 

Szerk. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A ref. egyház uj főgondnoka, 

presbiterei és egyházközségi képviselői — 
mint értesülünk — f. hó 24-én teszik le 

SZENTESI LAP. 

— A tisztviselők bálja. A jövő 
héten kedden fog megtartatni a városi tiszt-
viselők bálja, a mely iránt már is óriási az 
érdeklődés. Tegnap délelőtt tisztelgett a tiszt-
viselők egy küldöttsége Vadnay Andor főis-
pánnál is, a ki megígérte a meghívót átadó 
tisztviselőknek, hogy a bálon meg fog jelenni. 

— Szentes város és a takarékpénztá-
rak. Legutóbb, abból az alkalomból, miként már 
emiitettük, hogy Kraus* és Jiraszek czég pert indí-
tott követelései kiegyenlítéséért a város ellen, és az 
elsőfokú ítélet meghozatala után egy szentesi ügy véd 

hivatalos esküt és kezdik metr működésűket S z a t h m á r i E d o b i z t o í i t^ i végrehajtás utján lefoglal-nivataios estül, es kezűi* meg muitouesuKet a k ö z p é n l t á r t _ a vá ros i közgyQlés megbizta 

(r.) — A szentesi ágost. evang.ja tanácsot, hogy 30 
e g y h á z f. hó 17-én tartott közgyűlésében 
gondnokává — miután az eddigi gondnok, 
Holik Lajos, megrendült egészségi állapotára 
való hivatkozással, a kandidáczióból kivonta 
magát — Molecz Lajos, nyugalmazott magyar 
államvasuti felügyelőt választotta meg. Az 
uj gondnok f. hó 44-én teszi le a hivatalos 
esküt. 

(v.) — A jó l értesült alispán. 
Mint a legutóbbi vármegyei közgyűlésről szóló 
tudósitásunkben el volt mondva, Csató Zsig-
mond dr. alispán kijelentette a közgyűlésen, 
hogy a szocziális munkásmozgalom egyálta-
lában nem bir . v e s z é l y e s j e l l e g g e l . " 
zel a megnyugtató kijelentéssel merő ellen-
tétben áll az a tény, hogy a városházát se-
gélykérésekkel ostromló munkások némelyike 
oiyan hangon beszélt, amely határos a vak-
merőséggel. .Adjanak élelmet, — mondá 
nak ingerülten — m e r t h a n e m a d n a k , 
m a j d e l v e s s z ü k a z o k t ó l , a k i k n e k 
v an . " Mikor már a kérés ilyen fenyegetés-
sel kezdődik, talán még is van abban valami 
nyugtalanító. 

(r) — „M^joinszeretet.* Csodála-
tos passziója támadt Csató Zsigmond alispán 
nak. A lapja legutóbbi számában ugyanis 
komikus komolysággal megleczkézteti magát 
egy terjengős czikkelyben azért a hihetetlen 
vétkéért, hogy : „ m a j o m s z e r e t e t t e 1" 
(ipsissima verba) viseltetik a városi tisztikar 
iránt No, mi olyannak képzeljük ezt a szörnyű 
szeretetet, a milyet táplál a majom például 
a — dió iránt. Tudniillik: s z e r e t n é meg-
e n n i . 

ezer forintos kölcsönt »egyen 
fel a helybeli takarékpénztáraktól. Erre a városi ta-
nács megkereste a helybeli pénzintézeteket, hogy 
melyik mennyit volna hajlandó kölcsönözni a vá-
rosnak ? És íme, három takarékrékpénztár is elö 
állott, hogy igenis, ha Szentes városáról van szó, 
upy ők egyenként is hajUndók kölcsönözni az egész 
30 ezer forintot. Es e három takarékpénztár: a 
Szentesi- Szentes-Vidéki- és a Csongrádmegyei ta 
karékpénztár volt. A tanács most már megosztja a 
30 ezer forintot és ezt a bárom takarékpénztártól 
egyenlő részletekben fogja felvenni 

— Zeneestély. A szentesi kereskedő-ífjak 
egylete holnap este tartja meg zeneestélyét. A derék 
egylet mindent elkövetett, hogy városunk közönsé-
gének egy igen élvezetes estélyt szerezzen. A Prog-
ramm változatossága, a közreműködők képzettsége 
teljes garanczia arra, hogy ez lesz a farsang egyik 
legélvezetesebb és legjobban sikerült mul tsága. 
Ajánljuk az élvezetesnek ígérkező estélyt közönsé-
günk figyelmébe. 

