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KOVÁTS K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető: 
la kiadóhivatalban és lapklhordólnkutján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A híres szabadelviiség. 
— A szabad sajtó elnyomása. — 

(P.) No jó magyarom, ha uem tudtad 

még idáig, hogy mi az a hamisitatlan, extra 

faiu s z a b a d e l v ű s é g , hát mostanában 

ugyancsak bőséges alkalmad vagyon megta-

nulni. A hárompróbás liberális kormány bá-

mulatos buzgósággal sziveskedik leczkéket adui 

belőle. 

Évek óta oktatnak bennünket arra, hogy 

az igazi. szabadéivüség az, ha minden ha-

landó, aki é r v é n y e s házasságot akar 

kötni, k ö t e l e s a polgári hatóság előtt 

frigyre lépni szive választottjával. Azok pe-

dig, akik — mint Ugrouék — azt merik 

vallani, hogy még is csak nagyobb szabad 

eivüség volna minden embernek s z a b a d 

a k a r a t á r a hagyni, hogy a jegyző előtt 

vagy az Isten szolgája előtt xépjeu-é házas-

ságra — azok reakczionáiiusok, ultramon-

táuok, s azon fölül még hazaarulók is. 

Ezt a ieczkét még be se vette a gyom-

runk, s ime már itt vau a második doktriua, 

mely szerint szabadeivüség az, ha bilincse-

ket rakunk a véleménynyilvánításra, s csak 

olyan lapokat ós nyomtatványokat engedünk 

a közönség keze közé jutni, melyek a hala-

lom kezelőinek szája ize szerint valók. 

A bűnvádi eljárásról szóló törvényjavas-

latban ugyanis ki van mondva, hogy a saj-

tótermékek a királyi ügyész, esetleg még a 

járásbíróság rendeletére is e l ő z e t e s e n 

lefoglalhatók. Ez tehát tulajdonképen a czen-

zura visszaállítása volna, mely 48 előtt és 

46 után virágzott, s mely megakadályozta 

azt, hogy olyan nyomtatványok is napvilá-

got lássanak, amelyek a kormány inten-

czióivai ellentétben állanak avagy czirkuiusait 

zavarják. 

Nyilvánvaló, hogy ennek a törvénynek 

az éle az ellenzéki sajtó ellen irányul; mert a 

kormánypárti sajtó ugy is azt irja, amit fe-

lülről ráparancsolnak, azt tehát nem fenye-

geti az a előzetes lefoglalás" veszélye; de az 

ellenzéki sajtó sokszor kellemetlenségeket 

mond a kormánynak, auuak a * zaj ára tehát 

lakatot kell tenni. 

E reczipe szerint például a Bánfalviak-

nak a jövőben is szabad lenne minden czu-

darságot összefirkálni, de a .Szentesi Lap"-ot 

bizonyára minden héten lefoglaltatná a királyi 

ügyész, vagy épen a járásbiró. 

A szabadeivüség ezen legújabb vadhaj-

tása önkénytelenül eszünkbe juttatja, hogy 

élt nem régiben bizonyos Deák Fereucz nevü 

ur, akit a történelem a .haza bölcsé"-nek 

nevezett el, s a ki nemcsak hirdette, hanem 

gyakorolta is a szabadeivüséget, s még is, 

azaz hogy épen azért meg akart elégedni eb 

bői a pár szóból álló sajtótörvénynyel; f Sem 

mit sem szabad irni, ami — nem igaz." 

És nem is olyan régen bizonyos Tisza Kál-

mán nevü ur kormányozta Magyarországot, 

aki szerette és gyakorolta is a mindenható-

ságot, megnyirbálta az önkormányzatot, ha-

talmi érdekből meghamisította a parlamen-

tarizmust, — de a szabad sajtóhoz nem 

nyúlt soha, azt szentnek és sérthetetlennek 

tartotta, mert a hazaüsága azt diktálta neki, 

hogy ne fossza meg az országot úgyszólván 

egyetlen, de mindenesetre legerősebb fegyve 

rétől; s azonfölűl tudatában volt annak is, 

hogy ha a sajtószabadság ellen merényletet 

intézne, szemközt találná magát az egész 

nemzettel — partkúlóubséj; nélkül. 

A közérzület rettentő eisatnyulására mu-

tat, hogy a BáuÜy kormány kísérlete nem 

találkozik általános íelháhorodássai. Legalább 

a kormánypárti lapok ugy tesznek, mintha 

a szabad sajtó eileu intézett támadás egy-

általában uem érdekelué őket. Pedig eszüki*e 

juthatna a közmondás: .ma nekem, holnap 

neked." De valószínűleg azzal vigasztalják 

magukat, hogy őket s o h a se érheti a ha-

talom részérői veszedelem, mert Ők mind-

örökkön örökké a hatalommal tartanak. Teg-

nap Wekerle, ma Banlfy, hoiuap a pokolbeli 

Belzebub, — mit bánják ők, csak kenye-

ret adjon. 

Hanem bizunk a magyarok Istenében, 

hogy a nemzet máskép gondolkozik. Lehetet-

lennek tartjuk, hogy a közszabadságnak ezt 

a legnagyobb biztositékát, mely többet ér a 

hadseregeknél — áldozatul dobja a telhetet-

len pártérdeknek. Hiszen ha egyebet mindent 

oda adtunk is, legalább tartsuk meg a sza 

bad szó jogát; s ha ezt a jogunkat se tud-

juk megvédelmezni, akkor ez a nemzet megé 

rett az eizüllésre. 

A mezőőrök. 

(P.j Tudvalevőleg Szentes város közönsége fel-
terjesztést intézett a földmivelesi miniszterhez az 
iránt, hogy ne kivánja nálunk a mezőőrök alkalma-
zasat, mert az aitöldön divó tanyarendszer a tör-
vény ezen rendelkezeset egészen fölöslegessé teszi. 
Megmagyarázta a város abban a fölterjesztésben 
világosan és érthetően, hogy mekkora baklövést csi-
nált a tisztelt kormány és törvényhozás akkor, mi-
dőn idegen ország intézményét átültette hozzánk, a 
nélkül, hogy fáradságot vett volna magának meg-
vizsgálni vajon az az idegen intézmény alkalmaz-
ható- é a mi viszonyainkhoz, s nem okoz-é több kárt, 
mint a mennyi hasznot remélnek tőle P 

Közönségesen ugy szokott lenni, hogy az okos 
ember, ha felvilágosítják a tévedéséről, köszönettel 
veszi a figyelmeztetést s iparkodik helyrehozni az 
elkövetett hibát. De a szobatudós és a bürokrata 
csökönyös és megátalkodott, s nagy önteltségében 
nem hallgat senkire és bedugja a fülét minden fel-
világosítás előtt. 

