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POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Egyes példányok kaphatók i 
nyomdánkban, StarkjN. és 
UntermOller E. könyvk-ben 

számonként 5 krért 
Kéziratok vissza tartatlak. 

Megjelenik hetenként háromszor: 
v a s á r n a p , s z e r d á n é s p é n t e k e n 

a kora reggeli érákban. 

Szerkesztésért felelős: 

SIMA FERENCZ. 
Lapunk megrendelhető : 

a kiadó hivatalban és lapkihordóink utján, 
kik az előfizatési pénzeket is felvehetik. 

Vita előtt 
Ideje volna, nagyon is ideje, hogy a 

magyar nép némi érdeklődéssel nézhessen 
elébe a parlament működésének, midőn a 
tisztelt Ház a mi filléreinkről intezkedik, még 
pedig ugy, hogy ezeket a verejtékkel szerzett, 
gonddal megtakaríthatott, szájunktól és gyer-
mekeinktől megvont fillérekot, mikor már 
sok-sok millióra növekedtek az adóvégrehajtó 
jóvoltából, reábízzák Bánffy úrra és kormá-
nyára. 

Lesz-e vita ? Milyen lesz az ? Mekkora 
lesz a terjedelme, az ereje, a tüze, az ered-
ménye ? 

Kik fogják folytatni f 
Alig tudunk valamit egy-két rövid po-

litikai hírből, a melyek a kormánypárti rész-
ről oly büszkék, az ellenzéki részről oly lany-
hák, hogy az valóbau lehangoló. 

Gondoljuk, hogy a megszokott sablon 
szerint ismét szőnyegre lógnak kerülni a 
nyugalmazott miniszterek óriási nyugdijaikkal 
— és az éhező negyvennyolezas honvédek, 
a sok százezer forintot elnyelő opera - és 
a düledező népiskolák, a pezsgőző ballettán-
ezosnők — és a száraz kenyéren tengődő 
néptanító, a képtárakra fordított százezrek 
— és a végső ínséggel küzködő nép, a fából 
készült vashidak — és a pénzhiány miatt 
teljesen rosz közegészségügy, a közös had-
seregnek adott százmilliók — és az ágyuk 
nélkül szűkölködő tüzérség és még ki tudná 
elsorolni, hogy hány más ezekhez hasonló 
sérelme és megalázása a magyar nemzetnek. 
Igen. Főiemlegetik ezeket az ellenzék férüai, 
azután szavaznak és — mindezek maradnak 
változatna nul. 

A nemzet pedig e n g e d , mert o k o s , 
vagy — talán helyesebb igy : tür, mint a 
szamár. 

Mert ilyen kormányzattal, ilyen viszo-
nyok között, igy kifosztva vagyonából, meg-
rövidítve egyéni jogaiban, arcul verve nem-
zeti aspirációért, kikacagva függetlenségi tö-
rekvéseiért egy önérzetes nép sem dugná 
össze tétlenül a kezét, de hatalmas szóval 
követelné, hogy azok, kiket sorsát intézni a 
törvényhozás házába küldött, minden kérdés-
nél vívják meg a legelkeseredettebb harcot ez 
ellen a kormányzás ellen, ez ellen a rend-
szer ellen. 

Hiába ! A magyar nép alszik. Mély, má-
moros álomban fetreng attól az italtól, me-
ly/rt 1896. októberében eladta a lelkiismere-
tét. Csendes az ország . . . 

De vájjon ugy van-e ? Talán még sem 
egészen. Hiszen nem volt választó az egész 
magyar nemzet. Nem fizettek meg mindenkit 
— voltak é r t é k t e l e n e k is a tis.Uelt 
kormánypárti pártkassza előtt. Kik ? — A 
munkások. 

Nohát, özek nem is alusznak. És mi 
hiszünk, hogy ha szavuk a most bekövetkezett 
vitára még döntő befolyású nem lesz is, de 
látjuk a termőföldet, melyben a szabadság 
fájának magva csírázásnak indulhat. 

Csak vitatkozzanak most kedvökrei A 
magyar nemzet vére tespedt, de meg van az 
uj vér, a melyet alig verő életereinkbe át-
ömleszthűtüak! Lehet, hogy ez a műtét vé-
res lesz, — de életmentő. 

Politikai fyirek. 
Bl*. J ó s i k a t ávozása . A király sze-

mélye körüli mmistert ő felsége áiiásától fölmentette. 
Eddig se sokat tudtunk róla, ezután még; kevesebbet 
fogunk tudni. Mmiszterkedés* alatt móg alább szál-
lott a tekintélye annak az állásnak, melynek a ki-
egyezés férüai oly nagy fontosságot tulajdonítottak 
s melynek hivatása lenne, hogy Magyarország külügy-
minisztere legyen. Eunek az urnák hivatasa az volt, 
hogy bevárja a nyugdijképességet és akkor penuóba 
sétáljon. Vaskorouaroadet kapott. Viselje egészséggel. 

A k v ó t a . Megint ki&ért a rém. Az osztrák 
miniszterek seregesen jöttek Je a múlt héten, hogy 
a kvótaemelésről trnacskoziaaak, de ugy látszik 
nem valami jó fogadtatásban részesültek, mert ntgy-
hamar visszazónáztak Bécsbe. A kormány lapjai 
nem tagadják ugyan, hogy kvótaemelés lesz, de azt 
állítják bogy nem n a g y . De hisz nekünk a mos 
tani is retteuetes nagy. 

Megsemmis í t e t t mandátum. A kép 
viselőiuz Vili. bíráló bizottsaga Marsovszky Eudre 
néppárti képviselőnek mandátumai, melyet az alsó-
lendvai választó kerülettől nyert, megsemmisít ette. 
Mint hírlik, Marsovszky ismét föl fog lépai és az 
ellenjelölt ismét Mandel Pál kormánypárti lesz. 

U j képv i se lő . Nagyszebenben Bruknr 
Vilmos ügyvédet < pártonkívüli) a UApoabm egybau-
gulag országgyűlési képviselőnek választották uieg. 
A nagyszebeni kerület tudvalevőleg Schreiber Fri-
gyes lemondasa folytán üresedett meg mert Schrei-
ber akkor, midőn választói a szabadelvű pariból 
való kilépésre szólítottak tel, lemondott mandátu-
máról. Bruckner küiöuben nagy uagyarfaló, u. n. 
z ö l d s z á s z . 

Mozgalom az öná l ló vámterü le t 
mel le t t . A tóvárosi iparosok és kereskedők nagy 
szambán jöttek ¿3-án össz* a Nemzeti szálló étter-
mében, a hol Mezey Péter elnöklete alatt folytatólag 
tárgyaltak a további teendőket. Mindenek uíött a 
100 as bizottságot a jelenlevőkből kiegészítették. 
Víg Viktor dr. főjegyző inditvanyara batarozatkeppen 
kimondotta az érUaezlet, hogy a jelen mozgalmat 
tisztáu csak szakkörökre terjeszti ki és bevonja a 
mo.galombe a vidéki iparosokat és kereskedőket is. 
Csontos Imre szerint meg kell keresni az ipartestüle-
teket, bogy közgyűlést hívjanak öss^e és ott tárgyal-
ják az önálló vámterület ktrde;et es azt, hogy 
csatlakoznak e a mozgalomhoz, vagy sem. Boros 
Soma kereskedő hasonló érteimben szólal föl. Erre 
kiküldött az értekezlet egy l i tagú végrehajtó bizott-
ságot, mely permauencziaban marad es fentartja as 
összeköttetést, ugy a fővárosi, mint a vidéki iparo-
sok és kereskedők közö t. A végrehajtó bizottság 
jegyzőjéül Kornai Istvánt választottak meg. 

