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Komédia. 

Az egyházpolitikai javaslatok mellett ren-

dezgetik a tüntetések színjátékát. Hol az egyik, 

hol a másik városból viszi a villanyos drót 

a hangzatos táviratokat, hogy a választó kö-

zönség áradozó lelkesedéssel követeli a kor-

mány javaslatainak törvényerőre emelését. 

Hát ez mind rendjén van ; mert hiszen 

a békés tüntetés mindig jogosult módja a 

közhangulat kifejezésének. De az már csupa 

merő komédia és világbolonditás, amit ezekre 

a tüntetésekre támaszkodva, visz véghez a 

kormánypárti sajtó, és az ellenzéki zsurna-

lisztikának az a része, a mely a liberalizmus 

czége alatt — vagy érdekből, vagy naivitás-

ból — kormánypártibb magánál Wekerlénél 

is. Tele kiáltják vele — s azt hiszik, hogy 

megtéveszthetik — a világot, hogy: ime, 

Magyarország közvéleménye azonosítja magát 

a kormánynyal, és kétségbe lenn« esve, ha 

a kormány javaslataival együtt elbuknék. 

Nagyobb humbuggal még aligha ámí-

tották a világot. Hamis tükör az, amit csil-

logtatnak. Természetes tehát, hogy hamis 

képet produkálnak. 

Tessék csak megfigyelni, hogy kik és 

mik azok, akik tüntetnek a kormány javas 

latai mellett ? Néhány város közönségének az 

a része, mely különben is mindig kormány-

párti volt, és örökkön örökké az marad, ha 

maga Belzebub ül is a piros bársonyszékbe 

A h i v a t a l n o k o k és a — k e r e s -

k e d ő k azok, akik a tüntetők zömét képezik, 

s a kiket azlán a kormánypárti sajtó, és a 

kormánytól szubvencziót élvező, vagy a naiv 

ideálizmus, tultengésében szenvedő ellenzéki 

hírlapok kineveznek Magyarország közvéle 

ményének. 

Ami a hivatalnokokat illeti, nem szükség 

mondanunk, hogy azok parancsszóra lelke-

sednek, fölsőbb rendeletre lármáznak, és szol-

gahüséggel tolják a m i n d e n k o r i kormány 

szekerét, mert exisztencziájuk, kenyerük, és 

előmenetelük ama kortesszolgálatok mértékétől 

függ, a melyeket a gazdájuknak, uruknak és 

parancsolójuknak tesznek. 

A kereskedő osztály pedig tudvalevőleg 

jobbára az izraelitákból kerül ki, akik az egy-

házi reformtól annak az utolsó válaszfalnak 

a lerombolását várják, amely őket a keresz-

tény társadalomtól még elválasztja; amiben 

teljesen igazuk is van. Ezeknek a törekvése 

kétségkívül jogosult, és nem is csodálkozunk; 

rajta, ha türelmetlenül várják és lehetőleg, 

siettetni iparkodnak azt a pillanatot, mely. 

óhajtásuk és törekvésük valósulását meghozzaJ 

A hivatalnokokon és kereskedőkön kivül 

vannak még az intelligens középosztályban 

sokan, akik az egyházpolitikai reformot részint 

mint a szabadelvüség, részint mint a czél-

szerüség követelményét melegen pártolják; s 

ezek közé soroljuk magunkat is. 

Mindezen tényezőket egy tábornak véve, 

tény az, hogy a k ö z é p o s z t á l y zöme 

örömmel üdvözli a reformot; ámbár vagyunk 

ebben a táborban is sokan, akik a kormány 

javaslatainak ez idő szerin1 való keresztül 

vitelét nem tartjuk m i n d e n á r o n szüksé-

gesnek, sőt szivesebben látnánk az egész 

ügyet egy másik kormány kezében. 

Azonban a főúri osztály ép ugy, mint 

maga a nép vagy idegenkedéssel, vagy kö-

zönynyel viseltetik a reform eszméje iránt. 

Tessék csak kimenni a nép közé, és meg-

kérdezni őket, hogy mit szólnak a polgári 

házassághoz ? A katholikus ember kereken 

visszautasítja azt, mert vallásával, hitével 

ellentétben állónak képzeli; a protestáns 

ember pedig közönyösen vállat von, és azt 

feleli, hogy van annál nekünk égetőbb ba-

junk is. 

Bízvást elmerjük tehát mondani, hogy ha 

megszavaztatnák Magyarország lakosságát, 

kilencztized része igy beszélne, és sokkal kí-

vánatosabb dolognak nyilvánítaná az egyházi 

reformnál annak a kormánypártnak a megbuk-

tatását, amelynek igáját évtizedek óta nehéz 

szívvel viseli. 

Ne komédiázzanak és ne hazudozzanak 

tehát a kormány hívei és zsoldosai; mert ha 

azt hirdetik, hogy Magyarország közvéleménye 

lelkesedik a kormány javaslataiért — port 

hintenek a világ szemébe. 

Ha komolyan hiszik, amit hirdetnek, ám 

próbálják meg, kérdezzék meg a választó kö-

zönséget, és ha a kísérlet a javukra üt ki, 

az lesz aztán az igazi tüntetés, s akkor jo-

gosan mondhatják, hogy mellettünk áll az 

ország közvéleménye. 

De amig ezt nem teszik, addig hiába ren-

deznek szinpadi látványosságokat; a mondva 

csinált tüntetés miuden tisztán látó politikus 

nem lesz egyéb, mint — ü r e s k o m é d i a . 

— „Merész íantázia" czirn alatt kőztünk 

és a „Szegedi Napló" között a napokban egy kis 

szóváltás folyt le a fölött, hogy az Apponyi-Ugron 

kormány alakulására vonatkozó kombinácziónk bir-é 

komoly háttérrel, avagy csak egy tréfás ötletnél 

nem egyéb ? 

A vitába beleszólt egy országgyűlési képviselő 

is, kit maga a „Szegedi Napló" teljesen „megbízha-

tó "-nak ismer el, s aki egy — a „Szegedi Napló" 

szerkesztőjéhez intézett — levelében a lapunk által 

fölvetett kombinácziót alaposnak mondja. 

Az érdekes levél következőleg szól: 

Tisztelt Szerkesztő ur! 

