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Előfizetési ara*: 
Egy evre . . 

Fél evre . . 

Negyed evre. 

5 frt — Kr. 

2 frt 50 kr. 

1 frt 25 kr. 

S ze rkesz t őség : 

Kurraparti-utca 31. szám. hova a 

lap szellemi részét illető közleme-

és az előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES T^JRIALMU KÖZLÖNY. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s a r a i p , k e d d e n é s p é a t e k e a r e c g e l 
Egyes szára ára 4 kr. 

rlirdetéseKre nezve 
a iap egy oidaia 24 helyre van beosztva 
Egy aely ara 90 Kr. Belyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hir>:etesek Schönfeld A. könyvfceresze 

aeseoen is leivetetnet 

Ber íentetlen levelek csak ismert kezek 

tői fogadtatnak el. 

Nyi l t t é r-ben 

minden e^yes sor közlése 30 kr 

Kéziratok vissza nem adatnak. 

Felelős szerkesztő es kiadó-tnlaidonos 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Sohöafeld A. kiayv- ée papirkereakedésébaa. 
Ugyanitt egyes számok is kaphatói , 

Polgár főispán. méretett a polgár, hogy birja-e azon szellemi jaira bizott nép kívánságát, s hogy ismeri a 

w , „ 4 . és erkölcsi súlyt, melylyel a közjogi méltó- sebeket, melyeknek gyógyítása reá vár. 
Magyarország rendi alkotmánya nem az , . . . . . . . ' J J , ** . o l 

a kedvező talaj volt, melyben a demokrácia 

zsenge növénye gyökeret hajtott volna. Év-

szdázaok multak el, mig a magyar közjog 

bevette az alkotmány sáncaiba azt a rendet, 

mely a nemzetnek zömét, éltető elemét ké-

pezte és a melyből válságos időkben a rendi 

alkotmány nemcsak kiegészítette magát, ha-

nem kristály tiszta vizéből uj életet és üdü-

lést nyerhetett. 

Válságos időket mondunk; mert rendes 

körülmények között erről a bőséges kútfő-

ről, a polgári rendről — elfeledkezett Isten és 

ember s a haza védelmén kivül, mely egye-

nesen a nemesség vállaira nehezedett, — ez 

az osztály csak kötelességeket teljesített; de 

közjogi jogosítványokat nem gyakorolt. 

Voltak ugyan a rendi alkotmány kor-

szakában is polgári — származású férfiak, 

— kik ész, jellem és akaraterő dolgában a 

többiek fölött magasan kitűnve: országos 

tisztességekre és méltóságokra emelkedtek fel 

s ez által közjogunk élő elemeivé lettek; de 

ez mondhatni csak kivétel volt, s képviselőit 

leginkább a papi osztályban találta fel. 

Évszázadoknak kellett elmúlni, mig a 

polgári elem, a köztisztviselői pálya küszöbén 

bebocsájtatást nyerhetett s nyugotról egy 

villámmal terhes felhőnek kellett megrázkód-

tatni s részben romba dönteni a középkori 

eszmékben megcsontosodott alkotmányokat, 

mely lerombolta a rendi válaszfalakat s a 

jogegyenlőséget publikálván, kimondotta, 

hogy az állam tagjai — bizonyos korlátok 

között egyenjogú polgárok és hogy az ész, jel-

lem és becsületes törekvésnek nyitva áll az ut 

a legmagasabb országos méltóságokhoz is. 

De a megszokást nehéz legyőzni. A tra-

ditiók Magyarországban sokáig tartották ma-

gukat. S a jogegyenlőség nagy elvét hirdető 

1848. évi törvény csak irott malaszt maradt, 

melynek tételei a közéletben csak kivételes 

esetekben nyertek alkalmazást. 

ságok lejtőjén meg lehet állni, vagy nem? 

A mérleg volt e hibás, vagy mesterséges 

sulyok rárakásával lett-e lenyomva? — nem 

változtat a dolgon; de az bizonyos: hogy az 

első polgár-főispán kineveztetése alkalmával 

az igazi demokratián, az igazi szabadelvüségen 

nagy csorba ejtetett. 

Nem politikát, hanem történetet irunk; 

nem kritizálunk, csak panaszainkat mond-

juk el. 
* 

Emlékszünk reá, mennyi büszkeségnek, 

mennyi önérzetteljes felhevülésnek voltak ta-

núi az országos lapok, midőn Zsilinszky 

Mihály kineveztetett Csongrádvármegye fő-

ispánjává. 

Családja története nála kezdődik. 

Volt tanár. Volt országgyűlési képviselő. 

Azután hosszú pihenő napjai alatt, a „Jó sziv 

egyesület" jegyzőkönyvvezetője, egy nagyra-

törő államtitkár nyelvtanító korrepetitora, s 

reá nyomban lett: a legmagyarabb vármegye 
főispánja. 

Élte múltjának soványságához menynyi 

kövér reményt fűzött mindenki, kinek elég 

tiszta és ideális volt a lelke, hogy aranynak 

higyje a porból felemelt fényességet, s ki elég 

naiv volt gyönyörködni a szinpompában, a 

nélkül, hogy ékszerésszel vizsgáltatta volna 

meg, váljon a tűzföld igazi gyémántja, vagy 

értéktelen cseh, vagy mármarosi kristály su-

rozza-e ki? 

Mindegy, jól esik, hogy fénylik. 

Mit pomologizáljunk az égő fahasábon: 

ha érezzük, hogy melegit? 

Az arisztokrata főispánok hosszú sora 

után végre — egy polgár-főispán. 

Vér vérünkből; — csont csontunkból. 

És szégyeljük kimondani: — éppen ez 

ez fáj nekünk! 

Nincs az az ügyes ködfátyolkép muto 

gató komédiás, aki e tűnő gyorsaság bravour 

Hosszú időnek kellett elmúlni, egy uj J á v a l hamarább változtasson teret és szint, 

nemzedéknek kellett felnőni, mig a jogegyen- m i n t ami,y gyorsasággal letörölte a reményt 

lőség nagy törvényének szelleme a nemzet Zsilinszky Mihály minden ember lelkéről, ki 

kezébe átment s annak éltető elemeivé vált c s a k a z ő személyében a polgár emberek emel-
Az a magyar kormány, mely a szabad- kedésének uj korszakát és a liberális eszmék 

elvüséget irta zászlajára, s mely egyúttal az uralmának és terjedésének felszínre jutását 

igazi demokratia istápolójának hirdette magát, üdvözölte. 

egy csapással ledöntötte a régi traditiókat, P o l c r a helyezték — s asztal alá bujt. 

szakított a mult hagyományos szokásaival s Rásugározták a nap sugarát — s nem 

a jogegyenlőség nagy eszméjét átültette az v e n v i s s z a a f é n y t ! 

