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Merénylet. 
Előre tudtuk, hogy a raegyebizottsági 

tagok választásánál szenvedett súlyos vere-

ség felbős/iti a pákuliczokat; de uzt 

még se tételeztük fel, hogy tehetetlen dühük-

ben nemcsak az e g y é n i t i s z t e s s é g , 

hanem a n ő i b e c s ü l e t ellen is olyan 

aljas merényletet intézzenek, amilyet lapjuk 

legutóbbi számában intéztek. 

A „Szentes és Vidéke* vasárnapi 

számának vezérczikke ugyanis pártunk ve-

zérét ocsmány rágalommal illeti, ujdon-

sági rovatának egyik hirében pedig ten 

dencziózusan meggyalázni iparkodik a pol-

gári leányiskola igazgatójának női becsületét. 

Erre az utálatos vakmerőségre már nem 

fölháborodik, hanem megborzad az ember 

lelke. 

Hát oda jutottunk már, hogy az úgy-

nevezett megyeptit ilyen aljas fegyvereket 

használ az ellenünk folytatott harczban ? Hát 

egyáltalában nincs már semmi szent és semmi 

sérthetetlen ? 

Hát az elvodúlás Őrjöngése nem ismer 

már semmi mértéket és határt ? 

Hiszen az útonálló zsivány, aki a pén-

zétől és az életétől fosztja meg az embert, 

sokkal kevésbé veszélyes az ilyen irodalmi 

banditánál, aki a becsületet és a lelket s a 

családi boldogságot gyilkolja meg. 

S ami a legfölháhoritóbb, az a lap, mely 

erre a hallatlan merényletre vetemedett, nyíl-

tan elismert szócsöve annak a pártnak, mely-

nek élén Vadnay Andor főispán, Csató -usig-

mond alispán és Fekete Márton kir. tanácsos 

állanak ! Ezek az urak támogatják anyagilag 

azt a lapot, ők szabják meg annak irányát, 

ők annak a szellemi vezérei, a szerkesztővel 

intim viszonyt tartanak fenn, s igy a szer-

kesztésért — legalább általánosságban és köz-

vetve — erkölcsileg felelősek. 

Ha az ember harapós ebet tart a há-

zánál, köteles azt szájkosárral ártalmatlanná 

tenni és lánczon tartani; s ha az eb még 

ilyen elővigyázat! rendszabályok daczára is 

megmar valakit, a törvény szerint a gazdát 

szigorúan megbüntetik. 

Elismerjük, hogy ez az összehasonlítás egy 

kissé drasztikus, de a jelen esetben mindenesetre 

találó. £s habár elhisszük, hogy Vadnay Andor 

főispán, Csató Zsigmond alispán és Fekete Már-

ton kir. tanácsos közvetlenül nem részesei a 

izóbanforgó botrányos merényletnek, mind-

azonáltal habozás nélkül kimondjuk, hogy 

mindaddig nem hánthatják el maguk 

tói a felelősséget, amig a merénylővel 
i 

a bizalmas viszonyt fentartják és .szolidaritás-

ban állanak. Mert meg van írva, hogy : „ma 

darat a tolláról, embert a barátjáról.* 

Dobják el hát maguktól — amig nem 

késő — az olyan barátokat, akiknek eszeve-

szett dühöngése kompromittálja őket és egész 

pártjukat. S különösen óva intjük a fŐispáut 

és az alispánt, hogy ne engedjék a véglete-

kig elfajulni az állapotokat; idejekorán szabja-

janak haUrt a pártszenvedély őrjöngésének: 

mert Uten és ember előtt őket fogja terhelni 

a felelősség, ha Csopgrádvármegyében föl-

éled az a korszak, melyről a régi kortesek 

igy verseltek : 

„Ha nem győzöd okkal 

Bátran vagj közbe — botokkal.* 

Választási dolgok. 
Pákulicz részről feunen hivalkodnak azzal a 

durvasággal, melyet a megyebizottsági tagok válasz-
tása alkalmával Csató Zsigmond al.span megenge-
dett magának Burián Lajos polgármesterrel 
szemben. 

Hát igaz, a tisztelt alispán ur csakugyan go-
rombáskodott. Dühösen rátamadt a polgármesterre 
azért, hogy a szentesi első kerület választási terme-
ben megjelent és egy kis ideig ott időzött. Hanem 
azt nem vette észre az alispan ur, hogy ugyanazon 
valasztasi teremben egesz nap ott lebzselt Ma te ti 
Kálmán, Albertényi Antal es Bánfalvi Lajos. 

Egyébiránt szeretnénk tudni, hogy mi jogon 
avatkozott a dologba az alispan ? Hiszen a válasz-
tás színhelyén egyedül a valasztasi elnök parancsol; 
s az alispán ott ép olyan egyszerű valaszto polgár 
volt, — és semmi egyéb — mint például a polgár-
mester. Sokan kárhoztattak is a polgármestert, hogy 
az alispáni gorombaságokra mért nem felelt egy 
csattanós - pofonnal. 

Különben talan mégis rászolgált Burián Lajos 
a Csató gorombáskodására. Hiszen Isten ember 
tudja, hogy Csató a Burián Lajos buzgólkodásanak 
köszönheti az alispáni szeket; mert ha Burián La-
jos szivvel-lélekkel nem korteskedett volna a jó só-
gor mellett, ma Cicatriczis lenne a vármegye alis-
pánja. Most már aztán tisztában lehet Burián Lajos 
azzal is, hogy a más ik s ó go r : Gerőcz La-
jos m i é r t nem s z a v a z o t t C s a t ó Zsig-
m o n d r a ? 

* 

Rossz néven veszik a polgármestertől azt is 
— s másod izben ép azért gorombáskodott vele az 
alispán — hogy miért avatkozott bele a választási 
küzdelmekbe ? Hanem arról bölcsen megfeledkeznek, 
hogy maga az alispán az első kerületben, Cicatri-
czisz főjegyző a harmadik kerületben, Albertényi 
főszámvevő szintén az első kerületben mint főkortes 
dirigálta a választást, s az egész megyei tisztikar az 
utolsó dijnokig fáradozott a korteskedésben. 

Ráfogják a polgármesterre, hogy a kézbesítő-
ket és városi szolgákat az ellenzék érdekében kor-
tesszolgálatokra kényszeritette, ami vakmerő hazug-
ságnál nem egyéb. Hanem azt nem emlegetik, hogy 

a vármegyei hajdúk heteken át hordták házról házra 
a pákulicz értekezletekre szóló meghívókat. 

