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Ugyanitt egyes szamok is kaphatót 

A vallásoktatás leány-
iskolánkban. 

Az állami és községi iskolákban a köz-

oktatásügyi törvény értelmében az illető hit-

felekezetek tartoznak a növendékek vallás-

erkölcsi oktatásáról gondoskodni. 

A szentesi polgári leányiskolában ez idő 

szerint a rom. kath. leányok a tanév kezdete, 

tehát 5 hónap óta vallásoktatásban nem ré-

szesülnek, mivel az illető egyház a városi iskola-

szék ismételt megkeresése dacára, elmulasz-

totta a vallásoktatásról való gondoskodását. 

Kiss Zsigmond községi iskolaszéki elnök 

és közigazgatási bizottsági tag emelt panaszt 

a f. hó 9 én tartott közigazgatási bizottsági 

ülésben ezen, a közoktatás szempontjából 

amily törvénytelen, éppen oly türhetlen álla-

pot megszüntetése iránt. 

Nem ismerjük a helybeli rom. kath. 

egyház indokait, melyek odavezették, hogy a 

leányiskolát saját vallása szempontjából ok-

tatás nélkül hagyja, s igy csak a bizottsági 

tárgyalásból meríthettünk magunknak felületes 

képe* a helyzetről; mindamellett az ügyet 

sokkal fontosabbnak tartjuk, hogysem azt 

bírálat nélkül hagyhatnánk. 

A közigazgatási bizottság ülésében ugy 

lett az ügy tárgyalva, hogy az egyház azért 

nem adott a polgári leányiskolában vallás-

erkölcsi oktatást; mert az iskolaszék azt kö-

veteli, hogy az oktatás az illető vallástanitó 

által a leányiskolában végeztessék, s az egy-

ház ezt saját hitfelekezeti iskolái egyikében 

akarja végeztetni. 

Ez olyfajta formai kérdés, melynek a 

gyermek valláserkölcsi oktatása áldozatul nem 

eshetik, annyival kevésbbé; mert egész Magyar-

országon bevett szokás, hogy az illető hitfele-

kezetek vallásoktatói rendesen magok járnak 

be az állami és községi iskolákba és sehol 

sem ragaszkodnak ahoz, hogy az ő helyökbe 

járjanak a növendékek; igy teszik ezt a pol-

gári leányiskolával szemben a többi hitfele 

kezetek is. 

E tekintetben tehát nincs helyén semmi-

féle felekezeti féltékenykedés. 

S nem szabad a szentesi rom. kath. 

egyháznak oda forcierozni a kérdést, hogy őt 

a törvényes eszközök alkalmazásával legyen 

kénytelen a felettes hatóság a vallásoktatásra 

kényszeríteni. Mert hiszen eltekintve attól, 

hogy azok a növendékek, kik a vallásokta-

tásban nem részesülnek, nem nyerhetnek 

teljes iskolai bizonyítványt, s ez által tovább 

menetelökben is akadályozva volnának, min 

den egyháznak magínak áll érdekében a sa-

ját hitfelekezetéhez tartozó növendékek vallás-

erkölcsi oktatásáról gondoskodni. 

Ez oly hivatása egy egyháznak, melylyel 

szemben minden formai kérdésnek el kell 

némulni. S azt hisszük, hogy itt e tekintet-

ben félreértésnek kell fenforogni; mert a szen-

tesi rom. kath. egyház élén saját egyháza és 

hitvallása érdekének védelmében egy oly fér-

fiú áll, kinek szavai első sorban hitfelekeze-

tének vallási ápolásán függ, s igy azt hisszük, 

hogy ő első lesz, ki az egyház által támasz-

tott nehézségeket, akadályokat el fogja hárí-

tani, s lehetetlenné teszi, hogy közigazgatási 

hatóság kényszere alatt kelljen a szentesi 

polgári leányiskolában a rom. kath. növen 

dékek vallásoktatását keresztül vinni. 

Becsület és párbaj. 
i 

A „Csongrádmegyei Hirado" f. evi 4. szamában 

„Az a tapintat" cim alatt egy újdonság jelent meg. 

Ebben a közleményben teljes joggal használt éles 

hangon keltem ki a megyebal rendező bizottsága 

ellen, hogy eme hivatalos jellegű megyebálra tisztes-

séges és tekintélyes megyei képviselőket, kik az ipa-

ros és gazdálkodó osztályhoz tagoznak, nem hitt meg. 

Nem mai gyermek vagyok már s tudom, mi a 

tisztesség és illedelem. Abban a légkörben neveked-

| tem fel, hol a mások iránti tartozó tiszteletet és 

becsületet az anyatejjel együtt szopja a gyermek 

magába. Nem is szoktam elhamarkodottan ítélni az 

emberek felett; mert kétszer is megszoktam rágni 

a szót, mielőtt kimondom, s tizszer is, mielőtt leirom. 

Lehet, hogy egynémelyek közleményemet félre 

magyarázták, szavainak azonban mindenki maga a 

legjobb magyarázója s én tiltakozom minden olyan 

értelmezés ellen, mely abból bárkire nézve is be-

csületsértést igyekeznék kimagyarázni. 

Én abban a nézetben voltam mindig, hogy az. 

ha valakit hibáira, tévedéseire figyelmeztetünk, még 

nem sértés. Ilyen hibának és tévedésnek, azaz hogy 

nevezzük a gyermeket a maga nevén: tapintatlan-

ságnak tartottam én, hogy a megyebálra számos 

megyei képviselő nem lett meghiva. 

Nem beszélek most a megyében éles harcot 

vivó pártokról, mert hiszen hiába tagadnánk, csak a 

vak nem látja, hogy a partok közéleti és társadalmi 

téren nagyon komoly csatát vívnak egymással, mely 

immáron az egyéni cselekvési kör terére is átlépett; 

nem szólok most arról, hogy ki vagy mi idézte fel, 

vagy szitja tovább a harcot, sőt arra sem akarok 

reflektálni, mennyiben lett volna alkalmas a hivata-

los megyebál a pártokat összehozni vagy kibékíteni, 

csupán azt akarom demonstrálni, hogy én megyebálat 

tartani még ugy nem láttam, hogy arra a törvény-

hatóság egyetemét képviselő bizottsági tagok meg ne 

lettek volna hiva. PestvármegyéDen, Sopronvárme-

gyében, tíorsodvarmegyében évente szokott a megye 

balat rendezni; de oda - az én tudomásom szerint 

— valamennyi megyei képviselő hivatalos szokott 

lenni. 

Lehetséges, hogy eme megyék törvényhatósági 

bizottsági tagjai a műveltség magasabb fokán álla-

nak, mint a mieink, de tisztesség dolgában egy haj-

szállal sem. 