Tudva ezt, előre gondoltuk, hogy a város a 

maga tölterjesztésévd csak borsét haoy a fiira és 

föltevésünkben nem is csalódtunk; mert leérkezett 
immár a földmivelési miniszter válasza, amely ride-
gen elutasítja a város jól megokolt kérését s kate-
gericze meghagyja, hogy a törvény betű szerint 
végrehajtassák. 

Volt alkalmunk már kifejteni, hogy a mező-
őrök feíallitása attal a város, illetőleg a gazdakö-
zönség egy csomo ezrest dobna a sárba, s ugy 
tudjuk, hogy ebben a nézetünkben osztozik mindenki 
— partkülönbség nélkül. Minthogy pedig a 
közönség nincs abban a kedvező helyzetben, hogy 
az ablakon dobálhassa ki a pénzt; s minthogy más-
felől további könyörgés ugy se vezetne czélhoz, — 
azt tartjuk, hogy .ne prédáljuk a papirost ujabb fölter-
jesztésekre es ne akarjunk szikrát csiholni az agyag-
ból, hanem keressük meg a módját, bogyan lebeine 
a miniszterrel való huzaikodas nélkül megkímélni a 
gazdaközönsóget a tölösieges kiadástól, vagy is ho-
gyan lehetne joi tartam a kecsket, ugy hogy a ká-
poszta is megmaradjon ? Ezt — nézetünk szerint -
csak a következőkép lehet elérni: 

Van a város területén ez idő szerint is 50—tiO 
csősz. Igaz, hogy ezek között vaunak elaggott embe-
rek, akiknek bizony nem sok hasinál lehet venni; 
de igaz az is, hogy nem vaiami fényesen vannak 
űzetve. Ezeknek a bérét tehát valamivel meg kellene 
javítani, s a tehetetlenek helyett alkalmasabb embe-
reket fölfogadni; s minthogy tudtunkkal a törvény-
ben nincs kikötve, hogy mezőörök csak jog végzett 
emberes es katonai szolgálatra alkalmas fiatal da-
liák lehetnek — a csőszöket egyszerűen föl kellene 
esketni mezőőröknek. Így egyszerre lenne 50—60 
mezőőrünk, akiknek a., bere, nem képezne súlyos 
terhet, s akiknek alkalmazasa ellen, paragrafus hiá-
ny aban, a paragrafusokon nyargaló minisztérium se 
tehetne kifogást. 

Ezeken kivüi ott vannak a lovasrendőrök, kikré 
ma már, midőn egy egész csendőrszakasz latja el 
határunkban a közbiztonsági szolgálatot — ugy sincS* 
szükségé a városnak. A iovasrendőröket fel kell 
tehát fogadni lovas mezőőröknek, akik a haiar külső 
reszeben és különösen olyan helyeken tesznek szoU 
gálatot, ahol eddig csőszök nem voltak; s a kikre 
rájuk lehet bízni a tanyai kézbesítések teljesitéset is. 

Így képzeljük mi a kérdés megoldását. Aki czel-
szerübb módot tud, álljon elő vele. 

Fellüvás 
Magyarország gazdaközónségéhez. 

Az 1895. évi VIII. t.-cz. a f. évi no-
vember hó ¡20- és dO-ika közt Magyarország 
területén általános mezőgazdasági statiszti-
kai összeirást rendeit el. Nemcsak a kormány 
óhajtása volt ez, hanem hazánk gazdaközön-
ségének is évek óta hangoztatott kivánsága. 

A tengerentúli nagy gabonatermesztő 
országok versenye s a termények árának 
rendkívüli hanyatlása Európaszerte, évről-
évre nehezebbé teszi a mezőgazdaság hely-
zetét. Súlyosan érezzük mi is ezt a válságot 
s a kormány és a társadalom vállvetett erő-
feszítésére vau szükség, hogy megáilhassunk 
a mostani viszonyok között s megvethessük 
a mezőgazdaság tyabb virágzásának alapját. 

De arra, hogy helyesen tűzzük ki & czélt 
s jól váiaszszuk meg az utakat és módokat 
a helyzet javitására, szükségüuk van a hazai 
viszonyok és állapotok beható, alapos meg-
ismerésére, a out azonban nem érhetünk el 
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kívánja, hogy tegyenek meg minden lehetőt| 
a munkálat érdekében. Minden gazdálkodó 
már jó előre tekintsen körül figyelmesen| 
gazdaságában jegyezgesse fel, hogy mennyi 
földön gazdálkodik, mennyi és milyen gaz-
dasági eszköze, házi állata, stb. van, hogy 
annak idején egész pontosan jelenthesse be 
az adatokat az összeiró ügynöknek. 

Az egész összeirási munkálatban leg-
fontosabb személy az összeiró ügynök. Kí-
vánatos, hogy erre az igen fontos állásra a 
legintelligensebb gazdák, birtokosok vállalkoz-
zanak. Nem alázza ezzel meg magát senki, 
legyen bármily nagy ur, vagy előkelő sze-
mélyiség. ¿>01 dicsőséget szerez vele, mert, 
polgári kötelességet híven teijesiteni s osz-
tályérdeket tisztes munkával szolgálni: csak 
emelhet mindenkit a közbecsülésbeu. Ne en-
gedjék gazdáink, hogy összeiró ügynökükül 
olyanok alkalmaztassanak, kik a löldmivelés-
hez csak alig értenek, vagy ha értenek is, 
nincsenek közvetlenül összeforrva a mező-
gazdaság érdekével. Az öntevékenységre a 
legszebb alkalom kínálkozik, mutassák meg 
gazdáink, hogy abban a nagy és fontos tár-
sadalmi osztályban, melyet ők képviselnek, 
van elég közszellem, van elég értelmiség, 
van elég buzgóság s mikor saját javuk, bol-
dogulásuk forog szobán, nem állnak félre 
összedugott kézzel. 

A magyar gazdaközönségnek nemcsak 
üazatiságara, hanem sajat jól felfogott érde-
kere hivatkozom s gazdainkat a legelsőtől a 
legutolsóig teljest bizalommal kérem fel, hogy 
a mezőgazdasagi statisztikai összeírás nagy 
munkáját minden kitelhető modon támogatni 
és előmozdítani szíveskedjenek. 

Budapest, 1695. juhus hó 19-én. 

(Dr. Festetits Andor, s. k. 
fóldmivelesügyi m. sir. miniszter. 