• 

A hazudozásokat azzal tetézik be, hogy meg-
hamisítják a választás eredményét, bizonyára azzal 
a tendencziával, hogy bukásukat kisebbnek tüntes-
sék fel. Azt mondja ugyanis a pákulicz újság, hogy 
az eddig megválasztott 37 megyebizottsági tag köz-
zül 15 pákulicz és csak 22 ellenzéki. Nos, hát ide 
nyomatjuk pártok szerint elkülönítve a megválasz-
tottak névjegyzékét, mely a következő : 

1. Pákuliczok : Kristó Nagy István, Zolnay Ká-
roly, dr. Vecseri Sándor, dr. Purjesz János, Kol-
paszky Lajos, Grüner Géza, Szluha Imre, Vangel 
Gyula, Wimmer Károly, Tóth István, Végh Elek, 
Hegedűs István, Kalapis János. 

2. Ellenzékiek : Pandovits Döme, Sima Ferencz, 
Kálmán Mihály, Kálmán István, Soós Ferencz, Ba-
bós József, Mészáros István, Bálint János, Czakó 
Imre, Fekete Demeter, Varga József, Babós János, 
Temesváry Antal, Lantos József, Biró József, Be-
rezvai Ferensz, Józsa István, Felföldi János, Haáss 
Juda, Szalai János, Czékus Ferencz, Dudás Bélai 
Illés Antal, Kormos Antal. 

Az eredmény tehát ez: pákulicz 13, ellenzéki 24. 
Ha még ebez hozzá vesszük a csongrádi vá-

lasztás eredményét, ahol 13 bizottsági tagot fognak 
választani, s ahol előreláthatólag az ellenzék győz, 
— akkor a párt-arány a következő lesz; pákulicz 
13, ellenzéki 37. 

* 

A csongrádi választásra nézve különben a pá-
kuliczok egy bolond gombán rágódnak. Azt hiszik, 
és hirdetik ugyanis, hogy a választás Csongrádon 
majd csak a megyei tisztujitás után lessz meg, s 
igy a 13 csongrádi bizottsági tag nem vesz részt a 
tisztujitásban. Hát felnőttek oktatásával ugyan rit-
kán szoktunk foglalkozni, de most még is megke-
serít ük őket azzal a felvilágosítással, hogy a tör-
vény szerint megyei tisztujításról addig szó se lehet 
mig a megyebizottsági tagok választása az egész 
vármegye területén befejezve nincs; csupán az iga-
zolási eljárás az, a mely a tisztújító közgyűlés meg-
tartását nem akadályozza ; de a megválasztott bízott-
sági tagok jogaikat mindaddig gyakorolják, mig 
megválasztatásuk v é g é r v é n y e s e n meg nem 
semmisittetik. A csongrádiakat e szerint a megyei tiszt-
ujitásban való részvételtől semmiféle praktikával 
kiszorítani nem lehet. Ne tessék hát —; makkal 
álmodni. 

Nem annyira a pákuliczoknak, mert hiszen ők 
úgyis jól tudják, hanem inkább a saját elvtársaink-
nak tájékoztatására annyit még megjegyezünk, bogy az 
eddig már megválasztott 24, és a Csongrádon meg-
választandó 13, Összesen tehát 37 ellenzéki taggal 
többségben leszünk ugyan, de ez a többség remél-
hetőleg még ,növekedni fog azzal, hogy a szentesi 
I-ső kerületben, továbbá a tápéi kerületben megej-
tett választásztásokat megsemmisittetjük, s uj vá-
lasztás esetén okunk van hinni, hogy ebben a két 
kerületben is yőzünk. Akkor pedig olyan többség 
felett rendelkezünk, mely pártunknak minden körül-
mények között bistositja a teljes fölényt. 

Azért szilárd hittel és törhetetlen bitalommal 
nézünk a jövő elé. 

Látványosságok a kiáliitásou. 
— Fővárosi levél. — 

Budapest, október hó. 
A messze külföld neves lapjainak képviselői 

jártak a minap Budapesten. Apróra megnézték 
az ezredéves kiállitás bekerített területét, hogy a 
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maguk két szemével lássák, mit, hogyan és minő|rak s ahogy csilogó gyöngyszemekben újra lehűl-
hajlékban mutat be Magyarország ezredéves ünne-ilanak, ezer pompásnál pompásabb színre teatis a 

- • — —rej tet t villamos gépek. Messziről ugyanekkor elek-
tromos tűzijáték gyönyörködtetteti az embereket, egy 
uj, még pedig magyar találmány, amelyet csak a 

pén. S amig ők sorra vették az épülő és nagyrészt rejtett villamos gépek 

már elkészült pompás palotákat (amelyeket mi már 

régebben leirtunk), amig ők bámulatul tele jártak 

egyik csarnokától a másikig, s folyton gyarapodott 

az érdeklődésük, egyre hangzott ajkukról ax elisme-

rés, — addig mi próbáljuk meg egy pillantást vetni 

a jövendőbe, hogy meglássuk azt is, ami még nin-

csen, ami csak készül, ami csak tervben vagy pa 

pirra tett elhatározásokban van meg. 

Ne nézzük most Magyarország produktív ere 

jének leendő megnyilatkozását, mellőzzük pár pilla-

natra a nagy munka komoly részét, amelyet ugy 

is látni, megvizsgálni, tanulmányozni kell majd 

mindenkinek; hanem lássuk, minő szórakozást, mu 

latságot, látványosságokat nyújt majd a nagy kö-

zönségnek az ezredéves kiállítás. 

Itt lesz elsőbben a megnyitás nagy napja. A 

király és az egész királyi család és vele a nemzet 

sorsának intézői legelőbb a Mátyás király templo-

mába mennek imádságra. Az ország első főpapja 

imádkozik velők a hazáért, ujabb dicső ezer évet 

kérve az egek urától ennek a sokat megszenvedett 

népnek. Innen pompában és díszben átvonulnak az 

uj parlament épületébe, széles e hazának legnagyobb 

szerű, leghatalmasabb palotájába, hogy a király a 

maga személyében megnyissa az országgyűlés két 

házát. Most ezer éve Pusztaszsren is azzal kezdték 

meg a bonalapitást, hogy fejedelem és nemzet hű-

séget logadtak egymásnak, s a legdrágább kincset, 

az alkotmányt biztosították. Ezer évvel utóbb ismét 

kiállításon látunk meg legelőször. 