Országgyűlés* 
Budapest, jan. 21. 

Háromnegyed óráig tartó ülésre gyűllek egybe 
ma a t. Há. tagjai. Az első uegyedorabau Láng 
Lajos t l t o t ságok w gaiakulasárol referált, a má-
sodik negyedórántii Percei Ds..só az: válaszolta Bu-
záth Ferenci» k egy régebbi interpolációjára, hogy 
a hunyadmegyej föispac ej iuatelügjelö uew akart 

Majlá*h püspök ellen tüntotni, mire Buzáth azt fe-
lelte vissza, hogy raa már szinte természetes, hogy 
a kormány a katho'ikus sérelmeket nem szanálja, 
— a harmadik negyedórában pedig Erdély igazságügy-
miniszter jelentette ki, hogy a várnai választási el-
nök ügyében a trencséni törvényszék eljárása egé-
szen korrekt. Még maradt aztán néhány perc, elha-
tározta a t. Ház, hogy eddigi fáradalmait hétfőn 
kipiheni és csak kedden gyül ismét össze. 

Prezsbiteri gyűlés. 
Az elmúlt vasárnap presbiteri gyűlés volt as 

ev. református egyháznál, a melyen csaknem kivé-
tel nélkül megjelentek a presbiterek. A legfontosabb 
tárgy az egyházi tisztviselők megválasztása volt és 
valószínűleg ez tette a gyűlést annyira népessé. A 
pákulicz presbiterek erősen köpték a markukat, hogy 
a mostani pénztárnokot Varga Bémámint, a ki eddig 
hűségesen teljesítette kötelességét, helyéből kiszorít-
ják és helyette a véres szájú pákuliczot, Égető Bá-
lintot választják meg. 

A manőver nem sikerült. Égető uram haszta-
lan igért-fűzfát, megbukott. A pályázati kérvénybea 
pedig azt mondotta, hogy a pénztárnokságot haj-
landó óvi 400 frt fizetésért is elválalni és igy meg-
választása esetén az egyháznak évenként 100 frt 
haszna leend. — A presbitereket ez a tényes (1) 
ajánlat nem tévesztette míg és váltig mondogatták 
a mi embereink, hogy a pénztárnuki állás nem 
S'flrkanrő, a melyre alkudni lehet ! Módja lett volna 
pénziárnoksága idején is leengedni 100 frtot a fize-
téséből ! Akkor nem tette, sőt nz ő kérésére lett fal-
emeze* fizetés 600 frtra. - Elbukott biz Égető 
uram csúfosan 1 

Ezen a gyűlésen lettek megválasztva a külőm-
bözö bizottságok is. 

Érdekes dolog alig fordult elö a gyűlésen. Ai 
öreg Kristó és társai felebbozésének nem Sima issza 
mag a levét, hanem mc ¿uk a felebbozök. 

Kristó uramnak kár volt a felebbezésbe azt a 
rágalmat Sima eMea megereszteni. Szüksége van 
neki arra, bogy bátra lévő napjai egy részét a bör-
tönben tölts? cl ? Igen is a börtönb?n! Mert azt a 
ragaimazást s?m ő, sem pedig felebbező társai — 
bízvást eíhihelik — nem viszik el szárazon 1 Meg 
kell azért lakolni 1 

A gyű'és a következőben fo'yt le: 
Goröcz Lajos lelkész főgondnok bejelenti, hogy 

a tauitók állal Papp László és Szabó Lajos lettek 
megválasztva presbyterekűl, a kik az esküt le is 
teszik. 

Erufán Burián Lajos világi elnök felolvassa 
azok neveit, a kik az egyes tiszti állasokra pályáz-
tak es egyben tudatja, bogy Giffy Stndor, ugy a 
jegyzői, mint a számvevői állásra oeadott palyázati 
kérvényét visszavonta. 

Ekkor kezdetét vette a választasok megejtése. 
Vattai Vmcze — minthogy Gá ty a pályázattól visz-
s.'-alépett — egyhangúlag le't megválasztva jegyzővé 
es a hivatalos esküt azonnal le is tette. 

A száravevői állásra, Gálfy visszalépése folytán, 
ketten maradtak jelentkezők u. ni. Szabó Lajos ós 
Varga Ferencz. A pákuliczok váltig szerettek volna 
Sxabó Lajost megválás tani, sőt Gerőcz lekész már 
ki is akarta mondani egyhangú megválasztását, mi-
dőn Sima Fereiicz felállott és Varga Ferenczet aján-
lotta. A szav; zás elrendeltetvén, a beadott 45 sza-
vazat közül Szabó Lajos 20 Varga Ferencz pedif 
25 szavazatot kapott és igy az utóbbi lett az egy-
házi számvevő. 

A pénztárnoki álasra ketten pályáztak és pe-
dig Vurga Beniámin és Égető Bálint. Égető azt 
mondja a pályazati kérvényében, bogy a pénztár-
nokságot évi 400 frt fizetésért hajlandó elvállalni. 

Ez a korlesfogás azonban n m sikerült, mert 
a b'-uüott szcvasalok migszámlálasa után ki tűnj 
bogy Égi tő uram nem bogy 400 frtért, de ingyen 
sem kell. 

A beadott 47 sza varat közül Varga Béniámin 
29 Égeiő Bálint 17 szavazatot nyert; 1 siavazat 
prdig érvénytelen vo>t. Eiek szerint Varga Béniámi í 
I tt a pénztárnok a k», m.dón a hivatalos esküt le-
telte — meleg szavakban köszönte meg a személye 
iiaot újból megnyilatkozott bizalmat. 



g. oldal. 

Gazdasági gondnokságra Németh Sándor lett 
megválasztva 25 szavazattal Kovács Mihály 20 sza-
vazatával szemben. 

Egyházfiaknak Lakos Ferenc és Dudás Szabó 
János újólag meghagyattak. 

Ezután két esperesi körlevél olvastatott fel. 
Sima Ferencz indítványára ezek tárgyálásánál ki-
mondatott, bogy legközelebbi presbiteri ülés elé a 
lelkészek által előterjesztés tétessék, melyből 
kitűnjék, hogy 29 párnak, kik a mult évben egybe-
kelésük alkalmával az egyházi áldást igénybe nem 
vettek, milyen a társadalmi állása és vagyoni vi-
szonya. 

Sima Ferenc indítványa folytán a közoktatási 
kormány feliratilag kéretik fel az iránt, hogy a gim-
náziumnál a református vallás tanítására alkalma-
zott lelkész fizetése 200 frtról legalább 500 frtra 
emeltessék, annyival is inkább mert a kathol'kus 
vallást előadó fiizetése 400 frt, holott a katholikus 
tanulók száma jóval kisebb a reformátusoknál. 

