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Hirdetéseket 
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a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 
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kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint StaA Nándor 
és Szigethy L könyv- ét 

pa p i r kereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 
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S I M A F E R E N C Z 
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K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkihordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Az utólsó próba. Jertek haza! Testvéri jobbot nyújt. Ragad-

f o a S P á n " tudjátok legjobban, hogy azo-

f. hó 26-án értekezletet tartván, Hoi.sy Pál k a l a u a g y e , J e t n em,zavaz ta le senki, 

indítványára olyan határozatot hozott, mely H i s z e n i n d i t v 4 n y o z v a s e m voltak azok az el-

erkölcsileg lehetetlenné teszi a Justh Gyula <vek, Hiszenaz indítványok a választandó inté-

vezérlete alatt kilépetteknek, hogy a pártból ő . , z o U s 4 g h a t 4 s k ö r é t é s a l a k u i á g l i r l á k k ö . 

továbbra is távol maradjanak. Ez a határo- | r ü l . E b b e u ¥ o l l a z e l t é r é s - E f ö l ö t l í o l y t s z a . 

vazás. A miről ti most beszéltek, az nem 
zat a következőleg szól: 

,A pártértekezlet elhatározza, hogy Hoitsy Pál 
indítványának elfogadásával sajnálattal veszi tndo-
másul a körből való kilépéseket s kijelenti hogy 
a félreértés és tévedés eloszlatása czéljából jegyző-
könyvi kivonatban értesíttessenek Justh Gyula és 
társai, hogy a függetlenségi és 48-as párt ragasz-
kodik programmjának megalkuvás nélkül való fentar-
tásához s a 48-iki törvényhozás nagy elveit kívánja 
a párt működésében jövőre is irányadókul tekinteni; 
az ezen elvekhez való ragaszkodást jövőre is a párt 
minden tagjára nézve pártkérdésül jelenti ki; ezen 
kijelentés által minden fenforgó félreértés el lévén 
oszlatva, az értekezlet azon várakozásának ad ki-
fejezést, hogy Justh Gyula és társai nagy elveinknek 
további hü szolgálása érdekéből a pártkörbe vissza-
térnek és épen azért az elnök és jegyzőválasztást a 
mai napirendről levévén, azt a márczius hó l-jén, 
délután 4 órakor tartandó értekezleten ejti meg," 

Erre a határozatra reflektálva, a ..Ma-

gyarország' a fenti czim alatt a következő 

czikket hozza: 

Most ime el fog dőlni, hogy kicsoda hir-

deti az igazságot és kicsoda beszél a közön-

séghez hazug nyelven. Azok, kik a függetl. 

és 48-as pártkörből kiléptek, azt adták indo-

kul, hogy a párt régi programmja és 48-as 

elvei leszavaztattak. Erre a hamis indokolásra 

azt feleli a párkör, hogy sem a függetlenségi 

programm, sem a 48-as elvek le nem sza-

vaztattak, mert azok nem képezték sem a 

tanácskozásnak, sem a szavazásnak tárgyát. 

De ha ti azt hiszitek, hogy az a programm 

és az az elv leszavaztatott: minden további I 

inditvány volt, hanem annak indokolása. De 

az elnök nem az indokolást tűzte ki szava-

zásra, hanem az inditványt. Az indokolást 

tehát nem szavazhatta le senki. 

Vannak dolgok, melyek sem vitát nem 

tűrnek, sem szavazást nem kivánnak. Ilyen 

az is, hogy pártunk ragaszkodik függetlenségi 

elveihez és a 48-iki törvényhozás szellemé-

hez. Mindaddig, mig nevünkben hordozzuk 

ezt a szellemet és azokat az elveket; mind-

addig, mig a közös programm változatlanul 

fennáll; mindaddig, mig a parlamenti műkö-

désnek ez képezi létalapját: azt indítványoz-

ni, hogy ne térjünk el aLui, a mi pártunk-

nak életet adott, atttói, a mi pártunknak élet-

czélját és létföltételét alkotja, nemcsak fölös-

leges, nemcsak gyermekes, de egyenesen hát-

rányos, mert gyöngeséget árul el. Hanem 

hát ismétlem, ez nem is volt inditványozva. 

Mit szólanánk ahhoz, ha valaki azt in-

ditvány ózná a Házban, hogy a kormány fe-

lelős az országgyűlésnek ? Vagy azt, hogy a 

parlamenti tárgyalás magyar nyelven folyjon ? 

Vagy azt, hogy a házszabályok szerint ve-

zettessék a tanácskozás ? 

Ugy-e csöndes mosolygással fogadná min 

denki az ilyen inditványt ? Miért í Azért, mert 

ezek a kérdések immár nem kérdések; ezek 

fölött már nem szükséges dönteni; ezek olyan 

alapvető törvényeket czéloznak újból meg-

. , „ , erősíteni, a melyek megerősitésre nem szo-
vitatás nélkül mi ezenne elfogadjuk, magún- ^ ^ t á m a d v a s i u c s e u e k . A z l l y t íU 

kévá teszszük és hirdetjük azt a programraot a a d u l o g t e r m é s z e t é b e u 

és azt az elvet, a melyről állítjátok, hogy le h a z o k f ö l ö U k o l u o i y t e s l ü l e l 

van szavazva. 

sem nem tárgyal, sem nem szavaz. 

Azt mondják, nem lehetnek többé tag- N o s > h a m é g i s beadatnék egy olyan in-

jai annak a pártkörnek, mely a függetlenségi d i t v á n y ) hogy a kormány felelős az orszag-

és 48-as elveket visszautasitia. Erre a párt- g y ü i é s n e k és a Ház ezt az indítványt lesza-

kör azt feleli: azokat az elveket én soha v a z n á . a z t jclentené-e ez a szavazás, hogy 

vissza nem utasítottam; de ha ti mégis igy a H á z n e m t e k i u t i felelősnek a kormányt. Azt 

hiszitek : ezennel elfogadom azokat az elve- jeientené-e ez a tény, hogy a miniszteri fele-

ket ugy, a miként azokat megfogalmaztátok. , ő g s é g e , v e e l y a n ejtve ? Bizonyára nem ezt 

A pártkörnek az a kiindulási pontja, jelentené, hanem csak azt, hogy miután a 

hogy a kilépettek nem gonosz indulatból, ha- felelősség elve alapvető törvényben van ki-

nem tévedésből hirdetik az elvek leszavazta- mondva, azt nem szükséges egy inczidentális 

táoát. Jól ven ; a pártkör nem ölt haragos inditványnyal is kimondani, mert az ilyen 

arczulatot; megbocsátásról sem beszél; szem- eljárás veszélyeztetné a Ház komolyságát, 

rehányást sem tesz A lapokban kürtölt bán- Az analógia nern kétséges. Az által, hogy 

talmakat sem veszi tudomásul. Az erőt mél- az Isaák Desső indítványa nem fogadtatott 

tóság illeti meg; az igazságot higgadtság di- el, a pártkör nem tagadott meg semmiféle 

sziti. íme, felvilágosítja a tévedést; eloszlatja pártelvet, mert az inditvány nem is tartal-

a félreértést. Kinyitja ajtóját és kitárja karjait, mázott «sőinmiféle pártelvet. Hogy pedig az 

inditványnyal ^yüt t annak indokolása is el-

esett, az a párt elvhüségével semminemű össze-

köttetésben nincs. Miért ? Azért, mert az in-

ditvány és az indokolás között éppen semmi 

logikai összefüggés nincs. Azért továbbá, mi-

vel azon körülmény, hogy a párt ragaszko-

dik elveihez, vitatást nem türŐ tény, mely 

inczidentális megerősitésre nem szorul. És 

azért végre, mivel indokolásokra soha sem 

szokás szavazni. 