S még hány látnivaló leizP A ballon captiv, 

a melyet napjában egyszer-kétszer feleresztenek a 

szédítő magasba, a hol katonai gyakorlatokat vé-

geznek a ballon kezelésére kirendelt katonák. Az 

óriás-kerék, a mely egész vasúti waggonokat emel 

báromszáz méter magasra s onnan látják majd az 

emberek a kiállítás városát, parányi méretekben, 

mint a madár a messzeségből. Az aquarium, az 

ideszátlitott tenger-fenék, a hol a valósághoz híven, 

elevenen látjuk majd a tenger csodálatos életét, a 

soha nem látott állatokat, husevö virágokat, s azt 

as elképzelhetetlen világot, a mely a tenger mélyé-

ben él, mozog. Közel lesz ehhez a kínetoskop, 

Edison mesés találmánya, amely megeleveníti a képe-

ket s a mozgást fotografálja le a villamosság hatal-

mával. Vonatok vágtatnak, bennök eleven, mozgó, 

cselekvő emberekkel; egy lóverseny játszódik le előt-

tünk, a hogy a starter indít, a lovak lábra kapnak, 

szédületes hajszában vágtatnak, hogy izgató végküz-

delem után diadallal vezessék be a nyertes lovat az 

ujjongó tömeg közt az istállóba. S ezer más ilyen 

jelenet, mind elevenen, színesen, természetes moz-

gásban. 

Emlitsűk-e még a kiállítás faluját, ezt a mini-

atűr Magyarországot minden népével, minden vidéké-

vel ? A hol benne látjuk az embereket tájék, nem-
hűségi esküt tesznek egymásnak: az alkotmányos zetiség, vidék szerint; a házukat szokásaikat visele-

király és az alkotmányszerető nemzet. töket, butorukat, ruhájukat. Ahol lakodalmak, bucsu-

Ezután lesz az ezredéves kiállítás megnyitása-' járások, torok lesznek; szüret, tollfosztás, tengeri-

Maga a legmagasabb védnök, ő felsége a király nyitja 

meg a kiállítást a törtenelmi csarnokban, az épüle-

teknek ama részében, amely legjobban emlékeztet 

Árpád korára, a hol a honfoglaló magyarok emlékét 

mutatják be. S a királyon kivül ott lesznek a királyi 

herczegek, az udvar, az országnagyok, mindenki, 

akinek rangja, neve, dignitása van. 

S mind bejárják a kiállítást, a mit összehord 

egy nagyratörő, nagyratermett nemzet, hogy bemu-

tassa ezeréves dicső múltját, ujabb ezer évre jogo-

sító fényes jelenét 

De itt csak a látványosságokról akarunk ezút-

tal beszélni. Szóljunk hát pár szóval Vágó Pál hatal-

mas tervéről, amelyet a nagy közönség bizonyára 

meg fog valósítani. A megelevenedett história, ezer év 

eleven története fog előttünk elvonulni. Mind, ami 

csak nagy és emlékezetes, dicső és példát mutató 

a nemzet múltjában, kaczagányos Árpád délczeg 

leventéitől a közelmúlt nagy férfiainak és nagy tet-

teinek koráig : az ott lesz előttünk híven, pompában 

és a multak dicsőségével. Nincs nemzet a világon, 

amely hasonlót mutathatna! 

Azalatt a félesztendő alatt, amig a kiállítás 

tart, száznál több országos és nemzetközi kon-

gresszbst rendeznek. Ezeknek javarésze olyan, 

mely a nagy közönséget is közelről érdekli, amely 

látványosságokkal, felvonulásokkal, versenyekkel, 

mutatványokkal jár. Hogy csak többet ne említ-

sünk, ilyenek a tűzoltók, tornászok, vasparipások, 

atléták lövészek találkozói. S a sportünnepek egész 

hosszú sora fűződik hozzájuk. Lovas-, atléta-, torna 

versenyek lesznek. Kocsikorzók és kocsiversenyek, 

lovasjátékok, harczi játékok s ki győzné felsorolni, 

mikor majdnem minden hétre esik majd kettő-

három. 

S mindezekhez csatlakozik az állandó látvá-

nyosságok egész sora. Csak a javát emlitsük: 

A kiállítás korzója már 1885-ben a nagy kö-

zönség legkedvesebb tartózkodó helye volt. Hát még 

jövő esztendőre I Egy eleven virágkiállítás lesz ez a 

korzó, ahol nem cserepekben, banem a szabadban, 

bokrétaszerü csoportokba ültetve mutatják be 

legpompásabb dísznövényeket, amiknek termelésére 

a hazai mükertészet képes. S e pompás helyen, 

gyönyörű kis pavillonban, egyre szól a zene. S mi-

kor a sétáló közönség a villamos lámpák nappali 

fényében járkál a csodaszép kertben, egyszerre elsö-

tétedik a lámpások fénye s tün.léri színpompában 

gyul ki a fontaine lumineuse az elektromos szökő-

hántás, fonó, csakúgy, mint a nép életében a való-

ságban. Ahol nemcsak mi ismerjük meg, s ha érde-

mes, eltanuljuk a más vidékek szokásait, hanem meg-

mutatjuk a külső országoknak és az idegeneknek; 

milyen a magyar nép, milyen az élete, milyenek a 

szokásai, erkölcsei. 

Még nagyon sok ilyen felsorolni valónk akadna, 

de talán egysaerre elég volt ennyi. Jövőre szólunk 

a többiről. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Oeamány támadás a női be* 

o s ü l e t e l l e n , Városszerte óriási felhábo 

rodást keltett a „Szentes és Vidéke" czimft 

újság vasárnapi számának egy tendencziozus 

újdonsága, mely gyalázató? orvtámadást in-

téz, polg. leányiskolánk igazgatója, Gond i 

Júlia urnő ellen, ki tudvalevőleg pár hónap 

pal ezelőtt ment férjhez Papp Lajos ev ref 

lelkészhez. A kérdéses bir ugyanis, hivatko-

zással a ,Pesti Napló" egy közleményére, 

azt újságolja, hogy a budapesti kir. ítélőtábla 

uj tárgyalást rendelt el bizonyos Kapsz La-

josné bűnügyében, a ki azzal vau vádolva, 

hogy Gonda Júliának nála dajkaságban lévő 

10 hónapos gyermekét megmérgezte. E hír-

nek nyilvánvaló tendencziája az, hogy Gonda 

Júlia urnö női becsületét meggyalázza. A sú-

lyosan megrágalmazott urnő férje, Papp La 

jos lelkész hétfőn Budapestre utazott, hogy 

a hir forrását kikutassa. Kiderült aztán, hogy 

a tényállás a következő : Kapsz Lajosné cse-

léd volt bizonyos G o n d á r nevű nőnél, a 

ki Budapesten Málna u ^ a 1 ső szám alatt 

lakik. A hűtlen cseléd gazdasszonyának tá 

volléte alatt annak gyermekét, hogy mentől 

kevesebb baja legyen vele, spirituszs?al itaUa, 

a mitől az ártatlan kisded meghalt. Ebből 

keletkezett a bűnügy, melyhez Gonda Jul a 

úrnőnek még aunyi köze sincs, mint Plá-

tusnak a Krédóhoz. A .Szentes és Vidéke" 

