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Előfizetési árak: 
Etfy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 frt — kr. 
3 frt — kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. P O L I T I K A I É S V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

Egyes példányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Főszerkesztő én kiadó-tulajdonos: 
S I M A F E R E N C Z 

Felelős-szerkesztő : 

K O V Á T * KÁLMÁN. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivata lban és l apk ihordó ink u t j án , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

király és a prímás. 
(P.) Hetek óta élénk érdeklődéssel várta 

a közönség, hogy mit fog mondani Magyaror-

szág herczegprimása a királynak a balassa-

gyarmati hadgyakorlatok alkalmából végbe-

menő tisztelgéskor; és hogy a biboros főpap 

beszédére mit fog válaszolni az uralkodó ? 

A hitbuzgó katholikusok által fentartott 

sajtó örvendezve hirdette, hogy a herczegprimás 

ebben a beszédben proklamálni fogja a vég-

sőig menő harczot a kormány ellen, az egyház-

politikai javaslatok és különösen a polgári 

házasság miatt. A szabadelvű sajtó ellen-

ben arra számított, hogy a prímásban győ 

zedelmeskedni fog a hazafi a pap fölöttt, s a 

kiváló papifejedelem háború helyett békességet 

vagy legalább megnyugvást és türelmet hirdet. 

Szorosan véve, egyik jóslat se teljesült. 

A herczegprimás beszéde se nem hadüzenet, 

se nem békeszózat. A főpap csak rövid pár 

szóval érintette az egyházpolitikai kérdést; 

utalt rá, hogy a főpapság ellenzése a rom. 

kath. egyház hitelveiből folyik; de hallgatás-

sal mellőzte, vagy inkább kikerülte azt a kér-

dést, hogy a jövőben mily határok között fog 

mozogni az egyház agitácziója. 

A királyi válasz nem reflektált egyene 

sen az egyházpolitikára, de azért mégis van 

abban egy határozott intés a papság számára, 

ő felsége ugyanis nyomatékos hangsúlyozás-

sal fejezte ki azt a várakozását, hogy a fő-

papság odaadó hűséggel fogja teljesíteni »pol-

gári kötelességét.* Ez félre nem érthető 

figyelmeztetés arra, hogy a főpapság az egy-

házi szempontok kedvéért ne ragadtassa ma-

gát az állam ellen irányuló pártütésre. 

Mert miben áll a „polgári kötelesség* í 

A többi között főleg abban, hogy engedel-

meskedjünk a polgári törvényeknek, tisztelet-

tel viseltessünk azoknak rendelkezései iránt, 

még akkor is, ha azokat magunkra nézve 

sérelmeseknek tartjuk. 

Ugyanaz az álláspont ez, melynek la-

punk főszerkesztője, Sima Ferencz ország-

gyűlési képviselő, a kiről tudva van, hogy 

nem szavazta meg a kötelező polgári házas-

ságot, dorozsmai beszámolójában kifejezést 

adott, kijelentvén, hogy az alkotmányos uton 

hozott törvény előtt tisztelettel hajtja meg 

fejét, s minden agitácziót elitéi, mely arra 

irányul, hogy a törvény szentesítése meg-

akadályoztassák. 

Veszedelmes dolog is volna a koronát 

arra szoktatni, hogy a törvényhozás által 

megalkotott törvényektől a szentesítést vonja 
me8- Egy igazi alkotmányos uralkodónak épen 

az a legszebb kötelessége, hogy esetleg saját 

egyéni érzelmeinek alárendelésével és felál-

dozásával is meghajóljon a ,népfenség* hi-

vatott képviselőinek kívánsága előtt. 

S a király bizonyára be is tölti hiven 

alkotmányos uralkodói hivatását. Erre vall 

az az intés, melyet a főpapsághoz intézett, 

azzal a kijelentésével, hogy elvárja tőlük „pol-

gári kötelességeik" teljesítését. 

Reméljük, hogy a katholikus papság 

megérti a figyelmeztetést, követi az urakodó 

példáját, és az áldatlan kultur harcz fölidé-

zése helyett békére, türelemre és megnyug-

vásra inti háborgó hiveit. Ezzel megbecsül-

hetetlen szolgálatot tesz az országnak, mely-

nek oly nagy szüksége van a hazafiak egyet-

értésére és összetartására. 

Ám harczoljon a katholikus papság a 

kormány ellen, iparkodjék azt megbuktatni 

egész rendszerével együtt. Ebben a munká-

ban mi is osztozunk vele. De a felekezeti 

békét ne zavarjuk meg, hanem inkább fej-

leszszük és ápoljuk. Ezzel Istennek tetsző és 

hazafias dolgot cselekszünk. 

A delegácziók. 
A magyar delegáczió külügyi albizottsága szer-

dán délelőtt 11 órakor tartotta első ülését Tisza 
Kálmán elnöklete alatt a főrendiház üléstermében. 

Az ülés legérdekesebb tárgya az oláh kérdés 
volt. Falk Miksa előadó hozta fel a dolgot, s azután 
hozzá szólott Berzeviczy Albert és gróf Apponyi 
Albert is, végül maga a külügyminiszter Kalnoky 
gróf. Az ide vonatkozó beszedeket a következőkben 
közöljük : 

Falk Miksa : Ami Romániát illeti, előadó fel-
olvas egy paszust azon jelentésből, melyet a magyar 
külügyi albizottság két évvel ezelőtt a plénum elé 
terjesztett és mely a magyar delegáczió által egy-
hangúlag elfogadtatott. 

Ezen passzus ekkép szól: 
Ami Romániát illeti, a külügyi albizottság kö-

telességének tekintette szóba hozni azon hazánk 
belnyugalma ellen irányzott mozgalmakat, melyek-
nek szinhelyét Románia ismételten képezte és me-
lyek habár reánk nézve komoly veszélylyel soha 
sem fognak járhatni, de mindenesetre kirivó ellen-
tétben állanak a nemzetköz jognak azon alapté-
telével, mely külön szerződés nélkül is minden 
államnak kötelességévé teszi, saját területén meg 
nem tűrni oly mozgalmakat, melyek bármely szom-
szédnak törvényes rendje ellen vannak irányozva. 
A külügyi albizottság szivesen akar hitelt adni a 
külügyminiszter ur azon biztosításának, miszerint 
a romániai kormány e tekintetben teljesen loyalis 
magaviseletet tanusit, valamint megelégedéssel vette 
tudomásul a miniszter urnák azon kijelentését is, 
hogy ő az emiitett kihágások ellen a román kor-
mánynál ismételten felszólalt, még pedig nem siker 
nélkül. De azért még sem tartotta feleslegesnek az 
albizottság ezen ügyet újból is a miniszter ur figyel-
mébe ajánlani és kifgezést adni azon várakozásá-
nak, hogy az említett mozgalmakat ezentúl is 
folytonos figyelemmel fogja kisérni és mindent el 
fog követni, ami hatalmában áll, hogy ezen ránk 
nézve inkább boszantó, mint veszedelmes üzel-
meknek vége vettessék. 