Nem volt tehát okuk a kilépésre és nin-

csen okuk a kinmaradásra. Ha ketté válik a 

párt s ha ezzel meggyöngül az állami ön-

állóságra való törekvés, vagyis ha meggátol-

ják a pártot abban, hogy a századok által 

megjelölt nagy történeti feladatokat egész 

mértékben és egyesült erővel szolgálja: ak-

kor elkövetkezik a felelősségnek kérdése, me y-

nek megállapításánál az ország különbséget 

fog tenni az igazság és a hazugság között. 

A pártkör nem adott okot a kilépésre; 

a pártkör elháritotta a visszatérésnek képze-

leti akadályát. A pártkör tehát mindent meg-

tett, hogy a küzdő erők meg ne oszoljanak, 

A feladat, melyre népünktől megbízást kap-

tunn, nagy terjedelménél és nagy fontossá-

gánál fogva egész erőt és lankadatlan tevé-

kenységet követel. A ki megosztja az erőt és 

lankasztja a tevékenységet: az nem akarja 

feladatát teljesíteni. 

Jól jegyezzék meg ; az ürügy nem ok; 

a félreértés nem igazság ; a rálogás nem bi-

zonyíték. A felelősség megállapításánál, a szó-

íacsarás furfangjára valódi tényekkel tud a 

pártkör válaszolni. 
(bartha Miklós. 

Alkalmi levél a szerkesztőséghez. 
Vonatkozással a párt válságra, lapunk egyik 

barátjától a következő levelet kaptuk, mely-
hez fölöslegesnek tartjuk kommentárt fűzni: 

Tisztelt szerkesztőség ! 
Ha a függetlenségi és 48-as álarcz alá 

bujt titkos kormánypárti korifeusok által rög-
tönzött pártbontás mindenki mást megtéveszt 
is, minket szentesieket és Csongrád megyeieket 
nem téveszthet meg. Nekünk hasztalan pré-
dikálják a Justh Gyula vezérlete alatt kilépet-
tek, hogy csak is ők az igazi függetlenségi 
és 48-as párt; hasztalan akarják velünk elhi-
tetni, hogy az anya pártban maradt kiváló 
hazaüak megtagadták a régi programmot; 
mi tisztában vagyuuk a helyzettel. Van hozzá 
egy csalhatatlan talizmánunk. 

Egyszerűen azt nézzük ugyanis, hogy az 
anyapárrtban bent maradt Sima Ferencz, s 

kilépettekhez csatlakozott Balogh János. 
Ez a tény mindent meg magyaráz. 

Sima Ferencz két évtized óta rendithet-
len hive, nehéz küzdelmekben kipróbált és 
meg dzett harezosa, zászlóvivője és vezére a 
tüggetlenségi és 48-as pártnak, akinek part-
hűsége ellen csak a legalacsonyabb rágalom 
támaszthat kételyeket, s aki véralkatánál, 
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gondolkozásánál, hajlamainál fogva ha talán 

akarná se tudna pecsovics lenni. 

Ellenben Balogh János úrról Isten em 

ber tudja, hogy törzsökös mameluk volt min-

dig, s mióta a mi táborunkba lépett át, azóta 

se tapasztaltuk valami lelkes bajtársnak, 

országgyűlési szereplésére pedig még a leg-

jobb barátjn se foghatja rá, hogy markáns 

ellenzéki szellemű volt. Legalább mi nem 

tudunk rá esetet, hogy valaha csak egy ki-

csit is belemarkolt volna a kormány üstökébe. 

Hát ezek után ki a futó bolond hiszi 

el, hogy ott kell keresnünk a hamisitatlan 

régi programmot és az igazi függetlenségi és 

48-as tábort, a hová Balogh János ur sora-

kozott, és nem ott, ahol Sima Ferencz vil-

logtatja az 6 éles ellenzéki kardját ? 

Többet nem mondok. Tessék gondolkozni 

és Ítélni. 

Egy régi függetlenségi 

és 48-as Közkatona * 

A ref. egyháztanácsból. 
(P.) Rendkívüli érdeklődés mellett tartott ülést 

csütörtökön a reform, egyháztanács. Választások vol-

tak a napirenden, s igy alig egynéhány kivételével 

megjelent valamennyi presbiter, Különösen a páku-

liczok közül csak egyetlenegy hiányzott; az is azért, 

mert beteg. 

A február 24-én tartott ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítése után dr. Vadnay Andor és dr. Szánthó 

Lajos presbiterek — kik a mult ülésen nem voltak 

jelen — az esküt letették. A főispán-presbiter egy-

úttal melegen megköszönte megválasztatását, és ígé-

retet tett, hogy az egyház ügyeinek intézésében buz-

gón és tevékenyen részt fog venni. Mire a Filó János 

lelkészelnök válaszolt, üdvözölvén a főispánt pres-

biteri állásában. 

A lelkészelnök ezután valóban lendületes és 

megható szavakban emlékezett meg a presbitérium 

Nesztorának, s a város köztiszteletben állott polgá-

rának: Nagy Áronnak elhunytáról, s az egyházi 

élet terén szerzett bokros érdemeiről. A presbitérium 

részvéttel vette tudomásul a gyászesetet, s a meg-

boldogult kiváló érdemeit jegyzőkönyvbe igtatni és 

erről a gyászoló cealáuot értesíttetni rendelte. A 

megüresedett presbiteri székre Virágos Kis Mihály 

póttag hivatik be. 

Dózsa Elek ezzel kapcsolatban fölvetette azt a 

kérdést, vajon a főgondnokká választott Sima Fe-

rencz presbiter helyett nem kellene é a következő 

póttagot bebivni P 

Dr. Filó Lajos egyházi ügyész előadja, hogy 

ily esetekre a törvényben nem foglaltatik semmi 

intézkedés; a gyakorlat azonban másutt — például 

Debreczenben — az, hogy a főgondnok egyúttal 

presbiter is. 