E felhívást a legmelegebben ajánljuk a 
gazdaközönség ügyelmébe. Midőn a kormány 
végre valahára tenni akar valamit a mező-
gazdaság érdekében, s szándékának kivite-
léhez adatokra van szüksége, akkor a birto-
kososztálynak tartózó kötelessége az adat-
gyűjtés sikerét előmozdítani, nehogy később 
a kormány azzal a mentséggel állhasson elő, 
hogy: „ini tenni akartunk, de törekvésünket 
a gazdak nem támogattak.* Különben erre 
a dologra annak idejében még visszatérünk. 

Szerk. 

94. mm. 

Helvi és vearyes hirek. 
(r.) — A vármegye közigazgatási bi-

zottsága f. hó 28-án tartja meg aug. havi ülését, 
Csató Zsigmond alispán elnöklete alatt. 

(r.) — Kossuth Lajos arczképe. A vár-
nagyé közönsége tudvalevőleg a közgyűlési terem 
számára lefesteti Kossuth Lajos, Deák Ferencz és 
Klauzál Gábor arczképét. Mint félhivatalosan jelen-
tik, Kossuth Lajos arczképét már elkészítette és a 
vármegyéhez le is küldte Vastagh György, a hírne-
ves festőművész. A kitűnően siksrüU arczképét való-
színűleg az októberi közgyűlésen leplezik le. 

(r) — Halálozás. Mint mély részvéttel érte-
sülünk, S o ó s J á n o s volt csendőrhadnagy, Besz-
tercze város főkapitánya, f. hó 7-én viradóra elhunyt 
Szentesen, hovár okonai látogatására jött haza. Te-
metése f. hó 9-én lesz. Nyugodjanak porai békében. 
A család által kiadott gyászjelentés a következőleg 
hangzik : 

„Alólirottak fájdalomtól megtört szívvel jelen-
tik, hogy szeretett fiuk S o ó s J á n o s volt csen-
dőr-hadnagy s jelenleg Besztercze szab. kir. város 
főkapitányának f. évi aug. hó 7-én reggel 3 órakor 
életének 3á-ik évében, hosszas szenvedés után tör-
tént elhunytát. A boldogult hült tetemei Szentesen, 
f. évi aug. bó 9-én délelőtt 9 órakor IV. t. 8. szám 
alatti lakásból az ev. ref. egyház szertartása szerint 
fognak a körép temetőben örök nyugalomra tétetni. 
Szentes, 1895. évi aug. 7. S a r k a d y Nagy Te-
réz édes anya és férje F e k e t e Gábor. 

(z.) — Színészet. A színházlátogató közönség 
va'óban élvezetes és kedves estét töltött az utóbbi 
ket napon ; színészeink pedig beigazolták, hogy az 
ő terrénumuk nemcsak az operett, hanem a szinmü 
vilagára is kiterjed. — Kedden Csiky életteljes és 
poétikus vígjátéka: A n a g y m a m a , került színre 
a czimszerepben Kovácsics Saroltával, ki igazán ked-
ves nagymama volt és érzéssel játszott. Borosa Fe-
rike, mint szerető unoka, osztozott nagyban az est 
sikerében. Kresz Irma, Timárné, Halasi, Delii, Nyit-
rai szintén jól játszottak, Iványi pedig kitűnő alakí-
tásával több ízben megnevettette a közönséget. — 
Szerdán jutalomjátéaa volt a híres Vasgyáros 
színművel B o r o s s Ferikének, a társulat egyik te-
hetségesebb nőtagjának, ki hogy mennyire kedvencze 
a közönségnek is, mutatja az a két szép csokor, 
amelylyel tisztelői kedveskedtek neki. d valóban 
meg is érdemelte, mert erzéssel, helyes felfogással 
és megkapó ügyességgel játszott Mellette első sor-
bau Kresz irma említendő; aki dicséretreméltó köny-
nyüséggel küzdte le szerepének nehézségeit. — Ko-
vácsics, Halasi, Delii, Iványi és a többiek is hatás-

t . oldal. 

máskép, mint egy lelkiismeretes, poutos, rész-
letes 4statisztikai..összeirás segítségével. 

Belátta ezt a mezőgazdasági érdekek 
minden igaz barátja és illetékes képviselője; 
belátták legkiváltkép gazdáink, belátták a gaz-
dasági egvesületek, belátta a kormány. A 
törvényhozás pedig áldozatot nem kímélve, 
pártkülömbség nélkül, ritka egyértelműséggel 
szavazta neg a nagy terjedelmű adatgyűjtés és 
feldolgozás költségeit. 

Lesz-e haszna az áldozatnak ? Lesz-e 
sikere a fáradozásnak ? Az egyedül a gazda-
közönségtől függ! Ha a valóságnak teljesen 
megfelelő adatokat nyerünk, megvethetjük azt 
a biztos alapot, melyre nyugodtan építhetünk, 
de ha a valóságtól eltérő hamis adatok foly-
nak be, nemcsak a sok költség, munka, fá-
radozás vesz kárba, hanem a magyar mezőgaz-
daság felvirágoztatásán fáradó hatóságok és 
szakkörök annak a veszélynek is ki lesznek té-
ve, hogy a valótlan adatoktói félrevezettetve, 
hasznos helyett káros intézkedéseket tesznek. 

Az adatok bevallásánál tehát legelső fel-
tétel a teljes őszinteség. A titkolózással gaz-
daközöuségünk csak magának ártana; olyan 
forma volna ez, mintha a beteg azon igye-
keznék, hogy az orvos valahogy el ne ta-
lálja oaját, hanem egészen más betegség el-
len gyógyítsa. 

A tiszta valóságnak bevallásából sen-
kire semmiféle kár vagy hátrány nem háram-
lik. Felkérem ennélfogva a hazai gazdakö-
zönseget, hogy ha netalán itt-ott olyan hal-
vélemények támadnának, hogy ez az össze-
írás adóztatási czéiból történik, világosítsák 
fel a tévelygőket és féirevezetetleket s ma-
gyarázzák meg, hogy ezek az adatok kizáró-
lagsa mezőgazdaság és a földmiveiŐ-nép ér-
dezenen gyűjtetnek; adóhivatalok, vagy inas 
pénzügyi hatóságok még csak látni sem fog-
ják ezeket; szóval a mezőgazdasagi statisz-
tikai összeírás nincs összekötve semmiféle 
adóztatási czéllal. 

De felkérem gazdaközöuségünket, ügyel-
jen arra is, nehogy egyesek tréfából vagy 
hiúságból valljanak be hamis adatokat s az 
ily kicsinyes nevetséges emoen gyahósagok 
meghiúsítsák a nagy, országos mü sikerét. 