— Az állanijegyek bevonása. Az egyfo-
rintos államjegyekből immár mindössze 5 millió van 
forgalomban. Ezekből 3 4 millió valószínűleg egy-
általában nem fog bevaltásra kerülni és igy a be-
vonási műveletnek az egyforintosokra vonatkozó 
része befejezettnek tekinthető. A be nem váltott 
pgvforintosokból eredő nyereségből 70% Ausztriát, 
3J°'o Magyarországot illeti A két pénzügym niszte 
rium ezután fokozott erővel fog az öt- és ötven-
forintos államjegyek bevonásához látni. Mérvadó he-
lyen az a szándék, hogy az ötforintos államjegyeket 
is lehetőleg ezüst pénzzel pótolják és immár azzal 

Sok küzdelem után értük el czélunkat. öt job-
ban szerette az ég mint engem, azért ő neki oda 
adta onnan felülről is azt a csillagot, a melyiket a 
mondott estén magáénak választott. Az a csillag te 
hát lehullott az é rből. De mert egy égből lehulló 
csiUaf nem kivánkozhatik le a puszta porba; azért 
ez, i t Ott hagyott fényes hazánál is szebb helyre 
jöhetett le csakis. 

a tervvel is foglalkoznak, hogy az ezüstpénz postai 
szállítását lehetőleg olcsóbbá tegyék és megköny. 
nyitsék. 

— Lovak a vonat alatt. A pozsony-sza-
kolczai vasút vonalán Kuthi község mellett egy ho-
licsi fuvaros át akart hajtani a váerányokon. A köze-
ledő vonat azonban elütötte a lovakat s keresztül 
gázolt rajtuk. Roppant ijedelem támadt az utasok 
közt. A két ló darabokra t̂ pvo hevert a pályán. A 
szekér összetört s a fuvaros néhány könnyű sérülést 
kapott. Félóráig tartott, a mig a szerencsétlenség után 
a vonat ntját folytathatta. 

— A vélemény szabadsága. Eredeti tör-
nelmi adomát elevenítenek föl a lapok. Mikor arról 

| volt a szó, hogy 1. Napoleont élethossziglan való 
Az az irigyelt szebb hely pedig, n«?m volt mis, konzulnak válasszák meg, Saint-Hilaire tábornok 

mint a boldog menyasszonyka égkék ssép szeme, szemlét tartott csapatai fölött és a kővetkező beszé 
Nem pedig az^rt; mu-t az én régi ió barátom saját det intézte hozzájuk: .Bijtársak! Arról van szó, 
szavai szerint ott látja csillogni üdve s iövendője fé- vajon Bonaparte tábornokot megválasszuk-e életfory-
nyes csillagát, abban a kedves szem párban, a mely- tiglan való konzulnak, vagy nem ? Mindenki szabadon 
nek varázsa, csakis e csillaghullás után tudta ra-
gadni őt, a kinek csillagát én is láttam lehullni az 
égről . . . 1 Nem ember halált jelent tehát a csillag-
hullás, de csakis azon szerencsések megjutalmazását, 
a kiket ugy szeret az ég hogy még a csillagot is 
leküldi boldogitásukra akkor . . ha mind ketten 
méltókká lettek erre és arra hogy egymást szerete 
tökkel boldogítsák . . . .! 

Igazam volt-e vagy nem ?! Nem tudom, de a 
vendég sereg azt mondta erre, hogy Ugy van. 