Ezután következett a különböző bizottsági ta-
gok választására kiküldött bizottság jelentése. A tan-
ügyibizottságba megválasztatott: Burián Lajos, Dr. 
Szánthó Lajos, Szeder János, Szathmáry Pál, Pólya 
Ferenc, Varga Béníámin, Erdőhátí N. Ferenc, Ve-
cseri István, Soós Bálint, Rúzs Molnár Ferenc alsó-
réti, Teési Fekete János, Rúzs Molnár Ferenc (I t.) 
Sima Ferenc, Rúzs Molnár János és Fekete Márion; 

a gazdasági bizottságba : Burián Lajos, Sar-
kadi N. Ferencz, Szeder János, Varga Béníámin, 
Berényi Gergely (111. t.) Vajda Sándor, Fazekas 
Mihály, Gönczi Sándor, Vecseri János, Kadáncz 
István, Kanász N. Lajos, Keresztes Nagy Antal, Ti-
hanyi Ferencz, Rúzs Molnár István és Szánthó 
Dániel; 

a fegyelmi választmányba : Burián Lajos, Sima 
Ferencz, Dr. Szánthó Lajos, Szeder János, Bartha 
János, Szathmáry Pál, Rúzs Molnár Ferencz a réti, 
Sarkady Nagy Ferencz, Dr. Csathó Zsigmond és 
Dósa Elek. 

A Kanász Nagy Imrével megkötött csereszer-
ződés az egyházi képviselőtestület elé terjesztetik. A 
A bérházban lévő bolthelyiségek bérbeadására szük-
séges intézkedések megtétele és egy pár lényegtelen 
dolog után felolvastatott Kristó N. István és tsai 
fellebbezése. Ebben a felebbezésb^n a7t mondja Kr stó 
Nagy István, Rúzs Molnár János, S'án'hó Dánid, | 
Kalpagos Szabó Bálint, Ég-itő Báiint és Csúcs János, 
hogy S i m a F e r e n c z az e g v h á 7 . v a g y o -
n á v a l h ü t l e n ü l s á f á r k o d o t t . 

Cgyebjkbm azt kifogásolják, hogy Sima Fe-
rcncznek a főgondnoki állásáról törtéit lemondását 
elfogadta a presbylerium mert Sima — nézetük 
szerint — meg sem volt választható, törvényeden 
meg sem választatott, már pedig lemondani csak 
olyan állásról lehehet, a mire valaki megvalaszt^tott. 

Sima Ferencz kéri a fellebbezést részére má-
solatban kiadni, hogy az abban foglalt rágalmazásért 
a fellebbezők ellen magának törvényes uton elégté-
telt vehessen. 

Sima Ferencz kérelmének hely adatván, az 
eredeti felebbezés az egyházkerületi hatósághoz fel-
terjesztetni határoztatott. 

Végül néhány kiutalás történt, melynek meg-
történte után a presbyteri ülés véget ért. 

P-

11 . szám. 
Hat ez a részrehajlatlan igazság P Ez az az 

igazság, melyre a szelíd és irgalmas Jézus tanitotta 

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

Hegyit ottó! kezdve állandóan üldözték bizo-
nyos körök. És mig a kormány álláspontját védő 
Ivánkovics plébánosból rozsnyói püspök lett, pddig i « világot P 
i . u- A- „„ »„wír.'Ai™. r^iM köz- Hegyi szerencsétlen esete után, végre számolni 
Hegyi, k. pedig vagyona egy ^ ^ » f * * ^ J 7 p a p , kinek a magyar alkotmány 
célokra áldozta fel, — ma egy plébániájától megfősz- " " " • " y >" ' 
tott közönséges pap. Köztudomás dolog a küzde- , és szavazat, jogot biztos,U részt vehet-e a 

A csongrádi plébános. 
Hegyi Antal csongrádi plébános esete, kit a 

napokban fosztottak meg plébániájától, or ?ágszerte 
általános feltűnést keltett. 

Négy év előtt azzal vádolták meg ellenségei, 
hogy Schweizból nagyobb mennyiségű misepénzt 
kapott, a miséket nem végeztette el, de az árát el-
költötte és igy sikkasztott. Körülbelül négyezer forint 
volt az az összeg, melyről nem tudta kimutatn :, 
hogy a miséket elvégezte-e, vagy elvégeztette-e érte. 

Hegyi plébániája igen gazdag. Ezreket költött 
arra és a plébániai gazdaságnak beruházására. Négy-
ezer forintot, tehát ha Vácról nem üldözik, igen 
könnyen helyrepótolhatott volna. 

Hegyi Antal ekkor már ellenzéki ember és pe-
dig Csongrádvármegyében nagyon is vezérszerepet 
vivő ellenzéki ember volt. 

Pár evvel előbb, mikor még nem volt ellenzéki, 
nem bántotta őt senki. Akkor még nyugodtan élhe-
tett Csongrádon ; mert ellenségei nemcsak nem ül-
dözték, de délutánonként kertjében kugliztak és nála 
söröztek naponta. 

Az 1892. évi téli választás előtt azonban na-
gyot fordult a világ. Szivák Imre, Csongrád város 
akkori képviselője a Csáky féle elkeresztelési ügyben 
egy oly határozati javaslatot terjesztett a képviselő 
ház elé, amelyért Magyarország római katholikus 
papságnak nagy része felzudult. Es ekkor Hegyi 
Antal is ellenzékivé lett. S 1892-ben Hock János 
megválasztatását Csongrádon úgyszólván egyedül ő 
fitté keresztül. 

lem bevébőli összeütközése a váci püspökkel. 
Schuster Konstantin ugyanis Bajcsí Gábort, 

Hegyi akkori egyik káplánját — mert az agitált Hock 
János mellett — a választás előtt Vácra idézte. 

A káplán fel is ment, de csak akkor, midőn 
már leszavazott Hockra. A püspök ezért hót napi 
vezeklésre és elzárásra itélte az ellenzéki Bajcsit. 

Hegyi igazságérzete szerfölött felháborodott a 
szelíd és irgalmas Jézust prédikáló püspöknek ezen 
eljárásán és minden követ megmozgatott, hogy a 
szent szeretet nevében fogságra vetett káplánját ki-
szabadíthassa. 

Ez azoban sehogy sem sikerült neki. Es Hegyi 
ezután irta meg püspökéhez azt a hires levelet, 
mely nemcsak nálunk, a< egész Európában is feltű-
nést keltett. 

A levél még Rómában is élénk diskusszió tár-
gya volt, de Schuster azzal vágta ki magát, hogy ő 

politikai küzdelmekben, avagy nem P És ha igen, 
van-e joga ott szabadon érvényesülni avagy nincs ? 

Nyilt dolog ugyanis, hogy egyik-másik püspök 
nemcsak tanácsolta papjainak, hogy valamely párt 
mellett állást foglaljanak, hanem azt egyenesen el 
is rendelte. 

Sőt Schuster Konstantin is megcselekedte ezt, 
aki pedig két izben is elcsukatta, Bajcsi Kálmánt 
azért, mert az ellenzéki jelöltek mellett agitált akkor, 
mikor 1895. november hetedikére Budapestre hivatta 
fel papjait és azokat a néppárti ¡iroda szalonjában 
a néppárt szervezésére szólította fel. 

És a váci egyházmegyében ezóta van néppárt. 
Addig e megyében, Schuster uralma alatt 

agyonűldöztek mindenkit, aki nem szabadelvű párt 
agitátorait azonban senki sem bántotta, sőt egyiket-
másikat ki is tűntették közölök. 

És, ha Hegyi plébános 892-ben nem Hock Jáno-
sért, de a szabadelvüpárti jelöltért ekszponálta volna atya. tehát megbocsát Hegyinek. , t , i t i_ t 

A püspöki bosszúra számitva, sokat üldözték | m a a l ,Kh a ™ I n a : plébániájától megfosztott 
pap. 

Kérdés tehát, van-e joga a papnak más poli-
tikai nézetet vallani, mint milyet püspöke vall P És 
ha van, van-e jogi e me lett agitálni is épp ugy 

ellenségei Hegyit, de mert szereplése mindig az 
önzetlenségen alapult, Schuster nem mert belekötni 
soha. 