A mezőgazdasági statisztikai összeírás 
az egész, nagy gazdaközöuség buzgó, teve-
keny közreműködése nélkül eredményes nem 
lehet. Az ország és saját érdekük egyaránt 
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¿Legyek között, 
— Kirándulás a magas Tátrába. — 

Folytatás. (ti; 

Nagy cseppekben csüngtek alá minduntalan 
leeséssel fenyegetőzve, pedig sokkal erősebben és 
szilárdabban állottak, mintsem hogy egy könnyen 
még fejszével is le lehetett volna őket törni. Maja 
ezek az óriási cseppek kisebbekké lesznek s saját-
ságos nyúlványként ereszkednek le a sziklakról. Né-
hol-nehoi apró gömbbe alakulnak, majd pedig hosszú 
barazdakban és szeles vonalakban rajozzák be az 
oldalfalakat. Másutt meg hatalmas osziop nyúlik 
alá a talapzatra, de oly vékony, akar az üveg, s 
áttetsző, sőt néhol átlátszó is. Majd a tetőzet egy-
szerre kiszélesedik s hatalmas bolthajtasként hajlik 
össze a szemlélő feje felett, míg alatta csavargósan, 
kacskaringós mélység visz le, mely a hangot nagy-
szerűen visszhangozza. De ilyen kacskaringós ut föl-
felé is vezet sok helyen iszonyú magasságban, mely 
különösen a trombita hangját — é^pen tromb tá-
sunk is volt — még szebben és többszörösen adja 
vissza. — Legszebb az úgynevezett osz lopcsar-
nok, hol a különböző lecsüngő cseppek a legvál-
tozatosabb szobor-alakokat tüntetik elő. A cseppkő-
barlangnak is, mint a jégbarlangnak, megvan a 
k ú t j a egy oldal nyílásban, hol folyton található 
víz, még pedig 3—4 méter mélységű. 

Oh, de ki tudná azt a változatos és sokféle 
alakot, csoportozatot leírni, hiszen oly nagy szám-
mal vannak, hogy egész nap lehetne róluk beszólni. 

A szem csak néz jobbra-Lalra, a bámulatos látvány 
elragadja s nem veszi eszre, hogy alatta mily őrü-
letes melység van, hova, ha legurulna, azonnal ször-
nyet halna. Fedig a lépcsők a tolyton lecsepegő 
víztől oly csúszósak, hogy ha nem voiuanak mellet-
tük kariak, amibe bele kapaszkodhat az ember, 
könnyen elcsúszhatna. Azonkívül nagyon meredekek, 
ugy, hogy meg rajuknézni is borzadaly, nemhogy vé-
gig menni. — A legnagyobb vigyázat és figye-
lem szükséges, hogy valami baleset ne történjék. 
Ne .ol még az is megnehezíti a jarast hogy a mind-
inkább összébb szoruló szirtek között le kell ha-
jolni s kélret görnyedve kapaszkodni hol le, hol fel. 

Nagyon taradsagos az ut s sziule örül az em-
ner, ha kijuthat a barlang szája ele. Pedig bent igen 
szép látvány van s kétségtelenül sokkal nagyobb 
lenne a hatás, ha nem kellene annyi larasztó lép-
csőn fel, meg leszállni. 

Mire kiértünk a barlang szája előtti fagaliba 
elé, a tot atyafiak, luk bent a barlangban a gyer-
tyákkal voltak elfoglalva, már kint alltak s nagy 
serenyen tisztogattak egy kis borravalóért a czipőin-
ket, melyen ugyancsak megtetszett, hogy sáros he-
lyen voltunk. — ügy látszik, a tót atyafiaknak ez 
az egyedüli keresetforrasuk. 

Hanem nagyon kezdett setétedni az idő, a fel-
hők erősen tornyosodtak, nem hiaba ereszkedtek 
mar korán reggel a hegyek csúcsaira. S csakugyan, 
alighogy felültünk a szekerekre, elkezdett az eső 
esni szépen, azután meg szebben, ugy, hogy egész 
gyönyörűség lett volna nézni — a szobában fedél 
alatt, de igy uton, még pedig szekéren, összezsú-
folva, ahol még az esernyőnek se vehettük hasznát, 

mert hiszen csak egymást áztattuk vele — egy csep-
pet sem volt gyönyörűség. 

Sok vans^orgas utan bőrig átazva eljutottunk 
végre ugy délután három ora tájban Matlar-
h á z a r a — ebédelni, csakhogy itt meg az volt a 
bökkenő, hogy minden levél és tudósítás daczára, 
uem készitettek számunkra előre semmitse s igy 
várnunk kellett, ami mégis elég könnyen megesett, 
mert addig is ruháink szaritasaval eltöltöttük az időt. 
— De nem keheit sokáig várnunk, elkészült hirte-
len az ebed.és mi jól lakhattunk — szárnyakkai. Igen, 
csirke-szarnyakkul. Nem tudom, honnan vette a 
vendéglős azt a sokat, de jutott mindegyikönkuek 
legalahh is kettő, ugy, hogy szinte kezdtünk felni, 
meg majd utoljara is megtesszük azt a bolondot, 
hogy elrepülünk. 

A programúi ugy volt megállapítva, hogy 
Matlárhazarol gyalog megyünk Tátra-Füredre , 
de egy kis kanyarodassal megtekintjük a nagyszerű 
t a r p a t a k i vízesést. Egyik tanár urunk vallalta 
el a kalauzolást s bár erősen protestáltunk és ha-
tarozottau azt kívántuk, hogy fogadjunk vezetőt, 
mert eltévedünk, ő ellenezte s azt mondta, elvezet 
bennünket — térkép utan. 

Ki is vette szépen, kihajtogatta a maga módja 
és rendje szerint megigazítva, nehogy valami kii 
gyűrődés essek rujU, azután feltette czvikkerjét s 
elkezdte magyarázgatni, hogy merre megyünk — ki 
volt veres plajbászolva az ut — előbb haladunk 
egyenesen, azután egy kis patakocskánál jobbra for-
dulunk, innen rövid idő múlva balra csapunk, ezen 
az uton haladunk egy darabig, majd ismét jobbra 
forduluuk és igy tovább. 

(Folytatása következik.) 



8. Cd-' 

snl érvényesítették a drámai jeleneteket és igazán 

megérdemelték a zajos tapsot. A szépszámú közön-

ség mindkét estről megelégedve távozott. 

(z.) — Az al fö ldi nagy tranzverzális 

rnAut mellett, alighogy elvégezték a földhordást 

hozzáfogtak a városunk szakaszára eső részen a csa-

tornaépítéshez, amelynek kijelölését Novobáczky ta-

nácsnok jelenlétében a mérnöki hivatal végezie a 

mult héten. 