közleményének tendencziozusságát az is bi 

zonyitja, hogy a „Pesti Napló* közleményé-

ben, melyre a pákulicz lap mint forrásra hi-

vatkozik, egyetlen szó sincs arról, hogy Kapsz 

Lajosné kinek a gyermekét pusztitotta el, 

Hogy a gyalázatos támadás nemcsak hely 

ben támasztott nagy indignácziót, annak il 

kut Toronymagasra szöknek fel a vastag vizsuga- lusztrálására szolgál az a tény, hogy midőn Papp 

Lajos lelkész a budapesti törvéuyszék elnö-

kénél megielent, és elbeszélve az esetet, a 

kérdéses bűnügyi iratok megtekintésére en-

gedélyt kért. a törvényszéki elnök a legna-

gyobb felháborodással b e c s t e l e n s é g , 

n e k nevezte a pákulicz lap eljárását. Meg-

említjük, hogy Gonda Júlia urnő egyelőre 

vizsgálatot kér maga eUen egyfelől az isko-

laszéktől, másfelől pedig Vadnay főispántól, 

mint a közigazgatási bizottság fegyelmi vá-

lasztmányának elnökétől. Az esetnek termé 

szetesen más következményei is lesznek. Jól 

ismervén különbeu a pákulicz praktikát, előre 

látjuk ugyan, hogy a .Szentes és Víd4ke" a 

holnapi számában takarodót fu, valami ürügy 

alettt letagadja a crél?a»os>ágot és vezekelni 

fog; de mentegeíődzése és vezeklése mit sem 

ér, mert egy ártatlan nőt három napon át 

nem volt szabad az erkölcsi szenvedések kin-

padán hagynia, hanem az lett volna a becsü-

letbeli kötelessége, hogy lapunk utján, vagy 

személyesen tett nyilatkozat által reparálja a 

fiibáját, ha ugyan az egyáltalában reparálható 

avagy enyhíthető lenne. 

— Rágalmasás és becsületsér-
t é s . A vármegye lapjának vasárnapi számá-

ban kvalifikálatlan támadás foglaltatik lapunk 

főszerkesztője Sima Ferencz országgyűlési 

képviselő ellen. Főszerkesztőnk lépéseket tett 

a czikk szerzőjének kipuhatolása iránt. A do-

lognak e szerint folytatása lessz. 

— A szentes re form, egyháztanács f. 

hó 31-én azaz csütörtökön délelőtt ülést tart, melyre 

helyen is felhívjuk az egyháztanács tagjainak 

figyelmét, 

— A csongrád i megyeblzot toágl tag vá-

lasztási ügy. Lapunk egyik közelebbi számában mu-

tattunk rá arra a szépen kieszelt csínyre amelyik-

kel a pákuliczok megakarták vetni a lábukat Cson-

grádon, összeállítva a választó kerületeket olyan 

furcsa módon, hogy bizakodni kezdettek erősen a 

győzelemhez. Hanem az ellenzék se nézte tétlenül a 

pákulicz ármányokat és cselszövéseket, illetékes he-

lyen kimutatta mikép garázdálkodnak a mi ártatlan 

pákuliczaink, s a tényállás felderítésével elé lett ter-

jesztve a kérdés a miniszternek: kik állanak hát 

törvényes alapon ? kik védik a jogot, törvényt, s 

kik aj jogtiprók, törvénybontók ? kinek van hát 

igaza: a pákuliczoknak-e vagy az ellenzéknek ? Nos 

miniszter megadta az érthető, félre nem magya-

rázható világos választ erre a kérdésre. Megsemmi-

sítette a csongrádi választókerületek szépen kieszelt 

beosztását, s elrendelte, hogy tessék a törvény szel-

leme és értelmében egy választókerületbe vonni a 

választókat Csongrádon, — ellenére a pákulicz ál-

láspontnak, ugy, amint azt a törvény és ellenzék 

követeli. Így történt ez Csongrádon, s kíváncsiak 

vagyunk, beismerik-e már most a megyepárti urak, 

hogy akik törvényességet követeltek, akiknek fegy-

verei nem a cselszövések hanem a paragraphusok 

voltak : azok mi voltunk ! 

— Száj- és kö römfá j á s . Ugy látszik, vi-

dékünkön már-már ;álandó jellegű IJSZ a veszede-

lem, a ragadós állatbetegség. Ha egy helyütt feloldják 

a zárlatot, bizvást várhatjuk, hogy azt megost egy 

másik község területére rendeli el az illetékes ható-

ság. A kapitányságtól vett értesítés szerint legújab-

ban Derekegy házára és Dorozsmára nézve lett a 

zárlat elrendelve, ugy hogy ezen községek területéről 

tilos a jószág és takarmány kivitel.l 

FeltUggesztett j egyző . Herczka Zsig-

mond város aljegyzőt szabálytalan eljárás miatt, a 

vármegye főispánja, állásától felfüggesztette. 

— Hir te len e lhuny t a folyó hó 27-én 

Smazál József, volt Széchényi ligetbeli vendéglős. 

A hirtelen halál okát szívszélhűdés okozta. Bonczolás 

foganatosíttatott. 

— Talál t pénz. A szentesi I-ső 48-as nép-

kör helyiségében tartott legutóbbi gyűlés alkalmával 

egy tárcza találtatott kisebb mennyiségű pénzzel 

és irományokkal. Igazolt tulajdonosa a rendőrségnél 

átveheti. 