Akkor tehát, midőn ugyanezen tisztesseges 

emberekkel nem restellünk a zöld asztal mellett 

együtt ülni s vármegyét, várost és községeket mélyen 

érdeklő dolgokról tanácskozni s azok ügyeiben ha-

tározatot hozni, — akkor azt se resteljük, hogy a 

fehér asztalnál mellénk ülnek, s velünk poharat ko-

cintanak, vagy egy hivatalos megyebál sima parkett-

jén megjelennek. 

Ehhez nem kell egyébb, mint lerázni azt az 

ósdi felfogást, hogy gazdalkodó és iparos nem való 

urak közzé. 

Ur! Ugyan kérdem egész őszintén, hogy a mi 

társadalmunkban hány ur van? Vannak igenis 600-tól 

egész 2000 frtig terjedő fizetésből élősködő tisztvi-

selőkés hivatalnokok, továbbá ügyvédek, orvosok, stb. 

stb. akik utóvégre is csak intelligens emberek, s a 

kikre nemzeti és társadalmi tekintetben az a köte-

lesség varakoznék, hogy a kevésbbé műveltet ma-

gukhoz emeljék, nem pedig hogy eltaszítsák. — 

Magyárországban az ur 1848 óta csak jogtörténeti 

fogalom. 

Az itt elmondott okok késztettek arra, hogy 

„Az a tapintat" cimü közleményemet megirjam. 

Ezeken kívül a világon semmi. 

És ime, én, aki ezen közleményt a vármegye 

alispánjához, mint Csongrádvármegye első tisztvi-

selőjéhez komolyan és sértés nélkül adresszáltam, 

egyszerre csak a vármegye két fiatal, tüzes lovagjával 

találom magamat szemben, a k;k közleményemből 

magokra nézve becsületheli ügyet csinálnak. Két 

olyan egyennel tehát, a kikre én közleményem meg-

írásakor nem is gondoltam. 

Én a becsület jogát kényes és érinthetlen do-

lognak tartom. Feltélezem mindenkiről, hogy az 

erkölcsi eszménynek megfelelni törekszik, s igy a 

tarsadalmi érintkezésből kifolyólag, az erkölcsi be-

csület fogalmát igen magasra helyezem. 

Senki kedélyvilágát és erkölcsi állapotát nem 

ismerhetem s igy azt sem tudhatom, hogy mit tart 

valaki magára nézve sértőnek, vagy mit nem? 

De a becsület mérővesszője soha se az egyén, 

hanem a társadalom kezében van. Az egyén ítélhet 

elfogultságból, a szenvedélyek nyomása alatt; de a 

társadalom mérlegeli a viszonyokat és körülménye-

ket s ítéletét ezekhez alkalmazkodva hozza meg. 

Innen van, hogy bár a becsület abszolút valami, 

melyet az egyénnek sem megadni, sem tőle elvenni 

nem lehet, még is a becsület értékéről csak társa-

dalomban szolhatunk, mert a társadalom adja meg 

a becsületnek a tiszteletet, — a becstelenségnek a 

megvetést. 

Jól van, tegyük fel, hogy fordulnak elő olyan 

súlyos becsületsértések, melyeket a társadalom nem 

tud kellően sújtani s az egyénnek fegyverrel kezében 

kell becsületéért, ha a körülmények ugy hozzák 

magukkal — életét is áldozni 

Csakhogy éppen ott rejlik a tévedés legfőbb 

oka, hogy sem társadalmi, sem jogszabályok nem 

állították fel azon hatarvonalat, hol a becsületsér-

tés kezdődik s az egyén, saját egoismusából kiin-

dulva, sokszor alaptalan érzékenykedésböl, sokszor 

pedig krakélerkedésböl olyan ténykedéseket minősít 

! becsületsértésnek, mely minősítéssel éppen az em-

beri jogok legszentebbjeit, az egyéni és gondolat-

szabadságot sérti meg, s éppen ezekkel szemben 

erőszakolja a durva önvédelem jogát, mintha csak 

előre félne tőle, hogy a társadalom vélt becsület-

sértésével ki fogja nevetni. 

Applikáljuk az elmondottakat a fennforgó esetre. 

A többszőr említett hírlapi közlemény által dr. 

Kelemen Béla dorozsmai főszolgabíró sértve érezvén 

magát, a megyebál rendező bizottsága nevében azért 

engem felelősségre vont, 



2. oldal. 

Én a felelősség elől nem szoktam soha kitérni. 

Megneveztem segédeimet s várakoztam teljes öt na-

pig, mig ez ügyben a megbízottak az első tárgyalást 

tartották. 

Időkőzileg azonban ugyanezen közleményért dr. 

Gicatricis Lajos csongrádi főszolgabíró is felelős-

ségre vont. ö előle sem tértem ki. A megbízottak 

az ügyet targyalás alá vették s az én őszinte nyi-

latkozatom folytán segédeim kijelentették, hogy a 

főszolgabíró urat sérteni, vagy illemtani oktatasban 

részesíteni nem akartam s ezt lapomban is szíves 

készséggel nyilatkoztatom ki. 

Ebbe Gicatricis ur segédei is beleegyeztek. 

Kelemen főszolgabíró urnák hasonlóan felaján-

lottam ilyen nyilatkozatot, segédei azonban lehetet-

len dolgot kívánták tőlem. Ugyanis vagy az egész 

közlemény visszavonását és az egész rendezőségtől való 

bocsánatkérést követeltek, — vagy pedig fegyveres 

elegtetelt. 

Szóljunk először az első követelésről. 

Egy közlemenyt, mely a valosagon alapul, visz-

szavonni nem lehet. 

A visszavonas csak likcio. — Megtörtént dol-

gokat nem lehet meg nem történtté tenni. Az tény, 

hogy a megyei kepviselők egy resze nem lett meg-

inva a megyebalra s a közlemeny megirasa eme 

tenynek csak kóvetkezmenye volt. Az okozatot hiaba 

vontam volna vissza, az ok megmaradt vclna. Ami 

a rendezóseg neveben való iellepest illeti, hat erre 

Kelemen urnák nem volt joga. 

Egy testületen elkövetett sértésért kerhet ugyan 

egyetlenegy ember is elegtetelt s akkor ő az 

egesz testület neveben jar el. De akkor a többinek 

nincs joga fellepni. Csakhogy ennel az esetne! dr. 

Gicatricis Lajos ur is elegtetelt kert a sajat szeme-

lyeben. Ezt az elegtetelt megadtam s ismetlem most 

is. Csak a maga nevében lephetett tel íiat dr. Kele-

men s akkor, a midőn megbizottaim kinyilatkoztat-

juk „hogy öt sertem bocsületeben nem akartam, s 

iia ilyent lat benne, azt visszavonom", — abszur-

dum olyan követeiest tamasztani, hogy en attól a 

rendezosegtól kerjek bocsanatot, a melynek legnagy obb 

resze közlemenyem altal, nem is erezte magat sertve 

s a kiket en sérteni nem is akartam. Ezt az én 

megbizottaim az en tudtommal és beleegyezésemmel 

megtagadták. Es helyesen tettek, hogy igy jartak el. 