életbe is. Polgárt küldtek benne közjogi méltóság-

Nagy név, előkelő születés nem * volt gal és tekintélylyel egy, csupa polgárokból álló 

többé elengethetlen kellék országos méltóság vármegye boldogitására — s nincs ajkának 

elnyerésénél, egyedül az igazi érdem lett azon egyetlen szava, kezének egyetlen mozdulása, 

mérleg, melyen megméretett az egyén, meg- mely azt igazolná, hogy megértette a gond-

Csendes tengerre szállt hajójával s a 

pihenő hullámokat önkezével korbácsolta fel! 

S midőn szelet vetvén, vihart aratott; a hány-

kódó hajót nem bírja önkezével biztos kikö-

tőbe vezérelni, hanem — mint a végveszély-

ben forgó gyakorlatlan hajós — magasabb 
hatalmakhoz fordul segítségért. 

Mennyi reményünk vált füst és párává! 

Ha családfája messze nyúlnék vissza a 

középkorba: azzal vigasztalnánk magunkat s 

azzal mentegetné őt az ítélő közvélemény, 

hogy egyik-másik fényes nevű őse az ő cse-

lekedeteinek homályát is megvilágosítja, s hogy 

annak a családfának törzse, mely alól cse-

nevész lombokat hajt ; fentebb egyenes ga-

lyakat is nevelt. 

Hanem igy kétszeres a mi keserűségünk. 

Mert nem egyedül az embert, nem egyedül 

a méltóságot, nem csupán a közjogi digni-

tást látjuk személyében a polcról a padmalyra 

esni, hanem hazafiúi keserűséggel érezzük, 

hogy a liberális és demokratikus eszmék el-

lenségei kárörömmel hirdetik, hogy a ma-

gvar polgári osztály emelkedésének Rubikonja 

a tanári, községjegyzői, vagy szolgabírói ál-

lásnál végződik, s a mi azontúl van orszá-

gos méltóság, — fel egészen a magyar király 

trónzsámolyáig, — arra csak nagy név birtoko-

sai vannak praedestinálva. 

* 

Nem az fáj nekünk, hogy Zsilinszky Mi-

hály Szentesnek és a megye községeinek rö-

vid főispánsága alatt nehezen muló keserű-

séget okozott; hanem sokkal fájdalmasabban 

esik az a tudat, hogy a véletlen szerencsétlen-

ség először olyan polgári származású egyént 

emelt közjogi méltóságba, a kinek nem volt 

elég szilárdsága, hogy helyén mozdulás nélkül 

— megállhasson, s a ki nélkülözte a közjogi 

méltóságokkal felruházott egyénekben első 

sorban megkivántató kelléket: a jogérzetet. 

— Isko laszék i ü lés . Községi iskolaszékünk 

f. hó 9-én Kiss Zsigmond elnöklete alatt ülést tar-

tott, melyen több fontos tárgy nyert elintézést. 

Így, az elnök kije'enté, mikép az Eperjesen 

újonnan épült iskola f. évi november elsejével a ta-

nítás celjamak átadatott s ott Blázsik Lajos tanító a 

tanítást tényleg meg is kezdette s növendékek már 

eddig is szép számmal jelentkeztek. Ugyanezen iskola 

tanszerekkel és taneszközökkel leendő ellátásával a 

jegyző és gondnok megbízatott. 

Hosszabb vitát keltett a polgári leány iskolai 

magánvizsgalatok dijanak megállapítása. Eddig ugyanis 

az volt szokásban, hogy a helybeli magánvizsgások 

frtot, a vidékiek pedig 20 frtot fizettek s ebből az 

illető tanítók és tanítónők az általuk előadott tantár-

gyak számának arányában részesültek. E vizsgadíj-
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ból a vallástanárok eddig nem particiáltak. Mivel-

hogy pedig teljesen jogos és méltányos, hogy a 

vallástanitók, kik a várostól egy krajcárt sem kap-

nak, legalább vizsgadíjban részesüljenek; az iskola-

szék akként intézkedett, hogy jövőre a magánvizs-

gálatok dijaiból a vallástanitók is aránylagosan része-

süljenek, a magán vizsgadijak pedig helybelieknél 

6 frt, — vidékieknél pedig 22 frtra emeltessék fel. 
Egy sajnalatos esemeny is lett kijelentve a 

leányiskola igazgatója által. Ugyanis egyik növendék, 
ki az elemi iskolanak csak három osztályát végette 
be, bizonyítványát — allitólag — meghamisította, a 

SZENTESI LAP. 

De a zsinatra nemcsak a kegyelet és hála ér-

zelmei tartoznak, hanem az egyházi ügyek számos 

nevezetes elintézése, melyek a vallásra és oktatás-

ügyre nagyon lényegesek. így az evangélikusok zsi-

nata van hivatva, hogy a pánszlávok kikapásaira 

töi vényt hozzon, miután a pozsonyi egyházkerület 

arra erőtlen, a pánszlávok lévén ott többségben. 

A zsinatra Budapestre gyűltek össze a két 

protestáns felekezet püspökei, gondnokai, a meg-

választott képviselők, a hazai protenstánsok előkelő-

ségei. 
A ref. egyháznak 1881-ben tartott zsinata már 

amennyiben alILosztályt IV-ikre igaztotta ki. A fel- r e n d s z e r e s törvénykönyvbe foglalta a maga alkotmá-

vetel alkalmával, a sürgős munka és elfoglaltság n y á t A z a z ó t a l e f o l y t t i z esztendő azonban a 81-iki 

miatt, nem tűnt fel ez a dolog az igazgatónak, de 

az iskolai év folyama alatt a növendék oly gyengé-

nek bizonyult elméleti ismereteit illetőleg, hogy 

önkéntelenül is gyanú tamadt a tantestületben, hátha 

az illető nem is járt a 4-ik elemi iskolába? A bizo-

nyítvány felülvizsgalata aikalmaval azután rájöttek a 

turpissagra. 

Az illető növendék azóta mar elhagyta az in-

tézetet s 

hanem csupán figyelmeztetésül közöljük, mert az 

fel sem tetelezhető, hogy ilyesmi egy 11 éves kis 

lánynak magatói jutott volna eszebe. 

Ezután az iskolalatogatók jelentései olvastattak 

fel, kik mindannyian egyetérlelmüleg konstatálják, 

hogy polgári leány iskolankban a tanítás kifogásta-

lan, a növendek előmenetele dicséretes s példás rend 

zsinati tőrvénynek számos hézagat mutatta ki, s 

ezeket kijavítani és pótolni feladata a mostani zsi-

natnak. 