A mint az albizottság előtt tudva van, az utóbbi 
várakozás nem teljesült, az itt emiitett üzelmek nem 
csak, hogy véget nem értek, hanea. igen tetemes 
mértékben fokozódtak. A magyar külügyi albizott-
ságnak valamint akkor nem állott, ugy most sem áll 
szándékában külügyi kormányunk részéről más állam 
belügyeibe való jogosulatlan beavatkozást vagy bár-
mely oly lépést követelni, mely a romániai kormány 
önállósági és függetlenségi érzetét sérthetné, vagy az 
egyéni szabadságnak az ottani törvényekkel ellentét-

niai kormány tekintélyét csorbítani alkalmas, mint-
hogy a külügyminiszter ur kijelentése szer nt éppen 
Románia volt az első állam, mely jóakaratulag a 
hármas szövetség felé közeledett. De éppen ezen 
szívélyes viszonynál fogva a tisztelt külügyminiszter 
úrra nézve lehetséges lesz, oly utakat és módokat 
találni, a melyen ezeknek a mi tőszomszédságunkban 
folytatott és a magyarországi közvéleményre oly kí-
nosan ható agitáczióknak véget lehetne vetni. 

B e r z e v i c z y Albert: A magyar korona te-
rületén mutatkozó román izgatásokra hivja fel a 
külügyi kormány figyelmét. Azok az izgatások nem 
csupán az államrend, hanem az állam integritása 
ellen is irányulnak. Elismeri a román kormány nehéz 
helyzetét azokkal az izgatásokkal szemben, de azért 
Magyarország, mely agresszív czélzatokat nem táplál 
Románia ellen, elvárhatja, hogy a román kormány 
levonja a monarkiánkhoz való jó viszony konzek-
vencziáit. 

Mint sérelmet hozza fel. hogy Románia isko-
láiban oly térképek vannak (fel is mutat egyet), 
amelyek Erdélyt Romániához számítják. Sérelem gya-
nánt említi fel továbbá, hogy a román budgetben 
rendes tétel van beállítva a külföldi román iskolák 
és román kulturliga támogatására. Ha tehát mind-
ezek megtörténnek, Magyarország románjai mind-
ezekben izgató momentumokat látnak és az izgatásra 
magukat is felbátorítva látják. 

Ilyen tényekkel szemben a román kormány loya-
litási nyilatkozatai nem elegendők, örvend, hogy Ro-
mánia békés politikát akar, és a hármas-szövetséghez 
elsőnek közeledett, de óhajtja, hogy ennek következ-
ményeit minden irányban vonja le. 

A p p o n y i Albert gróf csak röviden kiván 
nyilatkozni. 

A román kérdésre vonatkozólag kiemeli gróf 
Tisza Lajos elnök nyilatkozatának erre vonatkozó 
czélzatát és hangsúlyozza hogy e nyilatkozat, mint 
elnöki nyilatkozat nagy és természetes feltűnést 
keltett. 

£ nyilatkozatot nemcsak itthon, de a külföldi 
sajtóban is kommentálták és pedig két irányban. 

Némelyek Rómára, mások Romániára vonat-
koztatták. Ma az előadó és Berzeviczy nyilatkozata 
után ugy látja, hogy az elnöki nyilatkozat éle nem 
Róma hanem Románia ellen irányul. Azzal a fen-
tartással, hogy a román izgatások kérdése nemcsak 

külügyi resszortba tartozik hanem figyelembe kell 
venni azt is, hogy a belpolitikában mi tőrtént ez 
izgatásokkal szemben és hogy mi térbéli o tekintet-
ben a belügyi kormányt, — ezzel a fentartással a maga 
részéről is kijelenti, hogy a Berzeviczy által felho-
zott sérelmeket komolyaknak és alaposaknak tartja 
és azokat a maga részéről is konkrét tényekkei egé-
sz ti ki. 

Létezik egy román egyesület, a melynek 1892-iki 
jelentését felmutatja, a melyben a magyarok ellen a 
legsúlyosabb sértő gyalázások foglaltatnak. E ligában 
nemcsak Románia polgárai egyesülnek, hanem a 
magyar korona román nemzetiségű fiai is csatlakoz-
nak ahhoz és az egyletnek tagjai valóságos forra-
dalmi ligát képeznek. 

Ez a liga feliratot intézett a román királyhoz, 
a melyben a liga törekvéseit a román király jóaka-
ratába ajánlja, s ez román király által a mint 
irták — kegyesen fogadtatott. Ez a talán mégis tul 
megy a jogosult szabadsági törekvéseken. Ez olyan, 
mintha nálunk egy liga alakult volna a pozeni né-
metesítés ellen és ha ez a liga intézne a mi kirá-
lyunkhoz feliratot. — Valószínű, hogy ez nem felelne 
meg a hármas-szövetségben elfoglalt állásunknak. 

Ezekre a jelenségekre felhívja a külügymi-
niszter figyelmét és hangsúlyozni kívánja, hogy a 
mily éberen őrködünk országunk jogainak és integ-
ritásának védelmében, épp oly őszinte örömmel néz-
zük Románia belső konszolidáczióját és súlyt helye-
zünk rá, hogy Románia a béke érdekében erősödjék, 
de nem illetéktelen módon és alakban. 

Kálnoky Gusztáv gróf külügyminiszter követ-
kezett szólásra. 