— Szétzavart mu l a t o zók . Egyik szentesi 

gazda tanyáján történt bogy a mulatós kedvű ta-

nyás névnapot csapott, összehívta a szomstéd ma-
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jorból s tanyákból az ismerősöket és atyafiakat, s 

amennyiben a tanyáslak szűknek bizonyult, beko-

vártélyoztak a gazda lakásába, hol a duda siró-rivó 

hangjai mellett .tánczot ropptak, ugy mulattak" 

kivilágos kivirradtig. A szépnem persze erősen kép-

viselve volt, de Trolt ott vagy féltuczat sivalkodó 

csecscmő is, kiket szépen rendre egy ágyra pakol-

ták a jókedvű anyák. Hajnaltájt járt az idő, a ke-

délyek magasra voltak hajolva mikor egyszer . . . 

nyilik az ajtó s dühös ábrázattal közibe csap a mu-

latozóknak a gazda. A vendégsereg tudta, 

hogy a gazduram nem valami nagyen tréfás ember, 

s nosza lőn nagy ijedelem és riadalom mikor fel-

harsant a gazda stentori hagja: „ki inneni" Az 

ünnepelt férfiú, a tanyás, megpróbálta megvédeni 

vendégeit, odaállt a gazda elé, motyogott valamit, 

— de a következő pillanatban, — nem respektálva 

a névünnepet, a pitarajtót döngette meg fejével a 

jámbor. A megaémült fehércselédek aztán rohantak 

az ágyhoz, felszedni a babákat, jutott is mindegyik-

nek egy-egy, aztán szaladt ki merre látott. És a do-

log ott érdekes, — mert eddig az eset nem rend-

kívüli — hogy a menyecskék összecserélgetve vitték 

el az apró szépséget, s képzelhető micsoda kavaro-

dás lett ebből! Az ijedt anyák gyerek-keresése va-

lódi vígjátékba illő bonyodalommá vált, szerencsére 

azonban mindegyiknek meglett a saját külön mag-

zata s igy nagyobb veszedelem nélkül mult el a 

névünnepély, leszámítva azt a kis malőrt, hogy a 

vedéglátó a koponyahorpadáson kivül fel lett 

függesztve állásától. 

— Vásárok. A rendőrkapitánsághoz jött érte-

sítés szerint Jászberényben deczember 6 7-én, Szol-

nokon november 3—4-én tartatik az országos vásár. 

— Becsületes pénztalálók. Huber Eerencz 
párndorfi kereskedő a napokban Sopronba ment, 
hogy bevásárlásokat eszközöljön. É czélra egy 5038 
forintról szóló takarékpénztári könyvecskét és 800 
forint készpénzt vitt magával. Mind a két rendbeli 
értéket azonban útközben elveszítette és mire beért 
Sopronba, egy krajezár pénz nélkül volt. A szeren-
csétlenül járt kereskedő kétségbeesetten rohant a 
rendőrséghez, és bejelentette, hogy mindenét elvesz-
tette. Alig tette azonban ki a lábát a hivatalból, 
nyomoan megjelent két fuvaros a rendőrségnél és a 
takarékpénztári könyvecskét átadta a napos tisztvi-
selőnek. Hiányzott még a 800 forint, de a megta-
lálók azt mondották, hogy bankót nem láttak. Am 
nem sokáig kellett várni, nyomban jött másik két 
ember is, a kik viszont a 8J0 forintot hoiták meg 
teljesen hiánytalanul. Huber örömében lelkesedve 
konstatálta, hogy nem veszett még ki a becsületes 
megtalálók nemzetsége. 

— Az átok. Monostorszeghen egy szép, fia-
tal asszonyunk, Peák Jányának meghalt a mult év-
ben az ura. Mikor haldoklott, azt kérdezte az ágya 
mellett siró asszonytól: .Férjhez mégy-e halálom 
után ?" .Jaj, dehogy megyek — zokogta az asszony." 
.Igazán nem ? Megfogadod ?" .Ördögöt szüljek, ha 
férjhez megyek a halálod után — fogadja a me-
nyecske." Az ura aztán meghalt, hanem a fiatal 
asszony nem birt ellentállni egy deli udvarló kö-
nyörgéseinek, férjhez ment újból. De alig hogy meg-
kötötte a házasságot, bántani kezdte a fogadás, a 
mit a haldokló arának tett. Addig tépelődött, amig 
beleőrült s őrültségében öngyilkosságot követett el. 
A háza padlásán felakasztotta magát. 

— Leányok Ijedelme. Nagy ijedtséget oko-
zott pénteken a szegedi polgári leányiskolában egy 
Wildner nevű éretlen suhaneznak lövöldözése. A fiu 
verebekre vadászott az utczán és egymásután több-
ször elsütötte fegyverét. De nem igen értett a czél-
lövészethez, golyói annyira távol jártak a kiszemelt 
áldozatoktól, hogy a közelben levő leányiskola ab-
lakait bezúzva, a tantermek falába fúródtak A III. 
osztályban éppen a tanítónő Fail kisasszony füle 
mellett süvítettek el a golyók s hajszálon függött 
hogy komolyabb szerencsétlenség nem történt. Leír-
hatatlan zavar és ijedség keletkezett a növendékek 
között. Többen elájultak és a mint megrémülve ki-
felé iparkodtak a /tanteremből, egyik másik meg is 
sebesült. Az izgatottság csak nagy nehezen csilla-
pult le, de még mindig vannak, kik a szokatlan je-
lenet hatása alatt annyira megrémültek, hogy ma 
is betegen feküsznek. 

— Letartóztatott méregkeverők. A hód-
mezővásárhelyi rendőrség, egy veszedelmes méreg-
keverő szövetkezet tagjait tartóztatta le. A szövet-
kezet feje Szalay-Jáger Mária, aki már bevallotta, 
hogy az utóbbi években több mint tiz embert ölt 
meg méreggel, előbb azonban valamennyit nagyobb 
összegre biztosíttatta a czimboráival különböző te-
metkező társulatoknál. A biztosított összegen azután 
megosztozkootak. Legutóbb Kóti Julist pusztították 
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el, akit a szövetkezet egyik tagja : Gulyás Kis Sámu-
elné a tavaszszul fogadott cselédnek az azután ok-
tóber tizedikén halt meg s a czinkostársak 1250 fo-
rintot kaptak a temetkező egyesületektől. A vizsgá-
latot a borzalmas ügyben Póka rendőrkapitány és 
Privitzer rendőrhadnagy vezetik. Éddig hat embert 
tartóztattak le. Ugy látszik, a szövetkezet tagjainak 
a fővárosban is voltak czinkostársaik. A főbünös: 
S?alai Mária, a börtönében fel akarta magát akasz-
tani, de az öngyilkosság elkövetésében idejekorán 
megakadályozták. 