Nagyon termeszetesen megtagadtak a fegyveres eleg-

tetei adasat is, mert szenntök ebben a dolog forci-

rozasat s a sajtó terrorizalasat lattak, én pedig egy-

szerű krakelerkedest latok benne. 

Midőn e sorokat irom, kapom a „H.-M.- Vásár-

hely* hetilapot. Társadalmi fekélyek cim alatt egy 

veterán író mondja el benne gondolatait. Lehetetlen, 

hogy szóról-szóra ne idezzem, hiszen annyira ráillik 

a szóban forgó dologra: 

.Meglátszik társadalmunkon a nyegleseg, a 

nyegleseggel karöltve jaro felületesseg, melyek tert 

akarnak hódítani minden aron, a becsület, a jeliem 

hangzatos szavai mellett es paizsa alatt, valóban 

azonban e magasztos eszmek rovasara. 

Teljesen elegendő, ha egy kekverü gentry hó-

bort észjárását, modorát, viseletet, vicankolo taglej-

teset, kificamodott kézfogasat megismerik, meglátják, 

avagy nyakgatott beszedjet meghalljak, — követökre 

talal noDortja, terdesege, nyeglesege. Mert igy „sík." 

A kificamodott észjárást, mint eredetiseget ma-

gasztaljak, dicsőítik, a blazírt különczseget majmoljak 

magaviseletben, szokasban, ruhazatban, mert azokat 

néha egy-egy ferde ízlesü hölgyecske szellemeseknek, 

ízléseseknek, csinosaknak, szepeknek, illőknek tartja. 

És ez a legilletekesebb, legmagasabb biralat. Ez előtt 

meg kell hajolni. 

Ki merné tagadni, hogy ezek a bajok léteznek 

és hogy ezek ragadós betegsegek. 

Csak nézzünk komolyan szet tarsadalmi életünk-

ben s veszelyes terjedesét naponta szemlelhetjük. 

Tapasztaljuk, látjuk nemcsak a fő varosban, hol 

anyag is, talaj is alkalmas van hozzá; romból az 

egyaránt a vidékén is. 

Avagy lepett-e valaha fel ijesztőbb mérvben 

az ,isten-iteletu-re vezetett igaztalan, oktalan parba-

jozas, mint korunkban a felsőbb köröktől le egész 

a díjnok seregig, vagy a serdülő diákságig. Pedig a 

törvény tiltja, a nagy társadalom helyteleníti, sőt 
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általában elitélí, hírlapok megrójják, kipellengérezik, 

de a társadalom elitje nem bir ez eszeveszett nyűg-

től megszabadulni, mert a becsületen esett csorbát 

csak igy lehet helyreütni, az erkölcstelen dolgokat 

kiköszörülni. És hol burjánzik e baj inkább, mint 

az ország legfényesebb testületének tagjai között: 

az országházban? Egy véletlen elejtett szó s más-

nap lövik egymást, vagy megkaszabolják, nem egy-

szer halálra való módon. 

És mert a példa vonz, követik azok, kikhez ők 

a méltók. Igy leszivárog ez a rák-fene a községekbe, 

községi életbe, hogy megmételyezze a társadalmi éle-

tet. Hiszen alig múlik el itt-ott megyegyülés párbaj 

nélkül." 

Ennek a társadalmi fekélynek a hatása alatt 

áll Kelemen Béla ur is, midőn engem erőszakkal 

páibajra akar kényszeríteni. 

Jól van. Hallja hát meg utolsó válaszom ! s 

ez az, hogy : a párbajt komoly becsületbeli ügyben 

kikerülhetnek tartom s ily esetben mindenkinek feltét-

len rendelkezésére állok ; hanem mióta éppen ő tőlle 

megtanultam, hogy némelyeknél a párbaj nem végszük-

ség a becsületsértés megtorlására, hanem csak 

eszköz a hóbortos észjárás és vickandozás íitogta-

tasara — az ily urak parbajmániaját, mint tarsa-

dalmi betegséget, megvetem. Mondhat rólam bárki 

barmit, én az ilyen eszeveszett hóbort ellen a saj-

tóban es társadalomban nyílt hadat fogok folytatni. 

Tessék inzultálni! Éppen most kapok egy térti 

vevényes levelet helyből. Előre is tudom, hogy sér-

tésekkel van telve. 

Nem fogadtam el. Varom most mar a tett-

leges inzultalasokat is. 

El vagyok ra készülve. Hanem annyit mondok 

akarmelyik pökhendi íraternak — es ezt jól jeg>ezze 

meg: hogy ha engem uton, utfelen, tarsasagban, 

bárhol tettleg bantalmazni mer, a mindig keszen 

lévő revolverrel ugy lövök a hasaba, hogy soha 

ezen a világon nem lesz többe alkalma iovagiaskodni. 

Nemcsak a becsületsertes megtorlásánál, hanem orv-

támadókkal szemben is jogosult az önvédelem. 

Szánthó Lajos. 

Liquidatió. 
Quamdiu abutere patientia aostra. 

I . 

A „Szentes és Vidéke" f. hó 8-án meg-
jelent számában ugyanazon modorban, mint 
azon cikkben, melyre észrevételeimet e lapok 
hasábjain megtettem volt, folytatja a „Cson-
gráduiegyei Hitelszövetkezet * elleni támadásait. 
E közleménynek, — mely ugy hangja és tár-
gyalási modora, mint azon körülménynél 
fogva, miszerint nevezett lap f. hó 4-iki számában 
ki lett jelentve, hogy a névtelenül megjelent 
cikkek szerzőjéül a szerkesztő vélelmezendő s 
igy értük ő a felelős, minden bizonynyal a 
lap szerkesztője : dr. Mátéffy Ferenc eszme-
szüleménye, — érdemi részére kevés mondani 
valóm van. 

A cikkíró egy szövetkezetnek részvény-
társasággá való átalakítását egyedül ugy véli 
lehetségesnek, ha minden dolgok kezdetéül a 
szövetkezet liquidatioja kimondatik, követelései 
irgalmatlanul behajtatnak ; én pedig nemcsak 
lehetőnek, hanem egyedül megengedhetőnek 
csak az esetben tartom, ha az intézettel össze-
köttetésben álló felek zaklatása nélkül vitetik 
keresztül. — Ez elvi álláspont. 

Ami a további vitatárgyat illeti, az, ki 
nem bírja megérteni, miszerint a liquidatiót 
kimondani s azt előkészíteni két különböző 
dolog s hogy egy intézet azzal, hogy uj köl-
csönöket ki nem ad és hogy a helyett minden 
igyekezetével girókötelezettségeitől megszaba-
dulni iparkodik, még nem jelenti működésé-
nek beszüntetését, az vagy nem akarja e 
dolgokat megérteni, vagy nem tud magyarul, 
beteg olaszszal pedig nincs miért diskurálnom. 