Szívesen válaszol a hozzá intézett kérdésekre, 
melyek Romániára vonatkoznak, mert neki egyálta-
lán nem kellemetlen Romániáról nyilatkozni, ?őt el-

ben álló korlátozását czélozná. Annál kevésbbé állana lenkezőleg nagyon szivesen belemegy a kérdések 
a mi érdekünkben olyasmit kívánni, a mi a romá-1 minden részletébe. 



2. oldal. 

Sohasem szokott a politikájának reklámot csi-
nálni, mert a fő szempont, a mi őt működésében 
yezényli az, hogy tapintatosan járjon el és e mel-
lett mégis minden kérdésre kellőképen kiterjeszkedjen. 

A mik Romániában, illetve Románián kivül is 
az oláhok részéről történtek, azok nem uj dolgok, 
hanem mindenki tudja hogy már régtől fogva da-
tálódnak, s e tekintetben az ottani lapok nézeteit 
irányadóknak el nem fogadja, mert a mit ezek írnak, 
az sok esetben nem más, mint fanfarnád, a mint ez 
már a keleti népeknél lenni szokott. 

Hogy a helyzet nem olyan komor, azt bizo-
nyitja, hogy senki sem állította, de nem is állithatja, 
mintha a támadásoknak agresszív jellege volna, 
mert erősbődést e tekintetben senki nem konstatálhat 

A mi a ligát illeti, azzal nagyon bajos foglal-
kozni, mint oly testülettel, mely alapszabályok nél-
kül működik oly országban, a hol a gyülekezési jog 
nincsen törvényileg megszorítva. 

De még ha perbe fognák is a liga taerjait az 
is csak hátrányos lenne, mert a román nemzetiségű 
esküdtek minden kétséget kizárólag felmentenék a 
perbe fogott izgatókat. Különben is a liga működé-
sét nem tartja olyan nagy fontosságúnak, mert azok 
idegen uralkodókat nem támadnak ŝ az sem áll, 
mintha egyes országokban felkelést szítanának. Vé-
leménye szerint az ilyesmit nem szabad forszírozni, 
hanem 1» gjobb azt kellő figyelemmel kisérni. 

A legtöbb galibát a masryarorszáeri románok 
okozzák, akik oda kivándorolnak és az oláhok ma-
guk szeretnék legjobban, ha otthon maradnának és 
nem alkalmatlankodnának nekik Bukarestben. 

Arra a felvetett kérdésre, hogy van-e arról tu-
domása, miszerint a román költségvetésben 500 ezer 
frt van felvéve külföldi iskola és templom segélye-
zésekre, kijelenti, hogy azt ugyan jól tudja, csak-
hogy ebből 360 ezer frankot a török kormány bele-
egyezésével maczedoniai görög keleti iskolák és tem-
plomok fentartására fordítanak. 

Hogy a liga kiket és mily mértékben segélyez 
arról neki tudomása nem lehet; bizonvos csak annyi, 
hogy sokan élnek a liga pénzéből és pedig ki rosz 
szabbul, ki jobban. Ezt azonban megakadályozni 
nem lehetséges. 

A mi végül a lapok tendencziózus czikkeit Heti, 
azokat egyszerűen nem szabad komolyan venni, 
mert azok mögött rendesen egy sovány román diák 
lappang. 

Kölcsönözzünk vagy doboltassunk? 
((?.) Egy mult századbeli osztrák had-

vezérnek tulajdonítják azt a mondást, hogy: 

,a háborúhoz három dolog kívántatik : elö-

ször — pénz, másodszor — pénz, és har-

madszor is — pénz.* 

Hát ezt mi is aláírjuk, azzal a csekély 

változattal, hogy az említett három kellék 

nemcsak a háborúhoz, hanem jobbára min-

den dologhoz elengedhetlenül szükséges ; 

annyira,, hogy hamarjában nem is tudnánk 

megmondani, hogy tulajdonképen mi légyen 
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az, a mihez pénz nélkül, ingyenkegyelemből 

hozzájuthatunk. Elkezdve a születéstől egé-

szen addig, a mig reánk húzzák a hantot, 

mindenért fizetnünk kell. Például még azért 

is meg kell adóznuuk jó busásan, a miért a 

templomba járunk Istenhez imádkozni ; meg 

lévén irva. hogy: ,a pap is az oltárról él,V 

Egyéni szükségletünkön kivül a közélet 

az, a mi igen sokba kerül. Állami, megyei, 

társulati, községi adóinknak se szeri, se száma. 

S ezt mindnyáját múlhatatlanul muszáj kiiz-

zadni, mert másként megáll a kerék, mint a 

dorozsmai szélmalomról mondja a nóta. 

Efféle bajjal küzködik most Szentes város 

is; nem azért, mintha nem volna elég jöve-

delmi forrása, hanem azért, mert a főforrás 

bedugult, s nagyon gyéren csöpögteti a drága 

csöppeket. Senki se akaródzik tizetni a vá-

rosi adót, akármilyen szépen instál is ben-

nünket a tisztelt városi adóhivatal százféle 

intőczédulával. 

Az adminisztráczíóra szükséges kiadáso-

kat még csak fedezi valahogy a közpénztár 

bevétele; de adósság törlesztésre bizony nem 

jut. Pedig már a mult hónap elsején ki kel-

lett volna tizetni a 340 ezer forintos vasúti 

kölcsön törlesztési részletét; s még most 

sincs rá pénz. 

A közpénztárnok hetek óta kinos verej-

téket izzad nagy aggodalmában. Hiába olvas-

gatja meg naponként tizszer is a banknótá-

kat, sehogy se akarnak azok megszaporodni; 

a mi egyfelől bejön, azt másfelől felemészti 

a napi szükséglet; s igy minden igyekezet 

mellett se birjak össze spórolgatni a vasúti 

kölcsön törlesztésére szükséges 10 ezer frtot 

Törleszteni m u s z á j ; már pedig a mu-

száj tudvalevőleg olyan nagy ur, hogy nem 

tür semmi okoskodást; s minthogy nem kí-

vánhatjuk, hogy a közpénztárnok bankócsi-

nálóvá legyen, hát a képviselőtestületnek kell 

valamikép segíteni a bajon. 

A segítségnek csak két módja van : vagy 

kölcsönnel fedezni a hiányt, vagy irgalom 

nélkül, tüzzel-vassal behajtani a hátralékosok-

tól a városi adót. 