Es talán még sem 1 
• ^ • 

Már ki volt tűzve a menyegző napja. Csakis 
pár nap választott még el tőlle bennünket, midőn 
egyszercsak az a m gdőbbentő hir lepett meg ben-
nünket, hogy a szép fiatal menyasszony hirtelenül 
meghalt . . . . 1 

Éppen kertem rózsáit szedtem, hogy koszorúba 
kötve le tegyem sirjára, midőn a temetés utánni 
másodnapon a fővárosi lapokat véve, önkénytelenül 
is oda esett első tekintetem a vidéki hírekre s ezek 
közzül is arra, a melyik D . . . . bői egy i3u tanár 
megrázó öngyilkosságáról hozta a legszenzucziósabb 
híreket. 

Könnyek tólultak szemembe s újból visszagon-
doltam a nevetetes est csillaghullására és azóta meg-
int nem tudom, hogy mit is jelent tehát mégis az 
a csillaghullás, a melyről rrár annyit hallottam be-
szélni, de igazi okát még sem tudta nekem megfej 
teni eddig senkisem. Kováts Kálmán. 

nyilváníthatja véleményét. A legkisebb szándékom 
sincs, hogy a szavazatokra akármily csekély befolyást 
is gyakoroljak. Szavazzatok tehát egészen szabadon 
De azt megmondom nektek, hogy az egész ezred 
előtt irgalmatlanul agyonlövetem azt, a ki nem fog 
Bonapartéra szavazni. Élyen a köztársaság ! Éljen a 
szabadság! 

Az udvariaskodáa módjai. Hogy 
különböző népeknél az udvariasságra vonatkozólag 
milyen kü'önös fogalmak uralkodnak, arról már so 
kat olvashattunk. E furcsaságok közé tarto/nak a 
következő kevésbbé ismerete* udvanaskodások. Ha 
a polinéziaiak vagy a malájok valami magasrangu 
honfitájsukkal beszélnek tiszteletüknek azzal adnak 
látható kifejezést, hogy leülnek. Mdicolle sziget la 
kói különben még jóval eredetibb módon dokumen-
tálják az egymás iránt való tiszteletet. Ha különös 
nagyrabecsüléssel viseltetnek egymás iránt pisszeg-
nek és minél jobban tud az egyik pisszegni, annál 
inkább megtisztelve érzi magát a másik. Az eskimók 
egymáshoz nyomják orrukat, ha egymást köszöntik, 
A khinai köszöntés alkalmával fejére teszi kalapiát 
s az öreg, beteges embert azzal tiszteli meg legjob-
ban, ha koporsót küld neki ajándékba 

— Nem Jó az embernek egyedül lenni. 
Fülöp János, báttaszéki 50 éves agglegény inár né-
hány év óta folyton azon busult, hogy ő miért nem 
nősült meg; mert csak most, miután a legény-mu-
latságokból kivénült, érzi a szentírás örök igaz sza 
vait, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Egy 

í^-

hónappal ezelőtt már annyira erőt vett rajta ez a 
nőtlenségi bánat, hogy fel akarta magát akasztani, 
de levágtak. Azóta már majdnem naponkint pró-
bálta, de ugy őrizték, hogy egyszer sem sikerült 
neki, mig végre tegnap egy őrizetlen pillanatban ki-
lopódzott az istállóba s felakasztotta magát; mire 
észrevették, meg volt halva. Levelet találtak a zseb-
jében, melyen csak e szavak voltak: 

.Nem jó az embernek egyedül lenni." 

— Mézeshetek a padláson. Érdekes a 
szerelmetes kaland, a mit Elesdről írnak nekünk. Bo-
lungye Irina, Dubrícsony község egyik legszebb ró-
zsaszála a napokban átment a szomszédos Gálosháza 
községbe állítólag rokonai látogatására. Azt mondta 
öreg szüleinek, hogy még aznap este visszatér. 
De bizony nem tért ő vissza se másnap, se harmad-
nap Rém hir futotta erre be a falut, hogy a szép 
Irinát széUépték a vadak a dubrícsonyi erdőben. A 
kesergő szülőkkel el is indult egy sereg ember a ke-
resésére. Egy tatővén meg is találták a havon a szép 
Irinának a hajából való piros pántlikáját. Majd a 
csendőrséget is beleavatták a lány keresésbe, mivel 
hogy a szép Irina menyasszony is volt, egy gazdag 
esküllői legény D ẑső Tógyer menyasszonya s rövid 
nap már pap elébe kellett volna áhani. S elindult 
a vőlegény, el az erdőben s kérdezte, mint a mesében : 

Fűzfa, erdő mond meg nekem, 
Nem láttad-e a kedvesem ? 