(z.) — megüresedett tanszékek. A hely-

beli zsidó bitközségnek két köztiszteletben álló tani-

tója hagyta oda állását. Az egyik D e u t c h Miksa, 

kit, saiát kérelmére, hosszu működés után beteges-

kedése miatt nyugdíjaztak, a másik pedig Biró (Hicht-

mann) Samu, aki a soproni izraelita hitközség ál-

tal történt megválasztása miatt távozik el Szentesről. 

(z.) — öngyi lkosság. Egy fiatal gyógysze-

rész dobta el magától a napokban életét Kunszent-

Mártonban. T ó t h Elemérnek hívják és rokona 

T ó t k Ernő országgyűlési képviselőnek. Tettének 

oka, minthogy semmi írást nem hagyott hátra, 

ismeretlen. 

(v) — Megszökött béres. Megírtuk lapunk 

mult számában, hogy Virág Ferencz lb éves cseléd-

gyerek nyomtalanul ott hagyta gazdáját, azutan má-

sik társa: S á n d o r Bálint is követte s ő is elszö-

kött gazdájától Szent Lászlóról. A rendőrség keresi. 

— Szenzácziós gyilkosság. Szenzácziós 
és óriási feltűnést keltő gyilkosság történt szerdán 
a fővárosban, világos nappal, a legnépesebb utczák 
egyikének epűlő palotájában. 

A Teréz-körut 44. szam alatt van az országos 
hirű Haas és Deutsch czég központi irodája, a hova 
ezt csak a napokban helyeztek at s minthogy nég 
tatarozzák a helyisegeket, ket szobából ali az első 
emeleten az egész helyiség. 

Délután négy és öt óra között megjelent az 
irodában Császár Károly, a czég maramarosi erdő-
ségének egyik elbocsájtott erdesze és arra kérte az 
egyik szolgálatot teljesítő hivatalnokot, hogy vezesse 
őt a czeg főnöke ele, mert beszelni óhajt vele. 

A hivatalnok bejelentette Császárt, de Deutsch 
Lajos, a czég főnöke vonakodott egykori tisztjet 
elfogadni. 

Császár Károly egyre jobban türelmetlenkedett 
az elöszobaban es többszörösen kifejezte azt a kí-
vánságát, hogy beszélni akar volt kenyeradójával, 
mert szerződése ertelmeben 4Ü00 frt végkielégítésre 
tart igényt. 

Deutsch Lajos nem fogadta el Császárt, ki mind-
enuek daczara sem hagyta el az irodahelyiséget. 

Fel Ot ora lehetett, mikor Deutch Lajos mit-
sem gyanítva, kilépett szobájából. 

Császár elállotta útját és e szavakkal fogadta 
— Ha te nem fizetsz, hát en tizetek. 
Ebben a pillanatban előrántotta előre készen 

tartott hatlövetű- revolverét es Deutsch Lajosra 
sütötte. 

Deutsch Lajos, midőn súlyosan megsebesülve 
megtántorodott s néhány lépést előre tántorgott, 
ekkor Császár Kiroly meg füstölgő re vol veret ege 
szen Deutsch homlokahoz illesztette és alig egy pil 
lanatnyi habozás után elsütötte a gyilkos fegyvert 
és Deutsch Lajos agyveleje szerte-széjjel röpült az 
irodai helyiségben. 

A többi négy golyóra nem volt már szükség. 
Deutsch Lajos elettelen teste ott feküdt gyilko 

sának labainál, jóieszi Császár Karoly rettenetes bosz-
szut állott egykori gazdaján. 

A lövés zajára berohant a környezet egy része 
és megreudülye állották a rettenetes tett színhelyen. 

Rögtön előhívtak az önkentes mentŐ-egye.»u-
letet. Mindhiába, ez nem használt semmit. 

D e u t s c h L a j o s h a l o t t vo l t . 
A rendőrséget szintén azonnal értesítették és 

Diener József rendőrtogalmazó legott megielent es 
a gyilkost letartóztatta es hivatalos helyisegében ki-
hallgatta, a halottas szobát pedig a bouczolasig 
lezárták. 

A gyilkos a kihallgatásnál előadta, hogy óO 
éves, nős, családja van, inarmaros-hosszumezői lakos. 

Kedden érkezett a tő varosba és a Paris szal-
loda 71-ik szamu szobajaban vett lakást. 

Szerdán délután barom ora utan lekereste a Haas 
és Deutsch czéget Teréz körúti uj irodahelyisegeben, 
hogy az egyik czég-főnökkei beszeljen. 

Ezután előadta a gyilkosság törtenetet ugy, 
miut lentebb megírtuk. 

A kihallgatas késő estig tartott, 
A Urezkóruu haz előtt órian csOdUiel támadt 

es oéuiaL. szemleltek, a mint a gyilkost Cézárt, a 
kit Murhot lgnaez irodas^olga fogott le, húrom lo 
vasreiidói assz sztenezuja mellett a törvényszéki epü-
letbe szállították. 

A gyilkosság tényenét egyébkent Weisz Sán-
dor és Oiabor llles komptoinstak is jelen voltak, 

ifjabb Haas a szoaiszédszobaban tartózkodott. 

SZENTES I L A P . 

Marhot szolga ezekkel a szavakkal fordult a 
gyilkoshoz : 

.Intelifens ember hogy tehet ilyetP 
— Így érdemelte! — felelte kiabálva. 

A meggyilkolt Deutch Lajos alacsony, köpezős 
termetű volt. arczát vöröses őszülő szakái fedte. 
Apósa volt Szécsi Ferencz, az ismert írónak. Egy 
fia van, a 20 éves Deutsch Tibor. 

Feleségét, ki Tápió-Györgyéu nyaral, távirati-
lag értesítették az esetről. 

— Hóhér-árjegyzék. A párisi hóhér, Dei 
bler ellen valami jelent kteien ok miatt nemrégiben 
megindított pörrel kapcsolatosan újra polémia tá-
madt Párisban a halálositélet ellen. Több újság egy-
szerűen azt javasolja, hogy a hóhéri fizetést törül-
jék. Ha elfogadnák ezt a javaslatot, akkor bizony 
egy nagyon régi hagyománynyal kellene szakítani. 
Hogy az akasztás, a lefejezés, kerékbetörés és egyéb 
ki végzési mód mindenkor pénzbe került, arról leg-
jobban tanúskodik ez a borzalmas Úszta, amelyet a 
régi Páris aktái között találtak: 