Becses lapjának mai számában reflektálva a 

„Szentesi Lap" ama soraira, mely egy Apponyi-Ug-

ron minisztérium alakításáról szól, a vezérczikk a 

„Szentesi Lapot" kigúnyolja s bizonyos tájékozatlan-

sággal vádolja, mert a „Szentesi Lap" a fővárosi 

lapok tréfás kombináczióit komolyan pertaktálja. 

Daczára minden reverentiának, melyei már 

évek hosszú sora óta a „Szegedi Napló" jólértesült-

ségének adózom, ez egyszer kénytelen vagyok kons-

tatálni, hogy Sima Ferencz barátom lapja sokkal 

jobban van e tekintetben informálva, mint a „Sze-

gedi Napló." Sőt tovább megyek : E terv nem is uj! 

Polónyi Géza tisztelt barátom már 1892. októberé-

ben részletesen kiíejtette előttem azt a tervet, hogy 

a kormánypárt „tisztességes elemei" az Apponyi-párt, 

a lüggetlenségi és 48-as párt egy nagy része nagy 

része egyesüljön, s kisértse meg a kormányalakitást. 

Az igazságnak tartozom azonban azzal a kije-

lentéssel, hogy Polónyi barátom szavait igy végezte: 

Én magam nem csatlakozom az újonnan alakulandó 

párthoz, de ráfogok beszélni pártunkból mindenk t, 

hogy csatlakozzék, s elég lesz ha a közjogi ellenzé-

ken 10—12-en maradunk, hogy az eszméket fon-

tartsuk." 

Ebből láthatjajtisztelt szerkesztő ur, hogy Sima 

Ferencz barátom lapját nincs oka komolyan nem 

venni, mert ez irányban nagyon is jól van értesülve. 

Kiváló tisztelettel, 

Egy képviselő. 

Szolgabírói székhelyek. 

A belügyminisztérium országszerte azt 

az általánosságban véve — helyes elvet 

forszírozza, hogy a szolgabiróságok székhelyei 

l e h e t ő l e g mindenütt ott legyenek, ahol 

a járásbíróságok vannak. 

Erre a szempontra már a mult évben 

is felhívta a belügyminisztérium vármegyénk 

közönségének figyelmét, azzal a kijelentéssel, 

hogy czélszerünek látná a mindszenti szol-

gabiróság székhelyét Szentesre, és a dorozs-

mai szolgabiróság székhelyét Szegedre át-

helyezni. 

A vármegyei közgyűlés azonban arra az 

álláspontra helyezkedett, hogy sem méltányos, 

sem okszerű nem volna a nagyobb központok 

kedvéért, a fejlődésnek indult községeket — 

minők a szolgabírói székhelyül szolgáló Do-

rozsma és Mindszent — visszafejleszteni. Ra-

gaszkodott tehát ahoz, hogy a szolgabiróságok 

továbbra is a mostani helyükön maradjanak. 

Ám a belügyminisztérium is állhatatos a 

maga álláspontján, s egy ujabb leiratban ki-

jelentette, hogy a szolgabiróságoknak Szen-

tesre és Szegedre való áthelyezéséhez ragasz-

kodik ; mivel Szentes a mindszenti szolgabí-

rói járásnak központja, s járásbirósági és 

adóhivatali székhelye ; Szeged mellett pedig 

a dorozsmai járáshoz tartozó községek kar-

doskodnak, aztán meg — úgymond nem 

baj az, ha Szeged külön törvényhatóság te-

rületén van is. 

Ez a miniszteri leirat a jövő héten tar-

tandó vármegyei közgyűlésen kerül tárgyalás 

alá; s azt hisszük, hogy a vármegye közön-

sége fenn fogja tartani előbbi határozatát; 

mert a miniszteri leiratban semmi uj érv 

sincs, ami bennünket meggyőzhetne, vagy 

ami uj van benne, az csak álokoskodás. 

Nem uj, de nem is felel meg a valóság-

nak az az állítás, hogy Szentes a mindszenti 

szolgabírói járásnak földrajzi központja, mert 

tulajdonképen a szélén fekszik; Teés-Fábián 

itt nem is jöhet tekintetbe, nemcsak ügyfor-

galmának csekélységénél fogva, hanem azért 
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is, mivel előbb-utóbb be lesz kebelezve Szen-

tesbe. A szolgabírói ügyforgalom oroszlánré-( 

szét Mindszent szolgáltatja; méltányos tehát, 

hogy a mindszentiek a kezük ügyében kap-

ják a szolgabirájukat. 

Mi szentesiek nem szoktuk ugyan hagyni 

a magunk jussát, de nem kívánjuk csorbí-

tani a mások jogos érdekeit se ; s bizony azért, 

hogy egy-két pákulíczczal több lakozzék kö-

zöttünk, nem kívánjuk, hogy a mindszentiek 

ide fáradozzanak, ha ügyük-bajuk akad a 

szolgabiróságnál. 

Arai pedig a dorozsmai szolgabiróságot 

illeti, kétségbe vonjuk, hogy az érdekeltek 

többsége Szegedre óhajtaná tenni a szolga-

bíróság székhelyét. Tápé és Algyő érdeke 

csakugyan kívánja ezt; de Sándorfalva, Kis-

telek, és Dorozsma megelégszenek a mostani 

állapottal, Horgosra nézve pedig alig tesz 

valami különbséget, hogy Szegedre vagy Do-

rozsmára járjon-é eleven szolgabírót látni. 

Eltekintve azonban ettől, a fődolog az, 

hogy Szeged idegen törvényhatóság ; idegen 

portára pedig nem szívesen és csak akkor 

megy lakni az ember, ha saját magának 

nincs hajléka. 

Az az okoskodás, hogy vannak várme-

gyék, amelyek szabad királyi városokban 

tartják a székhelyüket — itt tekintetbe nem 

jöhet ; mert azt csak kénytelenségből, és 

csupán azért teszik az illető vármegyék, mi-

vel a saját területükön székhelynek alkalmas 

város nincs. Ha volna, bizony azok se men-

nének el idegen határba — zsellérnek. 

Tartsuk tehát fenn a mostani állapotot; 

és mi reméljük, hogy sikerülni fog a belügy-

minisztériumot is kapaczitálni; mert végre 

odafent is belátják, hogy még is csak mi 

tudjuk jobban, hogy mikép lesz jó nekünk. 

Országgyűlés. 
Február 6-án az országgyűlés mindkét Háza-

nak ülése volt. Mindkét Házban felolvasták a királyi 

leiratot, mely az ülésszakot bezárja s az uj ülésszak 

megnyitását február 8-dikára tűzi ki. 