Az evangélikusok is zsinatra gyűltek össze, hogy 

a két protestáns felekezet közt szükségesnek mutat-

kozó közős intézkedéseket együtt határozzák el, s ha 

szükség van kölcsönös érintkezésre, ez azonnal meg-

történhessék. Egy külföldi vendég is érkezett a 

az esetet mi sem zsinatra. Ez dr. Matthews, az angol egyetemes pres-

biteri szövetség központi titkára Londonból. 

December 5-ikén nyilt meg a két zsinat. Mind 

a két gyülekezet képe külsőleg is fényes volt. 

Ragyogó fényben úszott déli tizenkét órakor a 

vármegyeház díszterme. Mindkét hitvallású evangé-

likusok egyházi s világi fejei gyűltek ott össze, hogy 

a magyar protestantizmus újjászületésének százados 
és fegyelem uralkodik. , 

Végül a mult évben tanitónőkül megválasztott é V
L

f 0 r d d 0 j a t m e l t ° P ü mP a v a l es d , s s z e l u n n eP e l 

Gonda Juliska es Greskovics Eleonóra kisasszonyok J 

ez állomásaikban a közigazgatasi bizottság altal is 

vegleg megerősíttetvén, a díjlevelek részükre ki-

adattak. 

A magyar protestánsok 

ünnepe. 
A vallasszabadeág szazados ünnepét üli a 

ék meg. 

A zsinati tagok, az egyházi és világi méltósá-

gok. a magyar közélet számos kimagasló alakja és 

a nagy közönség már emelkedett hangulatban ér-

keztek, mert megelőzőleg a Kálvin-téri református 

templomban, valamint az evangélikusok templomá-

ban is jubiláris istentisztelet volt. Ott az imak és 

énekek szárnyalasa mellett halat mondottak az ég 

urának, hogy a protestáns egyház, hosszú és nehez 

harcok utan egy évszazad alatt egészséges fejlődés-
laagyarorszagi ket protestáns felekezet. Az 1790/91-.ki nek indulva, annyira megerősödött, hogy a mos-

orszaggyülés 26-ik törvénycikke volt az, mely véget tani nemzedék, mely a dicső ősök örökébe lépett, 

vetett a protestánsok üldözésének Magyarországon büszke kegyelettel nézhet vissza a nehéz időkre, 

es a vallasi bekét helyreállítottá. Ennek emlékezetét A z ö r ö m és ieikeSedés oly hatalmas és spon-

flh most a ket protestáns felekezet, a reformásus és t á n nyilatkozatait, mint ez ünnepség alatt, régi idők 

az evangelikus, egyházi zsinatra gyűlvén össze Buda- ó t a hallották a diszterem vén falai. Aggastyánok, 

pestre, s kegyelettel és egyházi fenynyel ünnepelvén ( é r f i a k é s ¡fjak vo j t ak o t t együtt, hogy az ünnepen 

a nagy változás bekövetkezését, melynek a haza is résztvegyenek; a fényes díszmagyar öltözetek, ragyogó 

oly nagy hasznat vette, s mely politikai és művelő- kan j0k és menték, sujtásos atillák és kacaganyok 

dési fejlődesünknek annyi üdvöst hozott. pompás harmóniumban vegyültek össze a szamtalan 
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papi talárral és polgári öltözékekkel, míg fent, a 

karzatokon, roppant nagy számú nő- és férfiközön-

ség tolongott. 

Mélyen megható jelenet volt, mikor báró Vay 

Miklós, a kilencven éves aggastyán, támogattatva és 

körülvéve a püspökök és világi méltóságok által, 

egyszerű díszmagyarban a terembe lépett. Riadó 

éljenzés fogadta. Megindulástól reszkető hangon nyi-

totta meg az ülést, ünnepét annak a nagy reform-

nak, a melylyel ő csaknem egy időben született. Leg-

méltóbb elnöke és képviselője ő az ünnepségnek, 

mert bár számtalan ősz fejet láttunk ott, egyik sem 

szolgálja oly rég idő ota az egyházat. Senki sem 

kisérte nagyobb figyelemmel az egyház fejlődését, 

senki oly kitartó, áldozatkész buzgalommal nem szen-

telte erejét és idejet a protestáns egyház felvirágoz-

tatásának, mint ő. Teste-lelke összenőtt az egyházzal, 

annak eszméivel, hivatásával s állami és egyházi 

céljaival. 

Egyszerre mély csend állott be, mert Vay Mik-

lós báró, kezdetben remegő, de mindig erősebbé 

váló hangon beszélni kezdett. Elmondta indokát an-

nak, hogy mi hozta össze közös ünnepélyre a mind-

két hitvallású evangélikus hitfelekezetnek és zsina-

tainak tagjait. Fölidézte emlékét a száz évvel előbb 

lefolyt harcoknak s az elnyomatás és üldöztetés 

szomorú idejének. Hogy hányszor hiusult meg a jó 

reménye a protest ns hívőknek, hányszor vesztették 

el bizalmukat a jövőben s hogy mindannyiszor fenn-

tartotta őket a hkbuzgóság és Isten segedelme. Meg-

emlékezett arról is, hogy a szabadelvű II. József 

pátense megóvta ugyan a protestánsokat a méltatlan 

üldözéstől, de csak a király kegyelme volt az, a mire 

az egyház támaszkodhatott. Törvényhozásilag az egy-

ház jogait csak II. L pót király állította vissza az 

1790—91-iki XXVI-ik törvénycikkel, melynek szen-

tesítése örök ünnepet jelent a protestáns egyház 

történetében. 

Beszédét, noha rövid volt, gyakran szakította 

félbe a helyeslések és kitörő éljenzések zúgása. A 

beszéd végén a taps valóságos viharrá nőtte ki magát, 

mely csak akkor csillapult, mikor Györy Elek lépett 

az emelvényre, délceg diszmagyarban. 

Györy Elek orsz. képviselő, egy külön e célra 

felállított emelvényről mondotta el másfél óráig 

tartó beszédét. A szép és nagyhatású beszédet kivo-

natosan következőkben közöljük; 

„Nagy idők egyik nagy eseményének, — úgy-

mond — nemzetünk szelleme egy dicső nyilvánulá-

sanak, őseink egy késő utódokra áldásosán kiható 

alkotasának emléke oltotta szivünkbe a vágyat és 

A „SZENTESI LAP' TÁRCÁJA 

Az ügyvéd tárcá ja . 
— Hegény két kötetbea. — 123 

Irta Hugó Alfréd. 
A . S z e n t e s i L a p - számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

— Mit mond ön? — kérdé az ügyvéd inge-

rülten toppantva lábával. 