Jött azonban a misepénzek ügye. És itt már 
magát másokért exponáló, de a megbélye- m i o t a szabadelvű pártiaknak, vagy néppártiaknak 

gezbető és végleg agyoncsapható Hegyi került a 
szelíd és kegyes szivü püspök kezei közé, tehát 
megkezdődött Hegyi üldözése. 

Mi lett a bátor ellenzéki ember sorsa P A 
lapok számoltak be róla, midőn jelezték, hogy 
Hegyi Antalt, a váczi szentszék után a 
mási szentszék is megfosztotta állásától és helyére 
csupa figyelemből, egyik üldözőjét, volt káplánját, 
küldték ki Váczról adminisztrátornak. 

Hegyit nem védjük. Ha csakugyan sikkasztott, 
megérdemelte sorsát. Bűnhődjék. De hát a sikkasz-
tót a büntető törvény is üldözi P Ott hadd védje 
magat s ott hadd mondjak ki róla, méltán viseli-e 
homlokán a sikkasztó nevet. 

Oh, mert szörnyű bélyeg ez és azért kár a 
bélyeggel könnyelműen megölni valakit. Kár pedig 
akkor, midő ugyan-e bélyeggel más is sebezhető. 

Hisz ami a mise-pénzekkel való üzérkedést 
illeti, ebben Hegyi Antal esete oiyan, melyet a szo- | 
kás miatt elítélői alig lehet. Hisz akkor egy egész ! 
sereg embert kellene ezkommunikálni és elitélni, ! 
ha Hegyit csak ezért ítélnők el. Ezrek és ezrek 
vándorolnak be ugyanis évente a hazánkba, mint 
misedijak. Sőt ezrek és ezrek, némely politikai j 
lapok által, mint előfizetési pénzek ellenértékei is j 
küldetnek széjjel. 

Az ilyeu pénzek Magyarorszagon tehát még 
politikai célokat is szolgálnak ; mert tudunk politi-
kai lapokat, amelyek tekintélyes Összegeket húznak 
bc évente az ilyen pénzekből. És pedig nem mindig 
a kijelölt misék elvégzése után, de még az előtt. 

És vájjon ki ellenőrzi azokat az igy kiosztott 
mísedijjakat, hogy mikor végzik el értök a miséket P 
Ki ellenőrzi, hogy a megküldéstől számított hat 
hónapon belül ki lett-e osztva mind es az érte ka-
pott stipendium takarékpénztárban va:i e, avagy el 
van-e már költ ve P 

Ki áll jót érte, bogy mások is nem költőttek-e 
el már ilyen pénzeket, azon reményben, hogy a 
miséket majd elvégeztetjük P 

Ki áll jót azért, hogy például a lapoknak 
kiadott, tízezrükre menő misf.dijak nem költetnek 
el addig, amíg értök a misék nincsenek elvégezve P 

Hisz a lapok megbukhatnak és akkor a misesti-
pendiumot nyújtók szándékára ki vég*i el a miséket? 
Vagy hát az ilyennek szabad elkölteni a mise-pén-

csak Hegyinek nem volt szabad ? Igen, az 

van P 
Mert bát különös dolog az, hogy a papi pályán 

csakis bizonyos pártpolitikai emberek emelkedhetnek; 
csakis bizonyos pártpolitikai emberekből lesznek csak 
kanonokok és püspökök; mig a függetlenségiekből 

p^ ' soha, sőt ezek osztályrésze üldözés. 
Van-e, kérdjük, mert igaz ugyan, hogy az 

üldözés okául ezt a körölményt sohsem vallják be, 
de az is igaz. bogy a közvetlen szemlélők közül min-
denki érzi, tudja és hiszi, bogy az igy üldözött papok-
ban, nem a pap, de az ellenzéki embert üldözték 
agyon. 

És Hegyi esetében is ezt látja a világi Hiába 
tebát itt a kendőzés. 

A lóláb kilátszik. És a világnák is van már 
szeme, tehát a porhintés nem használ sémit. 

Hegyi Antal külűoben Rómába apellálta ügyét 
és igy lesz még alkalmunk visszatérni hozzá. 

Helyi és vegyes l\irek. 

zeket. 
ek or már es még függetlenségi zászló alatt küzdő 
Hegyinek P 

Vájjon az ily pénzek kezelői soha sem költöt, 
tek még el oly mise dijjakat, melyekért Dem misé-
zett míg senki, vagy talán féfév múlva P . . . És 
ha ezeket, (s ki meri mondani, hogy ilyenek nin-
csenek P1) nem bélyegzik sikkasztóknak, akkor miért 
bélyegzik ilyennek egyedül csak az ellenzéki ós püs-
pöke előtt gyűlölt Hegyi plébánost ? 

— Az ö r e g n e g y v e n n y o l c z a -
s o k z á s z l ó j a . Szomorúan halljuk, hogy az 
a mozgalom, mely a szentesi öreg honvédek 
zászló-beszerzése érdekében indult meg, a 
nagyközönség részvétlensége miatt nem jár 
kellő eredménynyel. A nagy idők tanúinak, 
Kossuth Lajos névtelen félisteneinek mi kegye-
lettel és áldozattal tartozunk, nem pedig olcsó 
élczelődéssel, vagy durva visszautasítással. Mert 
még ilyen is előfordult szégyenére annak, a ki 
cselekedte. Megírtuk, hogy kik vannak megbízva 
a gyűjtéssel, de kijelentjük, hogy adományo-
kat lapunk szerkesztősége (Kis-piacz, Varga 
Imre háza) is elfogad és nyilvánosan nyugtáz. 

- A I l - i k 4 8 a s k ö r gyű lé se . A II ik 
48-as népkör vasárnap délután 'artotta m g tisztújító 
gyűlését. Az elnökségről lemonió Pintér Gyula he-
lyett egyhangúlag Dr. Ádám Éndre, főjegyzővé pe-
dig Gá ti Sándor választatott m g. Az újonnan meg-
választott elnököt és főjegyzőit egy küldöttség keres-
te fel az 1 sö 48 as körben : Dr. Adám Endre és 
Galfi Sáudor többek, köztük Sima Ferenc, kiséroté-
ben a 11 ik 48-as kör helyiségébe mentek. Még állott 
a gyűlés, midőn a megválasztottak oda megérkeztek. 
Itt Keresztúri Tóth Ferenc intézőit bozzáiuk beszé-
det, mire Dr. Adám Endr?, mijd Gálfi Sándor vá-
laszolt es mindketleu kijelentették hogy elnökké, il-
letve főjegyzővé történt megválasztatásukat öröm-
mel elfogadják. Emtán S ma Ferenc szóllott, éltetve 
11. 48 as kört, az elnököt és főjegyzőt. 