Ami arra késztet, hogy újból tollat fogjak, 
csupán az, hogy szembeálljak azon dr. Mátéffy 
Ferenccel, ki ezen cikket, melyben én ugy is, 
mint közéleti, ugy is, mint magánember és 
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ügyvéd oly hallatlan módon meghurcoltatom 
csak azért, mert egy dologban, mely végre 
is az én ügykörömhöz tartozik, s melyhez 
neki voltaképen a legkisebb köze sincs, eljá 
rásomnak védelmére keltem s vele mint ügy 
véddel, mint közéleti s mint magánemberrel 
ez alkalommal leszámoljak. 

Ami az ügyvédet illeti, röyiden végezhetek. 
Ügyvédnek privát irodai ügyeit közdolgok fe-
letti hirlapi vitába belevonni s pláne egy másik 
ügyvéd által szerkesztett lapban, sőt egy ily 
cikket csak megjelenni engedni is, oly quali-
fikálhatlan eljárásnak tartok, hogy ily táma-
dásokra soha reflektálni nem fogok, ezen a 
lejtőn, a kínálkozó kedvező alkalmak dacára, 
dr. Mátéffyt semmi esetre sem fogom követni 
s eljárását ugy is, mint cikkíróét, ugy is, 
mint szerkesztőét a kartársak bírálata alá 
bocsátom. Az „ügyvéd* csak annyiban tar-
tozik rám, amennyiben Mátéffy többször érin-
tett támadásaira ügyvéd voltából kovácsol 
jogcímet, holott tudnia kellene, hogy ügyvéd 
megbízás nélkül nem működhetik, anélkül 
csak fogadatlan prókátor, melynek tudhatja, 
mi a fizetése. 

Annál több mondani valóm van a közéleti 
emberről, a hirlapszerkesztőről és lapjáról. 
Mert egy újság a nyilvános élet egyik orga-
numa, nyilvános ellenőrzés és kritika alatt 
áll és annak irányához hozzászólni, közéleti 
törekvéseit s magatartátását, bírálat alá venni 
nemcsak mint megtámadott félnek, hanem 
mint e város polgárának, és közéleti em-
bernek is feltétlenül jogomban van. 

E szempontból tekintve a „Szentes és 
Vidékéinek a „Csongrádmegyei Hitelszö-
vetkezet" ügyeivel szemben rég idő óta 
folytatolt ellenséges magatartását s táma-
dásait, egyáltalán nem találok oly közérde 
ket, mely ezt parancsolta volna, vagy csak 
igazolná is. — Vajon mikor ez a lap a hi-
telszövetkezet részjegyei! oly kevés értéküek-
nek híresztelte, tudott talán valami neveze-
tesebb mentségről, mely az intézetet az igaz-
gatóság hibája folytán érte? Az intézet négy 
évi fenállása alatt körülbelől 160000 frtra 
szaporodott törzsbetétéből összesen 140 frtot 
vesztett. 

Talán sok peres, bizonytalan követelésé-
ről tudott, mikor ezekről, mint régi bűnökről 
emlékezett meg ? Egyetlenegy folyamatban 
levő, bírói Ítélettel el nem látott pere sincs. 

Talán nagy vállalatokba fogott, mikből 
nehéz a kibontakozás, talán ingatlanokban 
van vagyona lekötve ? 

Összes kint levő követelései félév alatt 
lebonyolíthatók. Mi lehet tehát az ok a veze-
tők elleni személyes gyűlöleten kivül, amiért 
szakadatlanul támadja, minden erejéből meg-
rontani igyekszik ezen pénzintézetet? 

Én ezt azon pártérdeken kivül, mely ma 
már Szentesen a közéleti harcot magánsze-
mélyekre is kiterjeszti és már már magánva-
gyont sem kímél, csakhogy az ellenpárt min-
den törekvését semmivé tegye, minden alko-
tását lerombolni képes legyen, főként azon 
romboló negativ szellemben találom, mely a 
„Szentes és Vidéke* cimű lapot, a jelenlegi 
szerkesztőség alatt minden izében átlengi. 

Ez a lap a legkíméletlenebbül megtá-
madta már Szentes város minden közinté-
zeteit, törekvéseit, alkotásait, kultúrintézmé-
nyeit s közéleti vezéreit, egyes polgárait, magán-
személyeket nem is említve, mert nem akarok 
fogadatlan prókátoruk lenni, — számtalanszor 
és alaptalanul megtámadta a legkíméletlenebb 
módon a városi közgyűlést, tanácsot, polgár-
mestert s a város csaknem minden köztiszt-
viselőjét, a rendőrséget, vasutügyi végrehajtó-
bizottságot, a keramitut építőit, szóval mind-
azokat, kik Szentest a haladás, fejlődés 
irányába terelték, a modern Szentest megal 

| kották, vasutat, keramitutat, gimnáziumot, 
i szóval mire Szentes város minden fia büszke, 



23. szám. 

megteremtettek, s áldozatkészen semmi, vagy 
igen szerény díjazásért egész életüket a köz-
ügynek, szülővárosuk előmenetelének és polgár-
társaik jólétének szentelik. 

Kulturális intézményeink közül megtá-
madta a jótékony nőegyletet és polg. leány-
iskolát, meghurcolta mindkét református pap 
tisztelt nevét, megtámadta a zsidó egyház 
közgyűlését, újonnan választott rabbiját. 

Küzdött az EMKE szentesi fiókjának 
megalakulása ellen, melynek létrejövetele pe-
dig Szentes város polgárainak egyik legfőbb 
dicsősége s e fiókegylet létesítőinek elévülhe-
tetlen érdeme, kigúnyolta a magyar nemze-
tiség ez ünnepét megülni Szentesre eljött er-
délyi patriótákat, kik a magyarság zászlaját 
a magyarság végváraiban az idegen népára-
datok ostroma ellenében bátran, önfeláldo-
zással lobogtatják s viszik diadalra. 

És mind e rombolások, mindezen sok 
szentségtöréssel szemben rámutathatnak e a 
„Szentes és Vidéke* emberei alkotásokra, 
vagy legalább eszmékre, amik az alkotásra 
később megérnek, a haladás csiráját maguk-
ban hordják? 

Szorgalmas olvasója voltam a többször 
emiitett lapnak, mióta Mátéffy tulajdonába 
ment át, de mondhatom, hogy alkotásra 
célzó eszméket az soha sem tartalmazott. 

Egyetlen egy pozitív indítványa volt a 
„Szentes és Vidékéinek egy megyei közkór-
ház alkotása, ez is az ilyenekben bő tapasz-
talatokat szerzett segédszerkesztőnek az esz-
méje s hogy erre jusson Szentesnek, ezt is 
Szegvártt akarják létesíteni. 