Gerőcz Lajos lelkész felolvassa az egyházkerü 

leti főjegyző hozzáintézett levelének egy passzusát, 

mely igy szól: ,A főgondnok a presbiterségről nem 

mondhat le.s 

Szeder János emlékeztet arra, hogy a volt fő-

gondnok megválasztatása alkalmával, az egyházta-

nács felszólítására, presbiteri állásáról lemondott. Kü-

lönben indítványozza, hogy a kérdés eldöntése ha-

lasztassék a jövő ülésre. 

Sima Ferencz főgondnok kijelenti, hogy ő — 

bármit határoz is az egyháztanács — a presbiter-

ségről lemondani nem fog. 

Balogh János a kérdést a főgondnoki kijelen-

téssel eldöntötttnek tekinti, mert az kétségtelen, hogy 

a főgondnokot presbiteri állásáról való lemondásra 

kényszeríteni, vagy a preabiterségtől megfosztani nem 

lehet. A tárgy fölött napirendretérést indítványoz. 

Szeder János megjegyzi, hogy nézete szerint a 

főgondnok két szavazatot nem gyakorolhat. Mire a 

lelkészelnök azt a felvilágosítást adja, hogy két sza-

vazat gyakorlásáról nincs is szó; mert az eddigi 

gyakorlat szerint egyenlő szavazatok esetében a döntő 

ssavazat a lelkészelnököt illeti. Erre a presbitérium 

a kérdés fölött napirendre tér. 

Felolvastatván a főgondnoki jslvények, köny-

vek és iratok átadásáról szóló bizottsági jelenté«, 

kapcsolatosan fölvétetik a volt főgondnok beadványa, 

volt, s egyházfinak meghagyta az eddigieket: Dudás 

Szabó Jánost és Lakos Ferenczet 

Ezzel az ülés folytatása péntekre halasztatott, 

SZENTESI LAP. 16 mám ' 
engedte aláirní, amiben a főgondnoki állás tekinté- Minthogy abszolút többséget egyik jelölt se ért 

lyének megsértését és papi erőszakoskodást lát. Mi- el, a két legtöbb szavazatot nyert pályázó Égető 

előtt ez a beadvány felolvastatott volna, Filó János Bálint és Vargha Bénjámin között uj szavazás 

lolkészelnök - hivatkozással arra, hoyg ebben a dolog-rendeltetett el. A második szavazás alkalmával be-

ban személyesen érdekelve van - az egyházi elnöki adatott 51 szavazat. Ebből kapott Vargha Bénjámm 

azéket Gerőcz Lajoa lelkésznek adta át, és a terem-'27, Égető Bálint 24 szavazatot. Az eredmény kib.r-

ből eltávozott. Hasonló módon tett dr. Filó Lajos'detését zajos éljenzés követte; mely megujult, midőn 

egyházi ügyész is utalva arra, hogy atyja után ő is s megválasztott Vargha Bénjámin az eskü letétele 

érdekelt fél. Példáját követte dr. Filó Tihamér. jután megválasztatását megköszönte. 

Gerőcz Lajos lelkész előadja, hogy a lelkészel- A számvevőségre Szabó Lajoson kivül senki 

nök eljárása mindenben megfelelt a törvénynek és más nem jelentkezett. Szabó Lajost tehát egyhan-

a gyakorlatnak. Sőt a lelkészelnök nem is a saját gulag kiáltották ki számvevőnek. Nagy óváczióval 

inicziativájából cselekedett, hanem az igazoló biszott- fogadták a lelkészelnők szavait, midőn az eredményt 

ság egyenes fölhívásra. örömmel enunczíálva, kijelentette, hogy Szabó Lajos-

Sima Ferencz annak megjegyzése mellett, hogy ban kitűnő számvevőt bir az egyház. Szabó aztán 

a mult ülésen a preabitenum már egyhangúlag he- megköszönte a személye iránt nyilvánított kitüntető 

lyealő tudomásul vette a lelkéazelnök eljárását, in- bizalmat, mire lelkesen megéljenezték, 

ditványozza, hogy ez a határozat a volt főgondnok Az algondnokságra Németh Sándor és Bori 

beadványával szemben is föntartassék. József pályáztak. Az öreg Némethet azonban egy-

Ezt a presbitérium egyhangúlag elfogadta. Sze- bangulag meghagyták eddig viaelt állásában, 

der János azon indítványára azonban, hogy a volt Az egyházfi állásokra sok pályázó volt, név-

főgondnoknak 12 évi működéséért köszönet szavaz- i z e r int : Pásztor János, Bori József, Somodi Lajoa, 

tassék, Sima Ferencz főgondnok figyelmeztette a pető Sándor, Pápai Lajoa, Molnár M hály, Dudás 

presbitériumot, hogy a köszönet nyilvánításnak a Szabó János, Lakoa Ferencz, Beae Bénjámin, Fize-

volt főgondnok második beadványára hozandó hatá- Antal. De az egyháztanács kegyes hangulatban 

rozatban lesz helye. 

Filó János lelkészelnök újból elfoglalván az el-

nöki azéket, felolvastatta a volt főgondnok máaodik 

beadványát, melyben aáfárkodásáról beszámolt. A 

jelentést tudomásul vették, s ennek kapcsán a volt 

főgondnoknak 12 évi működéséért köszönet szavaz-

tak. Filó János lelkéazelnök megjegyezte, hogy ily 

értelmű indítványt maga is szándékozott előterjesz-

teni, mert azt illendőnek tartja s ebben csak az az 

inczidena akadályozta meg, mely közte éa a volt 

főgondnok között felmerült. 

A szakosztályok tagjaira beadott szavazatok ösz-

szeszámláltatván, kitűnt, hogy megválasztattak: 

1. a gazdasági szakosztályba : Vajda Sándor, 

Babós Sándor, Rúzs Molnár János, Rúzs Molnár 

Sándor, Kálmán Mihály, Szánthó Dániel, Sarkadi 

Nagy Ferencz, Soós Ferencz, Vecseri István, Kanász 

Nagy Lajos, Kovács Lajos, Lami István, Rúzs Mol-

nár István, Tihanyi- Ferencz ; 

2. a tanügyi szakosztályba: dr. Szánthó La-

jos, Pólya Ferencz, Dózsa Elek, dr. Filó Lajos, Ba 

logh János, Burián Lajos, dr. Filó Tihamér, Fekete 

Márton, Zolnay Károly, Bartba János, ónody La-

jos, Szeder János, Székely Lajos, Vargha Benjámin, 

Zsoldos Ferencz ; 

3. a fegyelmi választmányba: Burián Lajos, 

Szeder János, dr. Filó Lajos, Bartba Jánoa, dr. 