— Azt, hogy sok lázas beteggel volt már dol-

gom, akik a legveszedelmesebb titkokat szoktak ki-

föcsögní. 

— Ne mondja? — Ha nem csalódom, ugy ve-

szem ki szavaiból, mintha eme titkokat pénzért árul-

nák önök? 

— Ha tehetjük, miért ne? — válaszolt az 

ápolónő szemtelen hangon, — az öreg Gumbinner 

nem volt az ön atyja, hirtelen halállal mult ki: ez 

talán csak elég ok arra, hogy itt egy igen-igen ve-

szedelmes titkot sejtsünk? 

Reinhard összerezzent. 

— Mit beszél ön? — kérdé fojtott hangon. 
— En, uram? Semmit, csak ismétlem, amiről 

Weimar fantasiál. 

— Elég! — kiálta az ügyvéd határtalan düh-

veJ, — bolond ön, vagy részeg? 

— Egyik sem, uram, s mint már mondottam, 

csak ismétlem a Weimartól hallottakat, aki a töb-

bek között ma reggel azt is mondta: Reinhard, 

miért ölted meg atyádat? 

Reinhard hallgatást parancsolt az ápolónőnek, 

ez azonban mit sem hederitve reá, folytatá: 

— Weimar folyton pénzt számlál futni akar, 

mert a gondolat, hogy elfogják, egy percre sem 

hagyja nyugton. Rust dr. állandóan a beteg ágya 

mellett van s mindazt, amit a beteg lázas állapotá-

ban beszél, feljegyzi maganak. Hogy miért teszi ezt? 

biztosan nem tudom, csak sejtem. Pedig még nem 

tud mindent s öntől függ, hogy hallgassak-e, vagy 

beszéljek előtte? 

— Szemtelen ! — kiáltá Reinhard megvetéssel, 

— tehát, mint Werhagen, ön is ily uton akar ma-

gának töket kovácsolni ? 

— Ha az ön érdekéből egyet-mást elhallgattam 

az orvos előtt, azt hiszem, hogy ezért csak jutalmat 

és nem korholást érdemelek, — felelt az ápolónő 

meghunyászkodva, ki ugy látszott egészen más ha-

tast várt fellépesétő!, mint amilyenre talált. -—Hall-

gatásomért különben sem kivánok nagyobb összeget, 

sőt ennek meghatározását ís teljesen önre bízom. 

Weimar mar ugy sem viszi soka, s jó, ha a hol-

napot megéri. 

Reinhard szemei e kijelentésre egyszerre fel-

villantak. A gondolat, ha Weimar meghal, vissza-

adták bátorságát, noha meg volt győződve róla, 

hogy egy lázas beteg föcsögését a törvény külön-

ben sem fogadja el bizonyítékul, s ha a vád csak 

ezen alapszik, ugy nyugodt lehet; mert azt bármely 

biró visszautasítja. 

Csak hideg vér tehát, gondolá magában s min-

den nyerve van. 

— Asszonyom, — mondá kevés szünet múlva 

az ápolónő előtt megállva, — ismétlem, hogy vagy 

bolond vagy részeg ön, midőn egy sehonnai lázas 

beszédét arra akarja felhasználni, hogy ezzel pénzt 

csikarjon ki tőlem. Figyelmeztetem azért, hagyjon 

fel a szemtelenkedéssel és hordja el magát; mert 

könnyen ugy járhat, mint bűntársa, Werhagen. 

Az ápolónő látva, hogy nem érhet célt, egy 

ideig némán bámult az ügyvédre. Szemeiből a gyű-

lölet és harag villáma szikrázott. 

— Tehát nem akarja kívánságomat teljesíteni és 

nincs szüksége hallgatásomra? — kérdé nyers hangon. 

— Ártatlanságom minden gyanúval szemben 

megvédelmez s igy éppen nincs mit félnem sem az 

ön, sem senki más fenyegetéseiktől. 

— Utolsó szava ez önnek, uram ? 

Az első és utolsó! — felelt az ügyvéd 

hátat fordítva az asszonynak. 

— Ugy Isten önnel ! felelt az ápolónő kezét 

az ajtó kilincsére téve, — aztán meg ne bánja fu-

fukarságát, melylyel esetleg becsületét menthette 

volna meg. 

Azzal elhagyta a szobát. 

Reinhard egy ideig merően bámult utána, az-

után kalapját véve, menyasszonyához indult. 

(Folytatása következik.) 
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elhatározást, a mely bennünket e mai ünnepre, mint ] 

egy család két agának igaz szeretet kapcsolta tag- I 

jait, közős gyűlésbe, közös érzelmek egységes nyíl- 1 

vánitására egybegyűjtött. 

Egybegyűjtött annak az alkotásnak emléke, a 

mely az 1791. évi 26-ik törvénycikk nevét viseli sa 

melyet az evangéliomi testvéregyházak ragaszko-

dása, a polgárok békéjének és szabadsaganak szelleme 

egy évszazadon át őriz. 

Vázolja azután főbb vonásokban az 1791: 

XXVI. tőrvénycikk megalkotásának történetét. Mél-

tatja e törvénycikket különösen emberiség! és állami 

szempontból és élénk szenekkel jelzi azt a jótékony 

hatast, melyet a vallási villongás megszünese a mű-

v e l ő d é s fejlődésére s a magyar nyelvnek állami 

nyelvvé való emelésére gyakorolt. 

Majd hálával emlékszik meg ama férfiakról, 

kiknek áldásos működése hozta létre, hogy a vallási 

béke a haza oltárán megköttetett. Ezeknek a nagyok-

nak példáját követi ez a zsinat is, fejlesztve azokat 

a jogokat, melyeket egy századdal ezelőtt örökségül 

reá hagytak elődeik. S követjük, ha nem feledjük, 

soha, hogy van egy oltár: a haza, a mely mas val- i 

lasuakkal is közös oltárunk, a mely körül mind-

nyájunknak gyülekezni és szeretettel egyesülni kell. I 

— Követtük a sugallatot eddig is és kövessük azt 

ezután is. Erősítsük meg ez elhatározásunkat itt iá, ; 

midőn ily testvéri szövetségben együtt vagyunk, a 

mai százados évforduló ünnepén is. Adjunk hálánk-

nak ezzel is kifejezést. S meg nem szűnve tettekben 

is valósítani elhatározásunkat, nyilatkozzék ekképen 

is a dicsőnek magasztalása. Magunk adván pedig 

önmagunknak e buzditást, hálánk, magasztalásunk 

nyilatkozni fog akképen is. 