— Asszonyok védelme. Az Egyesűit Ál-
lamokban azt tapasztalták, hogy egyre többen van-
nak azok a szeretetreméltó férjek akik verik a felesé-
güket. Egy esküdtszéki testület Washingtonban ezzen 
nagyon megbotránkozott és kijelentette, hogy ezt a 
durvaságot botbüntetéssel kell megtorolni. A biró 
helyeselte a testület véleményét és elhatározta, hogy 
az ügy érdekében fölterjesztést fog intézni a kong-
resszushoz. Remélhető, hogy a kongresszus az assz-
onyok javára fog dönteni, és igy az Egyesült Álla-
mokban törvény fogja védeni nemsokára a hölgyeket 
a hirtelen haragú férjkk ellen. 

— Válogatott társaság. Érdekes emberek 
voltak együtt nemrégiben dr. Bice Charles Ohió-
ban lévő aliancei b rtokán. Az orvos gazdag aggle-
legény és szívesen lát maga körül jókedvű társasá-
got. Meghívta a környék legöregebb embere t egy 
kis mulatságra. Ott volt mint diszvendég Beyer Ér-
zsébet asszony, aki száztizenegy esztendős, a legki-
sebb fincskájával, aki éppen hetven esztendős. A 
társaság egy másik tagja Spovner Priscilla 1783. 
deczember 11-dikén született és jelen volt azon a 
gyászistentiszteleten, amelyet 1799-ben rendeztek 
Washington György halála alkalmából. Husler Ka-
talin Germantownshireből száztizenegy esztendőt kép-
viselt ; Walker Leticza ped g száztíz esztendős múltra 
tekintett vissza. Voltak vagy tizenöten száz-száz-
nyolcz esztendősek, húszan kilenczven-százeszten-
dősek és negyven kellemes fiatal ember nyolczvan-
kilenczven esztendős. A legidősebb házaspár, Ware 
Vilmos és Erzsébet száz és százegy esztendővel sze-
repelt. Az asztali imát ScháfTer János eszten 
dős lelkész mondotta, a kilenczvenhét t ztendős dr. 
Gruwer pedig alkalmi költemény elszavalásával ked-
veskedett. 

— A szép asszony sorsa. A teste volt-e 
beteg, vagy a lelke, nem tudják. Azt beszélik, hogy 
a szép Vukmann Dánielné, egy szabadkai kerfcskodő 
fiatal felesége, sokat panaszkodott a férjének ide-
ges fejfájása miatt. Az -utóbbi időben melankólia 
vett rajta erőt. A boldogtalan asszony a napok-
ban egyedül volt a szobájában. Mikor estefelé a 
férje hazajött s benézett beteg ¡asszonyához, ott ta-
lálta szegényt — halva, barna zsebkendőjével a 
lámpa kampójára akasztotta magát. 

— Levél a zágrábi balesetről. Lyó egé-
sségöt és hasolló lyókat kívánok, no nálunk is lero-
kkant az üdő, de be is durantottunk az kösségi 
búbosba, mivel hogy ma tanácsot ültünk. 

— Hát mondok tisztött esküttek három rend-
béli dolog vagyon előttünk egyik az ágrábi baleset, 
másik az falu tsordásának járandósága, 3-madik az 
oskola. Ne pöféköjj a zórom alá mondok közbe a 
Katufréknak, ezt azért írom mög mert maguk azt 
irták, hogy szögiröl végire mindönt meg írjak. 

Hát mondot Kese Pál sógor esküdt adja kend 
elő az ágrábi balesetöt 

— Hát aszondi a Kese sógor : tisztött gyűlés az 
Ágráb városába nagy eset történt üsse mög a ménkű 
de hogy ne a farkán kezgyem a dógot, hát minap 
Ferentz Jósep fölségös kirájunk möglátogatta az ágrá-
biakat, oszt mivelhogy azok horvátok, hát nimölül 
szólott velük. Itt ö. m a f. mögharagudott a sok 
horvát embör, osztég mögégete az magyar ászlót, 
üsse mög ükét az ménkű. No erre a kiráj is bérakta 
a kétfejű sast az tarisznájaba aztán azt >e mondta, 
beföllegzött tsak ott hatta őket. 

— Hejös - mondgyák az esküdttek. 
— De mondok tisztött ülés nem addig van az, 

hanem mit határozunk, mivelhogy Kese sógor ki-
hagyta az hust az káposztábul, mert a Jelasics szobor-
képe előtt égették mög az ászlónkat. 

— No aszondi az öreg Boros ösmeröm én azt 
háturrul még 48-tzba láttam. 

Hát kend Durbints sógor mit szól kend hozzá P 
— Mit szójjak ö. m a f. hát nem mondhatok 

ögyebet ö. m. a £ mint azt, hogy lösz még büttyi 
az farsangnak. 

No ebbe mögis nyugottunk, mejhöz hasolló lyókat 
kívánok. Gö re G á b o r , 

biró ur, 
Igazis: minekutána az tsordás tsizmáját kive-

töttük adóba, az oskolát is mögnyitottuk, noha még 
az gyermökök az krumpliszödés miatt nem möhetnek, 

Vers . 
Sok ágrábi petsovits 
Nem bánnyuk tsak vitsoríts 
Láttuk hogy járt Jelasits 
Nektök is lesz pofovits. 

Elhaltak névsora. 
— 1895. Okt. hó 12-től 1895. okt. hó 26-ig. — 

Kuti Bálint, 2 éves, torokgyik. — Billik Mihály, 
86 éves, végelgyengülés. — Balogh János, 8 éves, 
tüdőlob — Kardos János, 70 éves, tüdővész. — 
Kadáncz Lídia, 19 éves, tüdőgümőkór. — Dalos 
Pataki János, 50 éves, elmebetegség. — Aradi Ist-
ván 63 éves. májbetegség. — Nagy Mária, 73 éves, 
végelgyengülés. — Piti István, 63 éves, tüdőlok. — 
Dóczi László, 4 napos, születési gyengeség. — Ne-
mes Juliána, 51 éves, szívbaj. — Irházi András, 66 
éves szivbaj. — Tarnóczi Sára, 73 éves, agskór. 
— Tóth Ferencz, 5V« éves, vizbefult. — Égető 
György, 16 hónapos, bélhurut — Tóth Antal, 57 
éves, agyszélhüdés. — Juhász Sára, 84 éves, agg-
kór. — Balogh Szabó Juliánná. 65 éves, májbaj. 
— Erdei Juliánná, 3 éves, hörglob. — Földv. Nagy 
Imre, 47 éves, tüdőgümőkór. — Czukermann Kla-
rissa, 19 éves, hashártyalob. — Szabó Laios, 16 
hónapos, bélhurut. 