A képviselőházban izgalmas ülés volt; most 

történt meg az első egyházpolitikai mérkőzés. Te-

leszky István megjelent az előadói emelvényen a há-

zasságjogi törvényjavaslatról szóló jelentéssel a ke-

zében s a szabadelvű párt, mely ezúttal teljes szám-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁ JA. 
Sakk matt.*) 

(A második parthie.) 

Elbeszélés. 

Irta: Siriusz. 

Megígértem magának édes Rézike, hogy el fo-
gom mesélni a második parthie vesztese házasodá-
sát. — Mikor a Béla lakadalma után megtartották 
a második verseny-játszmát,hogy a vesztes egy év 
múlva megnősüljön, a két játszó fél, Gazsi és Imre 
három parthiet egymásután remis-vei végzett. E kü-
lönös és ritka dologban a társaság a sors kezét lát-
ván, azt határozta, hogy e két játékos közül az egyik 
köteles a következő évfordulón megnősülni. Hogy 
melyik, azt döntsék el ahogy tudják. 

Most volt az évforduló és én sietek magának 
édes Rézike, beszámolni a második sakk-parthieről. 

I. 

Csuka Szilver, VlII-ad éves jogász dr. Szellő 
Gáspár fiatal köz- és váltó ügyvéd bojtárja, nagy 
igyekezettel teritett. 

Igen, villás reggelihez terített. Egyedül volt az 
irodában, s lázas serénységgel iparkodott minél íz-
lésesebben elrendezni az asztalt. Mellette egy széken 
nagy kosár állott, melynek mélyéből pompái dolgok 
kerültek napfényre. Szilver a kákával behálózott üve-
get a világosságnak tartotta s igazi gourmandhoz 
illően egyet csettentett nyelvével, az olvasztott arany-
ként gyöngyöző tokaji cognac-secre. Aztán kipakolt. 
Sardinia, cavíár és a sonka elrendezése műértő ke-
zének ügyességét dicsérte. Ragyogott a szeme, mi-
kor felbontotta a kerek dobozt, melyben mostrich 
sauscban lapult a hering fiiét. Aztán kihúzgálta a 
sörös üvegek dugóit, kézügybe helyezte a cognacos 
poharakat, még egyszer végig tekintett az asztalon, 

*) E novella cyklus első közleménye lapunk 
karácsonyi számában jelent meg. 
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ban, félórával az ülés megnyitása előtt már meg-

töltötte a jobboldali padsorokat, tüntető zajjal és1 

éljennel üdvözölte a jelentést. Midőn Teleszky Ist-

ván előadó kérte a Házat, hogy az igazságügyi bi-

zottság jelentését az osztályok mellőzésével tűzze ki 

napirendre: az általános zajból néhány ellenzéki el-

lenmondás hallatszott ki. Először Ugrón Gábor ál-

lott fel és tiltakozott az ellen, hogy ebben az ülés-

szakban állapítsák meg a következő ülésszak napi-

rendjét és igy egyik ülésszak prejudikáljon a má-

siknak. Arra kérte az elnököt, hogy csak a kinyo 

matás és szétosztásra nézve mondjon í i hlrtfiftoza-

tot, a napirendre tűzés fölött majd egy késGbbí al-

kalommal döntsön a Ház. Szilágyi Dezső igazság-

ügyminiszter kifejtette erre, hogy az előadó ;avas-

lata nem a napirendre vonatkozik, hanem arra, hogv 

a jelentés közvetetten tüzessék-e napirendre, vagy 

előbb az osztályokhoz utasittassék-e ? 

E két álláspontról ezután izgatott házszabály-

vita fejlődött, melyet Apponyi Albert vezetett be, 

higgadtságra kérve a Házat. De a jobboldal annyira 

izgatott és türelmetlen volt, hogy Apponyi sem foly-

tathatta beszédét simán és több ízben volt kényte-

len a kormánypárt erőszakoskodására hivatkozni. 

Apponyi azt tartotta, hogy mikor a betű értelme 

kétes, a házszabály szelleme legyen irányadó és erre 

szembeállította az erőszakos eljárást a nyugodt en-

gedékenységgel, mely az objektív tárgyalások szük 

séges előfeltétele. A zaj azonban nem csillapodott: 

a jobboldal s a függetlenségi párt egy része közbe-

kiáltásokkal, lábdobogással valóságos tombolást vitt 

végbe s Apponyi gróf felszólalásának bevégzésekor 

izgatott hangulat befolyása alatt, a következőket 

mondta: ,Ne méltóztassanak ezt a tárgyalást olyan 

rossz auspiciumok közt folytatni, a minők közt az 

megindulni látszik." 

A további házszabály-vitában Polónyi, Ugrón 

Gábor, Eötvös Károly, Horánszky, Szilágyi minisz-

ter, Sághy Gyula, Justh Gyula, Hoitsy Pál, Horváth 

Gyula s az elnök vettek részt. 

A házszabály-vita befejező részében Justh 

Gyula arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kér-

dés két részben állittassék fel. Először általán a 

napirendre tűzésről döntsön szavazatával a Ház s 

csak azután az osztályokhoz való utasítás kérdésé-

ben. Ehhez még Eötvös Károly is hozzájárult, csak 

Horváth Gyula nem; ő a házszabályokhoz való 

szigorú ragaszkodást követelte. Az elnök azonban 

két részben tette fel mégis a kérdést. Az első kér 

désben a szabadelvű párt s a függetlenségi párt 

nagyobb fele egyrészt, másrészt a nemzeti párt, a 
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kilépettek mind Szapáry Gyula gróffal és a fü gget-

lenségi párt kisebb részével szavaztak egymás ellen; 

a második szavazásnál a túlnyomó többség — az 

előbbi kérdés ellenzékének nagy részo is - az osz-

tályok mellőzése mellett szavazott. 

A főrendiház a telepítésről szóló törvényjavas-

latot általánosságban és részlete ben is, rövid vita 

után, elfogadta. 

a sótartó nem jó helyen állott, azt megigazította. 
Aztán nagyot lélegzett s örvendezve mondá : 

— Lukullusi lakoma lesz. Csak jönne már a princzi 
Képzelem, hogy meg lesz lepetve. 

Lépteket hallott. Komoly arezot vágva, oda 
ugrott az íróasztalhoz, s irt oly serényen, hogy 
csaknem beleizzadt. 