Fizetendő : 
Egy gonosztévőnek olajba főzéseért . 48 hvre 
egy , elevenen való szét-
szakgatásáért 30 livre 
lefejezésért 2ü 
a holttest kerékbetöréseért . . . . 10 
egy férfi fölnégyeléseért 36 
akasztásért 20 
egy holttest elhantolasa 2 
nyársbahuzásért 24 
egy boszorkány elégetéseért . . . 28 
egy élő ember megnyuzasáér t . . . 28 
egy gyermek-gyilkosnak zsakba való 

vizbeöléséert 24 
egy öngyilkosnak a gyepmesteri telepre 

való szállításáért 20 
valakinek a kínzásáért 4 
a hüvelykszorito föladásáért . . . 2 
a spanyol csizma föladasaert . . . 4 
viz- es tüzpróbaért . ' iO 
pellengérre állításért 2 
megkorbacsolasert 4 
megbelyegzesert 10 
nyelv,- orr- es fül 1 ¿ v á g á s á é r t . . . 10 

— Kuiberkinzó katona-orvos. Plevjében 
a 32-ik hazi ezrednel működő ezredorvosra, Kovács 
Mozeare uagy a panasz a legenység között. Nevezett 
doktor ugyanis, a maródi vizitre jelentkező katoná-
kat rendesen pofonokkal fogadja, es különösen azok-
kal bánik rendkívül szigorúan, a kik fogfájással mor-
nek jelentkezni, hgy ilyen alkalommal az ezredorvos 
ur, egy rossz íogakaal biro bakanak 24 fogat húzta 
ki egyszerre. Majd Molnár es Telist nevü káplárok-
kal oiy szigorúan bant el, nogy ezek alsó fehér ru< 
bakban szöktek ki a kórházból és csak hosszas 
hajsza utan tudták őket elfogni, es azóta egy állandó 
őrszem alt a kornaz előtt. A szökevényeket, kik be-
tegen anottak odább, a katonai tórvenyek szerint 
szigorúan togjak büntetni, miért is egy nagy altiszti 
küldöttség készül Tuour ezredeshez, hogy kivétele-
sen engedje el a büntetést. 

— Méregkeverő cseled. Abauj Szánton, 
Grosz Hermán borkereskedő 1 es lel eves beteg tiacs-
kajat lö eves cselédje megmergezte oly módon, 
hogy loszloroldatot kevert orvosságaba. E napok-
ban a cseled szabadsagot kért, hogy Perére haza-
mehessen, azonban uiuöje szép szóval kérte, hogy 
a beteg gyermekre való tekintettel mondjon most 
le a hazamenetrol, mig a gyermek jobban lesz. A 
cseled ebbe látszólag belenyugodott, sajat vallomása 
szerint azonban egy mas cseledasszony azt taná-
csolta neki, hogy vegyen csak egy nehany pakli gyu-
lát, kaparja le tejeiket, oldja tel vízbe és aztan ész-
revétlenül keverje azt az orvosság közé. Ha abból a 
gyermek néhányszor bevesz, okvetetien meghal. A 
cseled feloldotta a gyulákat és julius 29-én este el-
kerte a pesztonkatol az orvosságot, hogy majd ő ad 
be. Észrevetleuül hozzá öntötte az oldatott es két-
szer beadott belőle a gyermeknek. A pesztonka ész-
revette, bogy az orvosság egeszeu teher lett. Figyel' 
meztette ra úrnődet, a ki rögtön a gyógyszertarba 
külde azt megvizsgálás vegeit. Meisels Mano gyógy-
szerész rémülve konstatálta benne a foszfort, mire 
azonnal jelentest tett a járásbíróságnál és vizsgala-
tot kert. A kutatasnal az üres üveg meg a lekapart 
gyuias egy iesze megkerült. A cseled eleintén taga-
dott es a gyógyszeieszre bantotta a dolgot de végre 
bevallott mindent. A csendőrök ezután kutattak 
bujtogato asszony utan is, de eddig eredmeny nél-
kül. A gyeimek a nyomba alkalmazott orvosi segély 
tolytan tul van a veszelyen. 

— ftqjleljos fogoly. Gárdony, fejérmegyei 
község la*o*s*g*uuk mozgalmas napokat szerzett 
mult heten egy agyalurl szélhámos, akinek tulajdon-
keppen ki es m voltat meg ma sem tudjak teljes 
bizonyossaggal. Szerdán reggel a község mellett levő 
V elem^ei to pártjához kötött uaiaszcsónatok közül 
valaki egyet eioidoti es 1 akozu leié evezett vele, 
Vetetlenül eppen ez lUótajt jón a tohos a ladik tu< 

lajdonosa is. Még látta, hogy az ismeretlen sietve 
tova evez csónakjával, a utánna kiáltott, hogy tér-
ien vissza. Az idegen azonban nem mutatkozott haj-
landónak teljesítem a tulajdonos kívánságát, miért 
is több halász üldözőbe vette. Látván ezt az isme-
retlen, a part leié fordította csolnakját és a seké-
lyebb vízhez érve, beleugrott s futásnak eredt A 
halászok utánna s csakugyan el is fogták, de mert 
az illető az állította, hogy csak Pakozdra akart 
mennni, jól megrakva, útnak eresztették. Másnap 
délelőtt tíz óratajt élénk larma zavarta meg a falu 
csendjét. A zajt a csónakháboritó ismeretlen okozta, 
aki Vasger András gárdonyi lakos tíz éves leányká-
ját öiébe kapva, a tó felé szalad. Az összefutott la-
kosok azonban most is elcsípték és átadták a nyéki 
csendőrsegnek. itt némának majd hülyének tetette 
magát, a miért is az őrsvezető visszakisértette Gár-
donyba. Az ismeretlen most azzal állott elő, hogy 
ha enni adnak neki, elmond mindent« Kívánsága 
teljesülvén, azt vallotta, hogy neve Burkus Karoly 
sárdbogárdi lakos s a leánykát azért akarta magával 
vinni, hogy az főzzön neki. Mivel azonban a tanuk 
azt valljak, hogy látták mar több helyen egy egy 
leánykaval koldulni s egyszer mar taligán is tolatta 
magát és ugy kéregetett, a bíró elfogatta. A rejte-
lyes fogoly egész teste össze-vissza van horzsolva s 
nem lehetetlen, hogy valami börtönből megszökött 
rabot csíptek el benne. 

— i nha l l á l ó kutya . Egy sziléziai gyáros 
kutyája nemregiben torokgyulladást kapotL A gaz-
dája gondosan bekötötte a nyakat egy nagy kendö-
vei. A gyár udvarában a falból egy cső nyúlik ki, 
melyből gőz tódul. A beteg kutya egyszer odaalt a 
gőzt lehelő cső elé és nyitott szajjal kezdte a kitó-
duló gőzt belelegzem. Ugy latszik jól esett neki, 
mert napokig ismetelte ezt es mikor egy vasárnapon 

gőzgép nem működött, bosszúsan kullogva sza-
ladt a gépészhez, majd vissza a cső nyílásához. A 
gépész megértette a kutya kívánságát, befogta a gé-
pét hajtó lovat. A beteg kutya oda szaladt a gőzt 
lehellő csőhöz es folytatta a kurat, mely parnap 
múlva teljesen kigyógyította igy írja ezt egy szilé-
ziai újság. 