Szánthó Lajos, dr. Filó Tihamér, Gerőcz Lajos 

Vargha Bénjámin, Balogh János, dr. Vadnay Andor. 

Ezen választmányba beválasztattak még Sima Fe-

rencz és Filó János is, a reájuk esett szavazatok 

azonban nem vétettek figyelembe, mivel törvény 

szerint az elnökség hivatalból tagja és vezetője a 

szakosztályoknak. 

Ezután a közigazgatási tisztviselők és a többi 

egyházi alkalmazottak választására került a sor. 

A lelkéazelnök jelenti, hogy a jegyzői állásra 

nem pályázott senki. .Nem is kell* — hangzót, 

„Muszka gazdálkodás." 
A .Szentes és Vidéke* f. hó 24-én megjelent 

számában .Muszka gazdálkodás* czim alatt Szentes 

város gazdasági viszonyaival foglalkozván, számsze-

rűleg kimutatni igyekszik azt, hogy a községi adó 

az 1894. évben daczára a rossz termésnek, nagyobb 

összegben folyt be végösszegében, mint az előző 

1893. évben, vagyis ezzel azt mondja, hogy a be-

vételezési adatok kedvezőbbek voltak. 

Az 1895. évi január havában befizetett összeg 

pedig 777 frttal több, mint az 1894. évi január havá-

ban bevételezett összeg — ezen alapon megállapítja, 

hogy a mutatkozó szükséglet és a közpénztár üres 

volta egyedül a rossz gazdálkodásban keresendő. 

Mivel ezen kitüntetett adatok téves information 

alapulnak s igy helyesek nem lévén, az igazság ér-

dekében kötelességemnek tartom a helyes adatokat 

kitüntetni, a miből meg fog győződni a .Szentes és 

Vidéke* czikkirója, hogy hamis adatokon indulva 

ki, irta .Muszka gazdálkodás" czimü dörgedelmes 

czikkét. 

A különbözet megállapithatása végett a saját 

adatai első sorban álljanak itt. 

1893. évben mutatkozott a k ö l t s é g v e t é s i 

e l ő i r á n y z a t szerint szükséglet 121926 frt, erre 

befolyt 103219 frt, marad hátralék 18707 frt. 

1894. évi szükaéglet 121898 frt, erre befolyt 

109442 frt, maradt hátralék 12456 frt, itt megjegyzi, 

hogy a kirovás az elöljáróságnak előnyére a szükség-

letnél nagyobb volt, s igy a tényleges hátralék csak 

6734 frtot tesz ki. 

Ezen kitüntetett számok azonban távolról sem 

mindenfelől — .éljen Vattai Vincze :* A zugó éljen- közelitik meg a valóságban szereplő számokat és ugy 

zés bizonyította, hogy a régi jegyző működésével »nnyíra eltérnek a valóságtól, hogy azoknak a helye-

meg van elégedve minden presbiter. A lelkéazelnök sekkft l történt összehasonlítása után bizonyul be az, 

midőn Vattai Vinczét egyhangúlag megválasztott ho&y a közpénztár üres volta nem a muszka gaz-

egyházi jegyzőnek kijelentette, egyszersmind kiemelte dálkodásban hanem az 1894. évi rossz termésben 

azokat a nagy érdemeket, melyeket Vattai 24 év keresendő. 

óta viaelt jegyzői hivatalában fáradhatlan tevékeny- Mielőtt a számadásokban előforduló adatokat 

aéfével és mintaszerű pontosságával szerzett. Az el- számszerűleg kitüntetném, szabad legyen a .Szentes 

nőki enuncziáczióra Vattai Vincze megköszönvén az ég •¡déke* czikkirójának az adatok összegyűjtésénél 

egyháztanács megtisztelő bizalmát, a jegyzői állást elkövetett hibájára rámutatnom, 

elfogadta a az esküt nyomban letette. Ugyanis azt állitia, hogy az 1893. évi szükaég-

Az ügyészségre nem pályázott senki. Az egy- l e t c Szentes városának 121926 frtot tett ki, ha azon-

háztanáca egyhangú lelkeaedésael az eddigi ügyészt, b a n faradságot vett volna magának a tisztelt czikk-

dr. Filó Lajost választotta meg; aki elfogadta a vá- i r ó u r é s betekint a 480/ki. 891 számu végzésbe, 

lasztást, habár - úgymond csendes rezignáczióval va&y t a , á n a 323/93- tanácsi végzést megnézte volna, 

jobban szerette volna, ha ez állás e l ő n y e i b e n meggyőződést szerzett volna arró\ hogy a szükséglet 

(Megjegyzendő, hogy az ügyésznek egy krajezár a z i u hivatkozott végzések alapján helyesbítve lett, 

fizetése sincs. Szerk.) és terheiben más részesült volna. va*y is l ö b b rendbeli kiadás a költségvetési előírány-

Az egyházi pénztárnokságra 4 pályázó volt: 2411)01 törölve lett és az előirányzatban megállapított 

Vargha Bénjámin, Kálmán Mihály, Égető Bálint, ifj. 76- é s 88- 0/°-°8 községi kirovási kulcsot 62. és 74. 

Sarkadi Nagy Mihály. 9/°-ra »zállitotta le ugy annyira, hogy a szükséglet 

A szavazás elrendeltetvén, igen élénk érdeklő- 111 ezer frt körül van. 

dés között folyt le. Beadatott 49 szavazat. Ebből Most már ha akirótt 111732 frtból leütjük a 

melyben elpanaszolja, hogy a legutóbbi presbiteri]kapott Égető Bálint 21, Vargha Bénjámin 18, ifj. 103219 frt befizetett összeget, kitűnik azon kőrül-

gyOlésre azóló meghívót a lelkéazelnök néki nem I Sarkadi Nagy Mihály 8, Kálmán Mihály 2 szavazatot, mény, hogy 1893. évben a kirovással szemben nem 



S. oldal. 

mint kimutatni fzives volt, 18707 frt hátralék ma-, 
rad, hanem c«ak 8513 frt, igy önként elesik azon 
állítása, hogy 1894. évben a befizetés jobb volt mint 
nz 1893. évben. 

Ugy hiszem, ez már maga elég volna arra, 
hogy meggyő?őd:ön a „Mns7ka gazdálkodás" c?ikk 
írója arról, hogy téves informálzióin indulva ki, 
számszerűleg kimutatott adatai helytelenek annyival 
is inkább, mivel a hátralékot a f. kirovás alapján 
megállapítani teljes lehetetlen. 

Nem mulaszthatom el azomban kitüntetni a 
helyes adatokat — hadd álljanak itt és beszéljenek a 
számok: 1892. évi hátralék volt, mely 189 . évre 
áthozva lett 24.929 frt. 1893. évi kirovás 111.732 frt. 
1893. évi szaporodás 3.043 frt, összes tartozás: 
139.704 frt, ezzel szpmben befiretve lett 103.219 frt. 
leíratott 8.593 frt, összes lerovás volt: 111.812 frt; 
vagyis levonva a tartásból a lerovási összeget, 
mutatkozott hátralék 1893. év végével 27.892 frt. 