Dr. Ecseri Lajos. 

Közigazgatási bizottsági 
ülésből. 

— febr. 9. 

Hiába, csak nem múlhat el ülés a nélkül, hogy 

valamely fegyelmi főzelék ne tálaltassék a bizottság 

elé, vagy hogy a tisztelt bizottságnak fegyelmi ügy-

gyei ne kelljen foglalkozni, s egy-egy tisztviselő el-

len vagy vizsgálatot ne rendeljen el, vagy ilyenben 

első vagy másodfokban ne intézkedjék. Kijutott eb-

ből a mai ülésnek is bőven. A szereplő személyisé-

gek természetesen ezúttal is Szentes város tisztvise-

lői karából kerültek ki. Nomina sunt odiosa! —-

szóval annyira benne van a tisztelt vármegye a 

fegyelmi hajszában, hogy isten bizony, még az sem 

lenne már csoda, ha a tisztelt vármegye legközelebb 

azért indítana fegyelmi eljárást Szentes város tiszt-

viselői ellen, amiért ez nem vett részt a hivatalos 

vármegyei bálon. Bizony-bizony, ez se lenne csoda! 

Az ülésen a fegyelmi referádákon kivül különben 

Kiss Zsigmond felszólalásakeltett élénkebb érdeklődést 

s nyújtott nagyobb és érdekes vitára alkalmat. Kiss 

Zsigmond ugyanis a szentesi négy osztályú polgári 

leányiskolánál fennálló azon abnormis állapot miben 

állása tárgyában intézett kérdést a tanfelügyelőhöz, 

mely szerint a szentesi rom. kath. egyház tanácsa 

nemcsak megtagadta a vallástan tanítását; de eb-

ben — innen-onnan egy félév óta — már nem is 

részesiti a rom. kath. vallású növendékeket. Kiss 

Zsigmond felszólalón kivül Filó János, Fekete Már-

ton és dr. Tergina Gyula tanfelügyelő szólottak még 

e kérdéshez, melylyel különben lapunk vezércikké-

ben bővebben foglalkozunk s melynek a vége az lett, 

hogy a rom. kath. egyháztanács a tanfelügyelő ut-

ján 8 napi záros határidő alatti indokolt jelentés-

tételre hivatott fel. 

Az ülés lefolyásáról egyébként, melyen Zsilinszky 

főispán elnökölt, a kővetkezőkei Írhatjuk: 

A Szentes városánál állítólag felmerült ren-

detlenségek és szabálytalanságok miatt Sarkadi-Nagy 

Mihály polgármester és Tóth Kálmán adóügyi tanács-

nok ellen tudvalevőleg fegyelmi vizsgálatot rendelt 

el a közig, bizottság. Ezen határozat ellen Sarkadi 

polgármester annak idején fellebezéssel élvén, ez a 

vonatkozó iratok kapcsán felterjesztett a belügymi-

niszterhez, ki is azt elutasítván, a most már jogerőre 
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emelkedett fegyelmi vizsgalat foganatosításával dr. 

Gsató Zsigmond vármegyei főjegyző bízatott meg. 

A következő tárgy dr. Filó Tihamér, városunk 

főjegyzőjének fegyelmi ügye voit, ki ellen Zsilinszky 

főispán „közbotrány okozása" cimen indított fegyelmi 

vizsgálatot. Dr. Filó ezen fegyelmi vizsgálat ellen 

felebbezéssel élt. A minister ezen felebezést elutasí-

totta s az igy jogerőre emelkedett fegyelmi vizsgá-

lat foganatosításával — miután Stammer alispán 

személyesen van érdekelve a kérdésnél — dr. Csató 

Zsigmond vármegyei főjegyző bízatott' meg, — a 

Sarkadi polgármester és Kovács Pál ellen folyamatba 

tett fegyelmi vizsgálat tárgyában kelt iratok pedig 

Soós Pál vármegyei ügyésznek adattak ki jelentés-

tétel végett. 

A következő tárgy Bese Béniáminnak a tőle 

megvont korcsmai engedély tárgyában közvetlenül 

a belügyminiszterhez benyújtott felebbezése volt, mely-

ben a köz. biz. határozatának hatályon kivül helye-

zését kéri. A miniszter, mielőtt az ügyben döntene, 

az összes iratok felküldését kérte, a bizottságtol. A 

bizottság az iratokat azon jelentesse! terjeszti fel a 

ministerhez, hogy a jog megvonása Besétől azon 

okon történt; mert korcsmaja egyik ref. iskolától 

ötven méteren belől fekszik. 

Több apró-cseprő ügy referálása után a tan-

felügyelő jelentésere került a sor, melyből azonban 

térszüke miatt csak annyit közlünk, hogy a csong-

rádi iskolaszék azon határozatat, mely szerint az 

ottani polgári iskolahoz egy Missurai nevü tanyai 

tanítót választott el tornatamtóul és a magyar nyelvi 

tanszekre, és pedig azon igeretének kijelentése utan, 

hogy a polgári iskolai tanítói képesítést két év le-

folyása alatt okvetlen megszerzi, nem hagyta jóva, 

s utasítani kérte az iskolaszéket, hogy az üresedésben 

ievŐ tanszékre a jövő iskolai évre uj palyázatot hir-

dettessen, miután nem hiheti, hogy egy oly fontos 

állást, melyre Missurai meg választatott, egy, 17 évig 

tanyan működött tanító sikeresen tölthessen be. 

Ez ügy targyalásaval kapcsolatban szólalt fel 

Kiss Zsigmond a szentesi polgári leányiskolánál fen-

alló azon abnormis allapotnak mielőbbi megszün-

tetése iránt, melyről lapunk vezércikkében emlekezünk 

meg bővebben. 

Az ülésen szőnyegre került tárgyak közül még 

csak a szeged-dorozsmai műútra vonatkozó allam-

épitészeti főmérnöki jelentést emiitjük fel. E szerint 

a mint építésének jótállási hatarideje f. évi mártius 

24-én lejárván, az utófelülvizsgalat megejtésére az 

államépitészeti hivatal utasíttatott. Az utófelülvizs-

gá l t f. évi april hó első felében fog megejtetni. 

Helyi és megyei hirek. 
— Díszes e s k üv ő ment végbe f. ho 9-én 

délután 5 órákkor a helybeli ref. templomban. Paksy 

János ref. tanito vezette oltárhoz Bodor Lina kisasz-

szonyt, Bódor Imre armentesitő társulati hivatalnok 

kedves és szép leányát. A násznagyi tisztet ezen 

ünnepélynél a menyasszony részéről Bartholomeidesz 

János Makóról, a vőlegény részéről Fetrovics Soma 

ag. ev. lelkesz teljesítettek. Zavartalan boldog hazas 

eletet kívánunk az uj parnak! 