— .Kétszer ny i l ik az akáczia v i rága . . 
Ennek a szép szomorú notanak az erielmét me*ua-
zudtolla a napokban egy szerelmes cseh aggastyau, 
Tejcz Vendel, a kinél még hetvenöt esztendős ko-
raban is virított a szerelem ákáczvirága. Szegeny 
öreg, megcsömörlött az agglegény élettől és elhatá-
rozta magát a nősülesre. Meg is kért egy bájos öz-
vegyet, ki, össze-vissza csak hal van tavaszt ért meg 
eddig. Az élemedett menyecske azonban kikosarazta 

családi tűzhely melege utan epedő öreg embert, 
mire az revolvert rántott elő es lelőtte a rátartos 
özvegyet. Majd maga ellen forditá a gyilkos fegyvert 
es főbe lőtte magat. 

— A falusi Néro. Tipei Ferencz dietsi pa-
rasztgazdanak az egész heti faradozás után nagyoa 
jó kedve kerekedett. Világos nappal asztalokat, sze-
keket allito.t fel a komaja szomszédos földjén s né-
hány barátjaval szaporan ürítgette a pálinkás kupi-
czakat. Mikor már fejebe szállott a sok szesz, antik 
gondolata támadt, amelyet különben Néro császártól 
piagizalt. Felgyújtotta szomszédja kevekbe rakott bú-
zatermesét s annak egeseben tarsaival együtt addig 
gyönyörködött, amig a faluból összefutott emberek 
el nem oltottak a tüzet. A koronatlan Nerot eltogtak. 

— Küzde lem eg> veszett ebbel. Nyír-
egyházáról írjak, hogy iílar Saudor ottani birtoaos 
hosszúhát pusztáján borzasztó küzdelme volt Kas-
sai István béresnek egy veszett ebbel. Kassai, aki 
pusztai szokás szerint kint halt a tanya udvarau, 
ejjel arra ébredt, hogy ket kutya dulakodik mel-
lette. Kassai leiugrott, erre az egyik kutya elfutott, 
de a másik, egy orias lompos eb neki tamadL Kas-
sai emberfeletti erővel védte magát, de a kutya rá-
ugrott és mellét harapdalta. A beres segélyk»aitasa-
íra összefutott a tanya uepe es a kutyát agyonver-
lek, amikor kitűnt, hogy veszett volt. Az összemart 
embert a budapesti Pastuer-féle intézetbe száilitiolak. 

— Terjedő állatbetegseg. Vásárhelyről 
jelenük: A száj- és körömlájas, daczara a szigorú 
hatósági intézkedéseknek, egyre jobban terjed váro-
sunk határában s eleg sajnalatos, de tény, gazdaink 
ugy igyekeznek kijatszaui a zárlatot, hogy jószágai-
kat mellékutakon hajtjak ki és be a varos hataraba. 
tvülőnösen a raczutfelen történnek sűrűn ezek a vtsz-
szaélések, amely tapasztalat azutan arra luditotta a 
tanácsot, hogy a lelei-, makói- és a ráczutakra egy-
egy utászt rendeljen ki az elrendelt zárlat szigorú 
ellenorzese szempontjából. 

— Toronydöntő v i l l ám . E hó 5-én délben 
a villám beütött a szabadiaiui r. kath. templom 
totnyaba. aummer Peter templomszolga éppen de-
let akart harangozni, mikor a szerencsétlenség tör-
tént. Kummer azonban sejtette a veszélyt ós leme-
nekült a toronyból, mely a következő perezben óriási 
robaj közt összedőlt. A villám a torony közepén ha-
tolt be és teljesen összezúzta a falakat. A harangok 
azonoan sértetlenek maradtak. Az eset nagy rémü-
letet keltett a községben. 
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— Pot^luuk)iüi8ág. A haltermő Tiszának 
csodálatos^szokása az, mikor egyszerre nagyon sok 
benne a haLJPersze^neui a régi mód szerint, amikor 
állandóan sok^volt̂ a hal, hanem csak ideiglenesen. 
Szegeden pár nap óta sok a potyka a Tiszában, de 
ez, mint hozzáértők mondják, csak pár napig tart, 
akkor elfogynak a derék potykák. Tegnap a felső-
tiszaparton egy piczével halászgató uri ember a dél-
után folyaman 30 darab kétarasztos potykát fogott. 

.Nyiittér. 
(£ rovatban köslöttekórl nem vállal felelősséget a Sierk.) 

A .Szentesi Lap" szerdai szamában .J ĵjeli 
csendháborítás" czimmel egy közlemény jelent meg, 
mely — a szereplők megnevezése nélkül — egy 
utczai botrányról adott hírt. A .Szentes és Vidéke" 
czimú újság átvévén e hírt, a botrányt az én sze-
mélyemmel hozta Kapcsolatba, a karöröm gúnyos 
hangján azt állítván, hogy a botrányt csináló férj 
én voltam. 

Minden józan eszű ember tudhatja ugyan, 
hogy ha a dologban csakugyan szerepeltem volna, 
akkor a .Szentesi Lap", melynek nyomdájaban kö-
zel két ev tized óta szolgálok, lett volna irántam 
annyi kímélettel, hogy az esetet nem hozta volna 
a nyilvánosság elé, — mindazonáltal, nehogy hall-
gatasom beismeresnek tekintessek, kijelentem, hogy 
a .Szentes és Vidéke" allitasa arczatlan ragaiom, 
mert a botrányos esetben en nemcsak nem szere-
peltem, hanem tudomássá! se bírtam felőle mind-
addig, míg az eset szem tan uja a lapnak meg nem irta. 

Eddig azt hittem, hogy a .Szentes es Vidéke" 
a Szentes' Lapnak csupán a szerkesztőségével czu-
darkodik, de latom, hogy ezt a szép szokását a 
Szentesi Lap nyomdaszemelyzetére is kiterjeszti. 
Saegyeije magát, ha ugyan tud még szegyeim. 

Szentes, 1895. aug. 6. 
Ibolya Imre. 

2785. k. 895. 

Hirdetmény. 
Ezennel közhírré tetetik, miszerint Szen-

tes varos határában kenderáztató helyül a 
Wciii-íéle volt fatelep melletti, nagy völgyi 
u. n. hbalegelő jelöltetett ki. 