Az 1894. évi kirovás 126.632 frt. 1893. évi 
hátralék 27.892 frt. 1894. évi szaporodás 2.069. 1894. 
évi összes tartozás 156 593 frt; ezen tartozásra be-
fizetett 109.442, leíratott 3 734; összes lerovás 
113.176 frt, mely összeget leütve a tartozásból 
maradt 1894. óv végén hátralék 43.417 frt. 

Hasonlítva az 1893. évi és 1894. évi hátralékot 
— kitűnik azon körülmény, hogy 1894. év nem hogy 
jobb lett volna mint 1893. év — de 15.525 több 
hátralék maradt mint 1893. évben. Azt azonban el 
kell ismerni minden halandónak, hogy 103.219 frt-
nál, mely 1893. évben befolyt, nagyobb összeg az 
1894. évi 109.442 trt, de ez nem bizonyítja azt, hogy 
a szükséglettel szemben több folyt volna be. 

Hogy pedig az 1895. évi január hóban befize-
tett összeg miért haladja 777 frttal az előző évi ja-
nuár hóban történt befizetést, az egyedül abban kere-
sendő, hogy 43417 frt hátralék es a V« évi k rovás 
31658 frt összesen: 75075 frt volt esedékes 1895. 
évi január 1-én, mig ellenben az 1893. évi hátra-
lék 27892 frt ós a 7« évi kirovás 27933 frt össze-
sen 55835 frtot tett ki, vagyis 1895. január 1-én 
19250 frtal volt több az esedékes összeg mint 1894. 
évben, ezen összeg és a kirovás magasabb volta 
vehető annak, hogy január hóban több folyt be 
777 frtal, de tényleg a szükséglettel szemben bizony 
bizony 18473 frtal kevesebb mint 1894. évi január 
havábun. 

Meg kell jegyeznem még azon szomorú de való 
tényt is, hogy 1894. évi febr, 1-től 15-ig 3000 frttal 
több folyt be mint 1895. évi febr. 1-től 15-ig. 
Mindezek azt mutatják, hogy a rossztermes követ-
keztében az adózó közönség fizetni nem képes, és 
még mutatják azt is hogy téves adatokon össze ál 
litott számadás még a .Szentes Vidéke" czikk író-
ját is téves meggyőződésre vezeti. 

Szentes, 1895. febr. 26. 

Sz. Nagy Kálmán. 
városi adó pénztárnok. * * 
* 

Ehez a szigorúan tárgyilagos felvilágosításhoz 
csak azt a megjegyzést csatoljuk, hogy a kiadasok 
összege és esedékessége nem m nden évben egy-
forma , s gyakran fordulnak elő olyan előre nem 
látott kiadások, melyek a közpénztart kiürítik. 

Tehát abból a véletlenségből, hogy a pénz-
hiányon ideiglenes kölcsönnel kénytelen segíteni 
város — fegyvert kovácsolni az elöljáróság ellen 
vagy butaság, vagy maliczia. Szerk. 

Helyi ós vegyes hirek. 
(r.) — Választások a ref. egy-

háznál Csütörtökön délelőtt látogatott ülést 
tartott a szentesi ref. egyház-tanács, mely 
ülésnek egyik főtárgyát képezte az egyház 
közigazgatási tisztviselőinek és egyébb alkal-
mazottainak megválasztása. Mint fentebb, az 
ülésről szóló tudósításunkban el van mond 
va, ezen alkalommal megválasztattak ; jegy 
zőnek Vattai Vincze egyhangúlag, pénztár-
noknak Varga tíénjámin szótöbbséggel, ügyész-
nek dr. Filó Lajos, számvevőnek Szabó La 
jos, algondnoknak Németh Sándor, egyház-
finak Dudás Szabó János es Lakos Ferencz 
egyhangúlag, 

— Munkát és kenyeret. Tegnap délelőtt 
a he'ybeli munkások ket kiküldöttje járt a főispán-
nál megkérni őt arra, hogy küldőiknek adna alkal 

SZENTESI LAP. 

mat a becsületes két kézi munkára; mert ők csak;8 
ezzel akarja* kiérdemelni mindennapi keuyeröket. 
A főispán szívesen fogadta a küldöttséget es meg-
ígérte nekik, hogy délutánig intézkedni fog. Erre 
azután délután ugy 4—5 óra között annyira meg-
népesült a megyeház környéke munkára váró em-
berekkel, lugy ez a szokatlan csoportosulás méltó 
feltűnést keltett mindenfelé. Háromnegyed öt dra 
tájban tehát magához hivatta a főispán K á 11 ó 
alknpitányt és ezzel megkérdeztette a tömeget, hogy 
mit akar, mire azok a legbékésebben kijelentették, 
hogy csakis a megígért munka felől jöttek tudomást 
szerezni; mire Kálló kijelentette a főispán megbizá 
sából hogy a főispán már intézkedett a lelől, mi-
szerint számukra munka szereztessék, és igy ma már 

Kunszentmárton felé vezető uton fa vágási munkaba 
is állhattak a munkakeresők. A rendőralkapitanynak 
e kijelentésére újból 3 tagu küldöttség ment lel a 
főispánhoz, hogy társaik nevében ugy nokl, mint 
város polgármesterének jóindulatat megköszönjék. 
Mire a tömeg a legszebb rendben széjjel oszlott. 

(r.) — A 30 literes ürmérő behozatala 
érdekében tudvalevőleg a vármegye közönsége 
több szentesi bizóttsagi tag indítványára — felter-
jesztést intézett a kormányhoz, és felterjesztésének 
pártolására a szegedi ipar és kereskedelmi kamrát 
is felkérte. A kamara azonban a felterjesztést nem 
találta támogatandónak, álláspontját azzal okolván 
meg, hogy a gabonát általában nem űrmértékkel, 
hanem suly szorint adják és veszik. 

— Elfogyott a rőzse. Napok óta segélyezte 
Szentes város az ő szegény eit tűzre valóval. Százak 
és százak vették e jótéteményt igenybe, mig tegnap 
a városház udvarából már az összes rőzse készletet 
elhordták, ugy hogy a varosnak most már inas uton 
kell gondoskodni a szegények segélyezéséről. 

— A sorozás. Ma kezdődik meg a katonák 
sorozása. Pár napig tehát nagyon is elénk lesz 
megyeháza környéke. A sorozás most is a városi fő-
jegyzői iroda helyiségében fog megejtetni épp ugy 
mint máskor. Ez pedig tudvalevőleg a megyeház 
első részében van elhelyezre. 