Kiderült azonban, hogy Irina asszonyt nem a 
farkasok tépték széjjel, más vadnak esett martalékául, 
A kedvesével, Lele Mihálylyal az erdőben találkozott 
a fiu egyenest szüleihez vitte a leányt. De Lele szülői 
nem adták beleegyezésöket a két sziv viszonyába, 
sőt kiverték őket a hézból. Hanem a fiatal szerelem 
leleményes. Megfér a kunyhóban, meg a padláson 

Ugy történt, a fiatal pár a padláson keresett 
magának gerlefészket, ott élték a buldog mézeshete-
ket ; s egyszer csak onnan zavartak ki őket a csend-
őrök. A faképnél hagyott gazdag vőlegény a kézfogói 
költségekért támasztott perrel akarja befejezni a 
rosszul kiütött szerelmi viszonyt. 

— Megbüntette magát Nagy feltűnést 
keltett Szombathelyen a mult pénteki heti vásáron 
Bacsó Peter hegyháti ember, a ki bőségesen élvén 
szeszesitalukkal: a vásárban 18 frt 70 kr.-ral terhelt 
tárcsáját elveszítette. A jó ember annyira megnehez-
telt önmagára, bogy a közönség nagy derültségére 
jobbról-balról tizenkétszer felpofozta önmagát, min-
denkor e fajta felkiáltásokra fakadva : .Részeg disznó! 
Kőllőtt ez neked .Nesze, akasztófáravaló !*, ,Ugy-e 
jó volna most csizmát venni a 18 frt 70 kr.-on.a 

Érdekes, hogy mikor már saját becses ábrázatát jól 
megviselte: akkor az elveszettnek hitt 18 frt 70 krt 
megtalálta a nadrágja zsebében ! 

— A bivaly mint kalauz. Tragikomikus 
setről ad hirt apanagyfalusi levelezőnk. Szász Ist-

ván jómódú malmi gazda Szolnok Dobokamegyében, 
két bívalylyal meg egy szánnal nagy rakomány sze-
net szállított Szász-Újfaluba, a megye határszélére. 
Vele ment a szolgája is. Az ut Felső-Oroszfalun, 
Apanagyfalun, a miniszterelnök egykori legkedvesebb 
(artózkodasa helyén és Bödön községen halad ke-
resztül. Egész nap uton voltak s mikor Szász-Uj-
faluból visszaindultak, már estetelé járt az idő. Apa-
nagyfalu közelében teljesen elsőt tült a táj a biva-
lyok a szánnal egy árokba fordultak és a szán össze* 
tört. A gazda kimászott a szán romjai alól; de nem 
mert útnak indulni, mert oly sötét volt, hogy egy 
lépésre sem látott. Végre gondolt valamit s ezt kö-
zölte béresével is. Az jutott az eszébe, hogy egy kük 
megfogja az egyik bivalnak, másikuk a másik bival -
nak a farkát, a bivalok majd hazavezetik őket. Egy-
ideíg egymás közelében haladta*, később azonban 
eltávolodtak, mórt az egyik bival gyorsabban ment, 
mint a másik. A béres nem b rt versenyt futni a bi-
valával, eleresztette a farkát s egymagában gázolt 
keresztül-kasul a méteres hótengerben, az úttalan 
réteken. Nagy nehezen hazajutott, de a gazdája még 
akkor sem volt otthon. A jó öreg Szász Isván ugyan-
is makacsul szorongatta a bival farkát s bár több-
ször felbukott, el nem eresztette, a mig a körülmé-
nyek rá nem kénvszeritették. Iszonyú orkán üvöltött, 
nagy, sűrű pelyhekben szakadt a hó és a szél a 
havat épen szembe hordta velük. A bivaly ment 
egy darabig a szél ellen, de egyszer mégis kényel-
metlennek találta nz irányt s megfordult. Az ő bi-
valy eszével addig vitte visszafelé a gazdát, a mig 
egy befagyott lóhoz értek. A bivaly lábai alatt a jég 
az első bárom lépésre beszakadt és a következő pil-
lanatban az állat felett összecsaptak a jeges hullá-
mok, Szász István pedig ott maradt a tó szélén 
üres kézzel Itt találták meg tegnap délután a falu-
jából kicsődült emberek, kiket a szolga magával ve-
zetett a gazda keresésére. Körülötte nagy hótorla-
szokat balmazott fel a szél, tagjai meg voltak der-
medve s életnek legkisebb jelét sem mutatta. Nagy 
nehezen életre hozták a szerencsétlenül járt embert, 
életben maradásáró' azonban szó sem lehet, mert 
összes tagjai megfagytak. A másik bival szerencsésen 
haza került. 