— S c h n e i d e r Józse fe t , a kunszentmár-

ton-mindszenti szakasz jeles kepzettségü mérnökét, 

a hosszufoki társulatnal megüresedett főmérnöki ál-

lasra hivtak meg. Schneider József esetleges távozá-

val egy kitűnő szakembert és igen lelkiismeretes 

hivatalnokot fog veszíteni a társulat. 

— A d a k o z á s . Mint örömmel értesülünk, 

Gyárfás Dezső, a csongradmegyei gazdasági egye-

sület buzgó és tevékeny titkara, a város által segé-

lyezett szegények javara 5 frtot adományozott. 

— Vasú tünk jövedelme. A szentes-kun-
szentmártoni h. é. vasút 1891. januar havi bevétele 

összesen 2547 frt. A kunszentmárton-tenyői vonal-

szakasz bevétele ugyanezen idő alatt 4355 frt. 

— A szentesi 48-as népkör f. hó 8-án 
rendezett bálja, dacára annak, hogy ugyanazon na-

pon volt a gazdalkodó ifjak bálja, ismét fényesen 

sikerült. A könyvtár javara a tiszta jövedelemből 

107 frt 50 kr. maradt. — Felülfizettek Sima Ferenc 

5 ft, Tóth Béniáminné 2 ftot, N. N. 1 frtot, Héjjá 

György 30 és Székely Sándor 20 krt. 

3. oldal. 

— A megye-bá l — dacára, hogy eléggé 

népes volt, — mint halljuk, mégis tetemes deficittel 

végződött. A jótékony célra azonban megmarad-

tak a fölülfizetések, melyek 160 frtra rúgnak. 

— G a z d a b á l . A szentesi gazdalkodó ifjúság 
által f. hó 8-an a nagyvendéglő termeben rendezett 
tancvigalom egyike volt az idei farsang szamottevő 
tancvigalmainak, s az ugy erkölcsi, mint anyagi te-
kintetben egyarant sikerültnek mondható. A mulat-
ság, mely a csongrádmegyei gazdasagi egyesület 
javara rendeztetett, az egyesület részére 8 frt 30 
kr. tiszta jövedelmet eredményezett. — Tudósítónk-
nak, ki szintén jelen volt e balon, a kővetkező leá-
nyok neveit sikerült feljegyezni: Piti Mariska, Vajda 
Teruska, Vajda Mariska, Soós Juliska, Gsucs Emiké, 
Kristó Esztike, Szegi Mariska, Bazsó Esztike, Föld-
vari-Nagy Teruska, Tóth Etelka, E.-Nagy Juliska, 
P.-Varga Lidika, Polgár Vici, Molnár Rozika, Mol-
nár Teruska, Dancso Esztike, Dmnyes Esztike, Ma-
csai Mariska, Dunas Lidike, Szabó Franciska, Ilalasz 
Szabó Esztike, Kanasz Juliska, Vecsen Klarika. A 
négyeseket 50 par tancolta. — A jótékony célra 
felülfizettek: Szeder János 2 frt, Deló-Nagy János 
1 frt, Gakó Imre 1 frt, Gsucs Lajos 1 frt, Molnár 
Imre 1 frt, ifj. Balint János 1 írt, Vajda Sándor 
2 frt, Szíjártó József 30 kr. Összesen 9 írt 30 kr. 

— Uj közúti felügyelő. A kereskedelmi miniszter értesi-

tésitése szerint, Csongrádvármegye területe, mely eddig a temes-

vári közúti kerülethez tartozott, a nagyváradi kerülethez osz 

tátott be, melynek Köszeyhy László a főnöke. 

— A szentesi sport-egylet f. hó 1-ére 
egybehitt közgyűlésé, mely részvethianyban meg-
tartható nem volt, f. hó 8-án tartatott meg a város-
ház közgyűlési termében. A nagy számmál egybe-
gyűlt tagok elenk érdeklődessel hallgattak ós öröm-
mel vették tudomásul dr. Sulc Lajos titkár jelentését, 
melyből a többek között kiemeljük, hogy az egylet-
nek ez idő szerint 8 alapító, 55 rendes es 5 pár-
toló, tehát összesen 68 tagja van s a f. évre 740 frt 
készpénze áll rendelkezésre a kiadasok fedezesére. 
Ezután a tisztújítás ejtetett meg, melynek eredménye 
az lett, hogy ket tag kivételevel, akik a mult év fo-
lyamán városunkból elköltöztek, ismét a volt tiszti-
kar választatott meg egyhangúlag. Rupcic György 
volt valasztmanyi elnök helyere ugyanis Pokorny 
Tódor mérnök, Nigrinyi Zoltán helyere pedig dr. 
Gal Jenő választattak meg. E szerint az uj tisztikar 
a következő: elnök Fekete Marton, val. elnök Pokorny 
Tódor, titkár dr. Sulc Lajos, pénztárnok Nyiry Gyula, 
gondnok Szénassy Ferenc, ügyész Szathmáry Ede; 
— választmányi tagok: dr Filó Tihamér, dr. Gál 
Jenő, Jurenak Béla és dr. Mikec Ödön. Határozatba 

| ment végül, hogy az egylet a labdajatekot a f. év-
ben okvetlenül meghonosítja s hogy a vivasi kur-
zust ez év folyaman is megtartja s tanarul újból 
gróf Vay Lajos vivómestert hivja meg. 

— A szentesi ág . k i t v . ev. egyház évi 

rendes közgyűlésén gondnokul ismételten Holik La-

jos eddigi gondnok választatott meg. 

— A szentesi i p a r o s i f j a k egylete f. hó 
8-án tisztujitassal egybekölőtt évi rendes közgyűlést 
tartott, mely alkalommal megvalasztattak elnökül 
Petrovics Soma ág. ev. lelkesz, alelnöknek Racz 
Zsigmond, pénztárnoknak Kanasz-Nagy Antal, jegyző-
nek Konc Antal, könyvtarnoknak Tóth Sándor. 

— Kivételes nősülési engedély kiesz-
közléseért folyamodtak a f. hó 9-en tartott vármegyei 
közigazgatasi bizottsághoz Zólyom Lajos és Dömsődi 
Imre szentesi, továbbá Illés Lajos dorozsmai illető-
ségű hadkötelesek. Az okmanyokkal kellőleg felsze-
relt kérvényeket a bizottság partolólag hatarozta a 
honvédelmi ministerhez felterjeszteni. 

— E l k o b z o t t é le lm iszer . A piacrendé-
szet szigorú betartasa következtében e hó 9-én is-
mét egy garaboly tojás lett a rendőrség által elko-
bozva ; mert a tojások apadtak s élvezhetlenek vol-
tak. A kihágást közvetett P. V. J. nemcsak a tojásait 
vesztette el, hanem érzékeny birsagolasnak néz elébe. 

— A m é n l o v a s legényseg élelmezését a f. 
évi fedeztetési idenyre Tamasi Karolyne vállalta el, 
és pedig minden legény után 36—36 kr. vállalati 
összegerl. 