Kopogtatnak. 
— Na ez ugyan jókor jön, — dörmög magá-

ban Szilver, hogy az ördög nem tudja máskor hozni! 
szemöldeit összehúzva, haragosan kiáltott: lehet! 

Amint kinyílt az ajtó, Csuka ur mérges tekin-
tete hihetetlen gyorsasággal a legnyájasabbá simult 
ki. Felugorva, hanyatt-homlok rohant a belépő 
hölgy elé, s véget nem érő hajlongások közt örven-
dezett ; 

— Csókolom puha kis kacsóit, drága Miczi 
nagysám. Óh, milyen szerencse, milyen öröm, hogy 
nálunk üdvözölhetem. Oh, de réij nem láttam, ara-
nyos nagysám, oh, be jól néz ki, akárcsak a har-
mat a rózsabimbón. Üljön már le ide a divánra, — 
oh micsoda szerencse, micsoda boldogság! . , . . 

— Ugyan ne papoljon annyit, kedves Csuka, 
hisz' zug bele a fejem. Mondja inkább, hol van a 
princzipálisa. De nini! Micsoda lakomára készülnek 
itt? Na, ha maguknak ez az irodai foglalkozásuk, 
tisztelem én azt a port, amit megnyernek ! 

— Micsoda ? az én princzimmel minden port 
megnyerünk ! Meg ne Ítéljen, aranyos Miczike. Erről 
Gazsi nem is tud semmit, ez a reggeli az én remek 
ötletem, az én epochális eszmém. Épen most vettem 
át egy végzést, most nyertük meg a legelső nagyobb 
perünket. A princzi még nem is tudja, a bíróságnál 
van tárgyaláson. Nosza rendeltem pompás reggelit! 
Első pórt úgysem nyerünk már többször, ezt a na-
pot hát csak megünnepeljük ! No ez csoda, hogy 
épen most jön, teszek mindjárt még egy teritéket. 
Ugy-e velünk ünnepel ? Mit fog szólani Gazsi ! . . . 
Oh, de milyen szerencse, micsoda boldogság! 

— Miféle istentelen lármát csapsz te Szilver? 
— kiált belépve dr. Szellő Gáspár, köz- és váltó-
ügyvéd, — azt hinné az ember, hogy Jé! 

Helyi és vegyes hirek. 
A görög paplak fölépítését tervezi — 

mint megbízható forrásból halljuk — a helybeli gö-

rög keleti egyház elöljárósága. Bizony ideje is volna, 

hogy azt a százados rozzant viskót, mely főutezánk 

legelején éktelenkedik, s mely a városnak ép ugy 

nem válik díszére, mint magának a tulajdonos egy-

háznak — valahára eltávolítsák, s egy tisztességes 

épületet emeljenek a helyére. Értesülésünk szerint 

az építkezés dolgában — mint egyáltalában a hely-

beli görög egyház minden ügyében — a Haris csa-

lád a döntő tényező, melynek egyik tagja, Haris 

György nyugalmazott kúriai biró Szentesen időzik, 

s itt tartózkodása összefüggésben áll a tervezett 

építkezéssel. 

— Nemes tett. A következő sorok közlésére 

kérettünk fel: Szánthó Lajos ipartanoda bizottsági 

pénztárnok szem előtt tartva a Szentírás eme sza-

vait : „Mindenekkel jót tegyetek, semmit abból nem 

várván, és a ti jutalmatok nagy lesz menyben* 10 

forintot adott át az ipariskolai igazgatóságnak oly 

czélból, hogy azon összegből egy szegény sorsú, jó 

magaviseletű s szorgalmas tanuló árva íparos-ta-

nocz részére egy öltözet ruha vásároltassék. A tan-

testület segélyezés végett egyhangúlag Bojda János 

előkészítő osztálybeli kőműves tanonezot ajánlotta 

az igazgatóságnak, minek folytán Zoó János igaz-

gató és Sajó Sándor osztálytanító f. hó 7-én meg-

vették a 3 darab ruhát, melybe következő reggel 

felöltözvén a jutalmazott tanoncz: elment a nemes 

szívű jótevőhöz s könnyek közt köszönte meg a kel-

lőleg soha meg nem hálálható jótéteményt. Adjon 

Isten több ily barátot a tanügynek; nevezett ada-

kozó pegig fogadja nyilvánosan is ugy az ipartanoda 

bizottság mint a tantestület és a megjutalmazott 

tanoncz szives köszönetét. 

Pályázat a vármegyénél. A Horváth 
János elhalálozásával megüresedett vármegyei I. al-

számvevői állásra már kihirdette a pályázatot az al-

ispán. Ez állással 900 frt évi fizetés és 200 frt lak-

bér jár. A pályázati kérvények f. hó 28-ig nyujtan-

a szőke Miczi! Elhigyjem, ne higyjem ? 
Csakugyan a szőke Miczi ? Az ég angyalai hozták ! 
Bojtár, ezt a napot arany betűkkel irod az ese-
ménykönyvbe. — De most látom, hogy itt terítve is 
van. Szilver, te ügyes ficzkó vagy . . . . 

— Ojjé! Én ügyes ficzkó vagyok nagyon — bi-
zonyítja élénken Szilver. 

— Asztalhoz tehát, drága vendégünk, s be-
szélgessünk egy csöppet, hisz' oly régen nem cse-
vegtünk. Lódulj csak, Szilver, ird ki a táblára, hogy 
nem vagyok itthon. 

— De kedves ügyvéd ur, ne ringassa magát 
abban a csalódásban, hogy ez a lakoma az én jöt-
töm örömére készülne . . . . 

— Nem-e ? Hát nem megmondtam, hogy ez 
az én bajtárom a világ legügyetlenebb embere ? 

— Hohó! Csuka urat nem szabad lehordani, 
a lakoma annak örömére szolgál, hogy megnyerték 
az első nagy port. 

— Igen, — vág közbe Szilver, tjdod azt a 
nagy jövedelmű Dőcsi-féle örökségi pört. 

— Oh, te vén czápa te, hiszen két héttel ez-
előtt már olvastam az ítéletet. No, valld be gézen-
gúz, hogy volt tudomásod a Miczike jöveteléről. De 
lássunk hozzá. Tölts csak abból a cognacból. 

— Igyunk tehát, aranyos Miczi nagysám s 
tisztelt princzim hiszen az italból kicsi is jó, hát 
még sok! — Parancsoljon czitromot a caviárhoz. 
Ez a filét olimpusi étel. Hja, amit én összeválogatok! 