És a tettek, a melyekben nyilatkozik, a szel-

lem, a mely azokat vezérli, átszállítva a példát nem-

zedékről nemzedékre, biztosítják egyszersmind az 

evengéhkus egyházak jövendőjét és hazánk javára 

munkálnak. Hogy ez igy van, s igy kell lennie, ta-

núsítja a lefolyt század is Mert áll az evengéliumi 

testvéregyházak népére is Arany Jánosnak e szép 

mondata: „Nép, mely dicsőt, magasztost igy ma-

gasztal, van abban élet, hit, jog és erő!" Van ben-

nünk is és lesz és legyen mindenkor. Van és lesz, 

mert igyekeztünk és igyekszünk hivek lenni magunk-

hoz, nagyjainkhoz, miként azok valának száz év 

előtti elődeink. Igyekezzünk e példát mi is átszállí-

tani utódainkra, legyen ennek eszközlője mai ünne-

pünk is, s adja a mindenható, hogy utódaink is 

egykor a reájuk szállando örökség békés birtokában 

emlékezzenek meg rólunk. 

Mi igy emlékszünk meg ma 1791-iki elődeink-

ről. Mind ezért és mind azért, a mit nekik köszön-

hetünk halálával eltelve, egy szívvel, egy lélekkel, 

azzal végezzük, mai megemlékezésünket: Áldás em-

lékükre ! Áldás az evengéliumi testvér egyházakra, 

melyeket annyira szerettek. Áldás hazánkra! mely-

hez oly hivek valának." 

Helyi és megyei hirek. 
— 25 éves j u b i l e u m . Főgymnasiumunk 

egyik jeles tanára, Dósa Élek, hites ügyvéd, az idén 

tölti be rendes tanárságanak 25-ik évfordulóját. Ezen 

eset a gymnasiumi bizottság szerdai ülésében is elő 

lett terjesztve, s a bizottság minden tagja a legkész-

ségesebben járult hozzá, hogy az illető tanár 25. 

évi tanári működése megünnepeltessék. Az ünnep-

ség határnapjául f. évi dec. hó 23 ík napjának d. e. 

10 órája tüzetett ki, midőn is a jubilánst Kiss Zsig-

mond gymnásiumi bizottsági igazgató fogja üdvö-

zölni, átadván neki a bizottság elismerő jegyzőkönyvi 

kivonatát. Ezután a tanár-testület nevében Zolnay 

Károly igazgató fogja az ünnepelt tanügyi érdemeit 

méltatni, s végül a tanuló-ifjuság egy tagja fog al-

kalmi beszédet mondani, melyben az ifjúság tiszte-

lete és ragaszkodásának ad kifejezést. — Az ünne-

pély a főgymnasium dísztermében fog lefolyni, s a 

jubiláns minden tisztelője szívesen látott vendég lesz. 

— E g y h á z t a n á c s ü l é s e lesz vasárnap, azaz 

f. hó 13-án a szentesi reform, egyháznak. Az ülésnek 

az kölcsönöz kiváló fontosságot, hogy ekkor adja 

szavazatát a szentesi nagy reform, egyház az üre-

sedésben levő püspöki állásra. Az előjelekből ítélve, 

SZENTESI LAP. 

a szavazatok elnyerésére Kiss Áron püspökhelyet-

tesnek van legtöbb kilátása. 

— He ly re i gaz í t á s . Múltkori számunk 

vezércikkében azt irtuk, hogy a csongrádi köz-

munkapénzek elszámolása csak 13 év multával, 

vagyis 1891. január 21-én került a közigazgatási 

bízottság elé. Az évszám itt tévesen lett jelezve, a 

mennyiben a jelzett közigazgatási bizottsági ülés nem 

1891., hanem 1890. január 21-én volt. 

— Kinevezés* Az igazságügyminister Csuppay 
Ferenc szegedi törvényszéki joggyakornokot a kecs-

keméti kir. törvényszékhez aljegyzőve nevezte ki. A 

kinevezett Csuppay Márton helybeli veterán rom. 

kath. tanitó szép képzettségű fia. 

— N a g y nye remény . Még 1890. évi augusz-

tus 14-en történt az 1870. evi magyar kir. nyere-

mény-sorsjegyek 68-ik kisorsolasakor, hogy a 150,000 

frtos főnyeremény az 5366. sorozat 15. számú sors-

jegyre esett. Majdnem másfél év telt el azóta, hogy 

ez a huzas megtörtént, a boldog és szerencsés nyerő 

azonban csak nem akart jelentkezni a főnyeremé-

nyért. Bizonyosan nincs ra szüksége az illetőnek, 

gondoltak oda fönn. Pedig dehogy ! Volt bizony, hanem 

az voltaz ok, hogy az illető, akinek a sorsjegy birtoká-

ban volt, nem kisérte figyelemmel a húzást. Mint most 

értesülünk, ennek a főnyereménynek a fele, vagyis 

75,000 frt közelebb Szentesre fog vándorolni. A 

szerencses nyerők egyike ugyanis Banyai József 

takarékpenztari igazgató, lévén a kerdéses 1870. evi 

m. kir. nyeremenysorsjegv 5366. sorozat 15. szamu 

sorsjegynek a fele az ő tulajdona. Hogy a sorsjegy 

másik fele kinek a birtokaban van es felvette-e mar 

a reá eső másik 75000 irtot ? — nincs rola tudo-

másunk. 

— Kö s z ö ne t n y i l v á n í t á s . Mindazon roko-

nok, ismerősök es jó Daratok, akik felejthetetlen kis 

leányunk vegtisztessegtételen í. hó 9-éu megjelenni 

szívesek voltak és részvetökkel fajdalmunkat enyhí-

teni igyekeztek, fogadjak ezúton is legtisztább szívből 

fakadó halas köszönetünket. Szentes, 1891. dec. 10-en. 

Ugrai Imre és neje Lakos Julianna. 
— H u m á n u s és t a k a r é ko s elnöke van 

ezidő szerint a szentesi izr. hitközségnek dr. Schle-

singer Karoly személyeben. Nevezett ugyanis, hogy íönti 

tulajdonsagait beigazolja, négy szegeny sorsú girnn. 

tanulótól, négy valláskönyv ara fejében a két frt 

kiutalványozását megtagadta. Igazán ezúton is kiér. 

demelte elismerésünket! (Beküldetett.) 