A tanács a hétfőn tartandó városi köz-

gyűlés elé azt a javaslatot terjeszti, hogy a 

törlesztési részlet fedezésére egy rövid lejá-

ratú ideiglenes kölcsönt vegyen föl a város, 

és ne nyúljon ahoz a radikális fegyverhez, a 

mit adóvégrehajtásnak neveznek. 

Részünkről ezt a javaslatot föltétlenül 

helyeseljük és elfogadandónak tartjuk. Mert 
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azt mindenki tudja, hogy a lakosság hely-

zete úgyszólván ínséges; nem volna tehát 

méltányos az adópréshez nyúlni; sőt — te-

kintettel arra, hogy az állami követelések 

behajtásának felfüggesztését sürgetjük — nem 

volna tanácsos sem, mert ugyan hogy remél-

hetnénk kíméletet és elnézést az államtól, 

ha mi magunk nem kímélnénk a saját né-

pünket. 

S különben is csak egy rövid lejáratú 

kölcsönről van szó, mert a jövő év elején 

megkapjuk a vasút jövedelmét, s abból vissza-

fizethetjük a most fölveendő 10 ezer forintot; 

és azt a néhány hónapra járó kamatot, a mit 

a 10 ezer forint után kell fizetni, valahogy 

csak elbírja viselni a város. 

Tehát hallgasson a dobszó, inkább köl-

csönözzünk ! 

Tárgysorozata 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

a sz ptember 24-én Szentesen tartandó városi köz-

gyűlésnek : 

1. Dr. Vadnay Andor főispán ur ó méltóságá-

nak távirata a polgármester által hozzá intézett üd-

vözletre. 

2. A város pénztáraiban 1894. évi junius hó 

28. julius hó 24. julius 31. augusztus hó 29. és 31-én 

foganatosított vizsgálatokról jelentés. 

3. Csillag Lakos István városi képviselő aján-

lata, egy általa saját költségén létesítendő és a köz-

használatnak átadandó ártézi kútra vonatkozólag. 

4. Küldöttségi jelentés, a városi széképület lé-

tesítése tárgyában. 

5. Grof Kreit Béla köszönő levele, az 1848-49-iki 

ereklye muzeum nevében, a város által adományo-

zott segélyért. 

6. Békéssy Gyula tankerületi főigazgató átirata, 

a város által fentartott gymnasiumban egy 12-ik 

tanári állomás betöltése iránt. 

7. Gsongrádvármegye mezőgazdasági helyi bi-

zottságának megkeresése, valamely összeg adományo-

zása iránt. 

8. Az 1863. és 1866. évi állami ínséges köl-

csön leszámolása tárgyában tanácsi előterjesztés. 

9. Ehrlich Laura magán óvoda-tulajdonos ké-

relme, évenként 3 öl tűzifa adományozásáért. 

10. Balogh János gymnasiumi bizottsági elnök 

és társai jelentése és kérelme, Krisztiáni István fő-

gymnasiumi tanár állandósítása ügyében. 

11. Szentes város költségvetési előirányzata 

1895. évre. 

12. A gazdászati szakosztály javaslata a városi 

téglagyártásra vonatkozólag. 

Bűvös kötő. 
— Elbeszélés. — 

Irta: Kovács Á, 

(Folytatás.) 

Majdnem haraggal mondta ki, azonban volt' 

hangjában a megvetésből is valami, mintha nemcsak; 

annyit mondott volna, mint a menynyit tényleg, 

mintha még azt is hozzá tette volna: „Nem hittem' 

volna rólad Tercsi, hogy ennyit megtudj tenni, de 

most már látom, hogy nem törődsz azzal hogy 

ugyan milyen ember is az, akivel összekötöd magad 

a sírig, hanem csak mindenáron megakarsz szaba-

dulni az özvegyi sortól. Hát legyen ! Ha belebolon-

dultál ebbe a mihaszna asszonycsábitó Karvaly Pis-

tába, hát élj vele boldogan ha tudsz!" 

Egy darabig ránézett Tercsire, mintha annak 

mentegetését várta volna, de mikor az semmitse 

szólt, csak gúnyosan mosolygott, megvetően fordult 

el tőle Pista felé. Az elébbi düh ismét visszatért 

keblibe, szemei villogtak, ajka reszketett s csaknem 

hörögve mondá: 

— Pista! csak azt mondom, megbecsüld Ter-

csit l — azután megfordult, s futott ki a korcsmá-

ból. Elfutott ellensége elől minden harcz, minden 

összecsapás nélkül. Elfutott gyáván, megalázva, mint 

a kivert bika, elvonult a világtól, kerülte az embe-

reket, otthon ült mindig szerény házában, hozzá fo-

gott otthon dolgozni, elővette rég nem látott s kézbe 

se fogott szerszámait s folytatta félbehagyott mes-

terségét: a bognárságot a legnagyobb kitartással, a 

legnagyobb amb.czióval. 

III. 

Suba Dömötör el nem tudta találni, hol le-

het Csombor Laczi, az a hires mulató, az a híres 

borivó? Ha ment az .Itató*-ba, nem találta ott, 

mint máskor, semmi hirt sem hallott felőle. Már azt 

kezdte gondolni, hogy Karvaly Pistával véletlenül 

összejött maga, s az talán megverte s emiatt beteg, 

Meg nem állhatta, hogy be ne nézzen Laczi 

édesanyjához, megtudakolandó, hol van, vagy mi 

b&ja a fiának ? — Biz ott egészen meglepődött, 

midőn Laczit műhelyében dolgozva találta. El nem 

tudta képzelni, hogy egy életében soha nem dol-

gozó lump ember, hogy fancsalódhatik a munkára. 

— Ejnye, öcsém Laczi, de meg változtál, tán 

az ördög bujt beléd, vagy mi ? 

— Az, mikor nem dolgoztam, mikor korhely-

kedtem, de most már kiűztem magamból. 

— Hát mit akarsz ezzel az életmóddal ? 

— Láthatja Suba uram! Becsületes akarok 

lenni, dolgozom. 

— Hát eddig nem voltál becsületes mig mu 

lattál ? 

— A világ előtt nem, de most már az előtt 

is az akarok lenni. 

— És tudsz dolgozni olyan előélet után, mint 

a milyen neked volt? Hiszen a czigány nem szokta 

a szántást. 