— De beszéljünk komolyan, édes Gazsi. Csuka 
ur jó barátunk, ő előtte beszélhetek. Nemde különös 
egy kissé, hogy én, egy fiatal leány, egyedül jövők 
dr. Szellő Gáspár ügyvédhez ? Gondolhatja, hogy 
nem kis dolog az, amiért kiteszem magam annak, 
hogy éles nyelvére kapjon ez a pletyka város. Kedves 
Gazsi, jöttömnek nagy oka van. 

— Lássa kedvei Miczi, egészen elszomorit . . . 
Azt hittem, hogy pusztán barátsága hozta ide . . . 

— Több is ennél édes Gazsi. De hogy is kezd-
jem csak ? Hallgasson meg elébb egy történetet. 

— Előbbször tán inni kéne ? véleményezé Szil-
ver. Kedves vendégünk a szőke Miczi egészségére, 
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dók be a főispánhoz. Mint halljuk, legtöbb kilátása 

van a kineveztetésre Hódi Pál vármegyei II. alszám-

vevőnek ; kinek helyét aztán valószínűleg Kristó Nagy 

Antal nyeri el. 

Pályázat a városnál. A városi főjegyző-
ségre és a városi alszámvevőségre is ki van irva a 

pályázat. A kérvények a vármegye alispánjához f. 

hó 28-ig nyújtandók be. 

— Negyedik bírói állás a járásbíróság-
nál. Mint lapunk zártakor értesülünk, a szentesi 

kir. járásbíróságnál egy uj birói állást rendszeresített 

az igazságügyminiszter, ami forrásunk szerint — 

Gaál Sándor járásbiró fáradhatlan sürgetésének kö-

szönhető. 

E s k ü v ő . Neufeld Zsigmond, a szentesi keres-

kedelmi részvén> társaság derék ügyvezető igazga-

tója, f. hó 18-án tartja esküvőjét a sümegi izr. 

templomban Scheiber Berta kisasszonnyal, Scheiber 

Sándor sümegi előkelő kereskedő művelt lelkű, szép 

és kedves leányával. A násznagyi tisztet a vőlegény 

részéről Szénássy Ferencz pénz ntézeti igazgató tölti 

be. őszinte szívvel kivánunk szerencsét, boldogságot 

és bőséges áldást az uj párnak. 

— A szentesi pénzintézetek közgyű-
lései. Mint hirdetési rovatunkból latható, a „szen-

tesi takarékpénztár14 a f. évi február 21-én; a „szen-

tes-vidéki takarékpénztár" f. évi február 24-én; b 

„szentesi kereskedelmi részvénytársaság" f. évi már-

czius 4-én; a „szentesi hitelszövetkezet" f. évi feb-

ruár 25-én tartja meg rendes évi közgyűlését. 

— Kendöri statisztika. Az 1893. évi nov. 
lG-tól 1894. január 31-ig terjedő időszak alatt, 

Szentesen a következő „rendőri esetek" fordultak 

elő: Tolvajlás 11. Tüzeset a belterületen 3, a kül-

területen 1. Öngyilkosság: kötél által 4, kutbaugrás 

által 1. Elmebetegség 1. Csalás 1. Verekedés 9. 

Életveszélyes fenyegetés 2. Hatóság elleni erőszak 1. 

Gyanús elhalálozás 1. Elmebeteg szállítás 1. Halált 

okozó szerencsétlenség 1. 

— Köszönet-nyilvánitás. Mindazok kik f. 
hó 7-én öröknyugalomra helyezeti, feledhetetlen nőm 

Cseh Juliánná végtiszteségtételénél jelen voltak, vagy 

a mély bánatú felek szívfájdalmát enyhíteni igye-

keztek, fogadják ez uton is szivem mélyéből eredő 

legforóbb hálás köszönetem őszinte nyilvánítását, a 

boldogult férje Buzi János. 

— Elgázolás. Folyó hó 7-én a Neuman Jó-

nás kávéház-tulajdonos és kereskedő fogata az id. 

Váradi Lajos patikája előtt állott. A kocsis leszállt, 

magukra hagyta a lovakat, a nélkül, hogy a hámist-

lángot levetette volna. A lovak megijedtek valamitől, 

— Hadd meséljek hát. 
Négy jókedvű leány volt együtt ezelőtt egy 

évvel. Vidámak, boldogok voltak, és sok bolondságot 
összebeszéltek. Beszéltek arról, amiről egymásközt a 
fiatal lányok szoktak : ideáljaikról, hódításaikról, csil-
logó színekkel festették jövőjüket. Elmondták egy-
másnak, milyen férjeket óhajtanak. Egyik kikötötte, 
hogy csak kék szemühőz megy férjhez, másik főkel-
léknek azt követelte, hogy a leendő férj jól tudjon 
tánczolni. A harmadik és negyediknek is volt ilyen 
feltétele, mely feltételek ideáljaiknak voltak kiemel-
kedő tulajdonságaik. Egyszer egyiknek egy érdekes 
ötlete támadt. 

— Nekem is van egy eredeti, pattant fel Szil-
ver, egy pohár sör . . . 

— Ugyan, ugyan Szilver, feddi az ügyvéd, te 
még berúgsz! 

— Van az ugy néha, szólt Szilver. 
Összecsendültek a poharak, s Miczi folytatá: 
— Lányok, igy szólt az kinek az ötlete támadt, 

lányok, menjünk férjhez minél elébb. Milyen pompás 
életünk lesz, mint asszonyoknak ! Összejövünk akkor 
is, ugy mint most, s mennyi mesélni valónk lesz 
akkor! Hanem menjünk férjhez hamarosan. Ser-
kentsen bennünket valami a férjhez menésre, mondjuk 
ki például, hogy csak három mehet közülünk férjhez, 
aki negyedik marad, annak aggszűznek kell maradnia. 

— Aggszűz, aggszűz! Na, ez nagyszerű! Egy 
közülünk aggs/űz lesz! Én nem leszek! Én sem ! 
Én sem ! Elfogadjuk az indítványt: aggszűz marad 
a negyedik ! 

És a négy lány tényleg fogadalmat tett. Csak 
háromnak szabad férjhez menni, a negyediknek vén 
leánynak kell maradnia. 

— Lelkemre, véghetetlen érdekes, kiáltott Gazsi. 
De mondja csak, édes Miczi, kik voltak azok a négy 
leányok ? 