— Orosz kitüntetés. A pár hónappal ezelőtt 
lezajlott ssentpótervári nemzetközi nagy kertészeti 
kiállitáion kitüntetetteknek jegyzéke most került birto-
kunkba. E kiállításon több részről adományozott ki 
tüntetések között ó császári fensége Mihailovics Ni-
kolai nagyberczeg a kiállítás védnöke által adomá-
nyozott kilencz nagy arany érem foglalván el a leg-
kiválóbb helyet rendkívüli nagy érdeklődés tárgyát 
képezték ; mert általános volt az óhaj, hogy e kilencz 
nagy kitüntetés Oroszországban maradjon, a mint-
hogy is nyolczat csakugyan a legelőkelőbb orosz czé-
gek vivtak ki, A nagyherczeg érmeinek kilenczedikére 
azonban ac ezen világversenyre sereglett angol fran-
czia és német világczégek óriási versenyével szemben 
egy hazai czég — Mauthner Ödön budapesti mag-
kereskedő — érdemesittetett. Midőn a hazai mag-
kereskedelem ily magas fokra emelkedését örömmel 
vesszük tudomásul, őszintén óhajtjuk, hogy föld-
mivelésünk egyébb ágazatai is ily törekvő czégek 
kezeiben legyenek, mert ez esetben csakhamar fel 
fog az virágozni és a válság ellensúlyozva lesz az 
óriási haladás által. Mauthner további törekvésétől 
pedig reméljük, hogy épugy, mint magterményeink-
nek Németország felé hathatósan utat tört, legújabb 
nagy diadalának terén : Oroszországban is uj vidé-
keket fog föltárni magkivitelünknek, 

SZENTESI LAP. 4. oldal. 

Berényi Jánosnak 
özv. Nagy lmréné urnŐ teési tanyáján, egy 
bogja hereszénája van eladó, értekezni lehet 
a tulajdonossal alsóréti tanyáján, ugyanannak 
egy kazal heres7.énája ölszámra, vagy mázsa 

számra is van eladó. 

Isó Tokaji Cognac-gyár 
mely csak Tokajban létezik, ál lami kedvezménnyel 

kitüntetve. 

A m. kir. kereskedelmi minisztérium 
felügyelete alatt. 

A r a n y é r m e k 1 Páris, Bordeaux, Brüssel, Hága, London, Berlin, 

Chicagó. 

1894. bécsi nemzetközi kiállitáson diszoklevél, mint legmagasabb ki-

tüntetés. 

Óvakodjunk értéktelen utánzásoktól. 
V a l ó d i t o k a j i c o g n a c T o k a j b ó l 

Csakis ezen 

czimerével 

Tokaj város fH f 

valódi borkivonat. 

Kapható: ifi. Kovács Sándor, Eisler Lajos és Löwinger Adolf uraknál. 
1 0 - 1 0 

P S E R H O F E R J . - f é l e 
gyógyszertár, 8 - 1 2 | 

B É C S B E H , I. SER. , S I H G E R S T R A S S E 15. SZ. L „ZUM & Q L D E H E H R E I C H S A P F E L * 
Vértisztitó labdacsok, ezelőtt á l t a l á n o s l a bdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan I 

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 hasonló betegségeknél Vértisztitó tulajdonságuknál fogva 
kitűnő 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 
is minden aggodalom nélkül bevehetők. j 

A számtalan bálairatból, 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 Pserbofer J. | 
névaláírással fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon aál-
irással vörös színben van ellátva. 