— K ü l f ö l d r e t ö r e k v ő i pa ros . Háckl 
Vilmos, a hengermümalom főmolnara, családjavai 
együtt Romaniaba készül jobb keresetre való kilátás 
reményében. Hákl közelebb adta be kérvényét a 
rfőkapitanysághoz külföldi utlevelenek kiallitasa iránt. 

— Korlátozot t bá l i engedélyek. A 
kisebb vendéglőkben keddről hamvazo szerdára 
virradő éjjelekre kérvényezett balak a rkapitanysag 
által csakis éjfélig engedélyeztetnek. 

— Mező-Tur szervezked ik . Mező-Tur 
város rkapitányi hivatala az itteni rkapitányságot 
a város szervezeti s egyéb szabályrendeletének meg-
küldése iránt kereste meg, az ott alkotandó szabály-
rendelet kidolgozásahoz anyagul felhasználandó. 



2. oldal. SZENTESI LAP. 10. szám. 

Irodalom. 
— Az egyetemes Regénytár leguiabb kötete „Curly evy 

színész története* a cime az Egyetemes Iiegénytár legújabb 
kötetének, mely a vállalat VI. évfolyamának 5. kötetét képezi 
Irta Koleman John, angolból fordította Szigethyne Szalay Er-
xsike. A .Curly* rendkívül érdekesen, s vonzóan megírva, egy 
színész élettörténetét tárgyalja, ki szépségével, művészetével 
megnyeri egy előkelő gazdag fiatal nö szerelmét, de épen felál 
dozó szerelme miatt veszti el. A kötetben meg egy másik iiren 
kedves humorisztikus elbeszélést találunk, a cime „Miért ma-
radtam én agglegénynek", mely szinten Szalayné gondos for-
dítását dicséri. — A kötet ára csinos, piros egész vászonkötés-
ben 50 kr. 

Szerkesztői üzenet. 
,Cikkek cim nélkül* cimü cikksorozat folytatását a jelen 

számból tárgyhalmaz miatjövö számunkra kellett hagynunk. 

BEKÜLDETETT. 

Verfaelschte schvarze Seide. M ^ u r 1 ™ ^ 
Stoffes, von dem man kaufen will, und die etwaige Ver-
fälschung tritt sofort zu Tage: Echte, rein gefärbte Seide 
k räufelt sofort zusammen, verlöscht bald un hinterlässt 
wenig Asche von ganz hell bräunlicher Farbe. Verfälschte 
Seide (die leicht speckig wird und bricht) brennt langsam 
fort, namentlich glimmen die ,Schussfóuen* wéiter (wnnt 
sehr mit Farbstoff erschwert), und hinterliisst eine dunkel-
braune Asche, die sich in Gegensatz zur echten Seide nicht 
kräuselt sondern krümmt. Zerdrückt man die Asche, der 
echten Seide, so zerstäubt sie, die der verfälschten nicht. 
l)as Seidenfabrik-Depöt von 6. Henneberg (K. u K. Hotlief) 
Z i r i ch verschendet gern Muster von seinen echten Seiden-
stoffen an Jedermann, und lielert einzelne Koben und ganz»* 
Stücke porto- und zollfrei in's Haus. 

Eddig fel"ű.lr2CLVLllxa.ta,tla,n.! 

Maager Vilmos-féle valódi tisztított 

—3t \ 15-24 

í D O R S C H M A J O L A J 
Maager Vilmostól, Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y ű emész the tősé-
géné l losjva gyermekeknek is különösen ajánltatik es rendeltetik mindama eseteknél, 
melyeknél az orvos a/ egész testi szervezet, kü lönösen a mel l és tüdő 
erősítését, a test sn lyának gyarapodását , a nedvek jav í tását , vala-
min t á l t a l ában a vér t iszt í tását el akar ja érni . 

I Egy üveg ara 1 frt és kapható a gyári raktárban Becsben (III. ker. Heumarkt 3. szám), valamint 

az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertár iban . 

Szentesen kapható Várady Lajos és Podhradszky Ferenc gyógyszertárában, 

mW/mm 

Biztos szer fejfájás ellen! 
Ezen, általam készített 

m i g r a i n e po rok 
egyoldalú, ideges, rheumaszerü, sőt 
gyomorból származó f e j f á j á s ellen 
legbiztosabb szernek bizonyultak. 

Á r a e g y u a g y doboznak 1 ft kr. 
egy kis doboznak — ft 98 kr. 

Kapható gyógyszertáramban a világ-
hii ü csoda me l l - t hea , mely a légző 
szervek nyakhártyáira és idegrendsze-
rére inger és fájdalomcsillapító s biztos 
szer a következő bántalmak ellen u. 111. 
görcsös, ideges hörglégrekedési, roha-
mos köhögések ellen, száraz köhögési 
inger, nehéz légzés stb. 

Á r a egy doboznak 35 k r . 

Kapható egyedül 

VÁRADY LAJOS 
a „Hajnalhoz** címzett tfyogyszertaraüan 

Szentesen. 
Postai megrendelések azonnal teljesít-

tetnek. 9 

Előleges tánctanitási jelentés! 
Van szerencsém Szentes város n. é. kö-

zönsége becses tudomására hozni, hopy f. évi 
f e b r u á r 18-tól kezdve, a szentest 48 as 
népkör helyiségében (Halász-Szabó féle ház) 
hat heti időre terjedő 

TÁNCTANFOLYAMOT 
nyitok. 

Midőn a n. é. közönséggel ezt tudatni 
szerencsém van, egyúttal már most jelezni 
kívánom, hogy növendékeimnek nemcsak a 
táncban adok alapos oktatást ; de különös 
súlyt fektetek az illem és testtartási szabályok 
oktatására is. 

Előjegyzéseket már most elfogad e lap 
kiadóhivatala. 

Tisztelettel 

tánctanító. 

Budapest, Káro!y-körut 19. szam. 

PSERHOFER J.-féle 
gyógyszertár 

Bécsben, X. kerület, Singerstrasse 15. szám a.la,tt. 
zum „ Goldenen Beichsapfel 

Vértigztitólabdacsok ezelőtt á l t a l a n o s l a b d a c s o k neve alatt; ez utóbbi nevet teljes 
joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig letezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen 
be nem bizonyítottak volna. Évtizedek ota ezen labdacsok általanos elterjedesnek örvendenek es alig van család, 
melyben ezen kitünö liaziszerböl keszIet nem volna talalható. 

Szamtalan orvos altal ezen labdacsok háziszerül ajánltattak minden oly bajoknal, melyek a rosz emész-
tésből es székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, majbajok, kohka, vertolulasok, aranyer, beltetlenseg s ha&onló 
betegsegekuel. Vértisztito tulajdonságuknál lógva kitünö batassal vannak verszegenyseg s az abból eredó bajoknal 
is: igy sápkórnál, idegességből szármázó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztito labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a 
legcsekelyebb fájdalmakat sem okozzák, es ennek folytan meg a leggyengebb egyenek, de meg gyennekek altal is 
minden aggodalom nélkül bevehetok. 