Ezen kívül megválasztott : alelnökké Vocaarl 
István, pérutárnokká Kadáncz István, aljegyzővé 
Brozov.ii Győr/y, könyvtárnokká Józsa Istvái, 
zászlótartóvá Jó<zai Sándor és Burkus lmr. el 
lenőrré Vass Bálint; válaszmányi tagokká Soói 
Péter, Zsoldos Sándor. Borsos Szabó Imre, Berényi 
Gergely, Váradi Imr i Panyk Tóth János, Tarnóci 
Bálint, Radi Jauos. Vass Sándor. Brezovai Ferenc?., 
Berényi Pál, Keroszturi T. Ferenc, Keresztes N. Au-
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tdi, Lx±0é József, &1C33 N. Sándor, Kenyeres János, 
Horváth Sándor, Hiinza Mihály, Juhász Mátyás, és 
Soós Bálint 

— Választások a re formátus egyháznál. 
Mint más helyen is emiitettük, a református egyház-
nál f. hó 23-án, vasárnap délelőtt tölttettek be az 
egyes tiszti állások. Ez alkalommal Vattai Vineze 
jegyzővé, Varga Ferencz számvevővé Varga Béniá-
min pénztárnokká, Németh Sándor gazdasági gond-
nokká, Lakos Ferencz és Dudás Szabó János pedig 
egyházfivá választatott meg. 

— Ál lami adóvégrehaj tó Szentesen . A 
mi velünk régóta nem esett meg, most való-
sággá vált: a szegedi pénzügyigazgatóság állami 
adóvégrehajtót küldött Szentesre, hogy az adó és 
illeték hátralékokat tűzzel vassal is behajtassa a 
hátralékosoktól. A mult számunkban adtunk hirt 
róla, bogy az olytn hátralékosok, a kik kizarólag 
mezőgazdasággal foglalkoznak, Augusztus 15 ig, ha 
azt kérik, a fizetésre időhaladékot nyernek. Ez az 
engedmény azonban más adófizetőre nem áll. 
Pedig hát voltaképen ugy áll a dolog, hogy ha a 
gazdának nincsen jó termése, azt megérzi a 
kereskedő, az iparos és egyéb foglalkozású adófi-
zető is. Ebből a szempontból indulvaki, csak kárhoz-
tatni tudjuk a szegedi pénzügyigazgatóság azon 
rendelkezését, bogy most a nyakunkra állami 
adóvégrehajtót küldött. Majd figyelemmel leszünk 
arra is, hogy az igen tiszteit végrehajtó ur milyen 
magatartást tanusit azokkal a pákulicz adóhátralé-
kosokkal szemben, a kik S i m a Ferencz volt számon-
kéröszéki elnök jelentése szerint 500 — 600 
írttal hátralékban vannak, és 1891 év óta egy« 
krajezár adót sem fizettek. 

— K e n d ő r s é g figyelmébe. Ha az utczára 
megyünk, vagy ha otthon vagyunk minduntalan 
alkamunk van vándor legényekkel találkozni a kik 
munka kereses helyett kéregetnek, vagy ha alkalom 
van rá, lopnak is. Épen ma kaptunk panaszt egy 
tisztviselőtől, a kitől két sonkát valamelyik armer-
re'sender szó nélkül ekmeit. Hisszük, hogy ez nem 
első és utolsó eset. Felhivjuk a lendőrséget, 
hogy ha ilyen kéregető, de nem munkakereső vándor 
legényre akad, azt a közbiztonság okáért városunk-
ból azonnal távolítsa el. 

— A r t é z i k u t a k k ö r n y é k e . Felszólalá-
sunknak még is lesz eredménye, mert a rendőrfő-
kapitány előterjesztése folytan a városi tanács a 
városban lévő ártézi kutak környékének feltöltését 
és az azokhoz vetető gyalog járdák elkészítését hatá-
rozta el. Dicséret illeti ugy a főkapitányt, mint a 
városi tanácsot, a kik a közönség jogos kerésének 
eleget tesznek. 

— B a j t a c s í p v e Hódi Sándornét, Kola Mi-
bálynét és Széplaki Károlynét a rendőrség rajta 
caipte, midőn a piaczon a ludvágóktól szerzett, 
nyálkás, undoritó és igy az egészségre ártalmas lud-
vért árulták. Szárazon nem viszik el a dolgot, mert 
ellenökben a kihágási eljárás megindittatik, a minek 
pedig szigorú büntetés lesz a vége. 

— M é r t é k h i t e l e s í t ő h i v a t a l t o r g a l m a . 
Az elmúlt 1897. évben a városi mé tekbitelesitő 
által 2414 drb különféle mértek és hordó lett 
hitelesítve. A hitelesítésekért pedig 221 frt 75 kr. 
folyt be a közpénztárba. 

— BAl. A szentesi csizmadia szakosztály a 
folyó évi február 2 ikán az ipartestület helyiségében 
ingyen bor kiszolgálása mellett jótekonyczélu táncz-
mulatságot rendez az elszegényedett iparosok javára, 
A belépő-dij férfiaknak 1 frt, nőnek 60 kr lesz. 
Tekintettel a jótékony czélra reméljük, bogy ez a 
kedélyesnek ígérkező muhtságoa sokan vesznek részt. 

— V á s á r . Horgoson a téli országos vásár 
február 6. és 7-én fog megtartatni. Ezm vásárra 
vészmentes helyről mindenféle jószág felhajtható. 

— Az Ínség. BftMt Csabáról írják : Körösla-
dányban négyszáz embernek nincs kenyere. A város 
inség-bizottságot alakított. Békés városa pedig ötszáz 
forintot szavazott meg. hogy ebből a vidékre menő 
munkások előleget kapjanak. 

— Légyot t után. Az üllői ul 15. számú 
ház első emeletéről ma este leugrott egy fiatal 
cselédleány. Fehér Juliskának hívják és alig két 
hónapja, hogy Budapestre a falujából, valahonnan a 
Bácskából. Fehér Juliskát — mint egy barátnőjo 
beszéli — mára egy fiatalember magához csa'ta. A 
tapasztalatlan leány lépre m^nt, de egy negyedórá-
val a légyott után a halálba menekült. Élettelen 
roncs volt már szegény, amikor a morgue ha'ottvi-
vői fölszedték az udvar közepéről. 

— G a z d a s s z o n y o k n a k . A fehérnemű vakító 
fehér lesz, ha mosásnál a következőképen járjunk 
el: Vegyünk két rész erős borszeszt s egy részt tiszta, 
világoaszinü terpentinolajat, ebből a keverékből önt-
sünk két evőkanálnyit ötven liter kékítő vizbo. A 
borszeszes terpentinolaj abs^olule nem rontja a 
vászonszá'akal e szárításakor megfehéríti a vásznat. 
Gyüirölesfoltokat ugy vehetünk ki a fehérneműből 
legkönnyebben, hogy a foltos helyekot mindkét ol 
dalról szárazon bekmjük marhahggyuval s a ¿tán 
szapannal. A fehérneműt aztán áztassuk be mint 
rendesen i máiaap moi.uk ki, Vöröibor-foltok »1 
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távolítására a következő eljárást mondják jónak: A 
foltok kevéssé megnedvesitendők, s a nedves helyeket 
jócskán be kell hinteni faszén porral, aztán néhány 
órán át ugy kell hagyni s vé ül tiszta vízzel le kell 
a foltos helyet öblinteni. 

— A h a l á l m e n y a s s z o n y a . Fancsak abauj-
tornamegyei községben e hónap 16-án nagy volt a 
sürgés-forgás n Szekercék házában, ahol nagyban 
készültek a szép Juliska lakodalmára. Nagy volt a 
vigasság az egész faluban, mert aznapra — kevés 
kivitellel — az egész falu hivatalos volt a Szekeresek 
portájára. A szomszéd községből már hajnalban át-
jöttek a hangászok s faluhosszat muzsikáltak a hét 
falura szóló lakodalom örömére. Bokrétás legények, 
pántlikás leányok dalolva jártak ki-be a portán, 
csak a menyasszonyt nem lehetett látni seholsem 
Pedig a nyoszolyán ott feküdt már a fehér mirt'is-
koszorú és a menyecskekötő, s az örömszülök is ün 
nepi köntösben várták a vőfényeket és nyoszolyó-
lányokat. Mind együtt voltak már, csak Juliska 
hiányzott. 