— Igaza van bátyám, a czigánynak nem test-

vérje a kapa, kasza, az a könyebb végit fogja a 

dolognak, az csak muzsikál, de ebből még nem kö-

vetkezés, hogy egy magyar ember kövesse a czigány 

tempót. Megjavulni sohasem késő, a munka nem 

szégyen! 

— Jól van öcsém, a te dolgod, hogy mit csi-

nálj, az engem éppen nem alterál, hogy te mulatsz 

vagy húzod az igát, nekem se nem ártasz, se nem 

használsz vele. Csupán csak azt vagyok bátor tőled 

kérdezni, hogy a Kata, a lelkem Kata háborgatja-e 

még a szived tájékát. 

Suba Dömötör tudta, hogy Laczinak itt van a 

bibéje, itt lehet megtámadni, azért diadalmas arczczal 

várta azt a változást, a melynek számítása szerint 

okvetlenül követnie kell kérdését. De csalódott. Laczi-

nak még csak egy izma se rándult meg s közönyösen 

csak annyit mondott: 

— Annyiban igen, hogy mit fog mondani va-

sárnap. 

— S hát aztán ? 

— Hát aztán ? Ha azt mondja, hogy szeret, 

addig küzdök mellette és érte, mig az enyim lesz s 

ha pedig az ellenkezőjét mondja, akkor adjon az 

isten neki jobb szerencsét. Én ugyan nem fogok rá 

még csak gondolni se elfelejtem, hogy a világon volt, 

dolgozom, azután élek ugy, a hogy tudok, előttem 

most már egy lány nem sokat számit. 

Hüm, csakugyan ? Majd megválik ! — szólt 

gúnyosan Suba Dömötör, mert tudta, hogy Laczi 

nem ugy érez, mint a hogy beszél s gyorsan el-

távozott. 

Laczi meg tette, hogy nyugodt, hogy nem gon-

dol Katára, hogy nem törődik vele. Hej, pedig csak 

azt várta, hogy vasárnap legyen, hogy odafurakod-

hassék Katához és megkérdezze, szeretje őt ? 

— Ejnye nyelvem, görcsöt kellett volna (Folytatása következik.) 
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14. A magyar jelzálog hitelbanktól kölcsön birt lad, hogy a Lucza székének készítése ehez képest 

összeg esedékessé vált törlesztési részletének lefize-

tésére vonatkozólag tanács előterjesztés 

15. Jegyzőkönyv hitelesítésére küldöttség nevezése. 

A közönség köréből. 
Nyilatkozat. 

Alólirottak mint Szentes város közigazgatási 

hivatalánál a jegyzői, igtató kiadó, irattár és iroda 

tisztjei, hozzuk a közönség tudomására, hogy az 

utóbbi időben több esetben, egyes közgyűlési, tanácsi 

és elnöki litographirozott végzés és határozat kiad-

ványok a .Szentes és Vidéke11 czimü helyi lap szer-

kesztőségének kezei közé jutottak, melyek ő reá egyál-

talán nem tartoztak, melyeket az emiitett lapszer-

kesztőség nem a mi tudtunk, akaratunk és beleegye-

zésünk mellett vett birtokába. Minthogy pedig az 

emiitett végzések és határozatok csakis egyedül a mi 

kezelésünk alatt állanak, nehogy abban a gyanúban 

tartassunk, mintha ezen végzéseket és határozatokat 

mi juttattuk volna nevezett szerkesztőség kezeibe, 

kijelentjük, hogy a .Szentes és Vidéke* czimü lap 

szerkesztősége, az emiitett okmányokat nem tőlünk 

kapta, ennélfogva más módon nem juthatott hozzá-

juk, egyedül csak ugy, hogy azokat meg nem enge-

dett — tehát tiltott uton — szerezte meg. 

Szentes, 1894. szeptember 19 én. 

Magyar Elek, 
főjegyző. 

Herczka Zsigmond, 

aljegyző. 

Iloffer Géza, 

h igtató. 

Jobban Józeef, 
irnok. 

(Práznovszky Zsigmond, 
irnok. 

(Páczi Mihály, (Rába (Dénes, 
dijnok. díjnok. 

dr. Szánt hó Lajos, 
h. aljegyző. 

Tóth (Dezső, 

kiadó. 

(Pass Ferenczí 

h. irattáros. 

Lakos Jánosf 

irnok. 

13. Ugyanannak javaslata a Kurcza medrének kövezetet, hozzáfogtak a csatornafal épitéséhez, de nyomban megjelent a helyszínen és Győri czipője 

halastóvá átalakítása tárgyában. a munka olyan tüneményesen lomha tempóban ha- mellett a folyosón meg is talált 2 drb 10 frtost ösz-

szehajtva, a melyekben Szakáll a magáéra ismert. 

Természetes hogy Győrit nyomban letartóztatták és 

a helyszíni vizsgálat megejtése után is őrizet alatt 

hagyták. Most azutan bő alkalma van Győrinek el-

mélkedni a felől, hogy mi miként is történt és hogy 

tagadása daczára is mi lesz a dolog vége. 

— A hálás inas. Ugy látszik, hogy nagyon 

megunta a csizmatalp lapitást Ladányi BáHnt czipész 

inas; mert sehogy sem volt ínyére, hogy kitöltse 

gazdájánál az inas éveket. Kapta togta tehát magát 

és rá beszélte az anyját, hogy vigye őt el gazdájától, 

ez minekutána Nyíri Gyula iparügyi tanácsnoknál ís 

járt, végre f. hó 18-án meg is hagyta a fiának, hogy 

csomagoljon össze és menjen haza. A hálás ifjú 

össze is csomagolta a saját holmiját, de e mellé a 

gazdája ingóságaiból is hozzá mellékelt egy csapat 

lárgyat. A szegény anya csak akkor vette észre fia 

stiklijét, midőn ellenök a károsult mester panaszt 

emelt a rendőrség előtt. A reményteljes ifjú ügyét 

áttették a járásbírósághoz. 