— Az a bolondos négy lány: a sötét szemű 
Júlia, a kis dunántuli tanítónő, Ila baba, és — én. 

Folytatása következik. 

szilaj futásnak eredtek, s a piacztéren elgázoltak egy 

szegény kubikos embert, kit az összecsődült nép dr. 

Lábos Endre orvoshoz vitt. A neki vadult lovakat 

elfogták; az elgázolt embert pedig — kinek állapota 

súlyos — haza szállították. A gondatlan kocsis 

ellen megindítják a büntető, eljárást. 

— Megugrott vőlegény. Orlandi József 

nevű, nagyváradi származású pinczér a mult évben 

Csongrádon volt alkalmazva a nagyvendéglőben, s 

ott ismerettséget kötött egy szintén ott alkalmazott 

szentesi leánynyal. Az ismeretség egy időre megsza-

kadt, mert a fiatal ember eltűnt a lathatárról. Pár 

héttel ezelőtt azonban egész váratlanul bekopogtatott 

a leány livérénél, és megkérte tőle a testvére kezét 

A család és a leány beleegyeztek a házasságba , a 

jegyváltás és a kihirdetés megtörtént, s a lakodalom 

napját is kitűzték. A vőlegény ur 37 forint „előle-

get" kért leendő neje hozományából, azon a czimen, 

hogy esküvő ruhát vesz rajta. Mikor aztán a kezébe 

kaparintotta a 37 forintot, búcsúzás nélkül elzóná-

zott Szentesről, emlékül magával vivén a jegygyűrűt 

is. A becsapott család kérelmére a rendőrség kö-

rözteti a megugrott vőlegenyt. 

— Táncztauitás elhalasztása. Van sze-
rencsém tisztelettel tudomására hozni Szentes város 

müveit közönségének, hogy az általam közzétett 

hirdetménynek megfelelően megjelentem, hogy a tancz-

tanitási tanfolyamot február havában megnyissam. 

A tánezterem azonban ez idő szerint el lévén fog-

lalva, czélomat ezúttal el nem érhetem, és kénytelen 

vagyok a tanfolyam megnyitását julius hónapra el-

halesztani. Julius és augusztus hónapokban azonban 

okvetlenül el jövök, hogy mindazoknak, a kik bi-

zalmukkal megtisztelni kegyesek lesznek, rendelke-

zésükre álljak. Addig is kérem a t. közönséget, hogy 

többször tapasztalt jóindulatát számomra megőrizni 

kegyeskedjék. Kiváló tisztelettel: Schnur György, 

okleveles táncz- és illemtanár. 

— A gőzgépkezelők és kazániűtők sze-
gedi vizsgáló bizotsága f. évi február hó 23-án vizs-

gálatot tart. A vizsgálat iránti kérvények a csong-

rádvármegyei m. k. államépitészeti hivatalhoz Sze-

gedr intézendők. 

— Föltálalt emberhús. Hátborzongató tör-
ténetet irnak a bolgár lapok Küsztendilből: Ennek 
a városnak közelében élt egy asszony, a ki szerel-
mes lett a leánya férjébe. Ezzel együtt közösen el-
határozták, hogy a leányt elteszik láb alól. Egy na-
pon, mikor a tiatal férj künn volt a mezőn, az anya 
behívta a leányát és az alatt az ürügy alatt, hogy 
megmossa fejét, egy előre odakészített bárddal le-
csapta a fejét. Minthogy a holttestet nem birta el-
vonszolni, darabokra aprította és egy dézsába hordta, 
a melyet a pinczében rejtett el. A tett után pár óra 
múlva egy ismerős csendőr jött a házba. Meglátva 
a sok vért, kérdezte, hogy mi történt ? Az asszony 
zavarba jött, és azt felelte, hogy egy malaczot vá 
gott le, mire a csendőr kért belőle egy darab pecse-
nyét. Az asszony a legnagyobb hidegvérr 1 lement 
a pinczébe, kivágott egy darabot leánya czombjából, 
megsütötte és oda tette a csendőr elé, a ki jóizüt 
evett belőle. Mikor megtörülte a száját, még azt is 
mondta, hogy soha életében nem evett ilyen pom-
pás malaczpecsenyét. Nemsokára egy másik csendőr 
is érkezett, a ki a sok dicséretre szintén megkívánta 
a pecsenyét. Az asszony még egyszer lement a pin-
czébe. Hanem sokáig elmaradt és az egyik csendőr 
utána ment megnézni, hogy nincs-e valami baja. 
Csakugyan az asszony valahogy megvágta az ujját 
és a vérzést iparkodott elállítani. Az első, a mit a 
csendőr a pinczében meglátott, a leánynak véres feje 
volt. A mi ezután következett, azt elképzelhetni. Az 
asszonyt és a vejét, rögtőn elfogták. 

— (Vén kisasszonyok egylete.) Olkaha-
mában 36 pártában maradt hölgy elhatározta, hogy 
sohase megy férjhez. Persze könnyű nekik, volná-
nak csak egyenkint 17 esztendősek, majd máskép 
gondolkoznának. Tervüket nagyon eredeti módon 
hajtottak végre. Daisz kisasszony, a leányok vezére 
egy, teljesen lakatlan területen vásárolt vagy 480 
hold földet, melyet a kisasszonyok maguk müveinek 
és területükre férfi nemhez tartozónak lépni nem 
szabad. A hölgyek uiind 35 és 45 év között vannak 
erős testalkatúak és egészségesek. Vittek magukkal 
nyolez kocsit, lovakkal, öt fejőstehenet, nagyszámú 
szárnyas állatokat és tiz sátrat. Azonkívül ellátták 
magukat ruhával és mezőgazdasági eszközökkel. A 
zongoráról sem feledkeztek meg, sőt még könyvtár-
ról is gondoskodtak. A mint megérkeztek az uj ama-
zon-területre, öten tüstént visszafordultak, kiket ké-
sőbb még kilenczen követtek. Maradtak tehát még 
összesen huszonketten. Most a bátor kisasszonyok 
házat építenek, a melyben 15 szoba lesz. Minden 
házi és mezei munkát maguk végeznek a férfigyü-
lölö hölgyek, eddig már 20 holdnál többet bevetettek 
búzával. Ruházatuk egyszerű és csinos, némelyek 
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közülök otthon magasabb kiképeztetést is nyertek. 
Van a kisasszonyok között két orvosné is akik, ha 
baj van, mindjárt kéznél vannak. Szóval igen jól ér-
zik magukat, csupán csak egy bajuk van. Nemrég 
egy férti költözött a telep közvetlen közelébe, a mi 
természetesen nem tetszik a remete-kisasszonyoknak 
akik a szomszéd földjét drága pénzen meg akarják 
vásárolni, de annak az eladáshoz semmi kedve sincs. 