— Juliska, Juliska 1 — hangzott a portán min-
denfelé. De hiába hivogatta az öreg gazda, hiába hi 
vogatta a vőlegény, a Juliska csak nem jött. 

A násznép körüljárták a portát s egyszerre RZ 
egyik szolgalegény sikoltva rohant vissza s fuldokló 
hangon mondta a megdöbbent násznépnek : 

— A Juliska felakasztotta magát 1 
Es a menyasszonyt csakugyan ott találták meg 

egy kötélen lüggve, megdermedt állapotban a padlá-
son. A násznép szomorúan oszlott szét és könyezve 
gondolt a szegény Szekeres Juliskára, aki inkább 
lett a halál menyasszonya, mint azé, akit sohasem 
szeretett s akihez csak a szülei unszolták. 

— H o r t o b á g y i p á s z t o r o k . A sík róna 
lakói, a hortobágyi pásztorok most már boldogan 
tanyaznak ismét a karámban, mert a régiek továbbra 
is megmaradtak Debreczen város emberei. Csopor-
tostól jöttek be a pásztorok a városgazdai hivatalba 
hol felfogadták őket. Vezetője a még ifjú hadnak az 
öreg Pecze István a czifra ménes számadó csikósa 
volt. 

Érdekes egyéniség az öreg Pecze. 40 esztendő 
öta cselédje a cívisek városának. 

Nincs széles Magyarországon még egy olyan 
ember, ki ugy tudna pányvát vetni, mint az öreg 
Pecze. Nem is mulasztja el soha, ha valami fenséges 
vendége van a nagy pusztának, bogy művészetét 
be ne mutassa 

József föherczegnek is megmutatta, hogy kell 
kötellel lovat lógni. Meg is próbálta az öreg, d^ az 
első kisérlete nem sikerűit. Szörnyen restelte, bogy 
a fenseges vendég eiőtt ügyessége igy cserben hegyta 
de azért kitett magárt. Haragjában a vad csikókat 
üldözni kezdte, s mikor azok vakon száguldottak 
végig a nagy rónán, utánok iramodott pej csikó áv-l 
s a legelőlhaladó után vetette kötelét, elfogta s nagy 
diadallal hozia a főherczeg elé. Mikor a főherczeg 
ezért vállát megveregette s megdicsérte, az öreg 
megszólal: 

— Kegyelmes uram, szörnyű mód szégyelem 
magam, mert első izben esett meg életemben, hogy 
fogasom nem ügyes, ahogy én akartam. 

A töherczeg hiába mondta, bogy nem nagy 
hiba az, az öreg meg ekkor sem nyugodott bele. 

— De biz baj az, mit szolnak a fiatalok. 
A szamadó gulyás Fülöp András, ó vele meg 

az esett meg, hogy mikor par évvel ezelőtt a lut-
heránus lelkeszek kirándultak a Hortobágyra s a 
pásztorok neveben üdvözölte a papokat, igy köszön-
tötte fel őket: 

— Üdvözlöm tekintetes Uraímékat közöttünk, 
mert hiszen mi egyformán pásztorok vagyunk. Fő-
tisztelendő uraimék a lelkeket őrizik, mi pedig a 
barmokat. 

Haragszik >s Fülöp András, ha a lutheránus 
papokat emlegetik előtte. 

Ez a két ember volt a vezető, ezek kötötték 
meg az alkut a pásztorokkal s mikor megállapo-
dásra jutottak, kezet fogtak a tanácsnokkal s meg-
pecsételtek az alkut. 

— L á n y t s z ö k t e t e t t a b a r á t j á n a k . Az 
önfeláldozó baráti szeretetnek sok csodás példáját 
láttuk mar a mai önző korban is, de olyan külö-
nöset, mint a minőről szerbesanadi levelezőnk értesít, 
még nem. Egy fiatal ur megszöktetett egy lányt — 
a baratjanak. Faradságáért illő jutalmat kötött ki s 
mivel sikerrel járt a vahaikozasa, hihetőleg meg is 
fogja azt kapni kényelmes barátjától, ki mással 
szökteti meg a maga szamara az imádott lányt. Vingán 
György, szerbcsanádi parasztgazda ugyanis feljelen 
test tett, hogy tizennyolez esztendős gyámleányát, 
a szép Cónye Annát megszöktette Feusz Miklós 
nagyszentmiklós; ügyvédi írnok. Megszöktette pedig 
nem a maga gyönyörűségére, hanem családjánál 
tartotta, hogy terhez adhassa a lányt egy legényhez. 
A hatóság most nyomozza a lurcsa szerelmi história 
szálait. 

— Végze tes Csók. Nemrég Sónúbir. előkelő 
lársasag volt i gyűlt egy szalonban, a hol véletlenül 
a csokolódásr« es a cso&ok küíönféle nemere került 
szó. Egy jelenlevő orvos a társalgás folyamán ki-
jelentette, hogy a csóknak vau egy veszedelmes faj 
tája is, as tudniillik, melyet a tűire adnak. figy Ilyen 
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fü'csóktól az ember könnyen mégis süketűlhet. Mikor 
a társaság szétment, az ifjú Riccordi báró, unoka-
öcscse a hasonnevű ismert lovassági tábornoknak, 
hazakísérte menyasszonyát s útközben tréfából meg-
kérdezte töle, megengedné e, hogy fülön csókolja őt. 
— Hát r>jta, csak próbálja meg 1 szólt a fiatal 
höly. Alig hogy ezt kimendotta, jegyese megkapta a 
fejét, hátrahajlította egy kicsit és hatalmas csókot 
ezuppnntott a fülére. Ugyanabban a pillanatban a 
leány valami metsző fajdalmai érzett a fülében s 

az éjjel orvost kellett hivatni. A fiatal hölgy 
állppota órirél-órara rosszabbra fordult, operáczióhoz 
kellett folyamodni, de már késő volt: elvesztette a 
hallását, vagyis magyarán : megsüketült. 

— K i l e n c é v e s é l e t m e n t d . Ritka lélekjelen-
létnek adta tanúságát a minap Traiskirchenben egy 
kilenczéves fiu. A traiskircheni tó jegén egy csapat 
gyermek és nő korcsolyázott. Égy 14 éves fiu alatt 
egyszerre betört a jég. A fiu a vízbe esett s hasztalan 
iparkodott megszabadulni az életveszéljes helyzetből. 
Spiegelfeld báró kapitány kilenczéves fia azonnal 
megmentésére sietett, de a jég ö alatta is betört. 
Erre úszni kezdett, megragadta a fuldoklót és úszott 
vele tovább. A jég azonban mindig betört, a mikor 
ki akart mászni a vizből. Végre talált a jégen egy 
szilárdabb részt s mindketten megmenekültek. 

Nyilttér. 
E rovatban közlőitekdri nem vállal felelősséget a Sserk. 

H e u g e r rovátkoló*». 
Felhívjuk az érdekelt felek figyelmét azon kö-

rülményre, hogy gyári műhelyünkben uj henger ro-
vátkoló gépeket (Riffel Maschinen) állítottunk fel, és 
elvállaljuk a hengerek rovátkolását, a legjutányo-
sabb árak mellett, a legrövidebb idő alatt elkészítve. 

Back Bernát tlai 
48H52 szegedi gőzmalma ós vízvezetéke. 