— G y a k o r l a t i t a n f o l y a m á l l a torvo-

soknak . A földmivelesügyi miniszter az 1892 evi 

költségvetés targyalása aikalmaval az orszaggyülé-

pénzügyi bizottságában megigerte, hogy a jelenleg 

gyakorlati palyan működő állatorvosok részére az 

ujabb allatorvosi tanulmanyok megismerhetése végett, 

az allatorvosi akadémian gyakorlati tanfolyamot állit 

fel. E tanfolyam 1892 janáur 4-en nyilik meg és ket 

hétig tart, melyen az allati betegsegek elleni védőol-

tásokat és az ujabb gyógyeljarasokat fogják előadni. 

A tanfolyamon részt vehetnek mindazok az állator-

vosok, a kik jelenleg törvényhatósági vagy községi 

szolgalatban vannak és régebben nyertek oklevelet. 

A folyamodványok a törvényhatóságok utján legké-

sőbb december hó 15-éig nyújtandók be a főldmi-

velési minisztériumhoz. Azok, a kiket fölvesznek és 

a kik nem képesek a maguk vagy a törvényhatósá-

gok költségén a tanfolyamot hallgatni, a földmive-

lásügyi minisztérium részéről 50—50 frtnyi segély-

ben részesülnek. A felveendő hallgatók száma, tekin-

tettel az előadási termekre, ötvennél több nem lehet. 

— V a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t . Az orszá-

gos ipartanács dec. 6-án négy óráig tartó ülésében, 

melyet Baross kereskedelmi miniszter elnöklete alatt 

tartott, ma tárgyalta a vasarnapi munkaszünetre 

vonatko'ó miniszteri rendelet némely határozmá-

nyait, illetőleg az ezen rendeletre vonatkozó külön-

böző kérvényeket, melyek a minisztériumhoz beér-

keztek. Legnagyobb vitára azon kérdés adott alkal-

mat, vájjon mely órára szabassék meg a kereske-

delmi telepek bezárása vasarnapon P Hosszabb ér-

dekes eszmecsere után ama javaslatban történt meg-

állapodás, hogy Szt.-István napján, valamint junius 

és julius havakban a jelenleg fönnálló intézkedés 

maradjon meg változatlanul, ellenben az év többi 

tiz hónapjában egész Magyarországon az összes ke-

3. oldal. 

reskedői üzletek zárórája vasárnapon déli 12 órára 

határoztassék meg. 

— I p a r i s zak i sko l ák és t a nműhe-

lyek . Baross Gábor miniszter nagy fontosságú le-

iratot intézett a szegedi kereskedelmi- és iparkama-

rához, melyben az ipari szakiskolak és tanműhelyek 

fontosságát fejlesztvén, a kamarától jelentést kiván, 

hogy a kerületében mely iparágak azok, amelyeknek 

ipari szakiskolak vagy tanműhelyek fölallitása által 

leendő fejlesztése legkívánatosabb és a sikeres mű-

ködésre, illetőleg fejlődésre kilátást nyújt, megje-

lölve egyúttal az illető városokat és községeket is, 

melyekben a szóba jővő ipari intézeteket fölállitan-

dónak véli. A kamara közelebb foglalkozik ezzel a 

nagy fontosságú ügygyei és kerületében minden-

esetre Szeged lesz az első azon városok között, 

ahol az ipar-tanmühely letesitése a város, az ipar 

testület és a kamara együttes jóakaratával könnyen 

megoldható. De természetesen ép oly nagy gonddal 

fog 'utána járni a kamara, hogy ilyen gyakorlati 

irányú intézetek kerületének minél több pontján és 

nevezetesen Szabadkán, Zomborban, Bajan, Újvi-

déken, H.-M.-Vásarhelyeu és Szentesen is létesül-

jenek. 

— Szentesi m i n t á r a . Szarvas szervez-

kedik, s megkereste hatóságunkat, hogy küldené meg 

a szállítási és bérkocsi iparra vonatkozó szabály-

rendeletet. A szomszéd város e kérelmének a rendőr-

kapitányság készséggel tett eleget. 

— Tűz. Tegnap délután ket és három óra 

között tüz volt varosunkban. A tüz Sajtos János IV. 

t. 601. számú házánál ütött ki és pedig a házhoz 

épített tüzrevalósban, melytől a főépület is tüzet fo-

gott. Szerencsére a gyorsan érkezett segélynek, a 

tüzet sikerült elfojtani, s igy csak a főépület fele 

hamvadt el, a másik felét megmentették. 

Hazánk és a főváros, 
— F u r f a n g o s rab lás . Vakmerő rablá3 

történt e hó 4-ikén este az abonyi vasúti állomá-

son. Szolnokról megérkezvén a tehervonat, a vas-

úti személyzet rögtön hozzálátott az áruk kirakásá-

hoz. Ugyanakkor a túlsó oldalon egy nagy paraszt-

szekér állott és vagy 7—8 paraszt ember. Mialatt a 

vasúti emberek a pályaház felől eső oldalon a ki-

rakast végezték, a parasztok az ellenkező oldalon, 

hol senki sem járt, teljesen kiürítettek egyvaggont: 

fölrakva a portékát a készen álló kocsira. Mikor a 

vasúti munkások néhány kocsit lekapcsoltak és még 

tovább toltak, a parasztok egy másik kocsiról is le" 

szedték a plombot és ezt is kezdték kiüríteni. De 

mar ennek nem jutottak egészen a végére, mert ek-

kor a vasúti alkalmazottaknak feltűnt, hogy minden-

féle aru hever a síneken. Csakhamar fölfedezték, 

mi történt, de akkorra a parasztok már kereket ol-

dottak. A csendőrség megkezete a nyomozást, de 

még eddig nem akadt rá a tettesekre. 