— (Hatásos recept.) Egy ártatlan kedélyű 
sváb paraszt nemrég valami jelentéktelen baja miatt 
bekopogtatott az orvoshoz. Ez megvizsgálta a bete-
get, azután leült, megírta a receptjét és e szavakkal 
nyújtotta át a parasztnak: „Nesze fiam, ezt vedd 
be, ez majd segit a bajodon." Más nap az orvos 
meglátogatta betegét, hogy az orvosság hatását lássa. 
„Nos bevette ?" kérdezte páciensét. „Be uram. Az 
igaz, hogy papirosostul együtt lenyelni az orvosságot 
egy kicsit kellemetlen volt, de már egészen jobban 
érzem magam." Az orvos először nagyot nézett, az-
tán elkaczagta magát, mert a jámbor sváb a recep-
tet nyelte le orvosság helyett. 

— Házasság időre. A bizonyos időre kötött 
házasságok, mint a „Temps" irja, Perzsia északke-
leti részeben tényleg szokásosak. Tabrisban pl. egy 
kis európai gyarmat van, melynek tagjai valameny-
nyien nőtlenek, de élnek az ott szokásos ideiglenes 
házassággal. Az ottani nestorianusok nagyon szere-
tik az európaiakat és szívesen odaadják a leányaikat 
feleségül az európai embernek egy két hóra, fél vagy 
egész esztendőre. Megkötik a szerződést és az euró-
pai ember hazaviszi feleségét. Senki Perzsiába ezen 
meg nem botránkozik, mert az e fajta házasság 
széltében divik ott. Ha a szerződés lejár, vagy meg-
hosszabbítják vagy aj férj, ha ugy tetszik neki, elküldi 
az asszonyt, aki a benszülöttek közt csakhamar uj 
férjre akad. Sőt az ilyen asszony még kapósabb, 
mert ez pénzt hoz a házhoz, mig a hajadon leányo-
kat, perzsa szokás szerint, a szülükiől pénzen kell 
megvásárolni. Az időleges házasságokból származott 
gyermekeket az anya magával viszi, a legnagyobb 
gyengédséggel neveli fel, sőt e gyermekeket az asz-
szony uj férje is akceptálja és olyan gondosan ne-
veli, mintha csak a tulajdon gyermekei volnának. 

— Halbőség a Balatonban. Baatonfüred-
ről írják, hogy a Balaton mellékén lakó halászok 
között nagy az öröm, mert olyan bőséges halfogások 
még egy télen se voltak, mint az idén Ujabban 
szerdán és csütörtökön voltak nagyobb fogások Ti-
hanyban egy húzásra 120 métermázsa, Alsó-Eőrsön 
100 és Udvariban 60 métermázsa halatt fogtak a 
halászok ugy, hogy a egy ujnyiia besülyedt a tömér-
dek hal alatt. Annyi a hal hogy a jégen 50 00 
drabot 20 25 krajezárért lehet kapni a halászoktól 
A jég különben még elég szilárd, csak befelé kezd 
gyöngülni az enyhe időjárás következtében. 

Fából vasnt. Rövidesen nem fog a lehe-
tetlenségek közé tartozni már talán a „fából vas-
karika" sem. Legalább fából vasút már van Kalifor-
miában. A kazánt kivéve, a vasút minden alkatrésze 
fából való. A fasineken, fakerekeken járnak a fából 
készült kocsik, melyeket fából épített mozdony ve-
zet. A fa vasutat egy ügyvéd találta fel és az a nagy 
előnye van, hogy fentartása nagyon kevésbe kerül 
és mégis igen szép hasznot hajt. 

— Betörés a templomba. A hódmező-
vásárhelyi zsidó templomot a napokban kirabolták. 
Éjjel az ablakokon bemásztak, a perselyeket lefeszí-
tették és körülbelül tíz forintot elvittek. Két héttel 
ezelőtt még százötven forint volt a perselyekben. A 
rendőrség erélyesen megindította a nyomozást, an-
nál is inkább, mert néhány esztendővel ezelőtt már 
betörtek ebbe a templomba és akkor ugyanilyen 
módon szász forint veszett el. 

— Különös biztositás. Aradon a napok-
ban tűz volt. Egy szegény asszony szegényes házi-
kójának a teteje égett le. a miből körülbelől három-
száz forintnyi kár származott. A tűz idején a rend-
őrség egyik hivatalnoka ezzsl a kérdéssel fordult a 
kárvallott asszonyhoz : 

— Biztosítva van-e a háza ? 
Erre az roppant nyugalommal válaszolta: 
— Hogyne kérem ! Háromszáz forint kölcsön 

van rajta az aradi ipar- és népbanknál! 

Szentesi piaczi árak. 
Szentes, 1894. február 8. 

Meleg száraz napos idő járás következtében az 
ut egészen megjavult, mely által hetivásárunk igen 
népes volt. Búzából semmi kínálat nem volt mivel 
az árak tartósan lanyhák. Árpa leginkább vetésre 
vétetik helyi szükségletre. Kukoricza nagy menyiség-
ben volt kiállítva. 

Az árak a kővetkezők : 
Buza 69-80 klos mm. 6 frt. 90 kr. 77—78 

klos mm. 6 frt 80 kr. 
Árpa köble 5 frt mm. 6 frt 
Kukoricza köble 3 frt 80 kr. mm. 4 frt. 
Szalonna mm. 45 frt. 
Hizott sertés tiszta vágásra 42 kr. 
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Meghívás. 
A »szentesi kereskedelmi rész-

vénytársaság" 1894. évi raárczius hó 

4-én délelőtt 9 órakor saját helyiségében 

(Hariss-ház) tartandó 

l-ső évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket van szerencsém meghívni. 

Szentesen, 1894. évi február hó 6-án. 

Burián Lajos, 
igazgatósági elnök. 

Tárgysorozat: 
1) Az 1893. évre vonatkozó igazgató 

sági jelentés, ennek kapcsán a mérleg elő-

terjesztése a nyeremény felosztására vonat-

kozó javaslattal együtt; 

2) Az 1893. évre vonatkozó felügyelő 

bizottsági jelentés, a mérleg jóváhagyása és 

a nyereség felosztása. 