Pardi Mvánné 
hagyatékához tartozó ingóságok, gazdasági 
szerszámok f. hó ¡27-én, csütörtökön d. e. 
9 órakor, 111. t. 368. számú házánál önkén-
tes árverésen, továbbá; lovak és szarvas-
marhák téli vásár alkalmával a vásártéren 
szombaton d. e. 9 órakor, ugyanannak veker-
háti tanyáján szalma és széna takarmánya 
f. hó 31 én d. e. 9 órakor a helyszínén az 
örökösök által a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. 

143/898. tk. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy J a n i k 
I m r e végrehaj tatónak K o l p a s z k i M i-
h á l y n é S z a m e c z Terézia végrehajtást 
szenvedett elleni 150 Irt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a szen-
tesi kir. járásoiróság területén lévő, Szentes 
városában fekvő, a szentesi 1877. sz. tjkv-
ben A f 2344. r. sz. alatt foglalt ingatlanhói 
végrehajtást szenvedettet illető fele részre, 
s illetve a végrehajtási törvény 156. g-ánál 
fogva az egész ház és udvarra az árverést 
460 frtban ezennel megállapított utóajánlati 
árban elrendelte, és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az 1898. évi február hó 20-ik nap-
ján d. e. 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság 
épületében megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított utóajánlati áron alul eladatni 
nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10°/o-át, vagyis 90 frt 10 
krt készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. 
g-ában jelzett és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz-
teri rendelet 8. $-ábau kijelölt ovadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. cz. 170. $-a értelmé-
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Szentesen, 1898. évi j anuár hó 14-ik 
napján . K A T K 1 C 8 , 

kir. aljárásbiró. 

Takács Mándoriié 
gyakorlott lőzőuő ajaulja magát lakodalmak-
nál, tártasestéknél és névestéknél kiszolgálni. 
Lakása : U g r á l A n t a l ur házában K i s-
i — 1 p i a c - t é r . 
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Pályázati hirdetmény. 
A Szentes város külterületén rendszere-

sített 5 szülésznői állás üresedésben van, 
úgymint : a derekegyházoldali, ecseri, tőkei, 
kajáni és nagykirály sági, melyekre pá'yázatot 
hirdetek. 

Fizetés 50 írt évenként. Pályázati fel-
tételek : szülésznői oklevél és fedhetetlen er-
kölcs; továbbá a szülésznő a tanyai iskolák 
közelében köteles lakni. — Pályázati határ-
idő folyó évi március i - ső napjáig terjed. 

Az 50 kros béllyeggel ellátandó és a kí-
vánt kellékeket igazoló mellékletekkel felsze-
relt kérvények a polgármesterhez adandók be. 

Szentes, 1898. január hó 17-én. 
3—3 Dr. Lakos Imre, 

polgármester. 

Hallatlan magas pénzkölcsönt 
ad.olcsó, k a m a t l á b mel le t t 
aranyra, ezüstre, ékszerekre, ruha-
nemüekre, árukra, szóval minden-
féle ingóságokra alulírott. 

Ugyanott árverésről visszamaradt 
tárgyak potomt áron adatnak el. I 

Vidéki me^bi ások titoktartás mel-
lett eszközöltetnek. 

Fried Sámuel utóda 
hstóságüag enged. záloginté?et 

Szeged, V idra u. 8 
Buzapiacz és református templom köpött. ' 

S Z E N T F S I L A P 

M e g I i i v a * . 
A .Szentesi központi takarékpénztár rész-

vénytársaság* 1898. évi február hó 6-ik 
napján, délelőtt 10 órakor, saját hivatalos 
helyiségében reildes közgyűlést tart, 
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meg-
hívom. 

Szentesen, 1898. évi január hó 22-én. 
Kiss Zsigmond, 

elnök. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Igazgatóság és felügyelő bizottság je-
lentése. 

2. Zárszámadás bemutatása, nyeremény 
felosztása és felmentvények megszavazása. 

3. Évi költségelőirányzat és leltár bemu-
tatása. 

4. Az alapszab. 16. §. 7. pontjának 
megfelelő indítványok tárgyalása. 

5. Aligazgató lemondása. Ezzel kapcso 
tbau aligazgató és 5 felügyelő bizottsági 

Ugauk két év;e választása. 
6. Közgyűlési jegyzőköny hitelesítésére 

kiküldöttek választása. 
Jeg>ze t«A felüuy iő bi ottsá,? által megvizs-

gált zárszámadás a közgyűlést előzőleg 8 nappal az 
intézet helyiségében kilétetik és a rés .vényesek által 
megtekinthető. 2—1 

Néhai Papp József örököseinek 
IV. t. 404. számú házuk, nagyhegyi IVa 
hold szőiőföldjük és tul a berken a szegvári 
határut mellett lévő házi földjük szabad kéz-
ből eladó; - értekezhetni lehet IV. t. 670. 
szám alatt. 3 — 3 

11. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
Szeutes város téglaházi telepéhez egy 

szakértő t é g l a m e s t e r alkalmazása ha-
tároztatván e l ; ezen évi 500 frt készpénzfize-
tés és termésretbeni lakás és fűtés és évi 
5 0 — 6 0 frtra menő °/o os jutalék élvezetével 
járó állásra pályázatot hirdetek. 

Ax alkalmazandó téglamester 5 0 0 frtnak 
megfelelő biztosítékot tartozik nyújtani. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, hogy 
eddigi alkalmazásukra, képességükre, erkölcsi 
magaviseletére és életkorukra vonatkozó ada-
tokat tartalmazó bizonyítványokkal felszerelt 
és 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványu-
kat f. év i f e b r u á r h ó 5 - é n d . u. 5 
óráig1, a polgármesteri hivatalban nyújt-
sák be. 

A megválasztandó egyén álását f. évi 
február hó 15-én tartozik elfoglalni. 

Kelt Szentesen, 1898. jan. hó 2 1 
3—2 Dr . L a k o s I m r e , 

polgármester. 

Eugen herceg szobor sDrsjegyek 

F ő n y e r e m é n y 

Húzás 

+ február 11-én. 

75.000 korona érték 
Sorsjegyeket 50 krjával ajánl: tíecht 
8 . b a n k h á z a Budapest. Ferencziek-tere. 
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P S E R H O F E R J. vértisztitó labdacsai, 
azelőtt á l t a l á n o s l a b d a c s o k uóv alatt; mely utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csod <s hatásukat 
ezerszeresen be nem bizouyitottak volna. 

évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerből készlet nem volna található Számtalan orvos 
által «zen labdacsok háxiszerül ajanltaitak minden oly bajoknál, melyek a r o s z e m é s z t é s b ő l és székrekedésből erednek; mint epezavarok, májbajok. kólika, 
vertolulások, aranyer, bel tetlenseg, a hasonló b^tegsegeknel. Vertisztito tulajdonságuknál fogva ki'ünő hatással vannak vérszegénység és az abból eredő bajoknál is: igy sápkórnál, 
idegességből szármázó fejfájásoknál, stb. Ezen vertisztito labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folvtán még a leggyengébb 
egyének, de még gyerme* által is minden ag odalom nélkül bevehetök. 