— Ritka madár. A „Fővárosi Lapok" f. évi 
febr. 26-iki számában a következő érdekes újdonsá-
got olvastuk : „R i tka madár . A kemény, hos»zu 
tél egy ritka madarat hajtott északi hazájaból ide 
hozzánk. Ez a formás kis madár a selyem fa rkú 
1 o c s k a (bombícilla garulla,) mely rendes körül 
mények között Európa északibb részén (Norvégia, 
Svéd, Dánia, Eszak-Németország) él, néhány nap ota 

miskolczi népkertben, az Avason és a bokorral 
beültetett tereken mutatkozik s mohón csipkedi a 
fák, cserjék bogyótermését. Az érdekes és ritkaság 
számba menő madár megjelenéséből a miskolczi Fal-
bok még hosszú telet iósolnak.* — Még érdekesebb 
ennél, — mint lapunk egyik barátja velünk közli, — 
hogy ugyanazon napon, midőn e lap megérkezett, 
dr. Filó Lajos ur lőtt le egy épp ilyen ritka mada-
rat és pedig szerencsével, ugy, hogy csak a fél szár-
nyát lőtte el s a csinos madár bár magános életre 
és szobafogságra kárhoztatva — vígan csicsereg. 

(r.) A szabó iparosok f. hó 25-én tartott 
bálja alkalmával egy fekete ternó női kendő és egy 
női sál maradt vissza a bál helyiségeben. Az előbbit 
Kiss Sándor szabcmestertől, az utóbbit az l-ső 48-as 
kör vendéglősétől, kellő igazolás után átveheti a 
tulajdonos. 

— A szentesi Jótékony Nőegylet által 
városunk Ínségesei javára rendezendő hangverseny 
közbejött akadályok folytán nem márczius hó 3 an 
lesz megtartva, mint eredetileg tervezve volt, hanni 
vasárnaphoz egyhétre, márczius 10 én. Ez a végle-
ges megállapodás, s a műsort már lapunk legköze-
lebbi szamában közölni fogjuk. 

— Nyilvános számadás. A szentesi szabó 
iparosok által f. hó 25 én rendezett tánczvigalom 
bevételei és kiadása ról. Bevéte lek : Belépő je-
gyekből 279 trt, felülfizetésekből 10 frt; összesen: 
289 frt. K i a d á sok : összesen : 290 frt 60 kr. A 
¡ótekonyczelra felüllizettek: Szűcs Sándor 50 kr. 
Farkas Gedeon 50 kr. Özv. Kátay Ágostonné 50 kr. 
Neumannn Manó 50 kr. Borza Karolina k. a. 1 frt. 
Antal József 50 kr. Torday László 2 frt. ifj. Bajkai 
Bálint 50 kr. Takács Lajos 20 kr. Kiss Sándor 
50 kr. Dömsödi Józsefné 50 kr Kotvics Lajos 50 kr. 
Demeter Imre 30 kr. Piti Tamás 30 kr. R. Varga 
Albert 20 kr. Füsti Molnár Sándor 10 kr. Kanasz 
Nagy Antal 1 frt, elszámolásnál fent maradt 40 kr. 
összes felültizetés 10 frt, ugy a nevezett felüllizetők 
s altalában mindazok, kik megjelenésűkkel a viga-
lom sikerét előmozdítani szivesek voltak fogadják 
őszinte köszönetünk nyilvánítását Szentes, 1895. 
febr 28. Kiss Sándor, pénztárnok. D ö m s ö d i 
József, v. bizottsági elnök. 

— liitaiigsugban. A városi bitangukolban 
1 drb. pulyka van elhelyezve. Tulajdonosa a kellő 
igazolás mellett ott átveheti azt. 

tft.'tsám. 

— Hármacskán. Hárman voltak : a férj, a 
feleség, meg a szerető. Ennél jobban berendezett trium-
virátust már alig képzelhetett el az ember. 

Rontó János uram szerette ugyan a feleségét, 
de bizony csak szerette azért az özvegy asszonyt is, 
Nagy Erzsébetet is. Ez a hazastársi kirúgás tartott 
egy ideig, de aztán beütött — a feleség. Ugy asett, 
hogy Rontó János uram a tilosban járt éppen, mi-
dőn egyszer csak zörgetnek ám az ajtón. 

Ki az P 
Én 1 
Ez az ón feleség volt, aki férfi ruhába felöltözve 

rontott be az ajtón, a mint vallja, hosszabb vára-
kozás után. No és aztán támadt patália, 

— Tudod-e ki vagyok én ? — támadt a szeretőre. 
S megmondta a nevét. De már akkor püfölte 

ugyancsak a vetélytársat, majd meg előkapott egy 
ollót s levágta vele a szerető haját 

Azután szétnézett a szobában s mindazon holmit, 
amit a férje hordott oda, összetört, néhányat pedig 
a finálé alkalmával összeszedett s férjével távozott. 

A volt szerető e dulakodással egybekötött haj-
nyírás miatt panaszt emelt a bíróságnál. Azt a vá-
dat tette, hogy a férj feleségével egyetértően követte 
el az egész csatát, hogy tőle szabadulhasson. 

Ez volt az alapja a napokban tartott végtár-
gyalásnak, amelyen az asszony beismerte a terhére 
rótt cselekményt, de t&gadja, hogy férje köremüködött. 

A férj is tagadja, hogy felesége gyökeres gyó-
gyító módjáról tudomása lett volna. 

A tárgyalás során mégis bebizonyult, hogy a 
szerető lakásán talált tárgyakat a patália után együt-
tesen vitték el onnan, fenyegetés. *k között s ily for-
mán a férj is kapott zsarolás czimén busz forint 
pénzbüntetést. 

A feleségét zsarolás, könnyű tesíisértés s becsület-
sertésben mondta ki vétkesnek a törvényszók s az 
enyhítő körülmények tekintetbe vételével egy havi 
fogházra s öt frt pénzbüntetesre ítélte. 