— Még sokra viheti. Egy igazán nagy zseb 
metszői talentummal megáldott leánykát hallgatott 
ki tegnap rendőrségünk, a kiről igazán elmondhatjuk, 
hogy: még sokra viheti. Alig 11 éves még a kis 
gonosz, a ki Berezvai Francziska névre hallgat, de 
máris eléggé megérett arra, hogy tolvajlási ügyes-
ségének gyakorlásával szegény jó anyja szégyenévé 
váljék. Az elmúlt vásár alatt annyira magara vonta 
ez a kis gonosz a rendőrség figyelmét, hogy két na-
pon keresztül mindig egy-egy rendőr kisérte lépteit 
figyelemmel, sőt vasárnap már maga Kálló alkapi-
tány is bosszankodhatott e reményteljes gonosz cse-
mete zsebmetszői ügyességén és hogy nem követett 
el több rendbeli lopást, az nem annyira rajta, mint 
inkább azon múlt, hogy azokban a zsebekben, a 
melyeket ő ritka ügyességgel motozott meg, vélet-
lenségből éppen nem volt akkor pénz. Maga a rend-
őrség mintegy 11 rendbeli lopási kísérletet vett észre 
a melyeket Berezvai Francziska a vásárban követett 
el annyi ügyességgel, mint a mennyit az ember alig 
merne feltételezni róla Tegnap volt kihallgatáson a 
reményteljes leányzó, aki mindent tagadott és egy 
másik leánykában mindenáron bűntársat akart Ma-
gának fogni de hiába. Ügyét átteszik a kir. já-
rásbírósághoz, a mely valószínűleg javító intézetbe 
fogja küldeni a szegény özvegy asszonynak a való 
ban megsiratásra méltó szégyenét. Szülők, neveljétek 
jól gyermekeiteket! 

— A tolvaj czigányok. Említettük már 

lapunk legutóbbi számában, hogy a szentesi vásár-

ból hazamenő hmvásárhelyi szabókat ismeretlen tet-

tesek, valószínűleg a czigányok, meglopták. Azóta e 

dologban fordulat állott be. Kálló rendőralkapitány 

e hír vételére nyomban hozzáfogott a nyomozáshoz 

és még ugyanazon az éjjel sikerült megállapítania 

azt, hogy ezt a lopást ugyanaz a czigánykaraván 

követte el, a mely vasárnap este 5 lóval 2 fedett és 

egy fedetlen kocsival Hm vásárhely felé vette útját 

és előtte való nap a Veker-csárdán innen, a Szarvas 

felé vezető országúton tanyázott. Kálló alkapitány a 

tanyák között tartott éjjeli nyomozás után oly biztos 

adatokra és nyomokra akadt, hogy ezek után kétséget 

sem szenvedhet, hogy azóta, Fáraó e körmös mara-

dékai már a csendőrség kezei közé kerültek. Es csak-

ugyan, miként a késő esti órákban értesülünk, a 

rablók egy részét a szegedi csendőrség már elfogta 

és ezek a szegedi börtönben várják méltó büntetésöket. 

— Szerencsétlen halál. Könnyelmű meg 
gondolatlanságnad ett szerencsétlen áldozatává f. hó 
19-én Török Kálmán 13 éves fiu A kis fiu éppen 
lovakat itatott egyik kistőkei majorban, midőn arra 
a gondolatra vetemedett, hogy a lovakat kötőféknél 
fogva derekára köti, nehogy eltávozzanak és így fog 
itatni. Ámde a lovak míg ő vizet húzott megbok-
rosodtak és őt a kut káváról lerántván magukkal 
vonszolták. A szerencsétlen fiu rész nt a futó lovak 
patkóitól részint pedig a kemény göröngyöktől fején 
és arczán súlyos sérüléseket szenvedvén, csakhamar 
kiszenvedett. És így lett a kis Török Kálmán egy 
kis könyelmü vigyázatlanságnak szánandó áldozata. 

— Tolvajlás. Jól tudta azt Nagy István 
hmvásárhelyi szűcsmester, hogy az őszi cs pős hideg 
ellen mindig jó szolgálatot tesz egy-egy jó meleg 
ruha, azért ő el is látta magát ilyennel kellőképpen. 
Ámde egy más valaki is ekképen gondolkozhatott a 
legutóbbi szentesi vásáron ; mert csupa szívességből 
elemelte azt tőle, ne'aogy azzal is nehezebb legyen 
a kocsija. Nagy István azomban nem köszönte meg 
ezt a szívességet, hanem a rendőrkapitányság utján 
nyomoztatja a tolvajt. 

— 60,000 frt a főnyeremény a lemberpi ki-
állítási sorsjegyeknél, mely 10% levonat után kész-
pénzben fizettetik ki. Figyelmeztetjük tisztelt olvasó-
inkat, hogy a húzás már szeptember 27- én történik. 

Meghívás. 

valóságos kismiska. Ugyan mikor elégli már meg a 

város ezt a tréfát és meddig teszi próbára a pub 

likum türelmét ? Különben úgy halljuk, hogy a do-

log interpelláczió tárgyát fogja képezni a hétfői köz 

gyűlésen. 

(r.) — Halálozás. Hufnagel Jakab vármegyei 

állatorvost súlyos csapás érte, viruló szép leányának, 

Hufnagel Amália kisasszonynak, korai elhunytával. 

A mélyen sújtott család tájdalmát enyhítse az igaz 

részvét, melyet a gyászeset az egész közönség köré-

ben fölkelt. A család által kiadott gyászlap a követ-

kezőleg szól : 

„Hufnagel Jakab és neje Tóth Mária ; Ernő, 

Emma, Mariska és János gyermekeik, valamint összes 

rokonaik nevében, fájdalomtól megtört szívvel jelentik 

felejthetetlen kedves leányuk : A m á l i á n a k élete 

18-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 20-án 

délután 5lA órakor történt gyászos elhunytát. A meg-

boldogult hűlt tetemei f. hó 2á-én délután 3Va óra-

kor fognak a rom. kath. egyház szertartásai szerint az 

1. t. 221. sz. háztól örök nyugalomra kisértetni. Az 

engesztelő szent mise f. hó 24-én reggel 7V> órakor 

fog az egek Urának a helybeli rom. kath. templom-

ban bemutattatni. Szentes, 1894. szept. 20. Béke 

lengjeu porai felett. 

— Meghívás. A szentesi evangélikus nőegylet 

t. tagjait van szerencsénk f. hó 23-án (vasárnap) 

délelőtt fél 10 órakor az egyház tanácstermeben meg-

tartandó tisztújító közgyűlésre tisztelettel meghívni, 

A gyűlés tárgyai: Evi jelentés. Az átdolgozott alap-

szabátyok tárgyalása s felterjesztése. Indítványok. 