E^en értisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-fcle ai „arany birodalmi altmihos" csimsett yyóyyssertárban, Bécsben, /., Singer-strasse 15. ss. o. készíttetnek 
valódi minőségben s egy 15 szeiu labdacsot, tartalmazó dol»oz ara 'Jl kr. Egy csomag, melyben <> doboz tartalmaztatik 1 frt r> krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél 
bérmentes küldéssel egyült 1 csomag 1 frt 45 kr, 4 csomag 4 frt :JO kr.. 3 csomag 3 frt 3*i kr., 4 cs »mag 4 Irt 40 kr., 5 csomag 5 frt iU kr., es 10 csomag 9 frt 40 krba kerül. 

NB. Nagy elterjedésük következteben ezen labdacsuk a legkülöntW^bS nevok és alakok nlatt utanoztatnak; ennek következteben kéretik csakis Pseruofer J. féle vér-
tisztitó labdacsokat követelni es azok tekinthetők valódiaknak, me yeknek hasiuaUti utasitása a Pserhofer J. névaláírással fekete szinben és minden egyes doboz fedele ugyanazon 
aláírással, vörös színben vau ellátva. 

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyaszt >i a legkülönbözőbb és legno'.iezebb betegségek után egészségök visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen 
halyen csakis néhányát emlitünk azon megjegyzessel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani. 

Köln. 1893. április hó áO-án 
Tisztelt P.-erholer ur! Legjen oly szives és küldjön nekem isiuet 15 tekercset 

as ön felülmúlhatatlan vértisztitó labdacsaibo» utanveteilel. Fogasa ez utón is leg-
mélyebb köszönetemet labdacsai csodahatasaéi t. 

Maradok telje* Utttclcttel Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenthal. 

Harsche, Földnik mellett, 1887. sxept hó 14-éu. 

i Tekinteies ur! Isten akarata vol\ hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, 
melyeknek hatásat ezennel megírom. En gyermekágyban meghűltem, olyannjira, liogj 
semmi munkát sem voltain képes több., végezni <-s bizonyára mar a holtak kí.zt vol-
nék, na az ön csodalatra méltó l.bdacsai eng. IU nem inentettok voiua meg. Az Is en 
iftííí LU ®Ztírl t 3 2 e r s z e r- W<t«> bizalmam van, hogy e/eu labdacsok engem is 
tökéletesen ki lógnak gyógyítani, am nt mar inasoknak is egészségük visszanyernie 
•egiUégül szolgáltak. * * 

Kiuticz Terez. 

Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én. 
Mélyen tisztelt ur ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek Öo 

éves nagynéném neveben. Az illető 6 é .en at szenv dett gynmorl.urutban <-s vz-orság-
nan, mar életet is m.guuta, melyről egyebkéut le is monduii, midőn veletlenül egy 
dobozt kapott az Ün kitunö vértisztitó iab<<acsaiK i s azoknak allandó hasznalata lolyUn 
tökéletesen kigyjgyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinczettel Jozefa. 

iSlcbengraberamt, Uföhl melle.t, 1889. marcz. 47-én. 

Tekintetes ur! Alulirott ismételten kór 4 csomagot az On valóban t sznos 
és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismeresemet ki.ejezu. ezen 
labdacsok érteke felett es azokat, ahol csak akalmaiu nyílik, a szeuv doknek legmele-

Gbben fogom ajánlani. Ezen hálairatom letszes szerinti használására ont ezennel fel-
latalmazom-

Teljes tisztelettel Hahn lgnácz. 

Gotsclidorf, Kolb;cli ¡noüatt, S ¿¿ia, 1880 október 8 án. 
T. url Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 do-

boztál küldeni szíveskedjék. Csakis az On csodálato, labdacsainak köszönhetem, bogv 
Hl gyomorhajtól, mely engem öt éven at gjötöit, megszabadultam. E.en Ibdacsok 
nálam sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetemet kihiezom vagyok 
^«Wattal Zwick Anna. 

Pserhofer J. 

Bernhardi 
70 krajezár. 

alpesifü liqueur. 
Bernhardt W. O.-tól Bregenzben, 
4 frt 60 kr »/« üveg 1 frt 40 kr 

üveg 
üveg 

Amerikai kftQ7VÁnukpnnrc Wors 68 b i z l 0 , ha la9U le«Jobb szer- m , n d e n kö"Té* Al l l c i llVal rvud^voiiyiteiiuu») uyes es csúzos bajok, úgymint: gennezagy bántalom, 
tagszaggatüs> ischias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, füJszaggatas, stb. stb élleo 
1 frt 40 krajezár. 

Angol csodabalzsam P»erhofw J.-töl, egy üveg 50 krajezár. 
F a t r u h a b c a m ^ á E R H O F K R J -tol. jÉvek ota a lagyos tagokra és minden idült 
rdgJfUdl^bdlII sobre, mint legbiztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajexár, 
b rmentve 00 krajezár. 

„Stoli"-fele Kolapraeparatumok, kitű,»ö ««r gyomor és b*ibet,gségeknéi. 

Kola-ellXir vagy bor, 1 ter 3 irt. fé' liter 1 frt 00 kr. V« ater 85 kr. 

Golyva-balzsam, s t e r gü ,yva elIea'1 ü v e g 4 0 kra ,cxár*bér 

Plpt-í»C7Pnr7Ía c*öPfek) Psertofer J.-töl, megrontott gyomor, rosz emésztés 
i - i c i Cí>íCIICZId es mindennemű altesti bajok ellen kitűnő baziszer. 1 üveg 41 kr, 
lá üveg 4 forint. 
Utiflint'ílv J. töl, egy ált. ismert kitűnő haziszer, hurut, rekedtség, görcsös 
wuiuni /uvf köhögos sU). tíi.ou, egy uvegecske 50 kr. á üveg bermentve 1 frt 50 kr. 
í^nnnrJl in in h s i U a n n n c ^SEHHOFEH J.-töl. Evek hosszú sora óta valamennyi i diiíiuuimin najKenocs haJQ(>vesll0 s l e r köxöt l o r v o i ü k i l l a l a legJ0bbQak . h s . 
merve. Egy elegáns nagy szeienczevel 4 frt. 

Altalánn«; á f £ U Ü J : : L TANAHTOL. Ütés és szuráa által okozott sebeknél 
fwiuiunwo lapao^, uierges daganatoknál, ujjkukacz, sebes vagy gyalladt mell vagy 
mas ily bajo-nal mint kitűnő szer lón kipróbaiva. 1 tegely 50 kr. Bérmentve 75 kr. 
AltalanfK tÍQ7títrS.cÁ A- W.-tól. K.tünó háziszer a rosz eiuésztes min-
VILUIUI IUO UOZ.UIU ÖU Jen következményei, u. m, folajas, szédülés, gyomorgörcs, 

gyomorhtv, aranyéi, dugui. s stb. ellen. 1 csomag ára 1 torint. 
Ezen itt telsorolt készítményeken kivül, az osztrák lapokban hirdatatt ösz-

szes bel- Cs külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktaron vannak es a készlétben 
netán nem levők gyorsan és olcsón megéreztetnek. Postán megrendelések a leg-
gyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések 
utánvétellel küldetnek. 

Valódiaknak csak azok tekinthetők, melyek használati utasitása a Pserhofer J. 
névaláírással és minden egyes doboz fedele ugyanazon aláírással vörös szinben 

van ellátva, 6 — 2 
Védve védjegy állal. VéJjogy u^n ásn a goruon b -nlettetik. 

gyógyszerész „zum goldeaeu Reichsapfel" Bécs, I., Siugorstrasse 15. 

Szentes, 1698, ^OMM a kiadótulajdonos; ^ z , o t . s i Klsd Könyvnyomda Részvénytársa*«- gyorsMjtójáQ, 