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

Amerikai köszvény kenőcs, minderfkö^ 
u. m.: gerincz-agy bántalom, tagszaggatás, iscbias, migraine, ideges fog-
fájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr 

' " " " bosszú sora óta 
szer között orvo-

sok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállít, nagy szelenczével 2 frt. 
S t e ude l tanártól. Ütés és szúrás által okozott 

nlldldlIUo td^dSZ sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes-
vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. | 
Égy tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

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

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

Maradok teljes tisztelettel Pawlístik 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 : 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 ónt ezért T ™ rr. ""»» a i isién aioja meg unt ezért T- . . . . .. „ Pcprhofpr J-tői Pvok 

Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen TannOChinin haikenÓCS vaTamenívi hainövesztő 
gyógyítani, a mint már másoknak is ppóc»«Wik «:««•», valamennyi na nővesztő 

ezerszer. 
kifognak gyógyítani, a mint már másoknak is egészségük visszanyerésére 
segítségül szolgáltak. Knificz Teréz. 

.... 4. , Bécs-Uj hely, 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 í F ^ k o U o o ™ ' Pwrhofer' J.-tői." Sok év óta a fagyos tagokra és minden 

L Z ^ E f . m , d V t l nn Ú ,Jg£ d0b^Zt k,ap0tt a z ö n k i t ü n ő vértisztító j FOgbalZSam Wüí sebre mint legbiztosabb szer elismerve. Egy kö-
labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult, csöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr 

L.egtöDD tisztelettel Weinczettel Josefa. . |i.:f/lno/|w egy általánosan ismert kitünő háziszer, hurut, rekedtség, 
i U l l iuneuv , görcsös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 50 kr., 
\ 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 

f i a t üoo7Qnr7Íü (prágai csöppek) megrontott gyomor, rossz emész-
LltJl-ebbZeilLZIa tés é8 mindennemű altesti bajok ellen kitünő házi-
szer. Egy üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt 

Altalános tisztitó-só B u l r i c h A- w-töK Kitünö h á I i i M r a r o i K 

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 H a h n I g n á c z 

rr ^ G o t s c h d o r f ' 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 Pserhoier J.-féle az „Asany 
birodalmi almához' czímzett gyógyszertárában, B é c s b e n, I., Sín-
gertrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem labda-
csot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartal-
maztatik, 1 frt 5 krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. 
Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összsg előbbeni beküldésénél (mi legjobban posta-utalványon 
eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt 1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 

1 Sí ií! k r ' 3 csoma& 3 frt 3 5 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 
ö frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. — Kaphatók Török 
József gyógyszertárában, Budapesten. 
fAuwuNB# N a g y e,lerjedtségük következtében ezen labdacsok a legkülön-

" b neve* és alakok alatt utánoztatnak; ennek következtében kéretik 

emésztés minden következményei u. m.: fő-
fájás szédülés, gyomorgörcs gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 
Egy csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam, egy üveg w kr„ egy ki8 üveg „ kr. 
Pnr a láhÍ77uHác allnri E z e n Por megszünteti a lábizzadást s az I 
rur d IdUIZZdUdo eiien. á l t a I k é p z ö d ő kellemetlen szagot, épenl 
tartja a lábbelit és mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy doboz-
zal 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

íínl\A/a-hal7Qam k i t ü n ö szer golyva ellen. Egy üveg 40 kr., bér-l 
UUiyVd UdlZodlíl, m e n t e s küidésse| 65 kr. t 

Helsó vagy egészség-só k i-ü gyó ( ? y s z e r ' gyomor-hunit és ] 
mazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

MÍa-P0k0, kjt< szer egyoldalú fejfájás, fogfájás, rheumatiszmus stb. ellen. I 

Eien itt felsorolt készítményeken kívül, ax osztrák lapokban hirdetett össze* bel-
és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben n*tán nem 
levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban esz-
közöltetnek, ha a pénzösszeg elóre küldetik ; nngyobb megrendelések utánvétellel kül-
detnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg előre beérkezik 
mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékelteb ek. 

minden a rendetlen emésztésből szár-