Az ítélet ellen az ügyész s a vádlott is felebbeztek. 
— Egy világlátott ember. A szegedi ren-

dőrség előtt érdeken ur van vizsgaiat alatt, a kire 
eddig m ndentéle bűnök derültek ki az apróbb fáj-
tából — s a vizsgalat most azon van, hogy talán a 
sok apró mellett kiderül valamely nagyobb is. Ez az 
érdekes ember Kálmán Károly togarasi illetőségű fia-
tal emerbe a kit a mult héten tartóztatott le a ren-
dőrség. Az iskola utczában lakott egy hónapos szo-
bában s azt mondta, csupa uri passzióból időzik 
Szegeden. Mikor gyanús volta miatt letartóztatták, 
igen regényes élettörténetet beszélt el Rainer főka-
pitánynak. E szerint volt ez az ember már minden, 
Bukarestben volontér, lovas tiszthelyettes az oláh 
hadseregnél, Váradon közjegyzői írnok, Brassóban 
közhuszár egy közös ezredben, Hamburgban keres-
kedelmi ügynök, Hodonyon községi jegyzősegéd, Ara-
don írnok, Párisban, Olaszországban, a Balkánban 
kereskedelmi utazó. Mindenféle álnevet használva 
kódorgott igy az egész Európában s azt mondja, 
Hamburgban ő volt a német-román kereskedelmi 
ügyek közvetítője, a mi busás jövedelemmel járt. — 
llat miért hagyta ott? — Oh — sóhajtja — egy 
nő van a játékban . . . Mindig a nőkre hivatkozik 
az az ember, a ki a magyar, német, román, horvál, 
szerb, orosz és franczia nyelveket írja ós beszéli. 
Mindentéle kevert vallomásokat tett, s egyáltalán 
nem akarta elismerni, hogy bűnös volna valamiben. 
A lakasan megtartott hazkutatás alkalmával közjegy 
zői s Hodony község jegyzői pecsétjével ellátott tiszta 
papírokat talaltak, azután egy csomó levelet s egy 
meg nagyobb csomó névjegyet exotikus, Papakosz-
tas hangzású nevekkel. A főkapitány által megindí-
tott széleskörű vizsgálat volt hivatva kideríteni, 
hogy micsoda voltaképp ez a rejtélyes ember, a ki 
különben mindennap más-mas hazugsággal állt elő. 
Kiderült, hogy a nála levő bizonyít .ányai hamisítva 
vannak. Meg a keresztlevele is. A rendőrség ezek 
után mindazon helyekről a hol a rejtélyes vádlott 
Urtozkodott, fölvilágosítást kért Eddig két ilyen vá-
asz érkezett be. Az egyik Aradról s jelenti azt, hogv 
a letartóztatott innen Kornay közjegyző irodájából, 
hol alkalmazva volt, s kkasztás után megszökött a 
az aradi tőrvényszék már ré«en körözteti. Hodony 
község jegyzői hivatala tudatta, hogy ott Keller Kál-
mán név alatt volt alk Imazva mint községi irnok, 
rle onnan is megszökő't, több embert pénzzel meg-
károsítva s magával vitt jogtalanul egy pokróezot, 
egy revolvert és egy puskát. A mint látszik, az ér-
kező levelek nagyon szép biográfiát adnak ez ember-
ről, ki csupa passzióból időzött Szegeden. 

— A jégsir. Száraz-Ajta székelyföldi község-
től, nagy málha székelyszőttessel megrakodva haza-
iélé indult pár nappal ezelőtt Máté Mozesné és Nagy 
Jozsefné gyalogszerrel. A két ötven éves asszony Va-
dason akart átutazni, de a vihar otf érte őket ai 
erdőn. Roppant havazás állt be s nemsokára rá meg-
indult a Nemere, a mely valóságos jégmezővé vál-
toztatta a környéket. A két asszonyt napokig vár-
tak otthon hiába s végre keresésükre indultak. Hosz-
szas kutatás után mind a kettőt megtalálták a meg-
jegesedett hóba temetve. A hr páncélt csákánynyal 
kellett szétvagdalni, hogy az asszonyok testét a jégsir-
ból kiszabadítsák. Még élve jutottak haza, de min-
den testrészük megfagyott s most a halállal vívódnak. 



16. sxám. 
— A Jég kőzött. Vasárnap éjjel tiz óra után 

hajmeresztő jelenet játszódott le Szegeden a Tiszán 
A parton, a Smitli korcsmában velőt dermesztő si-
koltást hallottak. Megriadva rohantak a korcsma 
vendégei a Tiszapartra. A szörnyű segélykiáltás a 
Tisza kőzepéről hallatszott. 

Mentsenek meg az istenért. Nőm, gyerme-
keim vannak, ne hagyjanak elveszni a jég között. 

Azonnal hirt adtak a rendőrségnek, melynek 
kiküldöttei nemsokára a városi túzoltckkal jelentek 
meg. Fáklyákkal, lámpákkal igyekeztek világosságot 
árasztani a Tiszára, melynek zajló jegét sűrű köd 
és fekete sötétség borította. A Tisza közepén egy 
ladikból két hadonázó kar tűnt elő. Deszkákkal, kö-
telekkel végre egy bátor tűzoltó elérte a ladikot, 
melyet a parttól egymás hátára torlódott jégtáblák 
és jégsziklák választottak el — Igazi hőstetts/ámba 
mehet ez a mentés. Mire a ladikot a jég-barikádon 
át partra húzták, a csikorgó hidegtől msgkékült em-
ber aléltan bevert a ladik fenekén. Bevitték a Smitli-
korcsmába, ahol dr. Zápory felélesztette, azután a 
közkórházba szállították. — A szegény embsr né 
hány krajczárért egy embsrt szállított a torontáli 
partra, visszajövet, szembetalálta magát a jégtáb-
lákkal, melyeket a szél ladikja elé kergetett. Ez a 
második ladikos ember, mely néhány nap óta, csak-
nem élete árán jutott néhány krajczar keresményhez. 

— Katonák kinzása. Nagyváradról irják: 
Fux Móricz vezérőrnagy, aki jelenleg Nagyváradon 
időzik, az ottani közös hadseregbeli helyőrségnek a 
kemény hideg időben is olyan feladatokat ad, melyek 
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a tiszteket és legényeket a megfagyás veszedelmének 
teszik ki. A generális parancsára a katonaságokat 
15 fokos hidegben, mély hóban éjjel nappal tartó 
gyakorlatra kihajtják. Eklatáns eset a következő: 
Február 14-én kiindult egy őrjárat Nagyváradról, 
egy másik órjárat 15-én este indult útnak s ugyan-
azon éjjel találkoztak. Mind a két őrjárat 16-án 
este 6 és 7 óra között félig megfagyva érkezett visz-
sza. Néhány embernek orrán, száján megindult a 
vér, egy ember pedig a 13 fokos hidegben tizenegy-
szer elájult. Három embert a hóban vonszoltak a 
legközelebbi vasúti állomásig, mert a maguk lábán 
nem tudtak már menni. Ilyenek után természetesen 
nagy az elkeseredés a legénységben és jó lenne, ha 
a generális dolgairól az illetékes körök is tudo-
mást vennének. 