— A kis-kanizsai S i nka . A szomorú 
hírnévre jutott Sinka Janosnak, a ki a tavasszal a 
fővarosban kipusztította az egész csaladjat és aztan 
önmagát is elemésztette, kővetője akadt a vidéken, 
Kis-Kanizsán. A „Magyar Hirlap" levelezője távirattal 
következőleg tudatja az esetet: Kis-Kanizsa, dec. 9. 
Roszkovics kiskanizsai kovácsmester par hónap óta 
nagy Ínségben ólt családjával, mely nején kivül három 
kicsi gyermekből állott. Dolgozott reggeltől estig, de 
mintha összeesküdött volna ellene eg, föld, mintha 
átok volna a keze munkáján, alig tudott szerezni 
annyit, hogy az éhhaláltól mentse övéit. A hitelezői 
is szorongatni kezdték, az adóvégrehajtó is, ugy, 
hogy foglalás foglalást ért nála, árverés árverést 
követett, mi? végül nem maradt egyebe, mint a 
szerszama. Mar ugy látszott, hogy a nyomora nem 
fokozódhatik. Pedig meg fokozódott. Mert hogy no-
vember elsején nem tudta megfizetni a házbér fejé-
ben járó néhány forintot, ki akarták tenni a laká-
sából. A szerencsétlen embert, a ki húzta az igát, 
tűrte a szenvedést, a nyomort, a mig birta, végleg 
elkeserítette az ujabb csapás. Hogy ő ilyenkor télviz 
idején, krajcár pénz nélkül ugy hagyja el azt a la-
kást, hogy azt se tudja, hol hajtja le a fejét éjszakai 
nyugalomra, hol húzza meg magat beteg feleségével, 
három kis porontyaval! Bizony nehéz sors és nem 
csoda, ha Roszkovics fejében megfogamzott egy ret-
tenetes gondolat: véget vetni minden nyomorúságnak 
ugy, hogy többé senki se zaklathassa őket és ezen-
túl ne szenvedjen se ő, se a családja. Ma reggel, 
még napkelte előtt, kis füstfelhők csaptak ki a Rosz-
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kovicsék lakasaból. A szomszédok odafutottak és 
látván, hogy a szobában tűz van, gyorsan oetör-
ték iz ajtót, hogy megmentsék a benlevőket. A lán-
gok világosságánál aztan meglátták a tóidon ót 
szörnyen elcsonkitott halottat. Egy szalmazsakon ott 
feküdt Roszkovicsné, vérben fagyva, mellén tátongó 
»ebbel. Mellette a főidőn a három gyermek, szintén 
agyondöfve. A ki pedig ennek a szörnyű vérengzés-
nek az elkövetője volt: Roszkovics inaga ott hevert 
az ajtó mellett. Szivében még akkor is benne volt a 
nagy, tőrforma kés, a mivel őt emberéletet oltott 
ki. a mivel öt ember nyomoranak vetett véget. A 
nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája, Lovak Ede, 
a törvényszéki orvossá! együtt a helyszínére sietett 
és aztan elszallittatta az őt halottat. Most majd tu-
dós urak felbontják az öt tetemet és taian megvizs-
gálják, hogy milyen egy emberi sziv, a mely olyan 
nagyon tudott szenvedni és szeretni. 

Vasúti menetrend. 
(Puszta-Tenyö—Kun-Szent-Márton—Szentes között.; 

SZKNTESl LAP. 149. szám. 

Sentes 
Töke 
Kszt.-Márton a 

P.-Homok , 
T.-Földvár , 
Martfű 
Kengyel 
f.-Tenyö 
Szajol 
Szolnok 

Érvényes 1890. október 1-től. 

Szentes—Szolnok, 
indul 5 ó. 35 p. éjjel, 12 o. 05 

6 ó. 11 p 
6 ó. 51 p. d. e. 
7 ó. 23 p. d. e. 
7 ó. 41 p. d. e. 

, 7 ó. 59 p. d. e. 
indul 8 ó. 34- p. d. e. 

, 8 ó. 55 p. d. e. 
, 9 ó. 16 p. d. e. 

érk. 9 6. 44 p. d. e. 

éjjel, 14 o. 41 
1 ó. 20 
1 ó. 52 

d. u. 
d. u. 
d. u 
d. u. 

Budapestre erk. 1 ó. 55 p. d. u. 

2 ó. 17 p. d. u. 
2 ó. 36 p. d. u. 
3 ó. 11 p. 
3 ó. 31 p. 
3 ó. 55 p. d. u. 
4 ó. 25 p. d. u. 
7 ó. 45 p. éjjel. 

d. u. 
d. u. 

Szolnok—Szentes. 
13.-pestről indul 9 ó. 
Szolnok , 3 ó. 
Szajol „ 4 ó. 

P.-Tenyő , 4 ó. 
Kengyel , 5 ó. 
Martíü , 5 ó. 
T.-Földvár , ti ó. 
Homok indul 6 ó. 
Kszt.-Márton , 7 ó. 
Tőke , 7 ó. 
Szentesre érk. 8 ó. 

40 p. 
45 p. 
20 p. 
43 p. 
11 p. 
39 p. 
08 p. 
¿0 p. 
10 p. 
38 p. 
13 p. 

éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
éjjel, 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 

8 ó. 15 p. d. e. 
11 ó. 47 p. d. e. 
12 ó. 20 p. d. u. 
12 ó. 41 p. Í Z O. 4 1 p . d. U. 
1 ó, 09 p. d. u. 
1 o. 36 p. d. u. 
2 o. 03 p. d. u. 
V> A n .1 2 ó. 15 p. 
2 ó. 52 d. u. u. 
3 ö. 25 p. d. u. 
4 ó. — p. d. u. 

d. u. 
d. u. 

A csongrád félegyházi h. é. vasút menetrendje. 
Félegyháza— Csongrád. 

Félegyházáról 12 óra 15 perc és 4 óra 55 perc du. 
K.-K.-Szállásról 12 óra 48 perc du., 5 óra 33 p. este. 
Csongrádra érk. 1 óra 31 perc du., 6 óra 18 p. este. 

Félegyházaról Budapest fele indul 
Személyvonat 3 éra 24 perc éjjel; omnibuszvonat 7 óra 24 perc-
reggel, gyorsv 12 óra 01 p. d. u., személyv. 4 óra 43 perc d. u 

Budapestről Félegyháza felé indul. 

Személyvonat 7 óra 45 perc reggel, omnibuszvonat 12 ó n 20 
perc délután, gyorsvonat 1 óra 40 perc délután, omnibuszv. 3 
ó. 20 p. d. u. személyv, 7. ó. éjjel, gyorsv. 9 ó . 30 p. ejjel. 

Csongrád— Félegyháza 

Csongrádról indul 9 óra délelőtt, 2 óra 15 perc du. 
Kiskun-Szállásról 9 óra 52 perc de., 3 óra 1 perc du. 
Félegyházaról 10 óra 29 porc de., 3 óra 36 perc du. 

Ház eladás ! 
Tóth János mészáros kisorörgfis-utcai I. t 

660. számú h á z a eladó; é: tekerhetni a tulaj 

donossal. 

r 

P S E R H O F E R J . - F É L f i 
gyógyszertár 

B é c s b e n , I . k e r . , S i n g e r s t r a s s e I S . s z . a , . 

„zum goldenen Reichsapfel*. 

VértlSBÍitÓ labdacsok, ezelőtt általános labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal 
megérdemlik, mivel csakugyan alig letezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem 
bizonyitották volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedesnek örvendenek és alig van család, melyben ezen 
kitünö háziszerböl készlet nem volna található. 