A lejáras, valamint a száritás a Polgár-
féle bejáró ut felőli oldalon történik. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a 
megjelölt helyen kivül máshol, kendert áz-
tatni szigorúan tiltva van, s az ez ellen vé-
tők az 1894. Xü . t. cz. idevonatkozó sza-
kaszai rendelkezésénél fogva büntetés alá' 
esnek. 

Kender, illetőleg lenáztató gödrök a 
hatóság engedélye nélkül senki által nem ás-
hatók még saját birtokán sem. 

Kelt Szentesen, 1ö95. aug. hó 2-án. 

Aovobaczky Győző , 
gazd. tanacsnok. 

Berezvai Mátyásnak 
a Sápi-gát mellett 82 hold Kontra-laposi földje 
szabadkézbői, kedvező feltételek mellett, egy ' 
darabban vagy apróhb részletekben is eladó.! 

A birtokon két külön tanyai iaképület, teljes 
felszereléssel s artézi kúttal. A birtokból 60 
hold tiatai herés ; van azoukivül két szőliős 
kert is. Yenni szándékozók értesitést nyer-

nek a tulajdonostói a helyszinén. 2 - 3 

7722/1895. Csongrád vármegye alispánjától. 

Miraetiuéuy. 
Csongrád vármegye alispáni részéről ezen-

nel közhírré tétetik, hogy Szentes r. tanácsú 
varos és a varmegyei törvényhatóság terüle-
téu fekvő összes községeknek 1895. évi út-
adójáról a varrn. számvevőség által egybeál-
ntott A. és b. kirovasi lajstromok folyó évi 
augusztus hó 5-élől ugyanazon hónap aO-ig 
bezárólag Szentes város tanacsterinéoen, il-
letőleg az érdekelt községek közhazáuál köz-
szemlére lesznek kitéve, mely idő alatt az 
érdekeit útadókötelesek azokat megtekiuthe-
tik, és a netán séaelmes kirovás ellen a vár-
megye közigazgatási bizottságánál felszólam-
lással élhetnek. 

Szentes, 1895. julius 25. 

D r . C ica t r icz is La jos , 
2—3 h. alispán. 

S Z E N T E S I L A P 
M. színi. 

V A N 
utánzott „Tokaji Cojfnac"! 

Nagyon olcsó ugyan, de oly rossz, hogy a legkisebb összeget sem éri meg ! I 

Különben könnyen felismerhet, m e r t 

1) nem az egyedüli és csakis T o k a j b a n létező . E l s ő T o k a j i C o g n a c -
g y á r b ó l " származik, 

2) a palaczkok czimkéje ezen T o k a j város czimerével nincs ellátva, mely 

bejegyzett 

az E lső T o k a j i 

védjegye 

Cogr n a c g y á r n a k 

T O K A J B A N . 

A tokaji cognac tehát c s a k i s a k k o r v a l ó d i , ha Tokaj város czimerével 

van ellátva, jeléül annak, hogy az . E l s ő T o k a j i C o g n a c ^ y á r b ó l , 

T o k a j b a n " származik, mely 1893/94. évben, mint hiteles közjegyzői okirat 

bizonyitja, könyvei szerint 

7 2 5 1 3 2 liter bort dolgozott fel. 4—10 

Feu t i e rede t i . T o k a j i Cognac " k a p h a t ó : 
ifj. Kovács Sándor, Eisler Lajos és Lővinger Adolf uraknál. 

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\ 
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a kis leány, mert a máskép oly kedves arcza 
a bör tisztátlansaga által oly réjen el van csú-
fítva és csak most tudta meg, mily könnyen es 
mily hamar segíthetett volna azon, az álta-

lánosan ismert és kedvelt 
Vértes gyógysz. Lugosi arczkenőcse 

által. 
Ezen arczkenőcs a legjobb szer a májfoltok, 
szeplők bőratkák, pattanások, úgymint min-

den más bőrtisztatlanság eltávolítására. 
1 adag 60 kr , frt és 2 frt. — 2 frt 20 kr. elő-
leges beküldése ellen 1 nagy vagy t kisebb 

adag bérmentesen küldetik. 

JSTézzen meg engem 

vagy más hölgyeket, kik a Sziczillal haj-
i f j i t o t használják és találni togja, hogy az, 
ez által visszaszerzett hajszín, eredeti hajszí-

nünktől nem különböztethető meg. 
A szicziliai hajifjitó nein tartalma ártalmas 
szereket, nem technikai festőszer, hanem a leg-
egyszerűbb módon, naponta csak egyszeri 
használása által adja vissza az ősz hajnak ere-
deti színét, a nélkül, hogy a bőrön vagy fehér-
neműn pecsétet hagyna hátra, vagy a haj mo 

sásánál szint hagyna. 
1 üveg 2 frt. - 3 üveg 6 forint előleges bekül-
dése ellen bérmentve küldetnek. Megrendelés-
nél kéretik a haj eredeti szintéu megadni 

1 adag pomádé epidermale, a mely a hajnak 
eredeti fényét visszaadja, 1 frt. 

hogy feje későbbi években hirdetési czélokra 

¡használtassak, a haja ápolásához 

Dr. Heuffel-féle hajs»«*»t 

vegyen. 

Ezen hajszesz a fejbőrre erősitőleg és üditő-
leg hat, megakadályozza a korpásodás és a 
hajnak kihullását, mi által dúsgazdag haj-

növést eredményez. 
Egy üveg ára 1 frt 50 kr. - Hat frt elő-
leges beküldése ellen 4 üveg bérmentosen 

küldetik. 

és erőteljes szakait leggyorsabban és legbiz-
tosabban nyerhető 

Dr. Henffel féle bajnaznöveastó-
pomndeval , 

Ezen teljesen ártalmatlan szerekből készült 
pomádé által a legrövidebb idő alatt még 
16 éves ifjak is, gyönyörű b a j u s z t és dus 

s z a k á 11 nyernek 
fél adag 1 frt 25 kr., egy egész adag 2 frt 

2 frt 20 kr. előleges beküldése ellen 1 egész 
adag bérmentesen küldetik. 

Kapható gyógyszertárakb. és illatszerészeknél. 
F ő r a k t á r : Szenteden : ifj. Váradv La-
jos, gyógyszertárában, és más — 
helyeken a hol „V é r t e s La-
jos-féle Sósborszesz" kapható. 

A hol nincsen raktáron, meg rendelendő egyenesen a készítőtől: 

Vértes Lajos sasgyógyt&ra, I ^ U G O S 155 S B . \ I 
Fent nevezett czikkek csak akker valódiak, ha azoldalt nyomtatott véüjegygyel vannak ellátva. 
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