— Kettős rablógyilkosság. Reggelre vé-
rükbe fagyva találták Pacsér községben a 90 éves 
Hegyi Jánost és feleségét. Az öreg házaspárt gyilkos 
keze ölte meg, aki felfeszítve a szekrényeket összes 
8U0 forintnyi készpénzüket is elrabolta. A topolyai 
vizsgálóbíró Radány dr. megjelenve a helyszínén, 
azonnal megindította a vizsgálatot, mely csakhamar 
nyomára jött a gyilkosnak Balla András személyében. 
Balla eleinte tagadta a tettet, de csakhamar töre-
delmes vallomást tett a vizsgálóbírónak. Baltával ós 
bicskájával felfegyverkezve, hatolt be a házaspár la-
kásába az ablakon át. Az öreg asszony felriadva a 
zörejre kétségbeesetten kiáltott segítségért, mire 
Balla fejszéjével fejbe csapta a remegő Öreg asszonyt. 
Hegyi ezalatt szintén felébredt és lekapva a falról 
rozsdás fringiáját kétségbeesett harczot vívott a gyil-

3. oldal. 

kos.al, mig végre egy hatalmas csapás őt is lesúj-
totta. Ennyit vallott a gyilkos, akiről valószínű hogy 
társai is vannak gálád tettében, kiket most a csend 
őrség erélyesen nyomoz Hegyi és neje nem haltak 
még bele sebeikbe, életben maradásukhoz azonban 
nincs remény. 

Irodalom. 
Az Athenaeum Képes Irodalomtörté-

netéből, melyet Beöthy Zsolt szerkeszt, megjalen» 
a 30-ik füzet három ívnyi terjedelemben. Három 
magvas tanulmány van bpnne Baráth Ferenczó 
Eötvösről, Gyulai Pálé Kemény Zsigmondról és S<>-
bestyén Gyuláé (dr.) Népköltészetünkről. Ez utóbbi 
történeti fejlődésökben s egészen uj szempontok sze-
rint tárgyalja a népköltészet termékeit, melyeknek 
— tudtunkra — maga is szorgalmas és szerencsés 
gyűjtője. A szöveget ezúttal is nagyszámú kép il-
lusztrálja : A Karthauzi-lak, Eötvös svábhegyi nya-
ralója, arczképe és siremléke. Keménynek ifjú s férfi-
kori arczképe, névaláírása, sírja, s etry régi bájoló 
imádság 1578-ból. Külön mellékletükül: Vörösmarty 
.Hazafiak' cz. költeményének első fogalmazási s 
müveinek egykori llusztráczióiból 4 kép van csa-
tolva. A befejezéséhez közeledő nagyfontosságú vál-
lalat körülbelül 35 füzetben fog meg'elenni, s fűze 
tenkint 40 krért kapható. 

Eladó ház. 
A kurczaparton levő Virágli-féle ház eladó. 
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B E C S B E H , I. K E L , S I H S E R S T R A S S E 15. SZ. L „ Z U M G O L D E H E H R E I C H S A P P E L . 
Vértlsztltó labdacsok, ezelőtt á l t a l á n o s l a bdac sok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan 

alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna Évtizedek óta ezen labdacsok általános elter-
jedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna található. 

Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székreke-
désből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség s hasonlo 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 
if 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. 

( csakis Pseihofer J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok 
tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. 

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

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

Maradok teljes tisztelettel Pawlistík Ferencz, Kőin, Lindenthal. 

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

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

névaláírással fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon aál 
írással vörös színben van ellátva. 

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

Amprika- kn^vénvkpnrirQ gyors és biztos ha,áRU ,p*i°bb 8zer 

ni l lv l IKdi KUdlVCIiyKGIIUld, mjnden köszvényes és csúzos bajok, 
u. m.: gerincz-agy bántalom, tagszaggatás, ischías, mígraine, ideges fog 
fájás, főfájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr 
Tannnrhinin haikpnrW Pserhofer J.-től. Évek hosszú sora óta 
I dl IIIULIIIIIIII IldjKCIlUUa valamennyi hajnövesztő szer között orvo-
sok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállít, nagy szelenczével 2 frt 
AltalánftQ tanaQ7 S t eude l tanártól. Ütés és szúrás által okozott 
/MldldlIUd Idpaoz. sebeknél, mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes-
vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 
Égy tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr. hurutban és vizkorsagban, már életét is megunta, melyről egyébként le CA f Tha l7eam Pserhofer J.-től. Sok év óta a fagyos tagokra és minden 

—11 — 1-—" " ön kitűnő ^vértisztitó rUgUdlZbdlN i dü i t scbre> m i n t legbiztosabb szer elismerve. Egy kő 
í. a ..i4 CSöggei 40 jjr Bérmentve 65 kr 

1 ItifíinpHv általánosan ismert kitűnő háziszer, hurut, rekedtség, 
UIIIUIICUV, görcsös köhögés stb. ellen. Egy üvegecske ára 50 kr., 
2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr. 
P|pf pQQ7pnP7Ía (Prá8aí csöppek) megrontott gyomor, rossz emész-
1-lGl-UOOZ.UIIl/Z.ia tés és mindennemű altesti bajok ellen kitűnő házi-
szer. Egy üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt 

AltalánnQ tÍC7tÍM C/S Bu l r i c l i A. W.-től. Kitűnő háziszer a ropsz 
níldldlIUO UdZ-UlU-dU emésztés minden következményei u. m.: fő-
fájás szédülés, gyomorgörcs gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 
Egy csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam, egy űveg ^ kr„ egy kis üveg 12 kr 

Pnr a láhl77aHác állon Ézen por megszünteti a lábízzadást s az 
I UI d ldL>l££dUdö CIICN. á j t a , k é p z ö d ö kellemetlen szagot, épen 
tartja a lábbelit és mint ártalmatlan szer van kipróbálva Egy doboz-
zal 50 kr. Bérmentve 75 kr. 

kitűnő szer golyva ellen. Egy üveg 40 kr., bér-
mentes küldéssel 65 kr. 

is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az 
labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinczettel Josefa. 

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

hasznos és kitűnő 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. 

Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia, 1Ő88 október 8. 
T. url 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 
birodalmi almához" cziinzett gyógyszertárában, Bécsben, I., Sin-
gertrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem labda-
csot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartal-
maztatk 1 frt 5 krba kerül; bérmentellen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. 
Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

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

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

Golyva-balzsam, 
Helsó vauv kitönö

 Wó*yszer< Ry™or hurut és 
neiöU Vdgy egtJbZbög-bü m i n d e n a renc|etlen emésztésből szár-
mazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 
Mia-Poko, itit. szer egyoldalú fejfájás, fogfájás, rheumatiszmus stb. ellen. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kivül, az osztrák lapokban hirdetett ös«en bel-
és külföldi gyógyszerészeti kül nlegességek raktáron vannak és a k srlelban n-»*n nem 
levftk gyorsan és olrsón megszereztetnek - Postai megrendelések a leggyorsabban esz-
közöltetnek, ha a pénzösszeg elfire küldetik ; nagyobb megrende'ések utánvétellel kül-
detnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha ax ötszeg előre beerkezik, 
mely esetben a postaköltségek sokkal m'rsékelteb" ek. 

Szentes. 1896. Nyematett Sima Ftrtucz gyorsujtóján. 