Szerkesztői üzenet. 
Terhes Péter, Tápé. Holnap levelet irunk. 

Eddig bizony nem értünk rá. 

£rdé ly i Miklós, Horgos. Ne aggódjanak 
semmit. Holnap különben levélben többet. 

Kácz Pá l , Szegvár. Csütörtökön délben. 

I rodalom. 
Szarvas Gábor arczképét hozza sikerült 

felvételben az O r s z ág-v i l á g legutóbbi 42. száma, 
egyúttal érdekes nekrológot is adván az elhunyt tu-
dósról. Énnek a számnak egyéb gazdag illusztráczi-
óiból legyen elég felemlíteni a királyi doktorráava-
tás ünnepségeiről szerzett kitűnő fényképet, az uj 
erzsébetvárosi templom képét, Garibaldi most lelep-
lezett szobrát stb. A szövegrészben Várady Antal, 
E. Kovács Gyula, Falk Zsigmond, báró Malcomes 
Béla, Adorján Sándor, Tóvölgyi Titusz, Daznay 
Kálmán, Minké Béla, Téglás Gábor stb. neveivel ta-
lálkozunk. A jelesül szerkesztett lapot igen ajánljuk 
minden olvasónknak. Előfizetése negyedévre két fo-
rint; mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: (Budapest V. hold u. 7 sz.) 

Közönség figyelmébe. 
Kovács Péterné értesiti a t. közön-

séget, hogy akinek mosó és vasaló asszony-

ra van szüksége, ajánlja magát a tisztelt közön-

ség figyelmébe, s remélem, hogy a t. közön-

ség meg les: elégedve tiszta munkámmal. 

Lakásom IV. tized galamb-uteza 753. szám. 

Kiadó földek. 
Tul a Kurczán a Széchényi-ut mellett 9 hold 

jó minőségű föld egészen hereföldnek való, Kis-

tőkén az állomás mellett lft/iaoo hold. A tőkei 

iskola mellett 81/iaoo hold, melyben 21 hold 

2 éves here van. A Derekegyházi oldalon 18/izot 

hold föld azonnal eladók. Értekezni lehet mind 

egyik iránt id. Szánthó János ügynök-

kel Szentesen. 1—2 

Biharmegyében, 
p a p t a m á s i vasúti állomástól kocsival 15 

pereznyi távolságra 1100 nsz-ölével számított 

240 hold szántóföld ur i lakással és 

gazdasági épületekkel együtt 1896. ápril 

hó 1-étől holdanként 8 f r t j á v a i haszon-

bérbe k i a d ó , esetleg holdanként 2 0 0 f r t -

j á v a i örökáron e l a d ó . 

Ugyancsak B i h a r m e g y é b e n B . -

(Újfalu város határában a várostól kocsi-

va l 8 pereznyi távolságra 1100 nsz.-ölével 

számított 314 hold szántóföld tanyával 
'együtt 1896. október hó l étől holdanként 

10 frtjáTal haszonbérbe kiadó, esetleg 

holdanként 3 0 0 f r t j á T a l ö r ö k á r o n 

,e 1 a d ó. Ajánlatok Nagyváradra MI8-
KOLCZY BARNABÁS kir. közjegyző-

khöz intézendők. 6V10 



1S9. 

özv. Krausz Márkné 
sirkő, érez- és fakoporsó főraktára és disz 

temetkezési válalata. Szentesen, Kossuth-tér. 

(Pollák-féle házban.) 

A közelgő halottak napjára szives tudó 
mására hozom a tisztelt kosszoiu vásároló 
közönségnek, hogy személyes bevásárlásom 
folytán művirág, szárított makart, 
gyöngy- és érez koszorúkat bámu 
latos olcsó árakon árusíthatom el. 

Egyidejűleg tudatom a nagyérdemű kö-
zönséggel, hogy kizárólag nállam kapható 
Kossuth Lajos bronzöntvényei 
meilképe. Minél tömegesebb látogatást 
kérve 

vagyok kiváló tisztelettel : 

2—2 Özv. Krausz Márkné. 

2326/aü. 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
Az adókötezettek és adótárgyaknak az 

lo96. évre vaió összeírása elrendeltetvén, a 
város külterületén már folyamatban van, a bel-
területén pedig f. évi november hó elején 
fog megkezdetni; ez alkalommal a házbér adó 
vallomások ki fognak osztatni, mely vallomá-
sok f. évi november hó végiiig a városi adó-
hivatalnál beadandók lesznek. 

Ebből kifolyólag felhivatik és figyelmez-
tetik az adózó közönség, hogy a városi adó-
hivatal összeíró közegének az adótárgyakat 
lelkiismeretesen vallja be, a házbéradó val-
lomási ivet a valóságnak meg'elelően töltse 
ki, mivel ellenkező esetben az, ki az adó-
tárgyakat nem a valóságnak megfelelően 
vallja be, — a házbéradó vallomási ívbe ha-
mis adatot jegyez, vagy azt a kitűzött ha-
táridő alatt a városi adóhivataln 1 be nem 
mutatja : a törvényben megs abott 1 —50 frt, 
illetve 100 frtig terjedhető birsággal fog 
büntettetni. 

Szentes, 1895, október 26-án. 

i-3 Nagy József, 
aü. tanácsnok. 

SZENTESI LAP. 

B I J D A T I M R E 
központi árú-háza 

SZENTESEN, 

4 oldal 

KOSSUTH-TÉR 

Szives tudomására hozom a t. vásárló közön-
ségnek, hogy személyes bevásárlásom folytán 

kézmû  divat és rövidáru raktáramat 
oly dúsan és változatosan szereltem fel a 
legújabb divatú és legjobb minőségű áruk-
kal, hogy az valóságos l A t v A n / o s s & g o t 
n y ú j t . 

Aki egyszer szükségletét nálam besze-
rezte, az már meg van győződve pontos, 
szolid, lelkiismeretes és bámulatos olcsó árak 
melletti kiszolgálásomról. 

Kérem figyelembe venni a következő 
árakat: 

1 rőf dupla-széles posztó — női ruhára — 
38 krajczártól feljebb. 

1 rőf jó mosó barchet női ruhára — 
17 krajczártól feljebb. 