3) A felmentvények megadása. 

4) Három igazgatósági tag választása. 

y ^5) A felügyelő bizottság újra választása 

a 29. g. alapján. 

6) A jegyzőkönyv hitelesítésére két rész-

vényes kiküldése. 

Figyelmeztetés! 
Azon részvényesek által, kik a közgyű-

lésen részt venni kívánnak, a részvények 

vagy az azokról kiállított záloglevelek alap-

szabályaink 14. §-a értelmében, intézetünk 

pénztáránál legalább 8 nappal a közgyűlés 

előtt, elismervény ellenében leteendők. 

S Z E N T E S I L A P . 16. szám. 

L a k á s kerestetik ! 
A helybeli pénzügyőrség számára Szentgyörgy 

naptól kezdve egy megfelelő lakásra van 

szükség. Szives ajánlatokat kér és elfogad 

a pénzügyőri szemlész. 

Meghívás. 
A szentes-vidéki takarékpénz-

t á r 1894. évi február hó 24-én délelőtt 9 

órakor saját házában tartandó 

XX. évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket meghívni van szerencsém 

Szentesen, 1894. február 4-én. 

Fekete Márton, 
elnök. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság és felügyelő bizottság évi 

jelentése. 

2. Zármérleg bemutatása, nyeremény fel-

osztása és annak kifizetési határidejének meg-

állapítása, felmentvények megszavazása. 

3. Igazgatósági előterjesztés — ezzel 

kapcsolatban azágazgatóság és felügyelő bi-

zottság javaslata uj részvények k i b o c s á t á s a ^ > o o o o c > o . o o K > o o o o o o o o 
orr nlnnlnb-Q fnlamalá&ca tárorv^hnn y W iPÍT [A, TLI \TÍ ík B if H í É P B l i V illetve az alaptőke felemelése tárgyában. 

4. Az előző javaslat elfogadása esetén 

az alapszabályok egyes pontjainak szüksé-

gessé válandó módosítása, 

5. Az alapszabályok 29 §-a 8-ik pontja 

értelmében netán benyújtandó indítványok 

tárgyalása. 

6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesíté-

sére két. részvényes tag választása. 

7. Elnök, alelnök, 6 igazgatósági és 5 

felügyelő bizottsági tag választása 3 évre az 

alapszabályok 36. és 51. § értelmében. 

Jegyzet: 
Az alapszabályok 26. §-a értelmében a szavazn1 

kivánó részvényes az erre szükséges igazolványt, a 
a közgyűlést megelőző 8 nap alatt, az intézet hiva-
tali helyiségében átveheti, ha magát a közgyűlést 
megelőzőleg legalább 30 nappal saját nevére irt rész 
vénynyel igazolta. 

A mérleg az intézet hivatali helyiségében a 
a közgyülézt megelőzőleg 8 nappal a részvényesek 
által megtekinthető. 1P2 

fogorvosi műterme SZEGEDEN, 
uj Mayer-ház az „Európa-szálloda" mellett. 

Műíogak és fogsorok 
24—48 óra alatt fájdalom nélküli betétele 
arany és cautschuk alapon a legszabályosabb 

kivitelben. 
Plombirozások 

a legfinomabb jegecz- s laparanynyal, plati-
nával, ezüsttel, stb. 

Fogak tisztítása, 22 

mindenféle fog- és száj műtétek. 

Rendelési idö: d. e, 9—1?, d. u. 2 - 5 óráig, 
Fogmütétek coc innal es altató-gázzal de. 11—12-ig. 

V I D É K I E K ÉS ÁTUTAZÓK 
előleges bejelentés esetében tartózkodásuk ide-

jére különös tekintetben részesülnek. 
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Meghívás. 
A szentesi takarékpénztár 1894 

évi február hó 21-ik napján d. e. 8 és fél-

órakor saját házában 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a t. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatósági jelentés. 

2. Zármérleg beterjesztése a felügyelő 

bizottság jelentésével nyeremény felosztása 

és a felmentvény megszavazása. 

3. Ügyészi jelentés. 

4. Évi költség előirányzat és leltár be-

mutatása. 

5. Kérvények és indítványok tárgyalása 

melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal 

beadatnak. 

6. A közgyűlési jkftnyv hitelesítésére két 

részvényes tag megválasztása. 

7. Felügyelő bizottság választása. 

Szentes, 1894. február 3. 

Kiss Zsigmond, 
elnök. 

Kivonat az alapszabályok 22. §-áböl. 
A közgyűlésen csak oly részvényes vehet részt, 

ki részvényeinek, vagy az erről szóló zálogjegyeinek 
az intézet hivatalábani felmutatása mellett igazolvá-
nyát és szavazati jegyeit a közgyűlés, előtti nap d. 
e. 12 órájáig már megszerezte és részvényeit a rend-
kívüli közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a rendes 
közgyűlés előtt pedig 30 nappal saját nevére jegy-
zetten átíratta. 

J e g y z e t . A közgyűlés tárgyai 8 nappal a 
közgyűlés előtt az intézet helyiségében kitéve, a rész-
vényesek által megtekinthetők. 2—3 

5 XXXXXXXXXXXKXXXXX X xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Csak akkor valódi, ha a háromszögű palack az itt levő 
szalaggal (vörös és fekete nyomás papíron) van elzárva. 

Eddig felülmúlhatatlan 

Maager Vilmos-féle v a l ó d i ti s z t í t ó t 

P T * M Á J - ^ ¿ » ^ O L A J 

(törvényileg bejegyzett czég) 

Maager Vilmostól Bécsben. 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű 

¡emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és 

¡rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi 

¡szervezet, különösen a mell és tüdő erősítését, a test súlyának 

¡gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér tiszti-

Itását elakarja érni. — Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári 

raktárban Bécsben III/3. ker. Heumarkt 3. valamint az osztrák 

[magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

Szentes en kaphatók: 
V á r a d y Lajos és ifj. V á r a d y Lajos gyógyszertárában. 

Főraktár és főelárusitás az osztrák-magyar monarchia 

részére M a a g e r V i l m o s , B é c s , III/3., Heumarkt 3. 

bPipriFcni x 

Szenteg, 

Utánzások törvényileg büntettetnek. 10—18 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1894. Nyomatott Sima Fereacz gyorwajtóján, 