Választások. — Szentesen, 1894. szept. 19. Hankiss 

Károlyné, egyleti elnök. Petrov.cs Soma, egyleti jző. 

— Az emberkereskedők. Azt hinné az 

ember, hogy csak a legsötétebb Afrikában lehet ilyen-

ről szó, pedig dehogy ! Szentesen is akadnak olyan 

jómadarak, a kik űzik ezt a csúf mesterséget, csak-

hogy más kiadásban. Legutóbb Molnár József mó 

dosi illetőségű kiérdemült pinczér és a vele vadhá-

zasságban élő Rudik Mária vesztett rajta ezen a csúf 

üzelmen. A jó madarak azzal hitegettek egyes csi-

nosabb leánykákat, hogy jó szolgálatokat szereznek 

A szentesi I-ső 48-as kör t i s z t u j t ó ^ f ™ ' a * ° n b a n °'y bely
t
ekre ^ ő k e t 

k ö z g y ű l é s é t f. hó 23-án d. u. 3 órára , f**"'1™' a h o ' végeladást rendeznek a csókból Loga-

a kör helyiségébe, ezennel kitűzöm ; és fel- l á b b e f Kecskemétre szánt eanyka tett 
kérem a kör t taeiait hoev minél számo- p a n a s z t rendőrségünknél, e jo madarak ellen; a mely 

í f sziveskedjenTk ^ Í T * 

.! elmenjen kedvók attól, hogy : embervásart űzzenek. 

— Tűz. Szerdán délben, 12—1 óra között, 

; nagy vendéglő helyiségében levő Schőnberger-féle 

sabban megjelenni szíveskedjenek 

Szentesen, 1894. szept. 12. 

Sima Ferencz, 
elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 

i szabó-műhelyben tűz ütött ki, a gyorsan érkező se-

gélynek azonban csakhamar sikerült ezt elnyomni 

IA tüz a vasaló melegitó kályhácskában hagyott pa-

rázsból származott. 
— Városi közgyűlés lesz hétfőn.j _ Kegénybe való eset. Jókedve volt teg-

A tárgysorozatot — mely igen fontos tár-|napelő l t Szakáll Jánosnak, tehát mulatott és mert 

gyakat ölel föl — lapunk máshelyén közöljük. p é n z e v o l t í h á t a Kass-féle ve déglőben nagyon is 

(r.) - A vasúti számadások — melyeket mulatott. Jó bor mellett hamar megismerkedik az 

tudvalevőleg S u l c z K á r o l y mint a vasúti vég- ember, megismerkedett Győri Lajos czipésszel tehát 

rehajtó bizottság pénztárosa tartozott elkészíteni — U \s és olyan jó barátságot kötöttek egymással, hogy 

már huzamos idő óta elkészültek, és megvizsgálás! Szakái János már már talán hitelni is mert volna 

végett a városi számvevőségnél vannak. Azért hoz-'arra, hogy a világ legaranyosabb embere az ő uj 

zuk ezt ezen a helyen a közönség tudomására, mivel a 

pákuliczok egy idő óta különös előszeretettel rágód-

nak a kérdéses számadásokon; pedig azoknak nincs 

meg az a pikáns ize mint ama bizonyos m á s i k 

vasúti manipuláczióknak, melyeknek során olyan 

t e s t v é r i e s e n osztogatták a zsíros konezokat. 

(r.) — A nagy alföldi m ű ú t szentes-kun-

szentmártoni szakaszának földmunkálataira már ki hir-

dették az ajánlati versenyt. Az ajánlatok tár-

gyalása a szolnoki államépitészeti hivatalnál és a 

kereskedelmi minisztériumban f. hó 2J-én d. e. 10 

órakor lesz. Ezen 26 és fél kilométer hosszú útsza-

kasz földmunkálatainak költsége 31 ezer 647 forint-

ban van előirányozva. Most már tehát bizonyos, 

hogy az adott ígéret daczára nem a kubikosoknak, 

hanem vállalkozónak adják át a vállalatot, a mi 

elég baj, de azért ez a munka még is hozhat egy 

kis pénzt a szentesi kubikosok konyhájára. 

(r.) — A Lucza széke. Ha nem volna olyan 
bosszantó, kaczagni lehetne azon a csiga lassúságon, 

a mit a Kossuth utczán készülő csatorna és gyalog-

járó épitésével produkál a vállalkozó. Hetek óta fel 

van forgatva az utcza baloldali része, felszedték a 

barátja, Győri lehet csakis. Jó estenden azután Sza-

káll elment Győr hívására a Vannay-féle vendég-

lőbe, a hová a mint beléptek, Győri kezdte adni a 

nagylelkűt, ugy tüntetvén fel a dolgot, mintha ő 

Szakállt csakts az ajtóban találta, s innen hivta 

volna be. Győri természetesen Morpheus karjaiba 

vetvén itt magát, az igazak álmát aludta a vig czim 

bora mellett a vendéglő asztalnál. Mekkora lett azon-

ban ámulata, mikor ugy éjfél felé egyszercsak fizetni 

akarván, azonvette magát észre Szakáll, hogy 40 

írttal terhelt tárczája elveszett?! Elképzelhetni. Ugy 

rémlett előtte, mintha Győri útközben őt átölelvén 

kifosztotta volna Nyomban is kifejezést adott ő en-

nek a hitének, ámde még Győri sértődött meg erre 

a kinek azonban viselkedésén egy másik ott mulató 

vendég Dósai Molnár Gábor is felháborodván, ez 

Szakáll pártjára állott. Csakhogy a dolgok ily for-

dulatán meg Győri kezdte magát rosszul érezni és 

jónak látta kereket oldani. A menekülés azonban 

nem sikerült, mert alighogy kiért Győri a folyosóra 

a hol egyik czipőjét levetette, nyomban nyakon 

csipték őt és visszahurczolták. A kárvallott erre a 

rendőrségre futott a honnan Fazekas János tizedes 



4. oldal. 