1 drb. zefir kendő 65 krajczártól feljebb. 
1 drb. selyem-plüsch kendő 3 frt 30 kraj-

czártól feljebb. 
1 alpacza posztó kendő 45 krtól teljebb. 
Legyen szabad azért a tisztelt közön-

séget felkérnem, hogy ha jóminőségű árút olcsón 
óhajt beszerezni, ne mulassza el üzletemet 
felkeresni, mert ez nagy előnyére válik, sok 
megtakarítással is jár. 

Festő arákban a legolcsóbbtól a leg-
linomabbig mindenféle nagy választékban van 
raktáron, csak ugy mint a szegedi festőknél. 

Vásson és fehernemüekben csakis 
kiválóan jó minőségeket tartok nagy választékb. 

Rövid árukat, díszeket, női és féríi szabó-
kellékeket oly bámulatos olcsó árakon áru-
sítok el, mint a fővárosi nagykereskedők. 

Minél tömegesebb látogatást kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel: 

élet- ós járadék-biztositó-társasága. 
I g a z g a t ó s á g : 

Bécs, I., Hoher Markt. II. 
(Anker-Hof.) 

M.-országi ve?,érkép v : 

Budapest, Deák-tér 6.sz, 
(Anker-udvar.) 

Vezérképviselő: Gr. Zichy Jenő, v. b. 1.1. 

Vezértitkár: Ludasy Sámuel. 
Trirsasági vagyon 106 mi l l ió korona. 

Eddigi kifizetések összege 173 uill. korona. 

Biztosítási ál lomány 430 mi l l ió korona. 

Megtámadhatatlan kötvény. 

Méltányos feltételek 

Biztosítás háború esetére. 

Nagy nyeremények. 
Felvilágosítással szolgál a lenti magyarországi vezér-
képviselőség, valamint a tarsaság összes ügynökei. 4-6 

SUDA7 IMRE, 
a szentesi nagy-takarék házának 
volt Wellisch-féle üzlet-helyiségéb 

MIHDEH KOOTmSSKESESBEH 
kapható, 

dr. M i l l l e r egészségügyi tanácsosnak 
megjutalmazott és 27. kiadást ért müve 

i i „Megrongált ideg- és nemi rendszer" H 
GO krajezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 
csomagolva küldi: 

Eduárd Bendt. Braunschweig. 21V52 

Mezt >ga zdaság i gépra k t a r. 
Tisztelettel értesítem a n. é. gazdaközön-

séget, hogy Szentesen az 1-ső tizedben, a z 
izraelita egyház átellenében levő 
H e g e d ű s M á r t o n - f é l e házban 

gazdasági gspkeresked&sem 
megnyitottam. 

Minden tőlem vásárolt gép ugy munka-
képesség, mint szilárdságáért teljes jót 
állást vállalok. 

Bevásárlásoknál, minden egyes gép után 
3 havi kamatmentesség mellett, 3 hónapon 
tul terjedőleg pedig 6%> mellett — tetszés 
szerint hosszabb hitelt engedélyezek. 

Az idény czikkek között első helyen figyel-
mébe ajánlom a raktáramban megtekinthető 

TriumphHLsorvető gépet, 
mely minden v á l t ó avagy m e r i t ő kere-
ket nélkülöz és számos előuyei mellett sza-
bályozható bárminemű mag vetés és mag 
mennyiséghez; 

ajánlom továbbá ugy k e t t ő s m i n t 
egyes e k é i m e t , minden alak és nagyságú 
s z e c s k a v á g ó , t r i e u r ö k , k u ko-
r i c z a m o r z s o l ó k, r o s t á k , t i z e d e s 
m á z s á k stb. üzletem ut án leendő be-
szerzését. Kivá'ó tisztelettel: 

3-6 Heged (is János, 
gazd. gépkereskedő. 

Sientes ,1395. Nyomatott a kiadótulajdonos: „Szentesi első könyvnyomda 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Tliict, nervi tonica 

(Dr. Lieber tanár Idegerósitó Elixirje.) 

Csak a kereszt és borg, védjegygyei valódi. 
Készül M. Fanta gyógytárában Prágában orvos 

és hatóságilag hitelesített rendelvény szerint. Ezen 
szer régi idő óta ismeretes mint idegerősitő szert 
különösen gyengeségeknél, félelem érzet, szívdobogás, 
hátfájás, szédülés, rossz emésztés stb. ellen. 

Kívánatra á r j e g y z é k e t ingyen. Egy üveg 
ára li/a, 3— 5 Mark. 

Gyomorlújosokiiak ajánlható a sokszoro-
san kipróbált Sz nt Jakab-féle gyomorcsepp. Egy 
üveg ára 1 v. 2 Mark. 

Viz iszony gyógyítható a llydross Essenz 
által. Minden állapotban biztos eredményért felelős-
séget vállalunk. 

Az orvos uraknak a legsürgősebben ajánljuk 
használni. Meg ott is használ a hol minden reményt 
feladtak. Gyógyuláshoz elég 1—2 üveg ára 5 Mark 
38-40 K ö z p o n t i fő-üz let : 

MOHREN-APOTHEKE, SCHKENDITZ-LE1PZJG. 

OOOOQOOO o o o o o o o o o o 
M 

Essenz stomatika compos. Védjegye J . a csillagban. 

Szent Jakab-féle gyomorcseppek. 
Számos év óta kipróbált, soha nem hatástalan 

zer ájás gyfmoro ellen, különösen étványtalanság, 
emésztésisgyengeség, émelygés, görcsök, gyomorégés, 
kolika, rossz széktétel stb. ellen. Egy üveg ára 1 és 
3 mark. árjegyzék bérmentve. Mint ekőrendü gyógy-
szer ismeretes a dr. Lieber-léle idegerősltő 
Elixír, vedjegye a kereszt és a horgony. Kérjünk 
arjegyzeket. I rvosi es hatóságilag hitt lesitett vevény 
szerint készüi Fanta 31. Gyógytárában, Prága. 

lc7áL/ncQácr a regrosszabb esetben is gyó-
gyitható Sougode Essenz 

által. Hatá.- a csodálatos; használható az egyén tud-
tával vagy a nélkül. Szín, szag és iz nélkül. Ered-
mény mindenkor bizonyos. Egy üveg ára 3 mark. 
Fő-depot: ftlotiinaiiii gyógyszertár.i Scheuditz 
Leipzig. 39—40 

részvénytársaság* gyorssajtóján. 