Számtalan orvos ált» 1 ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rosz 
emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe zavarok, májbajok, kólika, vértólulások, aranyér, béltétlenség s hasonló 
betegségeknek Vértiszti'ó tulajdonságuknál fogva kitünö hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is, 
igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcse-
kelyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden 
aggodalom nélkül bevehetök. 

A számtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek után 
egészzégük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitünk azon megjegyzéssel, hogy min-
denki, a ki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani. 

Schlierback, 1888. október 22-én. 

Tekintete* Úr ! 
Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitünö vér-

tisztitó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék. 
Neureiter Ignác, orvos. 

Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept. hó 12-én. 
Tekintetes Úr ! 

Isten akarata volt, hogy az Ön tabdacsai kezeim 
Közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom: En 
gyermekágybau meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát 
sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a hol-
tak közt volnék, ha az Ön csodálatára méltó labdacsai en-
gem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg Önt 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok 
engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint mar má-
soknak is egészségük visszanyeresére segítségül szolgálták. 

Kniíic Teréz. 

Bécs-Új hely, 1887. nov. 9-én. 

Mélyen tisztelt Úr ! 
A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Ön-

nek 60 éves nagynéném neveben. Az illető 5 éven átszen-
vedett gyomorhurutban es vizkórságban, már eletét is meg-
unta, melyről egyebként le is mondott, midőn veletlenül 
egy dobozt kapott az Ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s 
azoknak állandó hasznalata folytan tökeletesen kigyógyult. 

Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa. 

Eichengraberamt. üföhl mellett, 1889. márc. 27-én. 

Tekintetes Ú r ! 
Alulírott ismetelten ker 4 csomagot az Ön való-

ban hasznos és kitünö labdacsaiból L1 nem mulaszthatom 
legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke 
felett és azokat, ahol csak alkalmam nyíl k, a szenvedőknek 
legmelegebben fogom ajánlani Ezen hálairatom tetsztés-
szerinti használására Önt ezennel felhatalmazom. 

Teljes tisztelettel Hahn Ignác. 

Uotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt. 8-án 

T. Ú r ! 
Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsai-

ból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék- Csakis 
az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo-
morbajtól, mely engem öt éven at gyötört, megszabadul-
tam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s 
midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisz-
telettel Zwickí Anna. 

Ezen vértisztító labdacsok csakis a Pserhofer J.-
féle, az „arany birodalmi almához" cimzett gyógyszertár-
ban, Bécsben I., Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnek va-
lódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz 
ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 
1 frt 05 krba kerül; bérmentetlen utánvételí küldésnél 1 frt 
10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el. 

Az összeg elöbbeni beküldésénél (mi legjobban 
postautalvánnyal eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt: 
1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 
3 Irt 35 kr., 4 csomag 4 frt 4ü kr., 5 csomag 5 frt 20 kr 
s 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. 

NB. Nagy elterjedettségük következtében ezen 
labdacsok a legküiörifétébb nevek es alakok alatt utánoz-
tatnak ; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J -
fele vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekint-
hetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pser-
hofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes do-
boz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva. 

Amerikai köszvénykenöcs. ^ s
bb^e r

b ,^D
s
deD

ha
kt^ 

vényes és csuzós bajok, u. m. gerincagy-bántalom, tag-
szaggatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, fül-
szaggatas stb. stb. ellen. I forint 20 kr. 

Tannochinin hajkenöcs ^ L l ' t í 
között orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy ele-

b , lnsan kiállított nagy szelencével 2 forint. 

AltatannQ t a n a Q 7 Steudel tanárt I. Ütés és szúrás ál-Aiiaianos tapasz t a l o k o z o t l sebéknél> mérges daga. 
natoknal, ujjkukac, sebes- vagy gyuiadt-mell vagy más 
ily bajoknal, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 
50 kr. Bérmentve 75 kr. 

Fa í^V/ha ly^am Pserhofer J.-tÖl. Sok ev óta a fagyos ta-
a f c j u a i z ö a i n g o k r a e g m i n d e Q j d ü U s e b r e > m i n t 

biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 40 krajcár. Ber-
uientve 65 kr. 

Utifünedv. általánosan ismert kitűnő házi-szer hurut 
1 rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen. 1 üve-

gecske ára 50 krajcar. 2 üveg bérmentve 1 forint 50 kr. 

Elet-esszencia (P r á# a i CáöPPek), megrontott gyomor, 

rossz emésztés es mindennemű altesti 
bajok ellen kitünö házi-szer. 1 üvegcsével 22 kr., luí 

; üveg 2 frt. 

Általános tisztitó-só B u , , r i c h A- w ' t ö L Kitünö
1
 hVÁ' 

szer a rossz emésztes minden kö-
vetkezményei, u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyo* 
inorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt. 

Angol csodabalzsam. " / r a j c 4 r ' e g y k is ü v e g 

Por a labizzadás ellen. ¿ ¿ ; 
kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal-
matlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bér-
mentve 75 kr. 

Golwa-habsam K i t ünö szer golyva ellen. 2 üveg 40 
u u i y v a ua i zoa i l l , k r a j c á r h é r m e n t e s küldéssel 65 kr 

Helsó vagy egészség-só ^nuZenT lTn-
Jetién emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. 

Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osz-
trák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszeré-
szeti különlegességek raktáron vannak, és a készletben ne-
tán nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Pos-
tai megrendelesek a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a 
pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések után-
véttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a 
küldés, ha az összeg előre b érkezik, mely esetben a posta-
költségek sokkal mérsékeltebbek. 

Bármely alkalomra 
L E G S Z E B B E M L É K E G Y S Z É P F É N Y K É P 

Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, miszerint 

fényképészeti műtermemben, 
mely a legkitűnőbb gépekkel van berendezve, a legfinomabb kidolgozású, v i s i t t ő l é l e t n a g y s á g ú f é n y k é p e k készülnek. 

R é g i f n y k é p e k e t m e g ú j í t o k , továbbá kis képekről akármilyen nagyobb fényképet készitek. S miután a leg-

kitűnőbb vegyészek l e m e z e i t használom, azon helyzetben vagyok, hogy bármilyen ködös időben néhány pillanat alatt a 

legsikerültebb felvételt eszközölhetem. 

A n. é. közönség látogatását kérve, maradtam alázatos szolgája 

HEGEDŰS VILMOS, 
Üzlethelyiség: özv. Seresné-féle saját házamban, dr. Reis ur lakásával szemben. fényképész. 
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