A számtalan halairatbol, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb es legnehezebb betegségek utan 
egeszsegük visszanyerésé folytan hozzánk intézték, ezen hel>en csakis i.ehanyat emiitünk azon megjegyzessel, hogy 
mindenki, a ki ezen lapdacsokat ecyszer használta, nug vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajanlani, 

Sdtlierback, 1888. október ±2-en. 

Tekintetes ur ! 

Alulirt keri, hogy felette hasznos és kitünö vértisz-
tito labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni sziveskedjek. 

heureiltr Ignác, orvos. 

llrasche, Flödnik mellet, 1887. szept. 1 ±. 

Tekintetes ur ! 

Isten akarata volt, hogy az Ön labdacsai kezeim köze 
kerültek, melyeknek halasat ezennel megírom: En gyermek-
ágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi inunkat sem 
voltam többe kepes vegezni es bizonyara mar a holtak közt 
volnék, ha az ón csodálatraméltó labdacsai engem nem 
mentettek volna meg. Az Isten aldja meg önt ezert ezer-
szer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is 
tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint már inasoknak is 
egeszsegük visszanyeresere segitsegul szolgálták. 

Knific Teréz. 

Bécs-Ujhely, 1887. november y. 

Melyen tisztelt ur ! 

A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 
bO éves nagynéném neveben. Az illető 5 éven át szenve-
dett gyomorhurutban es vizkórsagbau, már eletet is meg-
unta, melyről egyébkent le is mondott, midőn vetetlenül 
egy dobozt kapóit az Un kitüuo vértisztito labdacsaiból s 
azoknak állandó használata folytan tökeletesen kigyógyult. 

Legtöbb tisztelettel Wemzcttel Jusefa. 

Eichengraberamt, Gfühl mellett, 18by.márc. ¿7. 

Tekintetes ur ! 

Alulírott ismetelten kér 4 csomagot az Ön valóban 
hasznos es kitünó labdacsaiból. El nem mulaszthatom 
legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok ertéke 
felett es azokat, ahol csak alkalmain nyílik, a szenvedők-
nek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen halairatom tetszes-
szerinti hasznalasara Unt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. 

Gutschdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1880. okt. 8. 

T. Ur ! 

Felkerem, miszerint az Un vértisztito labdacsaiból 
egy csomagot Ü dobozzal küldeni sziveskedjek. Csakis a* 
Ou csodalatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo-
morbajtól, mely engem öt even at gyötört, megszabadul-
tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kiiogyni, s 
midőn legforrobb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisz-
telttel Zwickl Anna. 

Ezen vértisztito labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle, 
az „arany birodalmi álmához" címzett gyógyszertáriján! 
Becsben I., bingerstrasse 15. sz. a. keszittetnek valódi minó-
segben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára ¿1 
kr. Egy csomag, melyben t> doboz tartalmaztatik, 1 frt 05 
krba kerül; bermentetleu uUnveteli küldésnél 1 frt 10 kr 
Egy csomagnal kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg elobbeni beküldesenel (mi legjobban posta-

utalványnyal eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt: 1 
csomag 1 Irt ¿5 kr., -1 csomag á frt 30 kr., 3 csomag 3 
frt 35 kr„ 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt "20 kr. 
es 10 csomag 9 frt "20 krba kerül. 

NB. Nagy elterjedettségük következteben ezen lab-
dacsok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt utanoztat-
nak ; ennek köve'ikezteben keretik csakis Pserhober J.-fele 
vértisztito labdacsokat követelni es csakis azok tekinthetők 
valódiaknak, melyeknek haszuaiati utasitasa a Pserhofer 
J. nevalairassal fekete szinben es minden egyes doboz le-
dele ugyanazon alairással vörös színben van ellatva. 

Amerikai köszvenykenócs, 
nyes es csúszós bajok, u. m.: gerincagy-bántaloni, tagszag-
fcialas, íschias, migraine, ideges logfajas, fülszaggatás stb. 
*tb. ellen. 1 frt ¿0 kr. 

Tannochinin hakenöcs Pserhoter J-;tö1 Evek 

J -oi a ota valamennyi hajnö* 
vesztő szer közölt orvosok aliai a legjobbnak elismerve. 
Egy elegánsán kiállított nag> szeleucevel 2 forint. 

Általanos tapasz - J J J " 
nal, ujjkukac, sebes- vagy gyulaUt-mell vagy más ily ba-
joknal, niiut kitünö szer ion kiprobalva. 1 tegelv 50 kr. 
Bermentve 75 kr. 

Fa f i fVba l zsam ^ s e r ^ ° í e r J M l . Sok év óta a fagyos ta-
u f r j v u i L o u n i ^0|.ra e s iiiiuden idült sebre, mint leg-

biziosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajcar. Bénnetve 
Ü5 kr. 

l l t i f í í nPr l v altalanosan ismert kitünö hazi-szer hurut, 
u u iumüuV| r e k e t i U e ^ görcsös köhögés stb. ellen 1 üve-
gecske ara 50 kr. 2 üveg bermentve 1 frt 50 kr. 

Elet- esszenczia csöppet), megrontott gyomor, 

rossz euiesztes es mindennemű altesti 
bajok ellen kitünö haziszer. 1 üveggel ±i kr., H üveg 2 frt. 

Al talanos tisztito-só B u l b lch A- w" t ö L ^Lúüü h*zl-
a »ossz emesztes minden 

következményei, u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyo-
morhev, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ara 1 frt. 
Angol csodabalzsam. 1 üveg 50 kr. 

P o L a . 'abizzadas ellen, 
kellemetlen szagot, epeu tartja a lábbelit es mint ártalmat-
lan szer ván kiprobalva. 1 dobozzal 50 kr. Bermentve 75 kr. 

Gnk/va-halzsam k i tünö szer Koi>va ellen» 1 üveg 40 u u r y v a u a i z a a m ^ b e r m e n t e s k l l i d e s s e l 6 5 k r 

Helsó vagy egészség-só S ^ T M " 
rendetlen emesztesböl szármázó bajoknal. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt keszitmenyeken kivül az osztrák 
lapokban hirdetett összes bel- es külföldi gyógyszerészeti 
különlegessegek raktaron vannak, es a keszletben netán 
nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Pos ai 
megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénz-
összeg előre beküldetik. _ Bermentve csakis oly esetben 
történik a küldés, ha az összeg előre beerkezik, mely 
esetben a postaköltségek sokkal mersekeltebbek. 

Sz- ' i tM. 1891, Nyoma t o t t S i m a F m i l C X gyorssapn i ,- , . 