— A "Magyar Hír lap . ' a legérdekesebb, 

legtartalmasabb független politikai napilap Szerkesz-

tősig és kiadóhivatal: Budapest, VIII. József-körut 

47. Előfizetési ár egész évre 14 frt. félévre 7 frt 

negyedévre 3 frt 50 kr 1 hónapra 1 frt 20 kr. A 

,KIS VILÁG* képes gyermeklap előfizetési ára a 

.MAGYAR HÍRLAP' előfizetőinek negyedévre 50 

krajczár. Bármely más lap előfizetője is megrendel-

heti a .KIS VILÁG*-ot negyedévenként 75 krért. 

SZENTESI LAP. 

A cholora veszély 
idején mindenkinek tudni kell, mi a cholera lényege 
és mi az ellenszere; ha tudja a/t. hogy van a cho-
lera ellen védelem és hogy bizonyos fokig józan, 
előrelátó magatartas által a megbetegedés ellen óva 
van, ebből megnyugvást meríthet. 

Különösen ügyelni ke'l az emésztési zava-
rokra, szorulásra és különösen a hasmenésre. Az 
egészséges emésztés elérhető rendes életmód 
által; kerülni M\ a nehezen emészthető eledeleket 

112. szám. 

és minden, a mi az emésztésre károsan hatna, a 
gyomor meghütését ; általában óvakodni kell a meg-
hűléstől. Az egészséges emésztést nagyban elősegíti 
Brady L. gyógyszerésznek „M á r i a c z e 11 i g y o-
ni o r c s e p p j e" A máriaczelli gyomorcseppek emész-
tési zavaroknál mindenkor használnak és évek óta 
egyikét képezik a legkedveltebb házi szereknek, me-
lyet rögtöni megbetegedés esetében használhatunk. 

Minden gyógytárban kapható {Brady L. alá-
írásával) használati utasítással együtt 40 és 70 kros 
üvegekben. 10—10 

Lembe rgl 

kiállítási a FRT. 

ŰNYERENéY 
II Sorsjegyek 10 frt — 
6 99 5 99 50 
Díjmentes és huzásjegyzókért ¿ 0 k r . beküldendő. 

ORINT. 
A lemben i országos 

Kapható: kiállítás sorsjegy-irodájában. 

BÉCS, Bartenstein-utcza 4. 
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Schönborn-Bucheim Ervin gróf Mu,nkicsi és Szt.-Miklósii 

Luhi Erzsébet 
legjelesebb 

asztali viz. 
Megbecsülhetetlen étvágygerjesztő és az emésztést 

előmozdító hatása folytin. 

Rendkívül üditő czitrommal, gyümölcsnedvvel vagy 

borral vegyitve, anélkül, hogy ennek szinét meg 

változtatná. 

Kletsinszky V. tanár ezen 
következőképen nyilatkozik : 

„A Schönborn-Biichheim gróf ő 
főméltósága tulajdonát képéé Luhi-
ban Be reg megy zben fekvő Luhi Er-
zsébet gyógyforrás vize egy rendkívül 

szénsav és alkalidus savanyúvíz, mely kitűnő ízzel 

és kiváló therapeuticus diatetikus értékkel 

bir, teljesen ment a gypsnek és keserűsó-

nak még a nyomaitól is, mi által borral 

vagy gyümölcsszörpökkel való mindennapi 

használatra és élvezetre különösen alkal-

matossá válik. 

Dr.Nusser Lajos közkórházi igaz-

gató adott véleményezésében a következő-

ket mondja: 

„Azon kellemes tulajdonságai mellett, 

melyekkel mint élvezeti viz bir, a „Luhi 

Erzsébet* forrás még nagy jelentőségű 

gyógyvíz is, mely kitűnő eredménnyel hasz-

náltatik a következő bajokban : 

Mint kitűnő pezsgőviz élvezeti italul, kiváló diaeticus viz, mely 

a leghasználatosabb ilyen vizek között az első helyen áll, és 

oly vidékek számára, melyek rossz ivóvízzel birnak, vagy oly 
járványok fellépése idején, melyek eredete fer-
tőzött ivóvizre vezethető vissza, (Cholera, Typhus, 

Malaria) ezen vizet a természet csoda-adományanak lehet nevezui. 

Szolvai és Polenai vedjegy. 

Szolyvai s Folenai égvényes savanyúvizek 
Különleges szer köszvény ellen. 

Biztos hatású a nemi szervek bántalmainál, vese- és 

epekőbajoknál, valamint torok- és gége-hurutnál, 

úgyszintén lélegzési nehézségeknél. 

Dr. Boleuian István a jeles balneolog 

következőt mondja a szolyvai forrásról: 

Tekintve a szénsav roppant mennyiségét 

s a nagy szik só tartamát, melyek mellett a többi 

alkotórészek majdnem egészen elenyésznek, a szolyvai 

vizet a legkitűnőbb égvényes víznek kell tekin-

tenünk, mely ugy diaetetikai használatra, mintgyógy-

czélokra kiválóan alkalmas. 

A. polenai vízről ugyanezen munkában a 

következők olvashatók : 

„A polenai forrás, tekintve szénsavas nátrium 

tartalmát, egyike a legelső égvényes vizek-
n e k . melyet a külföldiek közül egyik sem közelit 

meg stb." 

Dr. Than Károly egyetemi vegy-

tanár öszehasonlitást tőn ezen kitűnő 

lúgos savanyúvizek alkati sók tar-

talmát, illetőleg Preblau, Hársfalva, Kron-

dorf, Giesshübl, Párád, Csevicze, Neue-

náhr vizeivel s a következő eredményre 

jutott: 

A szolyvai tisztán alkalikus és 

csaknem v.ismentes, mig a giesshübli 

áthajlik a földes vizekhez és kissé vas-

tartalmú. 

A szolyvai tehát csaknem 3-szor 

concentráltabb, mint a giesshübli; ugyan-

viz élvezete mellett az elsővel csaknem 7 annyi natriu-

mintegy 4 annyi hicarbonát maradékot viszünk a 

mig a földeknek és a szabad szénsavnak bevitt 

'M 
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annyi 

mot és 

gyomorba, 

menynyisége közelítőleg egyenlő. 

A szolyvai viz ennélfogva hathatósabb mint gyógy viz. 

Főraktár Magyarország és tartományai részére: 
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Szentesen kapható : SCHILLER M. HERMÁN és EISLER LAJOS uraknál. 4 - 6 
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